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  ...أسرار في محرك البحث جوجل 
  

    تبحثون فيه عن آل شيGoogleطبعا جميعكم تستخدمون موقع 
بعد قراءة ... لكن اعتقد ان الكثير منا ال یعرف ان یستخدمه استخدام آامل باحتراف 

  هذا الموضوع سوف تعرف آيف تستخدمه آالمحترفين ان شاء اهللا
  :واآلن تعالوا نتعلم طرق جدیدة عملية في البحث... الفائدهأرجو لكم 

  

  ( + ) العالمة -١
  

  ...الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي جميع الكلمات 
  :مثال 
 ضع البحث بهذه teacher و schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمتين 
  -: الصورة 

school +teacher  
ون مفيد جدا وسحریه اذا اردنا البحث عن معلومات عن مرض معين خطوه آهذه تك

  او مصطلح معين
  

   )-(  العالمة -٢
  

  الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي آلمة و التحوي آلمة أخرى
  :مثال 
 teacher و ال تحوي الكلمة schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة 

  -: ورة ضع البحث بهذه الص
school -teacher  
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  ( " " )عالمات التنصيص -٣
  

الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي ما بداخلها بالكامل و بنفس 
  الترتيب

  -: مثال 
 و بالكامل و بنفس children booksلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الجملة 

  -: الترتيب ضع البحث بهذه الصورة 
"children books"  

  
  

   )OR(  الرابط -٤
  

  الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي إحدى الكلمات أو جميعها
  -: مثال 
 أو آليهما teacher أو الكلمة schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة 

  -: معًا ضع البحث بهذه الصورة 
school OR teacher  

  

  
٥ - ) intitle(   

  
هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي آلمة في العنوان المخصص الفائدة منه 

  Googleللمواقع على 
  -: مثال 

 في العنوان الظاهر على schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة 
Google ضع البحث بهذه الصورة  :-  

  
intitle:school  
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٦ - ) allintitle(   
  

  ه هنا بإمكانك أن تبحث عن أآثر من آلمةنفس الفائدة السابقه و لكن الفرق أن
  -: مثال 

 و ذلك book و teacher و schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمات 
  -:  ضع البحث بهذه الصورة googleفي العنوان الظاهر على 

  
allintitle:school teacher book  

  
  

٧ - ) inurl(   
  

الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي آلمة في عنوان الموقع على 
  االنترنت

  -: مثال 
  

 و ذلك في عنوانها على schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة 
  -: االنترنت ضع البحث بهذه الصورة 

inurl:school  
  
  

٨ - ) allinurl(   
  

  نه هنا بإمكانك أن تبحث عن أآثر من آلمةنفس الفائدة السابقه و لكن الفرق أ
  -: مثال 

 و ذلك book و teacher و schoolلكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمات 
  -: في عنوانها على االنترنت ضع البحث بهذه الصورة 

  
allinurl:school teacher book  
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٩ - ) cache(   
  

 الموقع المراد بالكامل مع  لسحبGoogleالفائدة منه هي االستفادة من موقع 
  االشارة إلى الكلمات المراد البحث عنها

  -: مثال 
  ضع البحث بهذه www.school.com في الموقع boyنرید أن نبحث عن آلمة 

  -: الصورة
  

cache:www.school.com boy  
  
  

١٠ - ) link(   
  

   عنهالفائدة منه هي إیجاد المواقع التي تحوي رابطًا للموقع المراد البحث
  -: مثال 

 ضع البحث www.Yahoo.comنرید أن نبحث عن المواقع التي تحوي الرابط 
  -: بهذه الصورة 

  
link:www.yahoo..com  

  
  

١١ - ) related(   
  

  الفائدة منه هي إیجاد الروابط التي یكون فيها الموقع المذآور الصفحة الرئيسية
  -: مثال 
 ضع البحث www.yahoo.comلموقع نرید أن نبحث عن الروابط الموجودة في ا

  -: بهذه الصورة 
  

related:www.yahoo.com  
  
  

١٢ - ) info(   
  



  السيد المعداوى
 

  السيد المعداوى
 

٥

  یعطيك معلومات عن الموقع الذي تریده
  -: مثال 

  -:  ضع البحث بهذه الصورة www.yahoo.comنرید معلومات عن الموقع 
  

info:www.yahoo.com  
  
  

١٣ - ) stocks(   
  

عطائك معلومات مفصلة مثًال عليك وضع رمز شرآة ال یستخدم آثيرًا مع الرموز ال
  أن تضع اسمها

  -: مثال 
  -:  ضع البحث بهذه الصورة Yahoo و Intelلكي تحصل على معلومات عن 

stock: Intel yahoo  
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