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ما هو الهاتف الذكي؟
تأتي أجهزة الكمبيوتر في العديد من األشكال واألحجام .سنتحدث هنا عن الهاتف الذكي  -الكمبيوتر الذي يُجري ويستقبل
المكالمات الهاتفية.
الهاتف الذكي الحديث هو جهاز كمبيوتر يمكنكم حمله في جيبكم .إنه يفعل أكثر من مجرد إجراء مكالمات هاتفية
(على الرغم من أنه ال يزال يمكنه القيام بذلك)؛ فإنه يمكن أيضا ً أن يُستخدم لتصفح اإلنترنت ولعب األلعاب ،والدردشة
عبر الفيديو مع اآلخرين ولعب الموسيقى ودفع الفواتير وأكثر من ذلك بقليل.

أجزاء الهاتف الذكي
لدى الهاتف الذكي العديد من نفس ميزات التابليت.
الميزات الرئيسية للهاتف الذكي هي:
•

•
•

•

الشاشة اللمسية .هذه تأخذ معظم الجزء األمامي من الهاتف .الشاشة
اللمسية تظهر لكم ما يحدث على الهاتف وكذلك تتيح لكم التحكم في
الهاتف .يمكنكم الرجوع إلى ورقة النصائح للتابليت للمعرفة حول
إستخدام حركات االصبع الرئيسية للسيطرة على الشاشة اللمسية.
هنا هو الهاتف الذكي
زر الصفحة الرئيسية .هذا عادة ما يكون تحت الشاشة  -الضغط عليه
يأخذكم مرة أخرى إلى صفحة الهاتف الرئيسية.
الكاميرات .هناك كاميرا صغيرة تقع تقريبا ً فوق الشاشة  -وهذه تُستخدم
للدردشة عبر الفيديو والتقاط صور لنفسكم (‘سلفي’) .يتم استخدام كاميرا ثانية على الجزء الخلفي من الهاتف
للصور األخرى.
أزرار الصوت والطاقة .تقع هذه حول جوانب الهاتف.

خدمات الهاتف
إلستخدام الهاتف الذكي ،ستحتاجون إلى االشتراك في خدمة موبايل .تتكبد هذه رسوم شهرية ،وسوف تأتي مع عدد
محدود من المكالمات الهاتفية وكمية محدودة من تصفح اإلنترنت.
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إجراء مكالمات
إلجراء مكالمة بإستخدام هاتف ذكي ،انقروا على رمز الهاتف على الشاشة .ويمكنكم بعد ذلك
إجراء مكالمة إما عن طريق:
• كتابة رقم في لوحة المفاتيح على الشاشة.
• اختيار شخص ما من قائمة جهات االتصال الخاصة بكم.

كيفية شحن الهاتف الذكي
مثل أجهزة التابليت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،تعمل الهواتف الذكية على البطاريات.
يمكنكم معرفة مقدار الشحن المتبقي من خالل النظر على كمية ملء رمز البطارية في
الجزء العلوي من الشاشة .يبدو وكأنه بطارية.
إذا كان فارغا ً تقريباً ،يمكنكم شحن الهاتف عن طريق توصيله بمقبس الحائط أو كمبيوتر
مكتبي أو كمبيوتر محمول.

انقروا على رمز الهاتف على
الشاشة

مقارنة األجهزة
اآلن بعد أن رأينا الكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر المحمول والتابليت والهاتف الذكي ،كيف تتم مقارنتهم؟
•
•
•
•

أجهزة الكمبيوتر المكتبية هي كمبيوتر كبير يحتاج إلى توصيله بالكهرباء وهو مصمم للجلوس في مكان واحد.
أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي صغيرة بما يكفي لحملها ،ويمكن تشغيلها على البطاريات.
أجهزة التابليت هي أصغر من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،وهي تقريبا ً بحجم الكتاب .كما أنها تعمل على
البطاريات.
الهواتف الذكية هي صغيرة بما يكفي لتتسع في جيبكم ويمكن استخدامها إلجراء مكالمات هاتفية.

أي جهاز برأيكم هو األفضل بالنسبة لكم؟

حان الوقت للتصفح
ليست مجرد هاتف ،الهواتف الذكية لديها الكثير من القواسم المشتركة مع أجهزة التابليت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
وحتى أجهزة الكمبيوتر المكتبية اآلن .ويمكن تشغيل التطبيقات عليها ،بل ويمكن استخدامها لتصفح اإلنترنت!
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