
 ضافه کردن زبان فارسی به اندرویدا

 

 

بدون هیچ هزینه ای گوشی خود را فارسی کنید. فقط کافی است تا آخر آموزش همراه ما باشید تا منو  

باشید و بدونه هیچ مشکلی  آموزش کمپیوتر برای همه  فارسی در گوشی شما فعال شود. پس همراه 

 .گوشی خود را فارسی کنید 
 

حتما مجبور شده اید برای فارسی سازی گوشی اندرویدی خود گوشی را روت و یا حتی فلش کرده  
باشید ولی باز هم گوشی شما فارسی نشده است. کاربران عزیز برای فارسی ساز گوشی اندرویدی  

خود حتما مطابق آموزش که برای شما بصورت تصویری قرار داده شده است عمل کنید و مرحله به  
  مرحله  مطایق تصویرها عمل کنید تا گوشی شما به زبان فارسی تغییر منو دهد.

 

 مراحل آموزش

۱- USB Debugging  رو فعال کنید ) برای این کار به مسیر 

Settings>About phone>Build number  

 هفت مرتبه تاچ کنید سپس به مسیر  Build numberبروید و بر روی 

Settings>Developer Options 



 ذیل  تصاویررا فعال بسازید طبق  USB debuggingبروید و تیک  

 ۶تا  ۱نمبر

 

 

 

 

 

 

 

ت عملیه را انجام بدهید و مستقیم  موبایل شما فعال باشد الزم نیس  debugging USBاگر گزینه    :  توجه

 شروع کنید . مرحاله اولاز 



 
 مرحله اول : 

 ابتدا فایلی که جهت دانلود د ر سایت  www.kabirict.com  قرار داده ام را دانلود وفایل مذکور       
 را از حالت فشرده خارج سازید  و هتمن  دوسیه فایل ها را دردرایف  :C کاپی نماهید.                  

 طبق تصویرذیل. 
 

 
 

 مرحله دوم : 
 Morelocale-2-2-2-2.apk   پس از این که فایل فشرده را استخراج کردید   تنها فایل   

  را بر روی تلفن اندرویدی خود دریکی از دوسیه ها بریزید . طبق تصویر ذیل . 
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 مرحله سوم : 

   
 Morelocale-2-2-2-2.apk  رفته وباالی اپلیکیشن  My Files   بعدا درمسیر دوسیه   

دبل کلیک کنید تا اپلیکیشن زبان بروی موبایل شما نصب شود  طبق تصاویر ذیل  بدون اینکه باالی  
 اپلیکیشن مذکور کلیک کرده.به مرحله چهارم بروید. 

 

 
 



 مرحله چهارم  : 
 

گوشی خود به وسیله کابل به کمپیوتر  متصل کنید و به مسیر فایل استخراج شده خود بروید  درایف  
 سی  و برروی  

 MoreLoale.bat تا عملیات انجام شود.دبل کلیک کرده وسپس کلید انتر را بزنید  

کنید و بعد    OKو بعد از آن پیامی بر روی صفحه گوشی شما ظاهر خواهد شد که باید تیک آن را بزنید و  

 میشود. طبق تصویر ذیل نمایش داده   Doneپیغام   CMDدر پنجره 

 

 



 

پس از زدن اینتر نرم افزار مورکال شما کرک می شود و اگر تا اینجا مراحل را به خوبی انجام داده اید 

جدا   کمپیوترنیست و می توانید گوشی همراه خود را از    کمپیوتردیگر نیازی به اتصال گوشی شما به  

  به پایان رسیده است  کمپیوترکنید زیرا کار شما با 

 افزار به روت غیر فعال می شود و دیگر نیازی به روت ندارد  این کار دسترسی نرم با

 

 :  پنجم مرحله 

فشار داده تا باز شود طبق تصویر  را که در گوشی خود نصب کرده بودید    Morelocale  حاال برنامه

 ذیل.

 کلیک کنید   Locale Custom  از باال سمت راست روی   Morelocal   در برنامه

 مرحله ششم : 

کلیک     SET را بنویسید و بر روی   IR  کلمه  Country  قسمت ودر  FA  کلمه Language در قسمت 

 طبق تصویرذیل. .کنید 

 



 

 .ید کرد  یخود را فارس  یگوش یت شما با موفق ییم،گو  یم یکتبر 

 .گوشی اندرویدی خودتان لذت ببرید  از منوی فارسی روی

 طبق دو تصویر ذیل

 

 

 



 شد  داده نمایش eniedD Permission پیغام set دکمه زدن از پس اگر :مهم  بسیار نکته

 ذیل.  تصویر طبق

 اخطاریه  رفع وآموزش نیست مشکلی هیچ مذکورظاهرشود  اخطاریه درصد ۸۰ داره امکان چون 

 eniedD Permission  بگیریند.  کمک دادم آموزش ویدویی هم و کتابی هم را 

 

 

 

  منو   تمامی  ولی  نمیشود  اضافه input and Language قسمت  به  فارسی  زبان  کار  این  با  :مهم  نکته

 . میشوند فارسی ها

 

 



 

 


