


 Internetاالنترنت

الل یعتبر االنترنیت أكبر شبكة عالمیة تتیح االتصال من خ•
.الصوت والصورة وكما الكتابة

 International)االنترنت في االصل ھي مختصر•
Network)  تصر وتخباإلنكلیزیة وھي تعني الشبكة العالمیة

وھو .wwwب
من خالل االنترنیت نحصل على خدمات متعددة منھا تسھیل •

االتصاالت وخدمات التواصل االجتماعي وكذلك التسوق 
اسعاً االلكتروني وھذا ما جعلھ ذو شعبیة كبیرة وحقق انتشارا و

نسبة الى فترة ظھوره القصیرة نسبیا حیث ظھر في 
.التسعینات



شبكة عالمیة–النترنیت ا
العالم للتواصل من خالل الكتابة والصور المتحركة وكما الصوت حولالعالیةفر االمكانیةاالنترنیت یو

ھو المعلومة بعید فه حصول على المعلومة حول اي شيء تبحث عنھ في دقائق مھما كان مصدر ھذوكذلك ال
وسیلھ واصبح الیوم وبسبب ھذا االنتشار الواسع. اختصر الزمان والمكان والكلفة للحصول على المعلومة

رامجھا كما ان بعض الشركات اصبحت تسوق بعض ب. لالعالن لمختلف الشركات العالمیة وكذلك المحدودة 
.بصورة مجانیة على شبكة االنترنیت الغراض دعائیة

اصة وأكثر المجاالت تزایدا ھي توسع فرصة المساھمة في اظافة ونشر معلومات في االنترنیت  والخ•
ل وكذلك نشر االفالم من خال. من خالل برامج التواصل االجتماعي ك الفیس بوك والتوتر والبلوك

الیوتیوب وال فلیكر  
ھا عملیة الیوم العدید من الشركات والمنظمات تستخدم برامج التواصل االجتماعي لالتصال بعمالئھم الن•

.اتصال سریعة وسھلة وممكن خلق حوار فیما بینھم
د رقابة على ومن االشیاء االیجابیة في االنترنیت انھ اي انسان ممكن انینشر اي شئ یرغب فیھ فال یوج

وح شبكة االنترنت ال تقع تحت نفوذ اي كیان او دولة او حكومة فھو مفتوان . المعلومات المنشورة
ومتاح  وال یمول من قبل اي سلطة محددة بالعالم لذلك اصبح بامكان الجمیع استخدامھ الغراض 

.او معلومات حكومیةمختلفة علمیة او دعائیة  

.لذا یتوجب التأكد من الذي یقف وراء المعلومات المنشورة في االنترنیت•
ام االنترنیت أستخدام االنترنیت مجاني ولكن یتوجب ان تكون مرتبطا بالشبكة العالمیة واذا رغبت استخد

.من البیت فیجب ان یكون لك اشتراك في احدى الشركات التي تزود االنترنیت



األنترنتبرامج تصفح

من ھي البرامج التي تمكننا من تصفح األنترنت وھي عدیدة ولكن
ثم األنترنت  Googleاشھرھا واكثرھا استخداما ھو ال كوكل

وھو الذي یكون عادة مع نظام Internet Explorerاكسبلورر   
Mozilla Firefoxالتشغیل الویندوز  وكذلك الموزیال فایرفوكس 

 ,  Netscape Browser ,:ویوجد ایضا برامج اخرى للتصفح ھي
,  google Chrome- Opera ,  Apple Safari

م یكن وعادة یوجد برنامج األنترنت اكسبلوررعلى سطح المكتب ان ل
 . Startموجود یمكن الدخول لھ من قائمة ابدأ 



)عنوان الموقع(المواقع األلكترونیة  
Univarsal )یمكنك الدخول على اي موقع على شبكة األنترنت  من خالل كتابة عنوان الموقع•

Resource Local URL)   في المكان المخصص من متصفح األنترنت وعادة یكون العنوان
.متكون من مجموعة اجزاء ھي بشكل عام  كما یلي في المثال التالي 

•http://www.google.com
•Hypertext Transfer protocol http:// بروتكول األنتقال خالل صفحات االنترنت
•WWW.    ھو مختصرWorld wide web
•Google. لك ھو اسم الموقع وھو اسم یتم اختیارة من قبل صاحب الموقع او الشركة التي تمت

.الموقع
•Com    كلمة شركةمختصر وھوcommercial وھذا الجزء مختلف من موقع الى اخر  فقد

رمز لدولة اخرى  وتوجد بعض اي سوید او Se.یكون دال على مكان ایضا فیكون بدیلھ
.المختصرات التي تستخدم ھنا ھي على سبیل الذكر ال الحصر  ما یلي بعضھا 

•
netاختصارNetwork.او شبكة•
eduاختصارeducationموقع للتعلیم.•
•gov أختصارGovernment  اي موقع حكومي.
•Info اختصارInformation معلومات او موقع معلوماتي .
•Org اختصارOrganization او منظمة.
 .وھي  اختصارات قد ال تدل على محتوى الموقع•

http://www.google.com/


واجھة المستعرض
.سوف نتناول مستعرض جوجل كروم بالنظر إلى أنه المستعرض األكثر استخداًما

الخلف
األمام

الصفحة 
الرئیسیة

شريط االسم المفضالت

األمر

محرك البحث

شريط العنوان

ة القائم



شريط االسم
األزرار من . يعرض اسم الموقع اإللكتروني المفتوح•

.تصغیر وتكبیر وإغالقالیسار إلى الیمین ھي 



شريط العنوان
أما . يتم إدخال عنوان الويب في الحقل على الیسار•

الحقل على الیمین فھو حقل البحث الذي يكون 
.مربوطًا في ھذه الحالة بمحرك البحث جوجل

القائمة

URL
عنوان 

إعادة تحمیل 
ھذه الصفحة

الخلف واألمام



القائمة

تحتوي على أكثر 
.القوائم أھمیة

تحتوي على أكثر 
:  األدوات أھمیة

الطابعات، والصفحة 
.وغیرهالرئیسیة



اإلشارات المرجعیة/ المفضالت 
بالروابط السريعة إلىتتیح المفضالت إنشاء قائمة 

.الصفحات التي تزورھا كثیرا



اخترو، قائمة العرضعلى قرنا. يمكنك إخفاء أشرطة األدوات وعرضھا
/  أشرطة األدوات ثم اختر شريط األدوات الذي ترغب في إخفائه

.تشیر عالمة االختیار أمام الشريط إلى عرض الشريط. عرضه



الصفحة الرئیسیة 

.إعداداتافتح القائمة ثم انقر على

ظھر ثم انقر على زر ماذھب إلى ال
البداية للعرض

سوف ينفتح مربع 
صفحة : اكتب. حوار

الويب التي تريد 
جعلھا الصفحة 

.الرئیسیة



.خیارات اإلنترنت، ثم اختر أدواتانقر على 2

الذي  (URL)أدخل عنوان موقع الويب
تريد جعله الصفحة الرئیسیة كامالً 

، ثم انقر على)المحاطة باللون األحمر(
.في أسفل مربع الحوارموافق



اإلشارات المرجعیة/المفضالت المفضالت وإزالةإضافة

صفحة الويب إلى المفضالتانقر على النجمة إلضافة 

انقر بزر
الماوس

األيمن على 
صفحة الويب
واختر إزالة



:المفضالتصفحة الويب من إزالة 

لنجمة ا(شريط المفضالت من شريط القائمة أو باستخدام أيقونة المفضالتافتح 
الماوس انقر بزر. اذھب إلى صفحة الويب التي تريد إزالتھا من قائمة المفضالت). الصفراء

.إزالةاأليمن على صفحة الويب ثم اختر 

الماوس انقر بزر 
األيمن على صفحة 

الويب واختر إزالة



.حذف سجل االستعراض والملفات المؤقتة
ذه قد تؤدي ھ. الكمبیوتر عندما تزور صفحات الويبحفظ الملفات المؤقتة على تُ •

توى ، ويمكن أيًضا استخدام الملفات للوصول إلى محالكمبیوترالملفات إلى إبطاء 
.  لھذا من األفضل مسح الملفات المؤقتة دوريًا. الكمبیوترعلى 

من انقر على مسح بیانات االستعراض ثم. افتح اإلعدادات واختر إعدادات متقدمة•
.واألمانالخصوصیة 



ضع عالمة على كافة المربعات المظللة في
.مربع الحوار على الیمین ثم انقر إزالة

في مربع الحوار الظاھرموافق ثم انقر على 
سجل االستعراض ت اآلنلقد حذف. أعاله

ؤثر يرجى االنتباه إلى أن ذلك لن ي. الخاص بك
.على قائمة مفضالتك

عالمة اختیار في المربع في حالة وضع 
:األخضر في مربع الحوار على الیسار

االستعراض عند ذف محفوظات ح
، سوف يتسبب ذلك في حذف الخروج

االستعراض الخاص بك عند إيقافمحفوظات
.الكمبیوترتشغیل 

ار في مربع الحوار على الیسحذفانقر على 
.وسوف يظھر مربع الحوار أدناه



الطباعة من مواقع الويب
وار سوف يفتح مربع ح... طباعةانقر على القائمة واختر . قد ترغب عند استعراض اإلنترنت في طباعة معلومات

.يتضمن عدة خیارات لالختیار منھا
ماوسر الالضغط على زمواصلة اختر الجزء الذي تريد طباعته ب. يمكنك أيًضا اختیار طباعة جزء من موقع الويب فقط

.األيمن واختر طباعةماوسثم انقر بزر ال. األيسر واختیار النص الذي ترغب في طباعته



حفظ صورة من موقع ويب 
...  محفظ الصورة باساأليمن على الصورة واختر ماوسانقر بزر الثم ، عنیةاختر الصورة الم

انظر الشريحة التالیة. سوف يفتح مربع حوار جديد



.حفظاختر الموقع الذي تريد حفظ الصورة به ثم أدخل اسًما للصورة، ثم انقر 



البحث ومحركات البحثخدمة 

ثمة عدة محركات بحث وخدمات بحث يمكنك استخدامھا للعثور على المعلومات •
محركات شھرة وأكثرھا شعبیة ھي جوجل ولكن ثمة الخدمات أشھر . على اإلنترنت

:أخرى أيًضا مثل

• www.google.com
• www.yahoo.com
• www.altavista.com
• www.alltheweb.com
• www.hotbot.com
• www.lycos.com

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/


في الشرائح التالیة سوف نغطي القوائم المحاطة. أدخل ما تريد البحث عنه في شريط البحث
ح-باألحمر من أ

A B C D E F

H



كل شيء) أ
ة التي عرض العديد من الصفحات المقترحتُ . أدخل ما تبحث عنه. بحث مواقع الويب عموًما

من عناوين الويبعنوانانقر على ). نتائج البحث(تحتوي على الكلمات األساسیة 
سر من نتائج، انقر على الركن األيالللعودة إلى كافة ). ُمسطرعرض العنوان باألزرق ويُ (

.المستعرض

عنوان 
موقع 
الويب

كلمة ال
ةساسیاأل

الخلف



الصور ) ب
لى ع. العبارات التي أدخلتھا في شريط البحث/ لن تُعرض إال نتائج الكلمات

س لماوالنقر بزر او، الصورةختیاربايمكنك حفظ الصورة . زھور: سبیل المثال
.اختیار موقع حفظ الصورةوأخیًرا“ ...حفظ الصورة باسم”اختیار ثم ، أليمنا



الخرائط) ج

ط يمكنك استخدام بعض الخرائو. يمكنك البحث عن مواقع جغرافیة مختلفة ومشاھدة الخرائط
.للتنقل



مقاطع الفیديو) د
أسودعلى سبیل المثال ،ابحث عن مقاطع الفیديو الخاصة بما تبحث عنه



األخبار) ه
يمكنك قراءة . يمكن استخدام ھذه الوظیفة للبحث عن عنصر إخباري محدد، على سبیل المثال

.خبار الزرقاءعلى عناوين األماوسمقاالت كاملة بالنقر باستخدام ال

نتائج البحث

عنوان الويب



المزيد) ز
.لمزيد من الخیارات، انظر أدناهالمزيدانقر على 



ترجمة) ز

.تُستخدم لترجمة النص من لغة إلى أخرى

تريد ذيأدخل النص ال
ترجمته ھنا

اختر اللغة التي تريد 
الترجمة منھا

انقر ھنا إن كنت تريد 
االستماع إلى ترجمة 

النص

اختر اللغة التي تريد 
الترجمة إلیھا



Gmail)(میل جي) ح
.في جوجلإنشاء حساب إنشاء حساب بريد إلكتروني بالنقر على 

جديدGmailإنشاء حساب 

إن كان لديك حساب 
Gmail بالفعل

اإللكتروني وكلمة كأدخل بريد
المرور ثم انقر تسجیل الدخول
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