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مكبيوتر Apple احملمول: إدارة التخزين
توفري مساحة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك وإبقائه يعمل بشلك جيد.

ميكنك استخدام مزية التخزين اخلاصة بـ macOS Catalina للتأكد من عدم نفاد املساحة لمللفات، وميكنك 

أيضًا حذف امللفات بنفسك واستخدام سلة املهمالت الستعادهتا يف حالة ارتاكب خطأ. 

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. جيب أن تتحقق من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح، وأن المكبيوتر اخلاص بك 

متصل باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية.

جيب عليك تجسيل الدخول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، وجيب أن يعرض سطح املكتب.

إذا كنت ترغب يف املتابعة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، فيجب أن يكون لديك أيضًا عصا USB مل تمت 
مشاركهتا مع أي خشص آخر.

ما هو التخزين؟
يقوم المكبيوتر بتخزين امللفات عىل القرص الثابت. إذا امتأل القرص 

الثابت، فلن تمتكن من حفظ املزيد من امللفات، وقد ال يعمل المكبيوتر 

بسالسة. أحيانًا ما يطلق عىل القرص الثابث امس القرص الصلب أو 

حمرك القرص الصلب.

يأيت جهاز المكبيوتر اخلاص بك مزودًا مبزيات موفرة للتخزين مدجمة، واليت 

تراقب القرص الثابت ومقدار املساحة املتبقية يف المكبيوتر.

ال تقم بتزنيل أي تطبيق يعرض عليك تنظيف جهاز المكبيوتر اخلاص بك 
أو حتسينه. سيحتوي دامئًا عىل معلية احتيال جتعل المكبيوتر أقل أمانًا 

لالستخدام.

 تساعد املزيات املضمنة يف مضان 
 عدم نفاد مساحة جهاز المكبيوتر 

اخلاص بك لمللفات
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كيفية التحقق من املساحة املتبقية يف المكبيوتر اخلاص بك
للتحقق من مساحة القرص الثابت، مق مبا ييل:

1. انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة.
 Mac 2. سوف تظهر بعض اخليارات. انقر فوق حول هذا ال 

من القامئة.

3. يف اللوحة اليت تظهر، احبث عن تبويب التخزين، وانقر فوقها.
4. سرتى رمس بياين رشييط يوحض مقدار املساحة املستخدمة عىل 

جهاز المكبيوتر اخلاص بك، ومكية املساحة املتبقية.

5. متثل األلوان املختلفة أنواعًا خمتلفة من امللفات. ويتيح لك ذلك 
معرفة مقدار املساحة اليت تستخدمها املستندات والصور ومقاطع 

الفيديو وامللفات األخرى.

6. انقر فوق إدارة لالطالع عىل اخليارات إلفراغ مساحة عىل جهاز 
المكبيوتر اخلاص بك.

 
 

 
 

 

 

كيفية إدارة إفراغ املساحة
عند النقر فوق إدارة، سيمت متيزي التوصيات عىل اليسار، وستظهر خيارات 

إضافية عىل الميني.

1.  أوال، انقر فوق حتسني.
2. يتيح التحسني جلهاز المكبيوتر اخلاص بك إزالة رسائل الربيد اإللكرتوين القدمية 

وبعض ملفات الفيديو اليت شاهدهتا بالفعل تلقائيًا.

3. سيظهر مربع يطلب منك تأكيد هذا اإلجراء. انقر فوق حتسني يف هذا املربع.
4. مضن حتسني، انقر فوق إفراغ سلة املهمالت تلقائيًا حلذف العنارص املوجودة يف 

سلة املهمالت للمكبيوتر اخلاص بك ألكرث من 30 يومًا تلقائيًا. انقر فوق تشغيل.

ً  
 

 
 

 يوحض الرمس البياين الرشييط 
 مقدار املساحة اليت تستخدمها أنواع 

امللفات املختلفة
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سيظهر مربع يطلب منك تأكيد هذا اإلجراء. انقر فوق تشغيل للتأكيد. .5
6. أخريًا، يتيح لك خيار تقليل الفوىض النقر فوق معاينة امللفات لالطالع عىل قامئة جبميع امللفات املوجودة 

عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك. وهذا يعرض العنارص اليت تشغل املساحة األكرب حىت تمتكن من حذفها إذا 

أردت.

 
 

كيفية حذف ملف بنفسك
ميكنك أيضًا حذف عنرص بأمان من سطح مكتب المكبيوتر اخلاص  

بك بنفسك.

أوال، انقر فوق  النقطة امحلراء يف أعىل يسار لوحة التخزين إلغالقها. 

مث مرة أخرى إلغالق معلومات النظام. جيب أن يعرض جهاز المكبيوتر 
اخلاص بك اآلن سطح املكتب.

يف هذا املثال، لدينا ملف عىل سطح املكتب سنقوم حبذفه. إذا مل يكن 
لديك ملف تريد حذفه يف الوقت احلايل، فميكنك االحتفاظ هبذا الدليل يف 

متناول اليد عند احلاجة للقيام بذلك.

حلذف عنرص:

1. حدد امللف الذي تريد حذفه، مث استخدم املاوس للنقر بزر املاوس 
األمين فوقه. سوف تظهر قامئة السياق.

2. احبث عن خيار نقل إىل سلة املهمالت بالقرب من األعىل. انقر 
فوقه حلذف امللف.

ً

 

 

احلصول عىل ملف من سلة املهمالت

إذا حذفت ملفًا عن طريق اخلطأ، فال تقلق! ميكنك احلصول هيلع مرة أخرى 
عىل الفور باستخدام سلة املهمالت.

1. أوال، انقل املؤرش إىل صف األيقونات يف األسفل. يعرف هذا بـ 
Dock وهو املاكن الذي ستجد فيه أيقونات لبعض التطبيقات 

األكرث استخدامًا عىل جهاز المكبيوتر.

2. سلة املهمالت موجودة يف أقىص الميني. انقر علهيا اآلن.

ُ ً  

 

ميكن نقل امللفات اليت تريد إزالهتا من جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك إىل سلة املهمالت

 إذا مقت حبذف ملف بطريق اخلطأ، 
ميكنك إعادته من سلة املهمالت  
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3. يمت فتح لوحة تظهر مجيع امللفات اليت مت إرساهلا إىل سلة املهمالت مؤخرًا. احبث عن امللف الذي مقت 
حبذفه للتو.

4. انقر بزر املاوس األمين عىل امللف وتظهر بعض اخليارات. انقر فوق انتقال للخلف.
5. سيختيف امللف من سلة املهمالت مث يظهر مرة أخرى عىل سطح املكتب.

لكام مقت بإعادة أحد العنارص، فإنه يعود إىل املاكن الذي مقت حبذفه منه، مثل سطح املكتب أو من داخل جملد.

ِ
ُ  

 
 

إفراغ سلة املهمالت

ميكنك التأكد من حذف العنارص هنائيًا من خالل إفراغ سلة املهمالت.

1. انقر عىل النقطة امحلراء يف أعىل يسار نافذة سلة احملذوفات 
إلغالقها.

2. اآلن، اعرث عىل أيقونة سلة املهمالت يف Dock. إذا احتوت 
األيقونة عىل مهمالت يف الداخل، فإن سلة املهمالت حتتوي عىل 

عنارص ميكنك حذفها.

3. انقر بزر املاوس األمين عىل أيقونة سلة املهمالت ومن اخليارات 
اليت تظهر، مق بتوجيه مؤرش املاوس اخلاص بك إىل إفراغ سلة 

املهمالت.

4. إذا كنت متأكدًا من أنك تريد حذف لك يشء يف سلة املهمالت. 
انقر فوق إفراغ سلة املهمالت.

5. سيظهر لك مربع يطلب منك تأكيد رغبتك يف حذف مجيع العنارص 
هنائيًا. انقر فوق إفراغ سلة املهمالت، وسرتى أيقونة سلة 

املهمالت قد تغريت إىل سلة فارغة.

 

 

 

 

 

USB االستعداد لنقل العنارص عىل عصا

يمت توصيل  عصا USB مبنفذ USB عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، ويه طريقة آمنة وهسلة لنقل امللفات 

واملجلدات وختزيهنا.

سينقل هذا املثال جملدًا من سطح املكتب إىل عصا  USB. ميكنك االحتفاظ هبذا الدليل يف متناول يديك 

عندما يكون لديك عصا USB وبعض امللفات اليت تريد نقلها.

مق بتوصيل عصا USB يف جهاز المكبيوتر اخلاص بك. .1
مبجرد توصيلها، ستظهر كأيقونة عىل سطح املكتب اخلاص بك. .2

 
 

 إذا احتوت أيقونة سلة املهمالت 
 عىل مهمالت يف الداخل، فهناك 

عنارص ميكنك حذفها
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3.  اآلن احبث عن أيقونة Finder يف Dock وانقر علهيا.
4.  سيمت فتح لوحة Finder. عىل اليسار، انظر إىل أسفل القامئة للعثور عىل املواقع. ستظهر عصا USB هنا، 

.USB وسيكون امسها مشاهبًا لقرص

5.  انقر فوق امس عصا USB، وستتغري اللوحة املوجودة عىل الميني إلظهار امللفات املوجودة عىل عصا USB. إذا 
اكنت اللوحة فارغة، فهذا يعين أن عصا USB ال حتتوي عىل ملفات عىل اإلطالق.

USB نقل العنارص إىل عصا

حنن اآلن عىل استعداد لنقل امللفات عىل عصا USB. سينقل هذا العرض 

.USB التوضيحي جملدًا من امللفات يمسى البستنة، عىل عصا

 1. انقر بزر املاوس األيرس مع االسمترار يف مسكه فوق جملد 
البستنة عىل سطح املكتب.

.Finder استخدم املاوس لحسب املجلد إىل لوحة .2
3. عندما يكون املجلد فوق النافذة، اترك زر املاوس إلسقاط املجلد 

.USB عىل عصا

 4. سيقوم المكبيوتر بنسخ جملد البستنة وامللفات املوجودة فيه، 
.USB عىل عصا

عندما ترى جملد البستنة يظهر يف لوحة USB لل Finder، فقد انهتى من 

.USB النسخ ويمت ختزين امللفات بأمان عىل عصا

 

 
 

 
 تعد عصا USB وسيلة آمنة 

 وهسلة حلفظ امللفات ونقلها من 
جهاز المكبيوتر اخلاص بك

ُ

لتجنب الفريوسات، استخدم فقط عصا USB جديدة أو مل تمت مشاركهتا مع 

أي خشص آخر. ميكنك رشاء واحدة من حمالت بيع الصحف أو السوبر ماركت، 

ويه ال تلكف الكثري!
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USB حذف امللفات من المكبيوتر بعد نخسها عىل عصا

من املهم أن تتذكر أنه مت نسخ جملد البستنة عىل عصا USB فقط وال يزال عىل سطح مكتبك. إلفراغ مساحة التخزين عىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك، سنقوم حبذف املجلد من سطح املكتب.

1. انقر بزر املاوس األمين فوق جملد البستنة عىل سطح املكتب إلظهار قامئة السياق.
2.  من اخليارات اليت تظهر، انقر فوق نقل إىل سلة املهمالت حلذفه من سطح املكتب ونقله إىل سلة املهمالت.

3.  إلزالة امللف بالاكمل من جهاز المكبيوتر اخلاص بك، انقر بزر املاوس األمين عىل أيقونة سلة املهمالت، وحدد 
إفراغ سلة املهمالت من القامئة، مث حدد إفراغ سلة املهمالت مرة أخرى للتأكيد.

لكه متام! املجلد موجود عىل عصا USB، وحيتوي المكبيوتر اآلن عىل مساحة أكرب قليال.

 

ً

إزالة عصا USB بأمان
عندما تنهتي من نسخ امللفات، من املهم عدم فصل USB عىل الفور. إذا مقت بذلك، فقد تصبح ملفاتك تالفة.

بدالً من ذلك، جيب عليك إخراج عصا USB بأمان.

.Finder يف يسار لوحة USB 1. احبث عن امس ورمز عصا
2.  جبانب األيقونة، سرتى هسام يشري إىل األعىل. انقر عىل الهسم مرة 

واحدة إلعالم جهاز المكبيوتر اخلاص بك أنك عىل وشك إلغاء توصيل 

.USB عصا

3.  بعد حلظة، سيمت إغالق لوحة Finder وسوف ختتيف أيقونة عصا 
USB من سطح املكتب.

 4.  ميكنك اآلن فصل USB عن جهاز المكبيوتر اخلاص بك ووضعها 
يف ماكن آمن.

 
ً

 أخرج عصا USB بشلك حصيح قبل 
 إزالهتا من جهاز المكبيوتر اخلاص بك 

لتجنب إتالف ملفاتك




