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  استكشاف الويب
لها عالقة ) dotcom(و) www(يعرف الغالبية العظمى من الناس اإلنترنت كما يعرفون أن مصطلحات مثل 

فباستخدام اإلنترنت، يمكنك قراءة أحدث . لكن ليس اإلنترنت مجرد عناوين لصفحات الويب. بصفحات الويب
التقارير اإلخبارية وحجز تذاكر الطيران واالستماع إلى الموسيقى وإرسال الرسائل اإللكترونية واستقبالها والحصول 

  .ث وكل هذا على سبيل المثال ال الحصرعلى تقارير األرصاد الجوية والتسوق وإجراء أبحا

هي شبكة من أجهزة الكمبيوتر والكبالت وأجهزة التوجيه واألجهزة اإلنترنت ما هو الفرق بين اإلنترنت والويب؟ 
فهي المستندات التي يتم إرسالها الويب أما . والبرامج األخرى المتصلة بعضها ببعض وتعمل من خالل شبكة اتصال

 وصفحة الويب هي مستند بتنسيق خاص من .مواقع ويبو صفحات ويبوتتكون الويب من . نتعبر أجهزة اإلنتر
الممكن أن يحتوي على نصوص أو رسومات أو ارتباطات تشعبية أو ملفات صوتية أو صور متحركة أو ملفات 

  . فهو مجموعة صفحات ويب مرتبط ببعضها ببعضموقع الويبأما . فيديو

يحتاج المستخدم من أجل التنقل عبر اإلنترنت ورؤية المشاهد . رنت بصور مختلفةوتظهر المعلومات على اإلنت
في هذا الفصل، ستتعلم ما هي صفحات الويب . المستعرضيدعى وعرضها واالستماع إلى األصوات إلى برنامج 

®Microsoftوكيفية استخدام مستعرض 
اإلنترنت من " تصفح" وكيفية Microsoft Internet Explorerالمسمى  

  .ارتباطات اإلنترنت الموجودة بين صفحات الويبخالل 

  ؟Browserما هو المستعرض
وهي على عكس الملفات ) (لغة ترميز النص التشعبي (HTMLالمكتوبة بتنسيق هو برنامج يعرض الملفات المستعرض 
يمكن تحديد موقع الملفات على ). التي تراها في برنامج معالجة النصوص الخاص بك) txt.(أو ) doc.(ذات االمتداد 

الويب ألنها هي صفحات  اسم HTMLعادةً ما يطلق على الملفات التي لها تنسيق . الويب أو على الكمبيوتر الخاص بك
كما أن المستعرض يفتح أيضا الصفحة التالية التي يتم تحديدها . التي يتم عرضها لك أثناء تنقلك عبر اإلنترنت" صفحاتال"

 الويب هو عبارة عن مجموعة من صفحات الويب المرتبطة موقع. عند النقر فوق نص مرتبط موجود في صفحة الويب
  .ببعضها البعض

فأنت . م بالنقر فوق ارتباط تشعبي، فأنت تعطي شرارة البدء لسلسلة من األحداثعندما تقوم بإدخال عنوان ويب أو تقو
وبعد . فيقوم المستعرض باالتصال بجهاز الكمبيوتر القائم بتخزين المستند. تحدد أوالً للمستعرض المستند المطلوب عرضه

بمعنى آخر، يقوم . بيوتر الخاص بكالمستند إلى جهاز الكمبتحميل تحديد موقع جهاز الكمبيوتر هذا، يقوم المستعرض 
ثم يقوم . المستعرض بنسخ ونقل بيانات صفحة الويب من الكمبيوتر القائم بتخزين صفحة الويب إلى الكمبيوتر الخاص بك

 .المستعرض بتفسير البيانات وعرض صفحة الويب على الشاشة

 ،®Microsoft FrontPageاء صفحات الويب مثل فباإلضافة إلى برامج إنش. من السهل جدا إنشاء صفحة ويب هذه األيام

 إمكانية كتابة معلومات بنفس الطريقة التي تكتب بها خطاب Microsoft Wordتتيح لك العديد من البرامج األخرى مثل 
 على رموز خاصة HTMLيحتوي ملف . HTMLأو مستند، وإضافة صور أو أصوات، ثم حفظ الملف بتنسيق ملف 

  . عرض الكلمات أو الصور التي تمت إضافتها إلى الصفحةتحدد للمستعرض كيفية

 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكن لن يتمكن أي شخص آخر من رؤيتها ما لم يتم وضع HTMLيمكنك إنشاء ملفات 
والملقم هو أي جهاز كمبيوتر تم إعداده بحيث يتمكن اآلخرون من الوصول إلي المعلومات  .ملقمصفحات الويب على 

بصيانة الملقمات ليوفر لك ) موفر خدمة اإلنترنت (ISPيقوم . خزنة عليه من خالل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهمالم
  .ن من رؤيتهاوأن يتمكن اآلخرمساحة لتخزين صفحات الويب التي تريد 

   االستعراض بالضبط؟ماذا نستعرض حقًا وما هو الموقع الذي يتم فيه

يوجد فعليا ماليين من صفحات . المستعرض، يتم فتح صفحة ويب في إطار المستعرضعند االتصال باإلنترنت ثم فتح 
فمنها التي تحتوي على مواد بسيطة مخصصة لألطفال ويتباين محتوى وطبيعة هذه الصفحات . الويب متاحة على الويب

ويمكن ألي شخص تصميم صفحة ويب وتنوع الصفحات . ومنها التي تحتوي على تعليقات سياسية عالية التخصص
  . أنت أيضا بإمكانك إنشاء صفحة ويب إذا كانت لديك رغبة في ذلك. الموجودة دليل على ذلك
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فعندما تبدأ : إن الويب شبكة عالمية حقًا. كة من الصفحات في جميع أنحاء العالموتعتبر شبكة الويب هي مجموعة أو شب
. في استكشاف اإلنترنت، ستجد أنك تتنقل بين مواقع ويب موجودة فعليا على ملقمات موجودة بقارات العالم المختلفة

  . يوما80وليس ثانية  80ويمكن أن تستغرق هذه الرحلة حول العالم 

  مالحظة

تمثل الصفحة الرئيسية لموقع الويب جدول  .يحتوي على صفحات متعددة  كما رئيسيةموقع الويب على صفحة يحتوي 
  .ما يتضمنه الموقعمحتويات

  ماذا تعني؟ :عناوين الويب

وفي بعض األحيان ينطق كما تنطق كلمة " U-R-L"ا ينطق وهو عادةً م (URL بـ غالبا ما يشار إلى عنوان الويب
"earl. "اإلنجليزية.( الرمز URL هو اختصار لعبارة Uniform Resource Locator) ولكل ). محدد مواقع المعلومات

رغم على ال. صفحة ويب عنوان مميز، ولذلك من السهل دائما العثور على الصفحة المفضلة لديك والعودة إليها فيما بعد
 قد تبدو غريبة، فهناك بعض األساسيات المضمنة بها لإلشارة إلى محتوى الصفحات الموجودة في هذا URLمن أن بعض 

أقرب كلمة من حيث . (على سبيل المثال، تنتهي عناوين مواقع الويب بأسماء مجاالت المستوى األعلى التالية. العنوان
 . ستجد عناوين بأسماء المجاالت المذكورة في الجدول التالي وغالبا ما).كلمة فئة هي مجالالمعنى لكلمة 

  المعنى  اسم المجال

.com عنوان تجاري  

Gov  عنوان حكومي  

.int  عنوان دولي  

mil  عسكري  

net  شبكة انترنيت  

org  منظمة غير ربحية  

هنا إلى أن بلد موقع الويب هي ) fr(حيث تشير ) www.culture.fr(إلى اسم بلد الموقع مثل وتشير بعض أسماء المجاالت 
  .يوفر الجدول التالي قائمة ببعض أسماء البالد. فرنسا

  بلد موقع الويب  اسم مجال البلد
.au أستراليا  

.ca كندا  

.fr  فرنسا  

.jp اليابان  

.uk حدةالمملكة المت  

.iq العراق  



يد الالمي                  حيدر سع:     اعداد                              تعلم االنترنيت       
 

   حول اإلنترنت باستخدام المستعرضلتنقلا

تتيح لك . Netscape Navigator وMicrosoft Internet Explorerفي الوقت الحالي هي أكثر برامج المستعرض شيوعا 
ظم أجهزة الكمبيوتر االتصال باإلنترنت بسهولة باستخدام أي من المستعرضين، لكن سيتم الشرح في هذه المناقشة مع

  باستخدام
Internet Explorer.  

   :وهاك اثنتان. Internet Explorerتوجد عدة طرق سهلة لفتح 

  . الموجود على سطح المكتبInternet Explorerانقر نقرا مزدوجا فوق رمز  ■

  . من قائمة البرامجInternet Explorerوحدد " ابدأ"فتح القائمة ا ■

عند انتهاء . ، سيتم إجراء طلب هاتفي لالتصال باإلنترنت تلقائياInternet Explorerإذا لم تكن متصالً باإلنترنت عند فتح 
وهي قاعدة اإلنترنت  بك  عارضا الصفحة الرئيسية الخاصةInternet Explorerاالتصال، يظهر /عملية الطلب الهاتفي
  .الرئيسية الخاصة بك

  شرح تفصيلي إلطار المستعرض

شريط العنوان ويحتوي . آخر على شريط عنوان وشريط قوائم وشريط أدواتيحتوي إطار المستعرض، مثل أي إطار 
،على سبيل المثال، Wordمختلفًا عن ذلك الخاص ببرنامج ويبدو شريط األدوات ". إغالق"و" تكبير"و" تصغير"على أزرار 

الخاص " قياسي"وعلى الرغم من ذلك فإن شريط األدوات . ألن كال البرنامجين يستخدم في غرض يختلف تماما عن اآلخر
يحتوي . برنامج شيوعا، يتيح لك الوصول إلى أكثر خيارات الWord، مثل شريط أدوات Internet Explorerببرنامج 
بعد قليل في " قياسي"سيتم شرح شريط األدوات . القوائم على خيارات خاصة بالوظائف التي يقوم بها المستعرضشريط 

  .هذا الفصل

 يعرض الرسم ). هذا الفصلستتعلم طريقة عمل ذلك فيما بعد في. (يمكنك تغيير الصفحة الرئيسية الخاصة بك بما يناسبك
  .Microsoft.comالتوضيحي التالي الصفحة الرئيسية، في هذه الحالة، 
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" العنوان"يمكنك دائما كتابة عنوان جديد في حقل . يتضمن إطار المستعرض شريط عنوان يعرض عنوان الموقع الحالي
  . هذا الفصلوسنعود لمناقشة موضوع العناوين بعد قليل في .لتصفح موقع ويب مختلف

عندما تنتقل إلى صفحة ويب أو موقع ويب، قد يستغرق .  المعلوماتفي النهاية، يوجد في الجزء السفلي من اإلطار شريط
Internet Explorerيعرض شريط المعلومات مراحل التي  . بعض الوقت قبل الوصول إلى الصفحة وعرض محتوياتها

  .مر بها عملية الوصولت

  حـتلمي
ففي حالة ظهور شريط تمرير إلى يمين الصفحة، . عند زيارتك لصفحة جديدة، تأكد من أنك ترى محتويات الصفحة بالكامل

  . المزيد من محتويات الصفحةقم بالتمرير ألسفل لعرض .فهذا يعني أن الصفحة أطول من أن يتم عرضها بالكامل على الشاشة

  ما يهم في صفحة الويب وما ال يهم :صفحة الويب

قد تكون الصفحة الرئيسية للموقع مجرد واجهة للموقع وال تظهر كل محتوياته، لذلك عند قيامك بزيارة أحد مواقع الويب، 
 أو موضع على صفحة ويب،  هو منطقةاالرتباط التشعبيإن . يجب عليك أن تتفقد كل االرتباطات التشعبية المتاحة لك

عندما تقوم بالنقر فوقه، ينتقل بك إلى صفحة ويب أخرى أو قسم آخر من صفحة الويب الحالية، كما هو معين في 
عندما يتغير رأس المؤشر .  عبر الشاشةالماوسللبحث عن االرتباطات التشعبية على صفحة ويب، قم بتحريك . االرتباط

عادةً بلون متباين مع باقي (يمكن العثور على ارتباطات في النص . ك تقف على ارتباطإلى يد تشير ألعلى، فإنك بذل
  .لذلك عادةً ما تتمكن من اكتشافها بقليل من الجهد. وفي الصور وحتى في المساحات الخالية بالشاشة) النص

  حـتلمي
تنته بعد من الصفحة المعروضة في الوقت في بعض األحيان تحتاج إلى النقر فوق أحد االرتباطات التشعبية في حين أنك لم 

وبهذه  .في مثل هذه الحاالت، يمكنك فتح المستند الذي يتم الوصول إليه من خالل هذا االرتباط في إطار منفصل .الحالي
، أحدهما يعرض المستند األصلي واآلخر يعرض المستند الخاص Internet Explorerالطريقة يمكنك فتح إطارين من إطارات 

أثناء النقر فوق االرتباط ) Shift(لعرض مستند مرتبط في إطار مستعرض منفصل، اضغط مفتاح العالي  .رتباط التشعبيباال
  .التشعبي

  ولوحة المفاتيح" قياسي"التنقل باستخدام شريط األدوات 

مما ال شك فيه . ، يمكنك التنقل ألي مسافة في الويبالماوسبواسطة من خالل النقر فوق قليل من االرتباطات التشعبية، 
ويب، ولكن هذه المتعة لن تدوم طويالً إذا لم يوفر أن التنقل لمسافات سواء كانت بعيدة أو قريبة جزء من متعة ال

 األدوات التي تحتاجها Internet Explorerحيث يوفر لك ". قياسي"أدخل شريط األدوات . المستعرض أدوات تنقل جيدة
يظهر شريط األدوات في الرسم التوضيحي التالي وقد تم شرح أزراره في . الستكشاف الويب دون أن تضل طريقك

قد .كما يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح في التنقل وهذه االختصارات مكتوبة بين أقواس.  التي تلي الرسمالقائمة
 على أزرار وميزات إضافية أو معدلة ولذلك ال ترتبك إذا وجدت زرا Internet Explorerتحتوي اإلصدارات الحديثة من 

  .على شريط األدوات الخاص بك لم يرد ذكره هنا

  
عدة مرات " الخلف"يمكنك النقر فوق زر . إلى الصفحة السابقةإلى العودة " الخلف" يؤدي الضغط على زر Back.الخلف ■

إلى المواقع التي قمت بزيارتها خالل جلسة العمل " الخلف"حيث يعود زر . للعودة إلى أي صفحة قمت بزيارتها من قبل
 Altأو ) Backspace(للعودة إلى الصفحات السابقة باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط مفتاح مسافة للخلف . (الحالية فقط

  ).سهم لليسار +

" األمام"ح لك زر إذا عدت إلى الخلف عدة صفحات، يتي". الخلف"زر ما يقوم به " األمام" يعكس زر .Forwardاألمام ■
الذهاب إلى الصفحات التي قمت بزيارتها خالل " األمام"يتيح زر . التحرك إلى األمام عائدا إلى الصفحة التي كنت فيها

  للتنقل لألمام باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط مفتاح. (جلسة العمل الحالية فقط
Alt + سهم لليمين(.  
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  حـتلمي
الختيار المواقع التي قمت بزيارتها بالفعل خالل " األمام"و" الخلف"المنسدلة المجاورة لألزرار يمكنك النقر فوق أسهم القوائم 

  .إحدى جلسات العمل

ا إذا كان تحميل إحدى الصفحات يستغرق وقتً. تحميل صفحة تم تحديدها حديثًابإيقاف " إيقاف" يقوم زر .stopإيقاف ■
يوفر الوقت المستغرق في تحميل هذه " إيقاف"طويالً أو لم تكن الصفحة هي تلك التي تريدها، فإن النقر فوق زر 

  ). إليقاف التحميل"Esc"اضغط مفتاح الخروج . (الصفحة

إذا كانت اهتماماتك تتجه إلى . يقوم بإعادة تحميلهاالصفحة مرة أخرى وباسترداد " تحديث" يقوم زر .refreshتحديث ■
" تحديث"الصفحات التي تتضمن معلومات يتم تحديثها باستمرار، مثل عروض أسعار األسهم في الوقت الفعلي، فإن زر 

  ).F5لتحديث صفحة باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط مفتاح . (يقوم بتحديث الشاشة بأحدث المعلومات الحالية

. يعود بك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك" البداية"فإن زر  بغض النظر عن الصفحة التي تصل إليها، .Homeالبداية ■
  والصفحة الرئيسية هي أول صفحة تفتح في 

Internet Explorer) . اضغط مفتاحAlt +  البداية"Home".(  

اضغط مفتاح . ( موضوع ما إذا كنت ال تعلم أين يجب أن تبحثفي البحث عن" بحث"زر  يساعدك .Searchبحث ■
  )."بحث" لفتح الشريط Ctrl" + E"التحكم 

اضغط . (URLيب التي يمكنك االنتقال إليها دون كتابة بمواقع الوقائمة " المفضلة" يعرض زر .Favoriteالمفضلة ■
  )."المفضلة" لفتح الشريط Ctrl" + I"مفتاح التحكم 

في . التي قمت بزيارتها وقد تم سردها حسب التاريخكافة المواقع " المحفوظات" يعرض زر .Historyالمحفوظات ■
 لفتح الشريط Ctrl" + H"اضغط مفتاح التحكم . (قر فوق أحد المواقع، يتم االنتقال بسرعة إلى هذا الموقعالحالة الن

  )."المحفوظات"

 .متنوعة من مواقع الويب مقسمة حسب الموضوعمجموعة " القنوات" يوفر زر .Channelsالقنوات ■

 للتبديل بين F11اضغط . (عرض صفحة الويب مكبرة دون إظهار القوائميح لك زر ملء الشاشة  يت.ملء الشاشة ■
 ).العرض بملء الشاشة والعرض العادي

  .د اإللكتروني الخاص بكالبريعلى إدارة " البريد"يساعدك زر  .البريد ■

  ).Ctrl" + P"اضغط مفتاح التحكم . (صفحة الويب الحاليةإمكانية طباعة " طباعة" يتيح الزر .طباعة ■

  .Notepad تحرير الصفحة المعروضة حاليا في "تحرير" يتيح زر .تحرير ■

 )Ctrl+ F(، يمكنك ضغط مفتاح التحكم "قياسي"على شريط األدوات " بحث" على الرغم من عدم وجود الزر .بحث ■
  .في الصفحةللبحث عن نص 

  تغيير الصفحة الرئيسية

لكن ما هي الصفحة .  فأنت تقوم بفتح الصفحة الرئيسية الخاصة بك،Internet Explorerفي كل مرة تقوم فيها بفتح 
 ".خيارات إنترنت"ثم حدد " أدوات"افتح القائمة  .من السهل تغيير الصفحة الرئيسية الخاصة بك الرئيسية التي ترغب فيها؟

  .كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي" خيارات إنترنت"يظهر مربع الحوار 
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وهذا كل ما في ". موافق"ثم انقر فوق " عنوان الصفحة الرئيسية"ن الصفحة الرئيسية المفضلة لك في الحقل أدخل عنوا
، تظهر الصفحة الرئيسية Internet Explorerأو تفتح فيها " البداية" زر في المرة التالية التي تقوم فيها بالنقر فوق. األمر

  .الجديدة الخاصة بك

  االتصال باإلنترنت

يجب تتوفر لك القدرة على االتصال باإلنترنت من خالل جهاز قبل أن تتمكن من استخدام أي شيء على شبكة اإلنترنت، 
إذا كنت تنتمي إلى إحدى الشركات أو المؤسسات الكبرى أو كنت في أحد الفصول الدراسية، ربما  .الكمبيوتر الخاص بك

مع ذلك، إذا كنت تعمل من البيت أو كنت تعمل  .إلنترنت بصفة مسبقةيكون لجهاز الكمبيوتر الخاص بك اتصاالً مباشرا با
موفر خدمة اإلنترنت  ).ISP(موفر خدمة اإلنترنت لدى مؤسسة ال توفر خدمة اإلنترنت، ستحتاج إلى إعداد حساب لدى 

)ISP (فأنت تتصل بموفر خدمة اإلنترنت  .ادرة على االتصال باإلنترنت مباشرةهو شركة تمتلك أجهزة كمبيوتر ق)ISP (
   .إلنشاء اتصال باإلنترنت من خالل أجهزة الكمبيوتر الخاصة به

  ةـمالحظ
ها رسوم بل يمكن اعتبار . ليست رسوم استخدام اإلنترنتISPوالرسوم التي يتم دفعها مقابل خدمة  .اإلنترنت خدمة مجانية

  .تسهيل اتصالك باإلنترنتمقابل 

هنا نكتب 
عنوان الصفحة 
 الرئيسية الجديد
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  broadband connection مقابل النطاق العريضdial up connectionالطلب الهاتفي
تقريبا كل . يجب أن تتأكد من أنها قادرة على تلبية متطلباتكلشركات الموفرة لخدمة اإلنترنت، عند اختيار إحدى ا

ويعتبر استخدام أجهزة . الشركات الموفرة لخدمة اإلنترنت قادرة على التعامل مع أجهزة مودم االتصال الهاتفي البسيط
تفي اتصاالت الطلب .  االتصال الهاتفي طريقة أساسية لالتصال باإلنترنت ولكنه أكثر الطرق بطًأ على اإلطالقمودم

الهاتفي باحتياجات أغلب تطبيقات اإلنترنت، لكن أي نشاطات أخرى تحتاج إلى نقل الكثير من المعلومات مثل البث الحي 
 أو األلعاب التفاعلية قد ال تعمل بشكل مناسب على جهاز الكمبيوتر لملفات الصوت أو الفيديو أو حركات الرسوم الكبيرة

  .الخاص بك

.  فتوفر اتصاالت باإلنترنت أكثر سرعةISDN وكبل المودم واألقمار الصناعية وDSLأما وسائل االتصال األخرى مثل 
الم ملفات الصوت والفيديو وهي تتيح لك است. اتصاالت النطاق العريضيطلق عادةً على االتصاالت األكثر سرعة اسم 

  . لكن اتصاالت النطاق العريض ال تتوفر في كل مكان. في الوقت الحقيقي باإلضافة إلى التطبيقات التفاعلية الكبيرة

  طباعة صفحات الويب
يمكنك طباعة صفحات الويب بالكامل أو عناصر .  طباعة صفحات الويب بعدة طرقInternet Explorerيتيح لك برنامج 

لم يتم شرح هذا الخيارات بالتفصيل في (ة، كما يمكنك طباعة اإلطارات والمستندات المرتبطة أو جدول باالرتباطات معين
  ).هذا الدرس

" طباعة"لعرض مربع الحوار " طباعة"ثم النقر فوق " ملف"عند قيامك بطباعة صفحة ويب بالكامل، يمكنك عرض القائمة 
  .الموجود على شريط األدوات" طباعة"أو يمكنك النقر فوق الزر ). ليكم هو موضح في الرسم التوضيحي التا(

 

وتشمل خلفية صفحة الويب لون . صفحة الويبخلفيات  بطباعة Internet Explorerتبعا لإلعدادات االفتراضية، ال يقوم 
طباعة خلفية صفحة وقد تكون . الصفحة أو المادة أو الصور التي تظهر خلف النصوص والرسومات الموجودة بالصفحة

لذلك، إذا كنت تريد طباعة الخلفية، قم . الويب مضيعة للوقت وحبر الطابعة كما تكون النسخة المطبوعة صعبة القراءة
خيارات "ثم فوق عالمة التبويب " Internet optionsخيارات إنترنت"ثم انقر فوق " toolsأدوات"بإظهار القائمة 

 ".موافق"، وأخيرا، انقر فوق "طباعة ألوان الخلفية وصورها"نة االختيار ثم انقر فوق خا"  Advancedمتقدمة

 

  

  امـه

كما يجب أن تتأكد من أن  .يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصالً باإلنترنت إلتمام التمارين الموجودة في هذا القسم
  .الطابعة تعمل
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  مراعاة حقوق النشر

ولكي تكون في مأمن، افترض أن كل المواد المتضمنة في  .ت من الموضوعات الشائكةتُعد حماية حقوق النشر على اإلنترن
ويعني ذلك أنه يمكنك طباعة مواد معينة لالستخدام الشخصي، لكن ال يمكنك إعادة  .مستند ما على اإلنترنت محمية بحقوق نشر

ة استخدام مادة، مثل صورة من موقع الويب إذا أردت إعاد .استخدام هذه المواد أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن
الخاص بهذا الموقع " مسؤول الويب"، يجب الحصول على إذن مسبق من Lakewood Mountains Resort الخاص بمنتجع

  .أو االتصال بالشخص المذكور اسمه في الصفحة

لمثال، هناك عدد من المواقع التي تقوم على سبيل ا .من حين آلخر، ستمر بمواقع توفر حرية استخدام الرسوم والمواد األخرى
في هذه الحاالت، يمكنك استخدام الموارد  .بتوفير رموز ونقوش للخلفية وأزرار مخصصة لالستخدام دون الحصول على إذن

  .التي تعثر عليها بحرية

  طباعة صفحة ويب
  .Microsoft.comتتعرف في هذا التمرين على كيفية طباعة الصفحة الرئيسية لـ 

  . إذا كان ذلك ضرورياInternet Explorerبدأ تشغيل ا  1

  .)Enter (ثم اضغط مفتاح اإلدخال microsoft.com، اكتب "عنوان"في الشريط   2

  .Microsoft.comتظهر الصفحة الرئيسية   3

  ". printطباعة"، انقر فوق " fileملف"من القائمة   4

  ".طباعة"يظهر مربع الحوار   5

  ". okموافق"، اختر الصفحات ثم انقر فوق الزر "فحاتنطاق الص"في المقطع   6

  .Microsoft.comتتم طباعة أول صفحة من الصفحة الرئيسية   7

  طباعة عناصر محددة

  تتعرف في هذا التمرين على كيفية طباعة الفقرة األولى فقط من الصفحة الرئيسية 
  .Microsoft Pressلـ 

  .)Enter (ثم اضغط مفتاح اإلدخال microsoft.com/mspress، اكتب "عنوان"في الشريط   1

  .حدد الفقرة األولى من النص الموجود أعلى الصفحة  2

  ".طباعة"، انقر فوق "ملف"من القائمة   3

  ".طباعة"يظهر مربع الحوار   4

  ".التحديد"انقر فوق خيار " نطاق الطباعة"في المنطقة   5

  ".موافق"انقر فوق   6
  .تتم طباعة النص المحدد

  .ر في أي مكان في صفحة الويب إللغاء تحديد النصانق  7
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  حفظ صفحات الويب
تستخدم ). HTML (بلغة ترميز النص التشعبيتحتوي صفحة الويب على عالمات تنسيق ورسوم وملفات وسائط متعددة 

ألن و . في تنسيق النصوص والتعامل مع الرسوم وإضافة ألوان الخلفية وتخصيص صفحات الويبHTMLعالمات تنسيق 
يعد كل رسم في صفحة الويب ملف منفصل مرتبط بمستند نص (ملفات مضمنة صفحة الويب الواحدة قد تتكون من عدة 

  :، يمكنك حفظ صفحة الويب بأربع طرق)صفحة الويب

 وكافة الملفات اإلضافية، مثل الصور المضمنة، HTMLتؤدي هذه الطريقة إلى حفظ ملف . (حفظ صفحة ويب كاملة ■
  ).ي صفحة الويبالموجودة ف

  ).تؤدي هذه الطريقة إلى حفظ صفحة الويب بالكامل كملف مفرد غير قابل للتحرير. (حفظ أرشيف صفحة ويب ■

  ). فقط دون حفظ الملفات المضمنةHTMLتؤدي هذه الطريقة إلى حفظ عالمات تنسيق . ( فقطHTMLحفظ مستند  ■

  .حفظ النص الظاهر في صفحة الويب فقط ■

ويوجد هذا .  تلقائيا بإنشاء مجلد بنفس اسم الملف المحفوظInternet Explorerحة ويب كاملة، يقوم عندما تقوم بحفظ صف
 وتظهر كافة العناصر في Internet Explorerعندما تقوم بفتح صفحة الويب، يفتح . المجلد في نفس موقع الملف المحفوظ

  .صفحة الويب كما لو كنت تعرض الصفحة على شبكة اإلنترنت

 حفظ صفحة ويب كملف أرشيف، يتم حفظ صفحة الويب بالكامل بدون إنشاء مجلد منفصل لتخزين عناصر صفحة وعند
يمكنك فتح ملف األرشيف لعرض صفحة الويب بالكامل على محرك القرص الثابت ولكن ال يمكنك . الويب المضمنة

ونات الصفحة، مثل ملفات الرسومات، بشكل تغيير صفحة الويب بأي حال من األحوال وال يمكنك أيضا االطالع على مك
ضع في اعتبارك أنه بالرغم من كون ملف األرشيف ملف مفرد، فإن حفظه يشغل مساحة من ذاكرة جهاز . منفصل

  .الكمبيوتر أكبر من التي يشغلها حفظ صفحة ويب كاملة

ستتمكن من قراءة النص المنسق . ، تُترك الرسوم وغيرها من العناصر المضمنة األخرىHTMLعندما تقوم بحفظ ملف 
  .ولكنك لن تتمكن من رؤية الرسوم ألنه لم يتم حفظها على محرك األقراص الثابتة الخاص بك

في النهاية، عندما تقوم بحفظ صفحة ويب كملف نصي، يتم حفظ النص المعروض في صفحة الويب فقط دون أي عالمة 
  . أو رسوم أو أي عنصر آخر من عناصر الصفحةلن يتضمن النص المحفوظ أي تنسيق. HTMLمن عالمات 

  امـه

خيارات الحفظ األخرى ال تعمل  .إذا كنت تقوم بحفظ صفحة ويب بإطارات، يجب أن تقوم بحفظ المستند كصفحة ويب كاملة
  .مع الصفحات ذات اإلطارات
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 حفظ صفحة ويب كاملة

  :م بما يلي كصفحة ويب كاملة، قInternet Explorerلحفظ الصفحة الرئيسية لـ 

  . إذا كان ذلك ضرورياInternet Explorerابدأ تشغيل   1

  ).Enter(ثم اضغط المفتاح إدخال " عنوان"في الشريط  microsoft.com/windows/ieاكتب   2

  ".Save asحفظ باسم"، انقر فوق " fileملف"من القائمة   3

  ".حفظ صفحة ويب"يظهر مربع الحوار   5

  ".سطح المكتب"، إذا كان ذلك ضروريا، ثم انقر فوق "حفظ في"لمنسدلة انقر فوق سهم القائمة ا  6

  .صفحة ويب كاملةحدد اسم الملف الحالي ثم اكتب " اسم الملف"في مربع النص   7

  .يتم حفظ المستند باسم صفحة ويب كاملة  8

) Web Page ،Complete (*.htm,*.html، ثم انقر فوق "حفظ كنوع"عند الضرورة، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة   9
  ".حفظ"ثم انقر فوق 

يتم حفظ المستند والمجلد الخاص به على سطح . يوضح شريط التقدم مدى تقدم العملية أثناء حفظ عناصر الصفحة
  .المكتب

   الخاص بصفحة الويب فقطHTMLحفظ ملف 

  :، قم بما يليHTML كملف Microsoft Wordلحفظ الصفحة الرئيسية لـ 

  ).Enter(ثم اضغط المفتاح إدخال " العنوان" في شريط microsoft.com/office/wordاكتب   1

  ".حفظ باسم"، انقر فوق "ملف"من القائمة   2

  ".حفظ صفحة ويب"يظهر مربع الحوار   3

  ".سطح المكتب"، إذا كان ذلك ضروريا، ثم انقر فوق "حفظ في"انقر فوق سهم القائمة المنسدلة   4

  .فقط HTML، اكتب " الملفاسم"في مربع النص   5

ثم انقر فوق ) Web Page, HTML Only (*.htm,*.htmlثم انقر فوق " حفظ كنوع"انقر فوق سهم القائمة المنسدلة   6
  ".حفظ"

  .HTMLيتم حفظ المستند على سطح المكتب كملف . يوضح شريط التقدم مدى تقدم العملية أثناء حفظ عناصر الصفحة
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  حفظ صفحة ويب كملف نصي

  : كملف نصي، قم بما يليMicrosoft Excelحفظ الصفحة الرئيسية لـ ل

  .)Enter (ثم اضغط المفتاح إدخال" عنوان" في الشريط microsoft.com/office/excelاكتب   1

  ".حفظ باسم"، انقر فوق "ملف"من القائمة   2

  ".حفظ صفحة ويب"يظهر مربع الحوار   3

  ".المكتبسطح "، إذا كان ذلك ضروريا، ثم انقر فوق " فيحفظ"انقر فوق سهم القائمة المنسدلة   4

  .ملف نصي، اكتب "اسم الملف"في مربع النص   5

  ".حفظ"ثم ) Text File (*.txt ، انقر فوق"حفظ كنوع"انقر فوق سهم القائمة المنسدلة   6
  .HTMLصي بدون تنسيق يتم حفظ المستند كملف ن. يوضح شريط التقدم مدى تقدم العملية أثناء حفظ عناصر الصفحة

  الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من إطار" إغالق"انقر فوق الزر   7
Internet Explorerثم قم بتصغير أي إطار آخر مفتوح إلظهار سطح المكتب ،.  

كاملة أو في األرشيف  ويبيمكنك النقر فوق االرتباطات التشعبية الموجودة في صفحة الويب المحفوظة كصفحات 
 .طالع على صفحات الويب المرتبطة على اإلنترنتلال

 عرض صفحة ويب محفوظة

  :لعرض صفحات الويب المحفوظة، قم بما يلي

  امـه

 الموجود Lesson01من المفترض، في الخطوات المذكورة في هذا المقطع، أنك تستخدم صفحات الويب الموجودة في المجلد 
على محرك  Computer Fundamentalsالموجود ضمن محتويات المجلد  Practiceالمجلد  داخل Part VI المجلد بداخل

  .القرص الثابت الخاص بك

  ".ابدأ"انقر فوق الزر   1

  ".جهاز الكمبيوتر"انقر فوق الرمز   2

  ."):C(القرص المحلي "انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز   3

  .لى القرص الثابتالموجود ع" Unlimited Potential"انقر نفرا مزدوجا فوق المجلد   4

  . Computer Fundamentalsالموجود ضمن محتويات المجلد  Practiceانقر نقرا مزدوجا فوق المجلد   5

  .Part VI من داخل المجلد Lesson01انقر نقرا مزدوجا فوق المجلد   6
  :من المفترض أن ترى الملفات التالية معروضة في هذا المجلد

 

  ".Complete Web Page" الرمز انقر نقرا مزدوجا فوق  7
 متضمنة كافة الرسوم والمكونات المضمنة Internet Explorerتظهر النسخة الكاملة لصفحة الويب المحفوظة في 

  ".عنوان"يتم عرض العنوان المحلي في الشريط . األخرى في صفحة الويب

  ."HTML Only"انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز   8
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وال يتم عرض الرسوم ألنه لم يتم حفظها . Internet Explorerحة الويب المحفوظة في تظهر نسخة معدلة من صف
  .بالملف

  ."Text File"انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز   9
 أو أي محرر نص آخر بدالً من عرضه في Notepadيظهر الملف النصي في . يتم عرض ملف نصي بدون أي تنسيق

  .Internet Explorerإطار 

 .الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من محرر النص" إغالق"الزر انقر فوق  10

  ادارة المفضالت

يحتوي االنترنيت على مليارات الصفحات لكن القليل من هذه المليارات هو ما نحتاج اليه وما يهمنا لذا يمكننا اضافة هذه 
تكشاف محتوياتها الضافة صفحة الى الصفحات الى قائمة التفضيالت والرجوع اليهل متى ما شئنا الستعراضها واس

  :المفضالت نتبع ما يلي

 سوف تتغير نافذة   اضغط على الزر الخاص بالمفضالت في شريط االدوات وهو على شكل نجمة
  :المستكشف ويظهر الجزء الخاص بالمفضالت وكما يلي

  
  

  

  

هذا هو الجزء 
الخاص 

 بالمفضالت

ضغط هنا ن
الضافة 
الصفحة 

الحالية الى 
قائمة 

 المفضالت

من هنا نستطيع تنظيم 
قائمة التفضيالت وترتيبها 

كما نشاء ووضعها في 
غولدرات او مسح غير 

 المرغوب منها

هذه هي قائمة 
الصفحات المفضلة 
بالضغط على منها 

تعرض سوف نس
 محتوياتها



يد الالمي                  حيدر سع:     اعداد                              تعلم االنترنيت       
 

  البحث في الويب

ت تحتوي على العديد من المعلومات بالتاكيد ال يمكن ان نكون ملمين كما قلنا يحتوي االنترنيت على مليارات الصفحا
بجميع هذه العناوين لذا اذا اردنا معلومة معينة يجب البحث عنها باستخدام احدى محركات البحث التي يوفرها االنترنيت 

  :ومن هذه المحركات

  www.yahoo.comمحرك بحث ياهو وعنوانه  -1

 www.google.com   محرك بحث جوجل وعنوانه -2

   www.ping.comمحرك بنج وعنوانه -3

  :تعلم استخدام البحث في الويب باستخدام موقع جوجل وكما يليسوف ن

 سوف تفتح لنا صفحة الجوجل وفيها شريط com.google.wwwنفتح نافذة المتصفح ونكتب في شريط العنوان 
مفتاحية لموضوع البحث مثال اذا اردت البحث عن مواقع تهتم بالرياضيات اكتب في مربع مخصص لكتابة العبارة ال

  :البحث رياضايت ثم اغط انتر وسوف تظهر نتائج البحث وكما يلي

  
  


