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مكبيوتر Apple احملمول: إماكنية الوصول 
جعل جهاز المكبيوتر اخلاص بك أهسل وأكرث راحة لالستخدام.

حيتوي MacOS Catalina عىل العديد من املزيات اليت ميكنك تعديلها لتهسيل استخدام المكبيوتر. ميكن العثور عىل مزيات 

مثل جعل النص أكرب، والتحمك باملاوس بشلك أهسل وإعدادات األوامر الصوتية يف لوحة تفضيالت النظام.

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 احملمول: دليل األمن واخلصوصية. 
تأكد من أن المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض سطح املكتب. جيب عليك أيضًا التحقق من 

أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح، وأن المكبيوتر اخلاص بك متصل باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية.

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف العديد من إعدادات إماكنية الوصول للمكبيوتر اخلاص بك من  تفضيالت النظام. للحصول عىل 

تفضيالت النظام عىل الشاشة:

 1. انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة. 
سوف تظهر القامئة.

2. من القامئة، انقر فوق تفضيالت النظام.
سيمت فتح لوحة تفضيالت النظام. .3

سرتى اآلن عددًا من األيقونات اليت متثل مجيع اإلعدادات  

املختلفة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

سنقوم بتغيري جحم مجيع النص عىل الشاشة، لذا احبث عن  أيقونة 

شاشات العرض - تبدو كشاشة تلفزيون صغرية - وانقر فوقها.

تظهر لوحة شاشات العرض.

 

 
 

 توجد معظم إعدادات إماكنية الوصول 
 عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك يف 

تفضيالت النظام
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جعل النص أكرب عىل الشاشة

جلعل النص بأمكله عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك أكرب وأهسل يف القراءة:

1. احبث عن الدقة وانقر فوق الزر املجاور حملدد احلجم.
2. سوف يتحول الزر إىل اللون األزرق، وستظهر قامئة باألرقام.

3. يمت متيزي اإلعداد احلايل باللون الرمادي. انقر فوق رمق أصغر لتكبري 
النص عىل الشاشة.

4. تظهر بعض أجهزة مكبيوتر Apple سطرًا من املربعات الصغرية 
حيث تبني أمثلة عىل أجحام نص خمتلفة بدال من ذلك. وسيمت متيزي 

االفرتايض مبخطط أزرق. انقر فوق أمثلة عىل يسار االفرتايض 

الختيار جحم نص أكرب. 

5. قد يظهر مربع منبثق حيذرك من أن بعض احملتويات قد ال تظهر عىل 
الشاشة. هذا حسنًا، ألنه ميكنك تغيري اإلعداد مرة أخرى إذا كنت ال 

ترغب يف ذلك. انقر فوق موافق للتأكيد.

6. ستتحول الشاشة إىل اللون األسود، وعندما تعود الصورة، سيتغري 
جحم النص.

7. إذا كنت ال حتب جحم النص اجلديد، فاحبث عن الدقة، وانقر فوق الزر 
املوجود جبوار االفرتايض للعرض. سوف يعود جحم النص األصيل.
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جعل لك يشء أكرب عىل الشاشة

ال يؤدي تغيري جحم النص إىل جعل األيقونات أو الصور أو أي يشء آخر أكرب أيضًا. لتغيري لك يشء عىل الشاشة، احبث عن 
تغيري جحم التطبيقات والنص عىل الشاشة الرئيسية.

1. انقر فوق املربع املوجود أسفله، وستظهر قامئة بالنسب املوئية. واحد مهنم لديه لكمة (مستحسن) جبانبه، 
وهو احلجم االفرتايض جلهاز المكبيوتر اخلاص بك.

2. انقر عىل نسبة أكرب جلعل لك يشء أكرب. سوف تتغري الشاشة عىل الفور.

 

 

يوفر لك المكبيوتر خيارات لتحديد جحم النص
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استخدام لوحة قامئة إماكنية الوصول

لفتح قامئة إماكنية الوصول، انقر فوق زر إظهار اللك يف اجلزء العلوي 

األيرس. يبدو وكأنه مستطيل مع ثالثة صفوف من النقاط. يعرض ذلك مجيع 

اإلعدادات الرئيسية جلهاز المكبيوتر اخلاص بك يف لوحة تفضيالت النظام.

احبث عن أيقونة  إماكنية الوصول وانقر علهيا. تبدو وكأهنا خشص داخل 

دائرة زرقاء.

حتتوي قامئة إماكنية الوصول عىل الكثري من اخليارات، ويستحق استكشافها 

يف الوقت املناسب لك ملعرفة ما إذا اكن بإماكهنا مساعدتك.

جعل املاوس أهسل لالستخدام

املؤرش، أو مؤرش املاوس، هو الهسم الصغري الذي تراه عىل الشاشة عند 

استخدام املاوس. أحيانًا يكون الهسم من الصعب رؤيته بسبب جحمه ومدى 

رسعة حتركه.

لتغيري جحم املؤرش:

1. احبث من قامئة إماكنية الوصول، عن شاشة العرض يف القامئة 
عىل اليسار، وانقر فوقها.

2. يف اللوحة اليت تظهر، انقر فوق املؤرش.
3. تظهر لوحة حبجم املؤرش ورشيط حتمك. استخدم املاوس لتحريك 

الزر املوجود عىل رشيط المترير إىل الميني لتكبري املؤرش، وإىل 
اليسار لتصغريه. يتغري جحم املؤرش عىل الفور.

لتغيري مدى رسعة مؤرش املاوس:

1. انقر فوق زر إظهار اللك يف اجلزء العلوي األيرس للعودة إىل 
تفضيالت النظام.

2. احبث عن أيقونة املاوس، واليت تشبه فأرة المكبيوتر البيضاء 
الصغرية، وانقر فوقها.

 

 
 

 

 

تفتح أيقونة إماكنية الوصول العديد من 

اخليارات لتهسيل استخدام المكبيوتر

 يتيح لك رشيط التحمك اختيار جعل 
املؤرش أكرب أو أصغر
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3. عىل يسار اللوحة اليت تفتح، سرتى خيارًا يمسى رسعة التعقب، مع وجود رشيط حتمك أسفله.
4. استخدم املاوس لتحريك الزر املوجود عىل رشيط المترير إىل اليسار جلعل مؤرش املاوس يتحرك ببطء أكرث 

وإىل الميني جلعله يتحرك برسعة أكرب.

5. الختبار رسعة املؤرش اجلديدة، حرر الزر عىل رشيط المترير، وحرك املاوس يف اجتاهات خمتلفة. اسمتر يف 
ضبط الزر عىل رشيط المترير حىت تصبح الرسعة مناسبة لك!

عندما تكون راضيًا، انقر فوق زر إظهار اللك للعودة إىل تفضيالت النظام. .6

 
 

 

 

استخدام Siri إلعطاء األوامر الصوتية جلهاز المكبيوتر اخلاص بك

يأيت macOS Catalina بنظام حتمك صويت يمسى Siri، وهو متاح بعدد 

حمدود من اللغات. للبدء، احبث عن األيقونة املمساة Siri يف لوحة تفضيالت 

النظام، وانقر فوقها. تظهر لوحة قامئة Siri وميكنك حتديد لغتك املفضلة من 

قامئة اخليارات املتاحة.

لتفعيل Siri، انقر فوق املربع املجاور لـ Enable Ask Siri حىت تظهر عالمة 

حص.

سوف يظهر مربع معلومات، خيربك بأن Siri يشارك بعض من معلوماتك مع 

.Apple

إذا كنت قلقًا بشأن هذا األمر، فانقر فوق إلغاء. ميكنك االسمترار يف استخدام 
جهاز المكبيوتر اخلاص بك دون Siri. إذا كنت مرتاحًا لملتابعة، انقر فوق متكني.

 ،Siri صغرية يف أعىل ميني سطح املكتب. لطرح سؤال عىل Siri تظهر أيقونة

فقط أنقر عىل هذه األيقونة.

يتيح لك Siri استخدام التحمك الصويت 

للقيام مبجموعة من األشياء عىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك

عادة ما يكون استخدام Siri آمنًا، دون القلق من مساع خشص آخر، ألن 
ًصوتك سيمت تشفريه أوال حىت ال يفهمه أحد.
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Siri اختبار

:Siri الستخدام

 1. انقر أيقونة Siri. سوف يصدر جهاز المكبيوتر اخلاص بك 
صوت رنني مرتني وسيظهر مربعًا يوحض  ما الذي ميكنين 

مساعدتك به؟

 2. يومض خط ملون عىل الشاشة أثناء التحدث، إلظهار أن 
Siri تسمتع.

3. ميكن أن تستجيب Siri عىل األوامر واإلجابة عىل األسئلة. عىل 
سبيل املثال، اطلب من  Siri إجراء حبث عىل الويب بقول 

 “احبيث يف الويب عن صورة لكالب املاشية”. 
من املهم أن تقول، “احبيث يف الويب” وإال فستبحث عن صور 

عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك بدال من ذلك.

4. ستفتح Siri لوحة تعرض مجموعة خمتارة من الصور. ملعرفة املزيد 
حول صورة ما، انقر نقرًا مزدوجًا فوقها لفتح صفحة الويب اليت 

جاءت مهنا.

5. ملعرفة كيفية إعطاء Siri تعلميات أكرث تقدمًا، مثل االستجابة 
لإلمالء أو تغيري إعدادات المكبيوتر، اسأل “ماذا ميكنك أن تفعل؟”

6. ستعرض Siri لوحة هبا الكثري من االقرتاحات لألوامر اليت ميكهنا 
فهمها.

 

 

 

ً

 

 

 

ميكنك أن تطلب من جهاز المكبيوتر اخلاص 

بك البحث يف الويب وإرسال رسائل الربيد 

اإللكرتوين والعثور عىل امللفات وأكرث




