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ما هو الكمبيوتر المحمول؟
تأتي أجهزة الكمبيوتر في العديد من األشكال واألحجام. سوف نتحدث هنا عن الكمبيوتر المحمول.

يفعل الكمبيوتر المحمول كل األشياء التي يمكن للكمبيوتر المكتبي القيام بها. يمكنكم استخدامه لتصفح اإلنترنت، وكتابة 
الرسائل أو لعب األلعاب، وتشغيل الموسيقى أو األفالم، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن على عكس الكمبيوتر المكتبي، 

الكمبيوتر المحمول صغير وخفيف ولديه بطارية في داخله، لذا يمكنكم حمله واستخدامه في أي مكان تقريباً.

أجزاء الكمبيوتر المحمول
يحتوي الكمبيوتر المحمول على العديد من نفس أجزاء الكمبيوتر المكتبي، ولكن يجمعها 

كلها في صندوق واحد. وتشمل األجزاء الرئيسية:

الشاشة - تُظِهر الشاشة ما يحدث على الكمبيوتر، وهي مدمجة في غطاء الكمبيوتر   •
المحمول.

لوحة المفاتيح )كيبورد( - تماماً مثلما هي على الكمبيوتر المكتبي، يتم استخدام   •
لوحة المفاتيح لكتابة األرقام والحروف.

لوحة اللمس - على عكس الكمبيوترالمكتبي، ال يحتوي الكمبيوتر المحمول على   •
ماوس. بدال من ذلك، يأتي مع لوحة اللمس، التي تقوم بنفس وظيفة الماوس.

كاميرا الويب - تُستخدم هذه للدردشة عبر الفيديو.  •
مكبرات الصوت - وتستخدم هذه لسماع الصوت.  •

كيفية تشغيل وإيقاف تشغيل كمبيوتر محمول 
تماماً مثل الكمبيوتر المكتبي، يحتوي الكمبيوتر المحمول على زر الطاقة لتشغيله وإيقاف تشغيله. انه عادة يكون فوق 

لوحة المفاتيح، وعموماً يكون عليه رمز الطاقة. 

قد تالحظون أن الشاشة تغلق، أو تنام، عند إغالق غطاء جهاز الكمبيوتر المحمول. هذا ال يقوم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر 
المحمول، ولكنه يساعد على توفير طاقة البطارية. عند فتح الغطاء، فإن الشاشة ‘تستيقظ’، وتفتح تلقائياً مرة أخرى.

يحتوي الكمبيوتر محمول على العديد 
من نفس أجزاء الكمبيوتر المكتبي
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ما هو الكمبيوتر المحمول؟
إستخدام لوحة اللمس

تقوم لوحة اللمس على الكمبيوتر المحمول بنفس الوظيفة مثل الماوس على الكمبيوتر 
المكتبي. إنها تحرك المؤشر، المعروف أيضاً باسم مؤشر الماوس. 

لتحريك المؤشر، حّركوا إصبعكم عبر لوحة اللمس في االتجاه الذي تريدون له أن   •
يذهب. 

تحتوي بعض لوحات اللمس على أزرار في أعالها أو أسفلها. هذه هي نفس أزرار   •
الماوس اليمنى واليسرى.

إذا لم يكن لدى لوحة اللمس زر، يمكنكم فقط الضغط على لوحة اللمس.   • 
هذا هو مثل النقر األيسر. يمكنكم حتى الضغط مرتين، وهو مثل النقر المزدوج.

يمكنكم تمرير احدى الصفحات بإستخدام “منطقة التمرير” الخاصة على جانب لوحة   • 
 اللمس؛ أو يمكنكم تحريك المؤشر إلى شريط التمرير في الصفحة ثم الضغط بإستمرار 

على لوحة اللمس باإلصبع، بينما تحركون إصبعكم ألعلى أو ألسفل لوحة اللمس.

كيفية شحن جهاز الكمبيوتر المحمول
 تعمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على البطاريات، مما يعني أنه يمكنكم 
 استخدامها بعيداً عن الطاقة الرئيسية. ولكن تحتاجون إلى إعادة شحن 

 البطارية من وقت ألخر. ابحثوا عن مؤشر البطارية في أعلى يسار أو 
أسفل يسار الشاشة )يبدو وكأنه بطارية(. إذا كان فارغاً تقريباً، ستحتاجون 

إلى توصيل الكمبيوتر المحمول بالكهرباء إلعادة شحنه. 

أنتم جاهزون إلستخدامه
 الكمبيوتر المحمول هو مثل الكمبيوتر المكتبي، فقط مقلص إلى حزمة أصغر. 
 وبمجرد معرفة أساسيات لوحة اللمس والشحن، يجب أن ال تكون لديكم مشكلة 

بإستخدام جهاز كمبيوتر المحمول.

تقوم لوحة اللمس على الكمبيوتر 
المحمول بنفس الوظيفة مثل الماوس 

على الكمبيوتر المكتبي.


