
 :اینستاگرام از آیفون Reels نحوه اضافه کردن متن به

قبل از افزودن متن، فرض می کنیم که یک ویدیو آماده ویرایش دارید. اگر نه، باید یکی بسازید و به حلقه 
 :نجا نحوه انجام آن استخود اضافه کنید. در ای

  در گوشه سمت چپ باالی صفحه خود کلیک کنید“+” روی نماد 

 های گرد را در تری از اینستاگرام دارید، روی عکس پروفایل خود کلیک کنید، آیکوناگر نسخه قدیمی

 .پایین بکشید تا به حلقه برسید

  ،در منوی ظاهر شده“Reel” را انتخاب کنید. 

  با فشار دادن نماد کوچک در گوشه سمت چپ پایین، یک ویدیوی جدید ضبط کنید یا از کتابخانه خود آن

 را اضافه کنید

  کلیک کنید” پیش نمایش“برای رفتن به صفحه ویرایش روی. 

 برای افزودن متن، روی دکمه Aa لیک کنید. یک خط عمودی در گوشه سمت راست باالی صفحه ک

 .چشمک زن در وسط صفحه ظاهر می شود که می توانید شروع به تایپ کنید

 متن را بنویسید و با ضربه زدن روی نمادهای باالی صفحه، استایل را تنظیم کنید 

  کلیک کنید« انجام شد»برای پایان تایپ روی. 

 ید اندازه آن را با استفاده از هر دو انگشت متن را با کشیدن انگشت خود در موقعیت قرار دهید. می توان

 .خود تغییر دهید
 :اینستاگرام در اندروید Reels نحوه اضافه کردن متن به

است. طراحی یکسان  iOS مشابه نسخه Reels خوشبختانه نسخه اندروید اینستاگرام دارای عملکرد
 :کامل خود را در اندروید بسازید Reel ین مراحل زیر را دنبال کنید تا متن اضافه کنید واست، بنابرا

 مطمئن شوید که یک ویدیو آماده دارید یا یک ویدیو جدید ایجاد کنید

را از منو  Reelدر گوشه سمت چپ باال کلیک کنید، “+” جدید روی نماد  Reel برای شروع یک
کنید، روی عکس نمایه خود کلیک کنید، سپس نمادهای تری استفاده میمیانتخاب کنید. اگر از نسخه قدی

 .را پیدا کنید Reel گرد را در پایین صفحه حرکت دهید تا

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ضبط یک ویدیوی جدید بسازید یا با کلیک بر روی نماد در گوشه سمت 
 .چپ پایین صفحه، یک ویدیوی موجود را اضافه کنید



را از منو  Reelدر گوشه سمت چپ باال کلیک کنید، “+” جدید روی نماد  Reel رای شروع یکب
کنید، روی عکس نمایه خود کلیک کنید، سپس نمادهای تری استفاده میانتخاب کنید. اگر از نسخه قدیمی

 .را پیدا کنید Reel گرد را در پایین صفحه حرکت دهید تا

ضبط یک ویدیوی جدید بسازید یا با کلیک بر روی نماد در گوشه سمت  با فشار دادن و نگه داشتن دکمه
 .چپ پایین صفحه، یک ویدیوی موجود را اضافه کنید

 کلیک کنید تا وارد صفحه ویرایش شوید« نمایشپیش»وقتی کارتان تمام شد، روی 

از صفحه  )گوشه سمت راست باال( کلیک کنید یا روی هر نقطه »Aa« برای افزودن متن، روی دکمه
 .ضربه بزنید

یک خط افقی ظاهر می شود که نشان می دهد برنامه برای تایپ آماده است. متن مورد نظر خود را 
 روی حلقه خود تایپ کنید

 .با ضربه زدن روی نمادهای باالی صفحه، سبک )یا فونت و رنگ( را ویرایش کنید

 کلیک کنید« انجام شد»وقتی آماده شدید روی 

متن را با کشیدن انگشت خود به جایی که می خواهید منتقل کنید. همچنین می توانید آن را با هر دو 
 .انگشت خود بزرگ یا کج کنید

 


