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مكبيوتر Apple املكتيب: تفضيالت النظام
جعل macOS Catalina يعمل بالطريقة اليت تريدها.

يتيح لك مكبيوتر Apple تغيري الكثري من اإلعدادات أو التفضيالت املختلفة، مثل اللغة اليت يستخدمها والتارخي والوقت ودرجة 

سطوع الشاشة وإعدادات Wi-Fi واملزيد.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل أن تبدأ الدورة التدريبية، جيب أن حيتوي جهاز المكبيوتر اخلاص بك عىل أحدث براجم التشغيل، واليت يه  

 macOS Catalina. ملزيد من املعلومات حول macOS، ارجع إىل مكبيوتر Apple املكتيب: دليل األمن واخلصوصية. 
تأكد من أن المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض سطح املكتب (Desktop). وجيب عليك أيضًا 

التحقق من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح، وأن امس شبكة Wi-Fi املزنلية ولكمة الرس يف املتناول. 

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف العديد من إعدادات المكبيوتر من خيارات تفضيالت النظام.

لفتحها:

انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة. .1

2.  من القامئة املنسدلة، انقر فوق تفضيالت النظام.
تفتح لوحة تفضيالت النظام عىل الشاشة.  .3

 

حتتوي لوحة تفضيالت النظام عىل العديد من األيقونات اليت تتيح لك 

الوصول إىل خيارات خمتلفة. وميكنك النقر فوق أي أيقونة الستكشاف 

اإلعدادات اخلاصة هبذا املوضوع.

تتيح لك تفضيالت النظام ضبط لغة 

 المكبيوتر والتارخي والوقت ودرجة 
سطوع الشاشة واملزيد.
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تعيني الوقت والتارخي

يف لوحة تفضيالت النظام، احبث عن األيقونة املمساة التارخي والوقت، واليت تبدو وكأهنا ساعة. انقر فوقها لفتح 
قامئة التارخي والوقت.

قبل أن تمتكن من إجراء أي تغيريات، حتتاج إىل النقر عىل القفل يف أسفل اليسار، حيث تقول انقر فوق القفل 

إلجراء تغيريات.

سيظهر مربع يسأل عن امس املستخدم ولكمة الرس للمكبيوتر اخلاص بك. هذا هو امس املستخدم ولكمة الرس اللذين 

تستخدمهام لتجسيل الدخول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

أدخل لكمة الرس اخلاصة بك يف املربع، وانقر فوق إلغاء القفل.

لتعيني التارخي يدويًا:

 1.   احبث عن املربع جبوار تعيني التارخي والوقت تلقائيًا، وانقر فوقه 
حىت ال تظهر عالمة حص.

2. ميكنك اآلن تغيري الوقت والتارخي يدويًا. يف املربع املوجود أعىل 
التقومي، انقر فوق الرمق األول الذي ميثل اليوم. استخدم مفاتيح 

األرقام لكتابة تارخي جديد.

3. وميكنك أيضًا استخدام الهسمني ألعىل وألسفل، أو النقر فوق يوم 
يف التقومي أدناه، لتغيريه أيضًا.

4. انقر فوق الهشر لمتيزيه، مث انقر فوق األهسم لتغيريه.
5. وبعد ذلك، انقر فوق السنة لمتيزيها، مث انقر فوق األهسم لتغيريها.

 

 

 
 

لتعيني الوقت يدويًا:

1. انقر عىل املربع املوجود فيه الوقت لمتيزي الساعات والدقائق.
2. استخدم لوحة املفاتيح أو انقر فوق الهسمني ألعىل وألسفل لتغيري 

الساعة والدقيقة والثانية وما إذا اكنت صباحًا أو مساء.

عندما تكون راضيًا عن التارخي والوقت الذي مقت بتعييهنام، انقر فوق زر  

حفظ لتعييهنام.

 
 

ً

تفتح أيقونة التارخي والوقت خيارات إعداد 

تقومي وساعة المكبيوتر يدويًا
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تعيني املنطقة الزمنية 

سريغب المكبيوتر أيضًا يف معرفة املنطقة الزمنية اليت تعيش فهيا. لتعيني منطقتك الزمنية:

1. أوال، انقر فوق تبويب املنطقة الزمنية يف اجلزء العلوي من اللوحة 
لرؤية خيارات املنطقة الزمنية.

2. مق بإلغاء حتديد تعيني املنطقة الزمنية تلقائيًا باستخدام 
املوقع احلايل.

3. ستظهر خريطة توحض املنطقة الزمنية احلالية اليت يستخدمها 
المكبيوتر. إهنا مكتوبة أيضًا حتت اخلريطة، مع مربع يعرض  

أقرب مدينة.

4. عىل اخلريطة، انقر واحسب الزر األزرق الصغري لتغيري موقعه عىل 
اخلريطة. ستتغري التفاصيل املوجودة أسفل اخلريطة أثناء حتريك الزر.

5. وميكنك أيضًا النقر فوق الهسم املوجود يف مربع أقرب مدينة 
لالطالع عىل قامئة املدن، واختيار مدينة أخرى.

ً  

 

 

 

 

المساح جلهاز المكبيوتر اخلاص بك بتعيني التارخي 

والوقت

إن المساح جلهاز المكبيوتر اخلاص بك بالتحمك يف التارخي والوقت هسل، لذلك من األفضل االحتفاظ به

شغل تعيني الوقت تلقائيًا وتعيني املنطقة الزمنية تلقائيا.

1. انقر فوق املربع املجاور لتعيني املنطقة الزمنية تلقائيًا حىت يصبح لونه أزرق مع عالمة حص.
2. انقر فوق تبويب التارخي والوقت للعودة إىل تلك القامئة، مث انقر فوق املربع جبوار تعيني الوقت 

تلقائيًا حىت يصبح لونه أزرق مع عالمة حص.

لإلهناء، انقر عىل القفل حلفظ هذه اإلعدادات. .3
سيبيق المكبيوتر اآلن الوقت والتارخي واملنطقة الزمنية مضبوطة تلقائيًا.

ً ّ

 
 

 

 يعرض المكبيوتر اخلاص بك تلقائيًا 
الوقت والتارخي ملوقعك
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تعيني لغة جهاز المكبيوتر اخلاص بك

لتغيري إعدادات اللغة جلهاز المكبيوتر اخلاص بك، انقر أوالً فوق زر  إظهار اللك أعىل لوحة التارخي والوقت، 

للعودة إىل لوحة تفضيالت النظام.

انقر عىل أيقونة اللغة واملنطقة، واليت تبدو وكأهنا عمل. سيمت فتح قامئة اللغة واملنطقة.

سرتى عىل اليسار لغاتك املفضلة، واليت قد تدرج اإلجنلزيية فقط. حتهتا، جيب أن يقول اإلجنلزيية (أسرتاليا) – 

أسايس، مما يعين أهنا اللغة الرئيسية املستخدمة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

لتحديد لغة أخرى:

انقر عىل رمز + أسفل قامئة اللغات املفضلة. .1
2. تظهر قامئة باللغات املتاحة. مق بالمترير للعثور عىل اللغة اليت تريدها، وانقر فوقها.

انقر فوق زر إضافة لتحديد هذه اللغة. .3
4. يظهر مربع جديد، وميكنك جعل هذه اللغة اجلديدة اللغة األساسية. وقد حتتاج إىل إعادة تشغيل 

المكبيوتر ليصبح هذا ساري املفعول.

ْ َ

 
 
 
 

حفص وتعيني منطقة جهاز المكبيوتر اخلاص بك

يساعد اختيار املنطقة الصحيحة عىل مضان تزويد المكبيوتر اخلاص بك باملعلومات والتحديثات اخلاصة بأسرتاليا، 

وأن المكبيوتر اخلاص بك يستخدم تنسيقات التارخي والوقت والتقومي األسرتايل.

عىل اجلانب األمين من قامئة  اللغة واملنطقة، ميكنك رؤية تفاصيل منطقتك والتقومي والتنسيقات 

الشائعة األخرى.

لتعيني منطقتك عىل أسرتاليا:

انقر عىل املنطقة. .1
مق بالمترير ألسفل إىل أوقيانوسيا. .2

انقر عىل أسرتاليا. .3
عند االنهتاء، انقر فوق النقطة امحلراء يف اجلزء العلوي األيرس إلغالق قامئة اللغة واملنطقة.
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تغيري مستوى الصوت، وسطوع الشاشة

حتتوي لوحة مفاتيح Apple عىل مفاتيح خاصة لضبط مستوى صوت المساعات وسطوع الشاشة برسعة. إهنا 

يف الصف العلوي من لوحة املفاتيح، فوق مفاتيح األرقام.

لضبط مستوى الصوت باستخدام لوحة املفاتيح:

 F12 اضغط عىل املفتاح ،Apple 1. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح
لزيادة مستوى الصوت ومفتاح F11 خلفضه. ستظهر أيقونة المساعة 

عىل الشاشة إلظهار تغيري مستوى الصوت.

2. ميكنك كمت الصوت عن طريق الضغط عىل املفتاح F10. اضغط 
F10 مرة أخرى إللغاء كمته.

لضبط مستوى الصوت باستخدام املاوس:

1. إذا اكنت لوحة املفاتيح ال حتتوي عىل مفاتيح مستوى الصوت، 
فميكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام املاوس. يف اجلزء  

العلوي األيرس من الشاشة، احبث عن أيقونة المساعة وانقر فوقها 

مرة واحدة.

2. يظهر رشيط حتمك مزنلق. استخدم املاوس لتحريك الزر املوجود يف 
عنرص التحمك إىل الميني لزيادة مستوى الصوت وإىل اليسار خلفضه.

لضبط سطوع الشاشة باستخدام لوحة املفاتيح:

1. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح Apple، فإن مفاتيح F1 و F2 تعمالن 
عىل تغيري سطوع الشاشة. ميكنك رؤية أن هذه املفاتيح أيضًا علهيا 

رمز مشس أو مصباح.

2. اضغط عىل مفتاح المشس أو املصباح األكرب لزيادة السطوع، 
واملفتاح األصغر لتقليله. وسوف تظهر أيقونة عىل الشاشة إلظهار 

زيادة أو اخنفاض السطوع.

 

 

 

 

 

 

تشري أيقونة المساعة إىل التغيريات يف 

مستوى الصوت

تظهر أيقونة تشبه المشس أو املصباح 

التغيريات يف سطوع الشاشة
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لضبط سطوع الشاشة باستخدام املاوس:

1. انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة، مث انقر فوق تفضيالت النظام من القامئة املنسدلة.
2. من قامئة األيقونات اليت تظهر، اخرت شاشات العرض. وسيمت فتح قامئة وجيب إبراز شاشة العرض 

باللون األزرق يف األعىل.

 3. سرتى أيضًا رشيط حتمك مزنلق للسطوع. استخدم املاوس لتحريك الدائرة عىل اخلط إىل الميني 
لزيادة السطوع.

استخدم املاوس لتحريك الدائرة عىل اخلط إىل اليسار لتقليل السطوع. .4
سوف تيضء الشاشة أو تهبت أثناء حتريك رشيط المترير. عندما جتد مستوى يناسبك، انقر فوق الزر األمحر يف اجلزء 

العلوي األيرس حلفظ اختيارك وأغلق تفضيالت النظام.

 
 

 

 

Wi-Fi كيفية التحقق من أن جهاز المكبيوتر اخلاص بك متصل بشبكة
جيب أن يتذكر المكبيوتر اخلاص بك شبكة Wi-Fi املزنلية واالتصال تلقائيًا يف لك مرة تقوم فهيا بتشغيله. ولكن من 

وقت آلخر، قد حتتاج إىل التحقق من هذا االتصال أو إعادة توصيله يدويًا.

للتحقق من تشغيل Wi-Fi وتوصيلها:

1.  يف اجلزء العلوي األمين من الشاشة، احبث عن مجموعة من اخلطوط 
.Wi-Fi املنحنية اليت تبدو مثل رشحية من فطرية. هذه يه أيقونة

2. إذا اكنت مجيع اخلطوط سوداء، فأنت متصل باإلنرتنت.
3. إذا مت إيقاف تشغيل Wi-Fi، فسرتى مثلثًا فارغًا ذو سطح منحين 

بدال من ذلك.

4. إذا اكنت اخلطوط املوجودة يف أيقونة Wi-Fi لوهنا رمادي، فهذا يعين 
أن Wi-Fi المكبيوتر قيد التشغيل، ولكنه غري متصل.

 
 

ً

 

تذكر أن شباكت Wi-Fi العامة قد ال تكون آمنة. وجيب أال تستخدم 

أي خدمة Wi-Fi عامة للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت أو غريها من 

املهام اليت تنطوي عىل بياناتك الخشصية.

ّ

 أيقونة Wi-Fi موجودة يف أعىل 
ميني شاشة المكبيوتر
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:Wi-Fi إذا مت إيقاف تشغيل شبكة

انقر عىل أيقونة Wi-Fi، وستظهر قامئة منسدلة. .1
.Wi-Fi 2. من القامئة، انقر فوق تشغيل

.Wi-Fi جيب أن ترى اآلن قامئة بشباكت .3
4. إذا اكنت الشبكة األوىل لدهيا عالمة حص جبانهبا، فهذا يعين أنك متصل هبذه الشبكة واإلنرتنت.

إذا اكنت شبكة Wi-Fi غري متصلة:

1. انقر عىل أيقونة Wi-Fi لالطالع عىل قامئة بالشباكت املتاحة.
2. قد ترى العديد من الشباكت، مثل جريانك أو الشباكت العامة القريبة. إذا اكنت هناك شبكة لدهيا قفل 

جبانهبا، فهي محمية بلكمة رس.

من قامئة الشباكت، احبث عن امس Wi-Fi اخلاص مبزنلك وانقر فوقه. .3
.Wi-Fi سيظهر مربع يطلب منك إدخال لكمة الرس اخلاصة ب .4

 
 
 
 

 
 

 
 

5. أدخل لكمة الرس بعناية، وتأكد من مطابقة مجيع األحرف الكبرية 
إظهار لكمة الرس للتحقق من حصهتا.

6. جيب أن يكون مربع تذكر هذه الشبكة حمددًا، حىت يف املرة 
المكبيوتر اخلاص بك تلقائيًا.

7. عندما تكتب لكمة الرس اخلاصة بك، انقر فوق ربط.
سيختيف املربع وستقوم أيقونة Wi-Fi بالوميض لبضع ثوان. بعد ذلك سوف 

تتحول مجيع اخلطوط إىل اللون األسود إلظهار أنك متصل بالشبكة.

والرموز. ميكنك النقر فوق  

القادمة سوف يتصل جهاز 

تتحول مجيع اخلطوط إىل 

حتقق من أنك أدخلت لكمة الرس بشلك 

حصيح عن طريق النقر فوق إظهار لكمة الرس

 

 




