
  ما هي االنترنيت ؟
  
  مصطلحات مهمة قبل أن تبدأ -1
 
 

عمالقة تتكون من شبكات أصغر، بحيث يمكن ألي  هي عبارة عن شبكة حاسوبية (NET) (بالنت(اإلنترنت أو ما يسمى 
إذا ُسمح له (الشبكة وأن يحصل على جميع المعلومات في هذه الشبكة  شخص متصل باإلنترنت أن يتجول في هذه

  .مع شخص آخر في أي مكان من العالم  أن يتحدثأو) بذلك
 

 WWW  الويب أو
 

الوصول إلى المعلومات في اإلنترنت، فهي أشبه  هي عبارة عن وسيلة تسهل World Wide Web  لعبارةاختصارهي 
ا في ويمكنك عرضه HTML تسمى) أو برموز(وهي عبارة عن صفحات ُتكتب بلغة  بالنافذة التي تطل منها على اإلنترنت

  (Browser) الشخصي بواسطة برنامج خاص يسمى متصفح آمبيوترك
 

 Browser المتصفح
 

 الموجودة في اإلنترنت، ويمكنك من خالله البحث عن أية معلومات ودخول أي موقع على هو برنامج يعرض لك المعلومات
اإلنترنت، ومن أشهر المتصفحات  ءاإلنترنت، و بجرد تعلمك لكيفية استخدام هذا البرنامج تستطيع أن تبحر في فضا

  (Netscape) . و نتسكيب)Internet Explorer(إآسبلورر إنترنت 
 

 ) URL( عنوان موقع اإلنترنت أو
 

عدد من الصفحات على اإلنترنت، ويكتب هذا العنوان في نافذة  عنوان اإلنترنت هو مؤشر يدل على مكان وجود صفحة أو
  Http//: المتصفح العلوية، ويبدأ ب

 
  ) com.yahoo.www://http(ياهو هي موقع لفمثال عنوان 

 
HTML 

 
هي اللغة التي تكتب بها صفحات اإلنترنت الظاهرة في المتصفح، ومجرد  Hyper Text Markup Language اختصار
أصبح القليل يتعلم   موقع على اإلنترنت، ولكن بعد ظهور برامج سهلة لتصميم صفحات اإلنترنتتستطيع أن تصمم تعلمها

  .هذه اللغة
 

 التصميم برامج
 

 صفحة أو صفحات على اإلنترنت دون الحاجة لتعلم لغة هي برامج خاصة سهلة االستعمال يمكنك من خاللها تصميم
HTMLوأشهر هذه البرامج ، Front Page  وDreamwaver . 

 
FTP  )File Transfer Protocol( 

 
، الصفحات من المكان التي حفظ فيها هذه الصفحات  ، ببساطة هي الطريقة التي يرسل بها مصمم صفحات اإلنترنت

  .إلى الموقع الذي يملكه
 

Upload 
 

 )باإلنترنت ب أن يكون مرتبطيج(نقل الملفات والصفحات من الكمبيوتر إلى موقع ما اإلنترنت،  اسم العلمية التي يتم فيها
 
 

Download 
 

  .السابق، وهي عملية إنزال البرامج من اإلنترنت إلى الكمبيوتر عكس المصطلح
 

  ) mailE( اإللكترونيالبريد 
 الشهيرة، تستطيع من خالله إرسال أو استقبال أي رسالة إلى أو من أي مستخدم لإلنترنت إحدى خدمات اإلنترنت

  البريد اإللكتروني ويكون شكل) ان بريده اإللكتروني ويجب أن تكون تملك بريد إلكترونييجب أن تعرف عنو(
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com.anything@usermae  @آت تنطق  
 Search Engines  محرك البحث

 
 نترنت، ومن أشهر هذه المواقع ياهوالمعلومات في شبكة اإل هو موقع على اإلنترنت، يستخدم برنامج خاص للبحث عن

Yahoo.com  وGoogle  . 
 
  

 Hyper Link  رابطة أو الوصلة
 

  .بعد النقر عليه بالفأرة إلى االنتقال إلى صفحة أخرى على اإلنترنت هي نص أو صورة يمكنك
 

 Forum  ساحة
 

  . موجودةالمشارآة بكتابة مقال أو الرد على مقاالت هو أي موقع على اإلنترنت يتيح لك
 

Chat 
 

 المباشر بمعنى الدردشة أو الحوار
 
 

  تصفح اإلنترنت -2
 

 ما هي أنواع المتصفحات؟
 

 يليه و (Internet Explorer) المتصفحات متواجدة في األسواق أشهرها مستكشف مايكروسوفت هناك عدة أنواع من
(Netscape ) إصدارا حديثا، ومطورا عن الذي  صدار آلما اعتبروتتوافر هذه البرامج بعدة إصدارات، فكلما زاد رقم اإل

  .إصدارات مطورة من متصفحاتهم يسبقه، وفي آل سنة تقريبا تطرح هاتين الشرآتين
 
 

  البريد اإللكتروني -3
 
 

اإلنترنت، ويشترط أن يمتلك المرسل والمستقبل عنوان بريد خاص  البريد اإللكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل عبر
  :ذا الشكليكتب به

anyname@anycompany.com or net  
 
  المزود الذي قدم لك حساب البريد اإللكتروني يعتمد على الشرآة أو :anycompany فـ
 
  .السم المستخدم عند حصولك على حساب البريد اإللكتروني يعتمد على اختيارك : anyname و

 
  :هناك نوعان    :أنواع البريد اإللكتروني

 
متصل باإلنترنت، ويجب أن يكون البرنامج  تخدم برنامج خاص إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني يعمل وأنتنوع يس -

  )وهناك عدة برامج(متوفر لديك 
 
ارتباطك باإلنترنت،  يسمى بريد الويب أو البريد المجاني ، ويمكنك استخدامه دون الحاجة لبرنامج خاص سوى نوع -

  .وعوهذا سبب انتشار هذا الن
 

 يمكنني الحصول على بريد إلكتروني؟ آيف
 
 ما يقدم في حال اشتراآك في خدمة اإلنترنت من الشرآة المزودة لخدمة اإلنترنت التي بالنسبة للنوع األول غالبا .1

 ويجب أن تعرف طريقة استخدام تتعامل معها، ويجب أن يتوافر في الكمبيوتر الذي تملك برنامج الستخدام هذا البريد،
  .البرنامج

 
 . بدخول إحدى المواقع التي تقدم هذه الخدمة والتسجيل لديها النوع الثاني، يمكنك الحصول عليه .2
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  البحث في الشبكة -4
 

 ال يحصى من الصفحات و المواقع ولهذا تطلب أن يكون هناك شبكة اإلنترنت تحتوي على آم هائل من المعلومات وعدد
 تعتبر Google و yahoo ولهذا فإن مواقع البحث مثل ...الشبكةيسهل عملية البحث عبر  دليل يشمل آل هذه المواقع و
  من أشهر المواقع عبر الشبكة

 
  لقسمين هما و مواقع البحث تنقسم

 
 :  دالئل البحث-أ 

 
  لموضوع أو حسب الكلمة المفتاحيةهذه المواقع حسب ا و باإلمكان البحث في Yahoo … Google ومن أشهر الدالئل

  
  : حسب الموضوع البحث

 
انطالقا من موضوع عام ثم تضييق هذا النطاق إلى مواضيع  تم ترتيب هذه المواقع على نحو يسهل عملية التفتيش

 البحث عن موضوع يتعلق بكرة القدم اختر الموضوع العام و الذي بدورة يحتوي على إذا أردت: متفرعة محدده مثال
مختلفة تتعلق بالرياضة اختر  وبعد ذلك ستظهر لك قائمة بمواضيع.. وهو الرياضة .المواضيع التي تهتم بهذا الموضوع 

  منها موضوع آرة القدم
 

  : حسب الكلمة المفتاحية البحث
 

ه لموضوع فمن خاللها تستطيع آتابة آلمة مفتاحي. خالل موضوع معين   من عملية البحث منأسهلهذه العملية تعتبر 
  .فتظهر لك تلقائيا أسماء المواقع التي تهتم بهذه الكلمة. عنه البحث ريدت

 
أردت البحث  وذا . (soccer) البحث عن المواقع التي تتحدث عن آرة القدم فالكلمة المفتاحية هنا هي لو أردت: فمثال 

و لكن عليك عند آتابة الكلمة  (Computer Science) عن مواقع تتحدث عن علوم الكمبيوتر فالكلمة المفتاحية هنا هي
فكتابة  (computer+science) يجب عليك آتابة الكلمة بهذا الشكل المفتاحية آتابة هذه الكلمة بدون المسافات أي

تتحدث عن  يعني بأن البرنامج سيبحث عن المواقع التي تتحدث عن العلوم عامه و المواقع التي الكلمة بوجود الفراغ
  . عامهالكمبيوتر 

 
 :البحث محرآات. ب
 

واآلن وبعد أن عرفت آيف تستخدم  .. AltaVista … Lycos … Infoseek و من اشهر برامج البحث المتوفرة في الشبكة
  .البحثاستخدام برامج  دالئل البحث سيسهل عليك التعرف على

 
لكن فقط من خالل الكلمة المفتاحية استخدام دالئل البحث و و طريقة استخدام برامج البحث هي بالضبط نفس طريقة

  . في المكان المتاح واختر أمر البحث ادخل الكلمة المفتاحية.. 
 
 
 

  الدردشة والحوار -5
 
 

يعرفون  سمعوا عن هذه الخدمة الشهيرة أال وهي الدردشة والحوار الحي، ولعل الكثيرين ال الكثير من مبتدئي اإلنترنت
تحاول أن تستفيد من جميع  ذلك فنصيحتنا لك في مستشفى اإلنترنت هي أنمن اإلنترنت سوى هذه الخدمة، ل

  .اإلنترنت وخاصة الدردشة أو الحوار خدمات اإلنترنت وأن تبتعد عن اإلدمان في أي مجال من مجاالت
  

  :فلنبدأ
 

آان لهذه الخدمة انتشار اإلنجليزية، ومنذ انطالق اإلنترنت  باللغة Chat الدردشة أو الحوار هي الترجمة الحرفية لكلمة
حيث يمكنك من خالل هذه الخدمة التحدث مع أي شخص في العالم بشرط أن تكون  واسع بين مستخدمي الشبكة،

  .مرتبطين بشبكة اإلنترنت أنت وهو
 

  ولكن آيف؟
 

) مجانيبعضها مجاني والبعض غير (خاص   النوع األول هو استخدام برنامجنوعين،ببساطة تنقسم هذه الخدمة إلى 
  .التحدث عن طريق المتصفح في مواقع خاصة لذلك يعمل وأنت مرتبط باإلنترنت والطريقة الثانية هي
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  :فلنبدأ بالطريقة األولى

 
 :برامج الحوار

 
في جهازي الشخصان المتحدثان، وأن يكون آال الطرفان مرتبطان ) نفسه(الحوار  يشترط في هذه الطريقة توافر برنامج

  . العديد من البرامج التي تقدم هذه الخدمة ويشترك فيها مالين البشروهناك اإلنترنت، في
 

  :تقسم برامج الحوار بدورها إلى قسمان
 
  :برامج الحوار التقليدية -
 

ن تتحاور مع شخص معين ويمكنك أ يتحاور فيها أآثر من شخص ،) آشاشة المتصفح(وهي تعتمد على ظهور شاشة 
  MIRC البرامج  يدور بينكم، ومن أشهر هذه اآلخرين مافدون أن يعر

 
  :برامج القوائم -
 

يجب أن (أصدقاؤك  البرامج الشهيرة في الوقت الحاضر ، وتعتمد على ظهور قائمة صغيرة في شاشة جهازك تضم وهي
البرامج من إرسال رسالة لشخص غير  وتمكنك هذه) تعرف أسماءهم أو أرقامهم آي تضمهم إلى قائمتك الخاصة

( البرنامج، آما توفر بعض البرامج إرسال ملفات بين المتحاورين  تواجد يستقبلها عند دخوله إلنترنت وتشغيله لهذام
   و yahoo messenger  و skype ومن أشهر هذه البرامج). ملف من مصدر مجهول أو غير موثوق الحذر من استقبال أي

AOL Instant Messenger   
  
  
  
  
  

  ..ال تنسونا من دعائكم
  : أخــــــــــــــــــوآم 

 
Karwan F. Jacksi 
Iraq 
Kurdistan Region 
Dohuk - Zakho 
University of Dohuk 
College of Education 
Computer Science Dept. 
 
Mob.: 00964 750 458 39 08 
Website: www.karwan.tk 
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