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مكبيوتر Apple املكتيب: إدارة امللفات
حافظ عىل تنظمي المكبيوتر اخلاص بك حبيث يهسل العثور عىل لك يشء.

يعد حفظ امللفات يف جملدات طريقة جيدة للحفاظ عىل األمور مرتبة ومنمظة، وجيعل من الهسل العثور عىل 

املستندات. ميكنك أيضًا تغيري صورة اخللفية عىل سطح املكتب وصورة امللف الخشيص اليت تراها عند تجسيل 

الدخول.

ُ

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. جيب أن تتحقق من أن المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض سطح 

املكتب. وجيب عليك أيضًا التحقق من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح.

تنظمي أيقونات سطح املكتب

سطح املكتب هو الشاشة اليت تظهر عند تجسيل الدخول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، ويعرض امللفات 

والتطبيقات اخلاصة بك مع أيقونات. إذا أصبح سطح املكتب غري مرتبًا وصعب االستخدام، فميكنك تنظميه 

بهسولة.

1. انقر بزر املاوس األمين يف أي ماكن عىل سطح املكتب 
باستثناء أعىل األيقونة. وستظهر قامئة السياق تعرض قامئة 

باخليارات.

2. ضع مؤرش املاوس فوق خيار فرز حسب واحتفظ به هناك. 
تظهر قامئة أخرى جبانب قامئة السياق.

3. جرب لك خيار ملعرفة ما الذي تفضله أكرث. مسي الفرز 
حسب الرتتيب األجبدي. عند النقر فوق االمس، سرتى 

األيقونات مرتبة يف صفوف وأمعدة عىل ميني الشاشة. 

مرتبة جدًا!

4. إذا كنت تريد العودة إىل المتكن من وضع األيقونات يف أي 
ماكن تريده، فانقر فوق ال يشء.

 

 

 

 

سطح املكتب هو الشاشة اليت 

سرتاها عند تجسيل الدخول إىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك
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طرق أخرى لتنظمي األيقونات

حتتوي قامئة السياق عىل العديد من اخليارات األخرى لالختيار من 

بيهنا. ميكنك النقر فوق لك مهنا لتجربهتا ومعرفة ما يناسبك:

1.  سوف يقوم النوع بفرز املستندات حسب نوع امللف، عىل 
سبيل املثال سيمت وضع مجيع مستندات Word معًا، مث 

الصور، وهكذا.

2.  يقوم احلجم برتتيب ملفاتك حسب جحم املساحة اليت يشغلها 
لك ملف عىل القرص الصلب.

 3.  سوف يرتب تارخي آخر فتح وتارخي اإلضافة وتارخي التعديل 
وتارخي اإلنشاء مجيع األيقونات من األحدث إىل األقدم.

4.  ستقوم العالمات بفرز ملفاتك حسب التصنيفات اليت أضفهتا 
إلهيا.

إنشاء جملد عىل سطح املكتب

إذا اكن لديك الكثري من امللفات لتنظميها، ميكنك مجتيعها معًا يف جملد واحد أو أكرث.

عىل سبيل املثال، قد ترغب يف وضع بعض صور البستنة يف جملد يمسى البستنة، وبعض امللفات من 

أحدث حفص طيب يف جملد يمسى طيب.

إلنشاء جملد عىل سطح املكتب

1.  انقر بزر املاوس األمين عىل سطح املكتب إلظهار قامئة 
السياق.

2.  انقر فوق خيار جملد جديد. سيظهر جملد جديد عىل سطح 
املكتب، وسيمت متيزي االمس.

3.  اكتب امسًا جديدًا لملجلد، مثل البستنة واضغط عىل إدخال 
Enter لإلهناء.

كرر هذه اخلطوات إلنشاء جملد ثاين يمسى طيب.  .4

يتيح لك المكبيوتر مجتيع امللفات عىل سطح 

املكتب حسب النوع واحلجم والتارخي

ميكنك مجتيع امللفات املامثلة يف 

جملدات لتهسيل العثور علهيا
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وضع امللفات يف جملدات

لوضع امللفات يف جملداتك اجلديدة، ميكنك حسهبا باستخدام املاوس.

1. عىل سطح املكتب، احبث عن ملف تريد وضعه يف جملد 
البستنة. انقر مرة واحدة مع االسمترار يف مسك امللف، مث 

حرك املاوس لحسبه إىل جملد البستنة.

2.  عندما يكون امللف فوق املجلد، مق بإزالة إصبعك من زر 
املاوس لتحرير امللف.

3.  خيتيف امللف، ألنه موجود اآلن داخل جملد البستنة.
4.  قد يكون األمر صعبًا بعض اليشء، لذلك ال تقلق إذا مل يحجن 

هذا يف املرة األوىل. فقط حاول مرة أخرى بتكرار اخلطوات 

أعاله.

ميكنك القيام بذلك مجليع امللفات اليت تريد تنظميها عىل سطح 

املكتب اخلاص بك. عندما تسقط مجيع امللفات اليت تريدها يف لك 

جملد، سيكون سطح املكتب مرتبًا ومنمظًا.

 

النظر يف امللفات داخل جملد

لرؤية ملفاتك داخل املجلدات اجلديدة، انقر نقرًا مزدوجًا عىل املجلد. سيمت فتح نافذة تظهر 
مجيع امللفات يف الداخل.

إذا ظهرت امللفات يف قامئة، فميكنك النقر فوق األيقونة املوجودة أعىل اللوحة اليت تبدو 
وكأهنا شبكة مربعات، إلظهار امللفات كصور مصغرة بدالً من ذلك.

الصورة املصغرة يه جمرد نخسة صغرية من لك صورة. امللفات اليت ليست صور ستظهر 

أيقونة بدالً من صورة مصغرة. ستعملك األيقونة بنوع امللف.

لفتح ملف عندما يكون يف جملد، ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

ِ ُ

ُ

 ميكنك استخدام املاوس لوضع 
ملف داخل جملد



beconnected.esafety.gov.au4

مكبيوتر Apple املكتيب: إدارة امللفات

تغيري صورة خلفية سطح املكتب

اآلن مت تنظمي سطح املكتب اخلاص بك، وقد ترغب يف ختصيصه أكرث قليال. ميكنك تغيري الصورة اليت تشغل 

اخللفية الاكملة لسطح املكتب.

ً

1.  انقر بزر املاوس األمين عىل سطح املكتب إلظهار قامئة السياق.
2.  احبث وانقر فوق تغيري خلفية سطح املكتب.

3.  سيمت فتح تفضيالت النظام، وتظهر خيارات سطح املكتب وشاشة 
التوقف.

4.  انقر فوق أي من الصور املربعة الصغرية املوجودة عىل الميني 
جلعلها اخللفية. سيتغري سطح املكتب عىل الفور.

5.  ميكنك استخدام صورة خشصية أو صورة أخرى أيضًا. فقط انقر عىل 
زر عالمة زائد يف أسفل اليسار، للعثور عىل صورة. ميكنك استخدام 

صورة حلديقتك أو زهرة أو يشء مقت بتزنيله من اإلنرتنت.

تغيري صورة ملفك الخشيص

تظهر صورة ملفك الخشيص يف الدائرة عىل شاشة تجسيل الدخول، أعىل امس حسابك. ميكنك تغيري هذا إىل 

صورة لنفسك، أو أي يشء آخر تريده.

قد تظهر أيضًا يف رسائل الربيد اإللكرتوين اليت ترسلها إىل اآلخرين، ويف بعض التطبيقات ومتصفحات الويب.

َ

 ميكنك ختصيص جهاز المكبيوتر اخلاص 
بك مع صورة مفضلة

من اآلمن تعيني صورة لمللف الخشيص تكون صورة لك، لكن إذا مل تكن 

راضيًا عن الفكرة، فال تقلق. سيعمل جهاز المكبيوتر اخلاص بك أيضا دون 

احلاجة إىل واحدة.

نظرًا ألن سطح املكتب وشاشة التوقف ما زاال مفتوحان، ابدأ بالنقر فوق إظهار اللك للعودة 

إىل تفضيالت النظام.
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1. انقر عىل املستخدمون واملجموعات. تبدو وكأهنا خشصان 
صغريان داخل دائرة.

2.  سرتى امس تجسيل الدخول وصورة امللف الخشيص احلالية. 
انقر عىل الصورة وستفتح لوحة تظهر الصورة احلالية.

3.  عىل اليسار، ميكنك النقر فوق االفرتايض الختيار صورة مقدمة 
من جهاز المكبيوتر اخلاص بك. إذا اكن المكبيوتر اخلاص بك 

حيتوي عىل اكمريا ويب، فانقر عىل الاكمريا وستظهر لك نافذة 

تساعدك عىل التقاط صورة خشصية مثالية.

 4.  إذا مل يكن لديك اكمريا أو تفضل عدم استخدام وجهك كصورة، 
فانقر فوق صور لالختيار من الصور املوجودة يف معرض الصور 

اخلاص بك.

 

5.  ميكنك حىت استخدام صورة خاصة بك. دعونا نليق نظرة عىل 
كيفية القيام بذلك الحقًا باستخدام صورة مقنا حبفظها يف جملد البستنة اخلاص بنا. انقر فوق إلغاء 

للعودة إىل املستخدمون واملجموعات.

إضافة صورة ملفك الخشيص

لبدء إضافة صورتك اخلاصة، انقل املؤرش إىل أسفل سطح املكتب إىل  Dock. ال Dock هو املاكن الذي ستجد 

فيه أيقونات لبعض التطبيقات األكرث استخدامًا عىل جهاز المكبيوتر. انقر أيقونة Finder عىل اليسار.

 1. إذا مت فتح Finder فوق املستخدمون واملجموعات، انقر فوقه واحسبه حىت تمتكن من رؤيته عىل 
سطح املكتب يف نفس الوقت.

2. الصورة اليت نريدها موجودة يف جملد البستنة، لذا انقر فوق سطح املكتب مث جملد البستنة.
 3. بعد ذلك، انقر واحسب الصورة من جملد البستنة إىل الصورة احلالية يف املستخدمون واملجموعات. 

عندما ترى رمز عالمة زائد خرضاء، احسب إصبعك عن املاوس إلسقاط الصورة عىل صورتك احلالية.

4. سيمت فتح لوحة حترير مع عنرص حتمك مزنلق، حبيث ميكنك ضبط الصورة. استخدم املاوس لتحريك 
الزر املوجود عىل رشيط المترير إىل الميني لتكبري الصورة أو إىل اليسار لتصغريها.

5. عندما تكون راضيًا عن الشلك، انقر فوق حفظ. لقد حجنت يف تعيني صورة ملف خشيص جديدة. أنيق!

 

 
 

 

 

 تظهر صورة ملفك الخشيص يف لك مرة 
 تقوم فهيا بتجسيل الدخول إىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك




