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 وتعني ( International Network )عبارة مشتقة من آلمة  ) Internet( اإلنترنت 

  الشبكة العالمية ، وتعني لغـوياً  ترابط بين الشبكات ، وقد تصدرت شبكة حاسوب العالمية 
 )Internet  ( خالل السنوات الماضية وسائل اإلعالم المختلفة آوسيلة فعالة لالتصال

ات وبالرغم من حداثة انتشار استخدام هذه الشبكة على نطاق عالمي وآمصدر عالي للمعلوم
ولكن خالل السنوات القليل الماضية . فإن عمرها في الواقع قد تجاوز الربع قرن من الزمان 

مت هذه الشبكة بمعدالت مذهلة حيث تضاعف عدد الحواسيب المرتبطة بها سنويًا وال توجد ن
 اإلنترنت تقوم أنسوف تنخفض في المستقبل القريب ، أي مؤشرات على أن هذه المعدالت 

بوصل ما يقارب العشرة ماليين آمبيوتر في أآثر من مائة دولة حول العالم ، ويستخدم 
 أصقاعبلدا في مختلف  ) ١٥٠( ر من ثمليون شخص يعيشون في أآ ) ٥٧( اإلنترنت أآثر من 

   . سريع دزديااومعدل مستخدميها حتى اآلن في . العالم 
  

  خدمات اإلنترنت 
تقدم اإلنترنت آم هائل من المعلومات المتجددة والمتنوعة تحت أي موضوع تقوم بالبحث عنه 

تمنح المستخدم فرصة االلتقاء بعشرات الماليين من األشخاص اللذين يشارآونه ميوله 
  . ودراساته 

 عادة لمصلحة وتقدم العديد من الشرآات تقدم البرامج المجانية بطريقة دعائية وتكون
  . المستخدم 

  
وتمكنا من الحصول على األخبار بجميع مجاالتها سواء السياسية أو االقتصادية من خالل 

التسوق وشراء مختلف أنواع . أجهزة البث المختلفة سواء التلفزيونية أو الصحف و المجالت 
  . البضائع دون أن يغادر الشخص مكانه 

  
  . مميزات اإلنترنت 

  
 .ريع والمدهش ألي معلومات أيا آان موضوعها الوصول الس 
 .ليس هناك احتساب لمكالمات دولية عند إرسال المعلومات واستقبالها  
 .سهولة التواصل مع اآلخرين بالرغم من بعـد المسافات بيننا  
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  متطلبات االتصال باإلنترنت 

  جهاز آمبيوتر يحتوي على فاآس مودم  

 
 ابت خط هاتف ث 
  .YNClient برنامج يمن نت  

  
ثانية  ، ولغـرض /  آيلو٤٤  بسرعة  Dailإنترنت وبهذه المعطيات نكون قد حصلنا على خط 

 يعمل على زيادة سرعة النت  DSL  نقوم بتوفير جهاز أخر يسمى مودمزيادة سرعة الخط 
بر شرآة يمن نت هي  ، وفي اليمن تعـت ISP وهو متوفر لدى شرآات اإلنترنت المزودة للخدمة

  الشرآة المزودة للخدمة ، فيجب شراء مودم من شرآة يمن نت
  

                      
  

ثانية ، وآذلك /  آيلو ٥١٢ثانية ، وآذلك /  آيلو ١٢٨ وهو متوفر على عدة سرعات منها 
  ة سب االتفاق بين المشتري والشرآويجب دفع رسوم شهرية للشرآة ح.  في الثانية ميجاواحد 
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  الدرس األول 
  تصالاالإعداد 

  
    Dailفي خدمة يمن نت خط  : أوال 

 يجب   . المثبت في الجهاز  ( Phone )  وصلت الهاتف إلى منفذ الفاآس مودمإدخال

 

 ننقر على أيقونة البرنامج نقرا مزدوج أو بالزر األيمن ونختار األمر فتح أو تشغيل  
  تظهر نافذة نحدد منها اللغة  

  
 

ر نافذة توضح إذا آان لدينا حساب مسبق فيجب تفعيل المربع الصغير ،  أما إذا آان تظه 
 .الحساب جديد فنختار التالي 

 

  
 

في النافذة التالية نكتب االسم ، وليس من الضروري توخي الدقة فهذا اشتراك مجاني ،  
 .وآذلك العنوان وهو اختياري 
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  وآلمة المرور وآذلك نؤآد آلمة المرور ثم التالي في النافذة التالية نكتب اسم المستخدم 
  

  
 

فيبدأ البرنامج باإلعداد االتصال ويفحص البيانات السابقة ، ثم يقوم بإظهار رسالة توضح  
نجاح أو فشل االتصال ، وفي حالة نجاح االتصال تظهر رسالة تطلب منا إذا آان المطلوب 

 وهو رقم شرآة يمن ١٢٢ باالتصال بالرقم االتصال باإلنترنت اآلن نختار موافق ، فيقوم
 .نت وعند نجاح االتصال تظهر رسالة أخيره بأننا اآلن متصل باالنترنت ونبدأ التصفح 

  
  . بالمودم الخارجي  DSLأعداد االتصال في خدمة : ثانيا 
  الخارجي الموجود في المودمPhone نثبت وصلت الهاتف في منفذ  
 رنت نبدأ التصفح عبر متصفح اإلنت 

  
 ليس مجانا وتقوم االشتراك أسهل بكثير وذلك ألن  DSL االتصال عبر المودم أنونالحظ 

  .شرآة يمن نت بأعداد االتصال تلقائي إثناء تثبيت الوصلة عبر الهاتف 
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  الدرس الثاني
  التصفح 

  
  .يعـتبر التصفح عبر االنترنت من أهم الخدمات التي تقدمها االنترنت للمستخدمين 

    Internet Explorerنقرا مزدوجا على برنامج المتصفح انقر  
 .ر األمر فتح الصفحة الرئيسية اانقر بالزر األيمن على برنامج المتصفح ثم اخت 

  
 Internetتظهر نافذة البرنامج وهي من عائلة مايكروسوفت ، حيث يعـتبر برنامج 

Explorer لحقة  من البرامج األساسية في ويندوز مثل البرامج الم.  
  

    Internet Explorerواجهة برنامج 
  تتكون من عدة أشرطة وهي 

 شريط العنوان 
 شريط القوائم 
 شريط األدوات  
 .أو االنتقال  Linkشريط عنوان  
 شريط التحميل  
 صفحة الموقع  
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ثم نضغط على سهم ) االنتقال ( نكتب عنوان الموقع المطلوب تصفحه في شريط عنوان 
  .  من لوحة المفاتيح  Enterط على مفتاح االنتقال أو نضغ

  

  ويتميز العنوان بثالث أجزاء أساسية هي 
  www وهي اختصار للجملة world wide web  أي الشبكة العالمية الموسعة 

 .فعند آتابتها يبدأ الجهاز بالتحفز بأن المدخل إليه هو عنوان موقع 
  .dotيكتب بعد نقطة : اسم الموقع  
وهو على نوعين نطاق حسب مجال الخدمة أو العمل ، ونطاق : نطاق الموقع  

  .جغرافي 
 فمثال عند آتابة موقع وزارة التربية والتعليم نكتب آما يلي 

www.moe.gov.ye 
  

   أي حكومي ويمكن توضح مجاالت النطاق في الجدول التالي govفالنطاق هنا 
  

  المعنى  النطاق
com تجاري  
gov حكومي  
edu تعـليمي  
mil عسكري  
org منظمات  
net شبكات  

  
، ) النطاق ( ونالحظ أن هناك بعض المواقع التي تكتب بنفس االسم وبنفس االمتداد 

  موجود في أآثر من دولة www.moe.govوهي تكون من دول مختلفة مثال الموقع 
لك نقوم بإضافة النطاق الجغـرافي ممثال بالحرفين األول والثاني من اسم الدولة لذ

  .   وهكذا   Ye , Eg , Uk , Us مثل ةبالحروف الالتيني
  : وإليك مجموعة من المواقع 

  www.presidentsaleh.gov.ye   موقع فخامة رئيس الجمهورية 
   www.moe.gov.ye                        موقع وزارة التربية والتعليم 
      www.results.edu.ye               نتائج االختبارات الوزارية موقع  
   www.asrt.sci.eg                                     مي لموقع البحث الع 
           www.yahoo.com                                     موقع بريد عالمي  
     www.islamway.com                                    موقع إسالمي  
  www.elmaqah.net                                            موقع أدبي 
  LG                                              www.lg.comموقع شرآة  
     www.ibb7.com                               إب الخضراء موقع شبكة  
         www.compuhot.com                   موقع تعليمي آمبيوتر 
   www.cb4a.com                             موقع آتب تعليمية آمبيوتر 

  

http://www.moe.gov.ye/
http://www.moe.gov/
http://www.presidentsaleh.gov.ye/
http://www.moe.gov.ye/
http://www.results.edu.ye/
http://www.asrt.sci.eg/
http://www.yahoo.com/
http://www.islamway.com/
http://www.elmaqah.net/
http://www.lg.com/
http://www.ibb7.com/
http://www.cb4a.com/
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 العناوين ، وذلك عندما يتحول شكل أهموعندما يفتح الموقع نقوم بالتصفح والتعرف على 
 فتح نافذة أو صفحة أخرى بمجرد النقر باإلمكانالمؤشر إلى شكل يد فهذا يعنى وجود رابط أي 

  .ار جديد الكلمة أو الشكل ، ويفضل أن ننقر بالزر األيمن ونختار فتح في إطعلى 

  
فنالحظ أن الموضوع تم فتحه ولكن في صفحة مستقلة ، وهذا االختيار يتيح لنا التصفح في 

  .الصفحة الرئيسية وآذلك التنقل عبر الروابط في صفحات مستقلة بسهولة 
ونالحظ أنه عند فتح برنامج المتصفح فإن هناك صفحة ويب تظهر تسمى الصفحة الرئيسية 

  .  الرئيسية من خيارات اإلنترنت آما سيرد الحقا ويمكن تغـيير الصفحة
يمكن إضافة موقع معين إلى المفضلة بحيث يسهل العودة إليه في المرات القادمة بعدة  

 : طرق منها 
 النقر بالزر األيمن داخل صفحة الويب ثم اختيار إضافة إلى المفضلة .١

  
   . االفتراضيوانها  فتظهر نافذة نكتب بداخله العنوان المناسب أو نترآها بعن

 
.٢ من قائمة المفضلة اختار األمر إضافة إلى المفضلة ونكمل بنفس الطريقة  
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من القائمة المفضلة يمكن أجراء بعض العمليات مثل النقل والحذف : تنظيم المفضلة  
 تنظيم المفضلة انقر على قائمة المفضلة ، اختار األمر لغـرض تنظيم المفضلة 

 
ع من خاللها تنظيم  المفضلة حيث يمكن إنشاء مجلد جديد ونقل الروابط تظهر نافذة نستطي

 المجلد الجديد ، آما يمكن إعادة التسمية وآذلك حذف إلىالموجودة في المفضلة أو بعضها 
  . الروابط عن طريق األزرار الموجودة داخل نافذة تنظيم المفضلة 

 
الزر األيسر على أداة المفضلة يمكن أيضا فتح جزء مهام المفضلة عن طريق النقر ب 

 المفضلة تفتح ولكن على هيئة أن  ، نالحظ الموجودة في شريط األدوات 
 جزء مهام 
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  الدرس الثالث  
  البحث في اإلنترنت 

  
 موقع جوجل أشهرهاهناك مواقع آثيرة تقوم بعملية البحث تسمى محرآات البحث ولعل من 

بحث عبر الويب فخالل ثوان معدودة يقوم جوجل بعرض العالمي ، ويتميز هذا الموقع بسرعة ال
  .نتائج في بعض الحاالت الماليين النتائج عن الموضوع المطلوب ، بل تزيد 

  

www.google.com  
  

  
  ثم إذا آان المطلوب البحث عن مواقع تتعـلق بكلمة ما فما علينا سوى الضغـط على تبويب ويب 

   . Enterنكتب الكلمة المطلوب البحث عنها في مربع البحث ثم اضغـط على المفتاح 
فتـظـهر مجموعة المواقع التي تم العثور عليها ضمن البحث وتظهـر نتائج معينة مثال تظهر 

 وهي تعني أنه    عبارة
  . آمبيوتر موقع ذآر الكلمة التي نبحث عنها وهي هنا آلمة تعليم٦٦٥٠٠٠٠تم العثور على 

  .وبعد ذلك نقوم بفتح الروابط عن طريق النقر بالزر األيمن واختيار األمر فتح في إطار جديد 
 إلى أسفل الشاشة والضغـط على االنتقال إلى الصفحة التالية فعلينا باالنتقالوفي حالة الرغبة 

حتوي على  لصفحات ويب تأرقامزر التالي أو على أحد األرقام التي تظهر وهي عبارة عن 
  نتائج البحث 

  
  

صور فنالحظ أنه يتم التبويب أما إذا آان المطلوب البحث عن الصور فيجب الضغـط على 
، ونالحظ عند عرض مجموعة آبيرة من الصور المتعلقة بالكلمة التي آتبناها في مربع البحث 

مها فتح الصورة بشكل مباشر أنها تظهر بحجم صغـير ، وإذا أردنا عرض الصورة بحج

http://www.google.com/
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 حفظ الصورة باسم ، فتظهر نافذة ، ولحـفظ صورة نضغـط بالزر األيمن على الصورة ثم نختار
ة ثم حفظ فتتم عملية تنزيل الصورة من نحدد الموقع المطلوب الحفظ فيه وآذلك اسم الصور

  .اإلنترنت إلى جهازنا ، ونستطيع استخدام الصورة بأي وقت حتى مع عدم االتصال باإلنترنت 
  

  
  

أما إذا آان المطلوب البحث عن الخرائط نختار التبويب خرائط ثم نكتب اسم الدولة فتظهر 
 المدينة على الخريطة ، وآذلك يمكن خريطة الدولة وبعدها نحدد أو نكتب اسم المدينة فتظهر

 تضاريس من مفاتيح الخريطة الموجودة على الخريطة فتظهر تضاريس المدينة أو األمراختيار 
المنطقة المطلوب البحث عنها ، علما بأنه تم مسح جوي عمودي على سطح الكرة األرضية 
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  مالحظة 
  توجد محرآات بحث آثيرة عبر الويب منها 

www.yahoo.com 
www.ayna.com  

  تدريب 
  

افتح موقع من مواقع البحث وابحث عبر الويب عن معـنى آلمة جوجل ؟ وآذلك معنى آلمة 
  ياهو ؟ 

  
  أبحث في أحد محرآات البحث عن الفرق بين الويب واإلنترنت ؟ 

  
  أبحث عن صورة لمدينة القدس ؟ 

  
ل العثور على مرآز تدريب الحاسب اآللي ؟ ثم حاوتصفح تضاريس مدينة إب عبر موقع جوجل

http://www.yahoo.com/
http://www.ayna.com/


  قيادة الحاسب اآلليلالبرنامج التدريبي 
 CTCمرآز تدريب الحاسب اآللي وتقنياته التربوية  ب الخاص

Internet Explorer   
 

       الهيصمي محمد إحسان/ إعداد األستاذة   

١٤ 

   Downloadتنزيل الملفات من الويب  
 الخدمات التي تقدمها اإلنترنت هي تحميل الملفات والبرامج ومقاطع الفيديو والصوت أهممن 

من الويب إلى أجهزة الكمبيوتر وهذه العملية قد تستغرق وقتا طويال إذا آان الملف ذو حجم 
بير أو إذا آان خط اإلنترنت ذو سرعة بطيئة ، وفي حالة الرغبة بالتحميل ما علينا إال البحث آ

 إحدى إشارات التحميل مثل أو هنا للتحميل اضغطفي الموقع عن آلمة تحميل أو تنزيل أو 

   فتظهر نافذة     ألسفلألمتجههاألسهم 

  
فذة فقط أم حفظها في جهاز الكمبيوتر ، هذه النافذة تطلب منا تحديد هل المطلوب هو فتح النا

  نختار منها حفظ ، فتظهر نافذة حفظ باسم 

  
 االفتراضي باالسمنحدد موقع المطلوب الحفظ بداخله ، وآذلك اسم الملف ، ويمكن ترك االسم 

  . توضح الوقت المستغرق في التحميل  أخرىللموقع ، ثم حفظ فتظهر نافذة 
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 مثل ملفات هر نافذة فتح أم حفظ ولكن تظهر نافذة الحفظمالحظة في بعض الملفات ال تظ
  . الصوت أو الفيديو 

  
  أما ملفات الفيديو في الغالب تبدأ بالتشغيل عبر مشغل الفيديو مثل برنامج ميديا بالير 

  

  تدريب 
  

 مجموعة من أحفظلك   ثم قم بالتصفح وبعد ذ www.cb4a.com قم بفتح موقع آتب 
   ؟  :Dالكتب التي قد تفيدك في القرص الصلب 

 تصفح وآذلك المقرئ  فارس عباد قم بفتح موقع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد  
في القرص الصلب قراءات النادرة القع ثم قم بتحميل مقاطع صوت وفيديو من االمو
D:؟    

 البرامج ، قم بتحميل أي أبحث عن موقع برامج سوفت ، تصفح الموقع ، ابحث عن 
 برنامج تعـتقد أنك محتاج إليه ؟ 

  

  حفظ صفحات الويب 
  

لغـرض حفظ صفحة ويب بالكامل في جهاز الكمبيوتر لفتحها في أي وقت أخر أو لتصفحها دون 
ر األمر حفظ باسم ا حتى يكتمل تحميل الصفحة ، ثم من قائمة ملف اختاالنتظاراتصال علينا أوال 

ملف ومكان الحفظ ثم حفظ ، تتم عملية الحفظ حسب حجم الصفحة فإذا آان حجم ، حدد اسم ال
الصفحة صغير ، وال تحتوي على ملفات صوت أو فيديو فإن تحميلها سيكون في وقت قصير 

  . والعكس صحيح 
  

  مالحظة 
عند انتهاء تحميل صفحة الويب نالحظ أن هناك مجلد ملحق بصفحة الويب يحمل نفس اسم 

  .  يحتوي على الصور والكائنات التي في الصفحة Indexمى مجلد الصفحة يس
  

 من الصفحة آما يحدث في األبحاث العلمية فعلينا تظليل أجزاءأما في حالة الرغبة في حفظ 

 ثم من  ، نفتح برنامج الوورد نسخ ، نختار تحرير ، ثم نختار قائمة المطلوبةالمنطقة 
  .قائمة تحرير نختار األمر لصق 

http://www.cb4a.com/
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  درس الخامسال
  البريد اإللكتروني 

  
 خدمات الويب ، فهو يتيح للجميع التواصل عبر رسائل أهميعتبر البريد اإللكتروني من 

  .الكترونية بوقت سريع وبسعر زهيد 
  

 بنفس آخر بريد بأي موقع أنشاء ، وعليه يتم  وسنتناول في هذا الدرس البريد عبر موقع ياهو
  .الطريقة 

  

  
  

  الحظ وجود أآثر من آلمة للبريد   www.yahoo.comالتالي و على الرابط افتح موقع ياه
mail وآذلك تظهر آلمتين مهمتين هما األولى وذلك الن الموقع يهتم بالبريد بالدرجة   

Sign up  مسبق  تعـنى االشتراك بالبريد في حالة عدم وجود بريد شخصي .   
Sign in  تعني الدخول للبريد في حالة وجود بريد خاص تم أنشاؤه    

  
  عنوان البريد اإللكتروني يتكون من ثالث أجزاء رئيسية هي 

  Alhisamiehsanاسم الجهة أو الشخص أو عنوانه مثل  
  رسمها تمي  إشارة آت وتعـني أن النص المدخل هو عنوان بريد إلكتروني و @ 

   Shift + 2بالضغط على مفتاحي 
  yahoo.comمنحك البريد مثل موقع ياهو وجوجل ياسم الموقع الذي س 

  
     sign upفي حالة الرغبة في إنشاء بريد نختار الرابط 

  
تظهر نافذة االشتراك وهي تشبه وثيقة االشتراك في البريد العادي التي يتم استالمها من مكاتب 

   مع االنتباه للتالي البريد في المدن ، ونبدأ بتعـبئة البيانات المطلوبة
ID  أي االسم الذي سوف تختاره أنت ليكون عنوان بريدك مثل  :   اسم المستخدم

Alhisamiehsan  
عبارة عن بريد لصديقك أو أي شخص يحمل بريد ، ففي حالة نسيانك السم : يل البريد البد

  .المستخدم أو آلمة المرور سيتم إرسال رسالة عبر هذا البريد لغـرض تذآيرك بما نسيته 
في مربع اليوم في خانة الميالد أنتبه أنه ليس اليوم في األسبوع مثل السبت ولكن تاريخ اليوم 

   . ٢٩ االنتباه لشهور التي ال تزيد أيامها عن  ، مع١٠  أو ٢٢مثل 

http://www.yahoo.com/
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عند طباعة الكود في بعض األحيان ، نقوم بتكرارها عدة مرات وذلك بسبب زحمة الخطوط في 
  . بعض األوقات 
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 تظهر نافذة   Create My Account نضغـط على زر  البيانات بشكل صحيحأآمالوعند 
 ألنهاي الصفحة السابقة يتم االحتفاظ بهذه البيانات التهنئة تحتوي على البيانات الرئيسية ف

  تعتبر بيانات مهمة 
  

  
    Go to Mail Classic فتظهر النافذة التالية نختار منها Continue ثم نختار 

  
  . ، ونالحظ أن هناك رسالة قد وصلت لنا من فريق ياهو Inbox تظهر نافذة البريد الوارد ف

 
   .googleي في أي موقع بنفس الطريقة مثل موقع ويمكن إنشاء بريد إلكترون
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  الدرس السادس 
  التعامل مع البريد اإللكتروني 

   Sign Inعند فتح البريد اإللكتروني ننقر على زر 

  
 ، Sing In، ثم فتظهر النافذة التالية فنكتب اسم المستخدم وآلمة المرور ثم نؤآد آلمة المرور 

   . Enterأو أضغط على مفتاح 

  
    ياهو  إلى الصفحة الرئيسية فينالحظ أن الصفحة تعود
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  : ويمكن فتح البريد بعدة طرق منها 
 ، فتظهر نافذة ننقر على  profile، لفتح البريد أو نختار األمر نضغـط عند االسم  

 الشكل الذي يشبه رسالة 

 
شكل  فتظهر نافذة الماسنجر ثم نختار  Massengerمن نفس النافذة ننقر على  

 الظرف 
  

أردنا فتح أحدى هذه الرسائل ننقر يتم فتح البريد الوارد فتظهر الرسائل التي وصلت لنا ، فإذا 
  . على موضوع الرسالة بالزر األيسر فيتم فتحها 

  
  

  Inbox :  الرسائل التي وصلت لنا 
  Drafts  :  الرسائل التي نحتفظ بها قبل اإلرسال .المسودات  . 
  Sent  : ئل المرسلة الرسا. 
  Spam :  الرسائل التجارية التي تصل لنا من شرآات أو مواقع تجارية عبر ياهو. 
  Trash  :  سلة المحذوفات ، ويمكن إفراغ سلة المحذوفات من زرEmpty  
  Delete :  حذف الرسائل المحددة. 
 Mark  : إعطاء عالمة لألهمية. 
  Move :  نقل الرسالة إلى مجلد يتم إنشاءه. 
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 Email Message ثم نختار Newوعند الرغبة في إنشاء رسالة جديدة ننقر على الزر 
  فتظهر نافذة الرسالة آما في الشكل

  

  
   .  بعد التظليل على النصوبعد آتابة الرسالة يمكن تنسيقها من شريط تنسيق المرافق لرسالة
لموجودة في شريط ويمكن إضافة تأثيرات على الرسالة من مجموعة المؤثرات الحرآية ا

  تنسيق الرسالة 

  
الملفات المرفقة عبارة عن ملفات يتم تحميلها من وآذلك يمكن إضافة مرفقات لرسالة ، و

الجهاز المرسل إلى الجهاز المستقبل عبر الويب مثل مقاطع الفيديو ، الصوت ، ملفات وورد ، 
  .  ويمكن تحميل أآثر من ملف في الرسالة الواحدة .........

  :غرض إدراج ملفات مرفقة للرسالة نتبع التالي ول

   .اضغـط على زر الملفات المرفقة  
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 تظهر نافذة استعراض وهي تسمح بإضافة خمسة ملفات ، ولزيادة عدد الملفات أضغط  
   . Attach More Filesعلى زر 

 
، فتظهر نافذة مستعرض ويندوز ، حدد مكان الملف ، ثم اسم  استعـرض أول ملف  
  .فتحملف المطلوب ، ثم ال

 
يبدأ الويب بتحميل  ملفنا إلى الموقع ، ويبدأ بفحص الملف من الفيروسات ، وهنا  

 تعـتمد سرعة التحميل على حجم الملف ، ويجب االنتظار إلى حين االنتهاء من التحميل 

 
  من التحميل تظهر الرسالة محملة بالمرفق ويمكن حذفه في حالة عدماالنتهاء وبعد  

  .  Removeبإرسال الملف بالضغط على آلمة الرغبة 

 .  إلرسال الرسالة  أضغط على الزر  
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ها ، وفي حين تم اإلرسال تظهر النافذة افيتم إرسال الرسالة إلى العـناوين التي وضعـن 
التالية ، مبينه إرسال الرسالة ، وهل تريد إضافة عناوين المرسل لهم إلى دفتر 

 عودة إلى البريد الوارد ال عناوينك أم تريد

 
  سنعود إلى البريد الوارد آما سبق  Back to Inbox عند الضغط على  
 سيقوم الموقع بإضافة عناوين هؤالء Add to Contacts وعند الضغـط على  

األشخاص إلى دفتر العناوين ، بحيث في المرة القادمة ال داعي لكتابة عناوينهم ، 
 .  دفتر العناوين ويكفي أن نختار أسمائهم من

 
   .  Add to Contactsنكتب االسم األول واالسم األخير ثم نختار 

  
 إلى دفتر أسمائهمفي حالة الرغبة في آتابة رسالة أخرى لنفس األشخاص الذين أضفنا 

    Contactsالعناوين ما علينا سوى اختيار األمر 
العنوان المطلوب بتفعيل فتظهر مجموعة عناوين األشخاص في دفتر العناوين نختار 

 في الجهة المقابلة نضغـط عليها فتظهر نافذة  sendعبارة المربع المجاور لالسم فتظهر 
  . رسالة فارغة مكتوب بداخلها عنوان الشخص المراد إرسال الرسالة له 

  
   ، آما يلي  Contactsويمكن إضافة عنوان شخص إلى دفتر العناوين من داخل نافذة 

 فتظهر نافذة شبيهة  Contacts من شريط أدوات نافذة ر أضغـط على ز
بنافذة إضافة العناوين السابقة نكتب االسم األول واالسم األخير وآذلك العنوان اإللكتروني  

  .إضافة عنوانه في دفتر العناوين  لشخص المطلوب 
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  .ار  لحـفظ العنوان ، فيبدأ الويب بتحميل البيانات ، ويجب االنتظSaveنختار 

  
  .وبعد االنتهاء من التحميل يظهر االسم في دفتر العناوين بجوار األسماء السابقة 

  
   sign out يجب الضغـط على زر االلكترونيللخروج من البريد : مالحظة 

.جهازك من استخدام بريدك ل تكحتى ال يتمكن المستخدمين لنفس الجهاز بعـد مغـادر
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   السادسالدرس
  المنتديات

  
نتديات عبارة عن مواقع تقوم بعرض مجموعة قيمة من المعلومات ولكنها تشترط الم

   ليتمكن المستخدمين من التصفح بشكل صحيح االشتراك
  

  
  

وعند إدخال اسم المستخدم وآلمة المرور يتم فتح المواضيع المشفرة ، حيث أن هذه 
عددة وآثيرة ومتنوعة المواضيع تكون فقط للمشترآين عبر هذا المنتدى ، والمنتديات مت

  . ويمكن البحث عن المنتدى المناسب عن طريق البحث عبر الويب في محرآات البحث 
 في المنتدى يجب أن يكون لديك بريد اإللكتروني في أي موقع حتى يتمكن ولالشتراك

  . معك عبر هذا البريد أعضاء المنتدى من التواصل 
  

  التسجيل في المنتديات
 تشبه االشتراك، فتظهر نافذة  من شريط أدوات الموقع ابحث عن زر تسجيل ض

  ، إقراء  قوانين المنتدى جيدا ثم اضغـط على زر تسجيل وثيقة اشتراك البريد 
  

  
  

، وليس تظهر نافذة االشتراك ، قم بتعـبئة البيانات المطلوبة ، آما هو مطلوب منك تماما 
هاء من التسجيل أضغط على الزر الضروري أن تكون البيانات صحيحة ، وبعد االنتمن 

  .إآمال التسجيل 
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تظهر رسالة ترحيب وتهنئة بإآمال التسجيل ، توضح هذه الرسالة أنه يجب تفعـيل الحساب 
 ، فيجب فتح االشتراكوذلك من خالل الرسالة التي وصلت إلى بريدنا المدون في وثيقة 

  . ل الرسالة البريد ثم تفعيل الحساب عن طريق الرابط الموجود داخ
 ، نكتب اسم المستخدم وآلمة المرور ثم أخروعند الرغبة في الدخول للمنتدى في أي وقت 

  .   أو تسجيل الدخول  Enterنضغط على زر 
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  السابعالدرس 
  دليل المواقع 

  
دليل المواقع عبارة عن موقع يقوم بعـرض مجموعة آبيرة من المواقع مصنفة حسب 

  .لة البحث عن المواقع حسب مجاالت مخصصة تصنيف معين لغـرض سهو
  

  
  

مواقع التي تهتم بنفس المجال فمن خالل التصنيف المناسب فتظهر مجموعة آبيرة من ال
  . وهذا يوفر للمستخدمين الوقت في البحث عن المواقع التي تهتم بمجال محدد 

  

  
  

  .ي الشكل السابق في بعض األدلة تكتب عدد المواقع التي تحتوي المصنف المحدد آما ف
  من المواقع الشهيرة آأدلة مواقع 

                 www.sultan.org                                          إسالمية دليل مواقع 
    www.star28.com            دليل العرب الشامل                               

 www.66c.com              دليل الموقع الشامل                                 

http://www.sultan.org/
http://www.star28.com/
http://www.66c.com/
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  المحادثة عبر الماسنجر 
  

فورية والمباشرة من الخدمات الهامة التي تقدمها اإلنترنت للمستخدمين خدمة المحادثة ال
 في نفس الوقت في أماآن المختلفة في العالم ، وسنتعـرف هنا على المحادثة اآلخرينمع 

 Yahoo  أضغـط على أيقونة برنامج ياهو ماسنجر . الخاصة عبر الياهو ماسنجر 
Messenger  تظهر واجهة البرنامج تطلب منا إدخال اسم المستخدم وآلمة المرور ، 
    ، تظهر نافذة ترحيب  Yahoo اإللكتروني في موقع ياهو الخاصة ببريدنا

        
  

فتظهر نافذة بالعناوين الموجودة أو المدونة لدينا ، وآذلك قائمة العناوين المدونة في دفتر 
  . العناوين المدونة في البريد اإللكتروني 
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  وإلضافة عنوان للمحادثة عبر الياهو نضـغـط على إشارة إضافة 
ر رسالة نكتب بداخلها عنوان بريد الشخص المطلوب إضافته للمحادثة ثم نستمر فتظه

    Nextبالضغـط على زر التالي 

  
 من جميع خطوات إضافة يظهر اسم الشخص المضاف فنضـغط على اسمه االنتهاءوبعد 

  فيظهر صندوق المحادثة

  
، ويشترط    Enterح  أو مفتاsendـط على زر غ نكتب بداخله العبارات المطلوبة ثم نض

     On Lineإلتمام المحادثة أن يكون الطرفين على الخط 
  . ويمكن إضافة ملفات مرفقة من إشارة مرفقات وبنفس الطريقة في الرسائل 
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  تاسع الدرس ال
  تخصيص خيارات برنامج اإلنترنت أآسبرور

  
اإلنترنت يجب معرفة آيفية تخصيص واجهة برنامج إنترنت أآسبرور لتكتمل معرفة ب

  وعلية سنتناول في هذا الدرس خيارات اإلنترنت 
  

  من قائمة أدوات اختار األمر خيارات اإلنترنت 

  
  تظهر نافذة خيارات اإلنترنت مكونة من عدة تبويبات سنتعـرف عليها بالكامل
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 يحتوي على ثالثة أجزاء منها : ـ  التبويب عام ١
التي تظهر عند فتح برنامج إنترنت وهي الصفحة األولى :  الصفحة الرئيسية  

فنقوم بكتابة عنوان الموقع المفضل لنا والمطلوب وضعه آصفحة أآسبرور 
رئيسية لواجهة البرنامج بشرط أن يكون العنوان آامل ، أو نختار أحد األوامر  

الموجودة  ، وهي استخدام الحالية أي الصفحة التي قمنا بفتحها عندما فتحنا 
 فهي عبارة عن عنوان موقع شرآة االفتراضية ، أما استخدام خيارات اإلنترنت

 ، أو األمر استخدام الفارغة وهي تعـني صفحة فارغة ال msnمايكروسوفت 
 . تحتوي على أي عنوان ألي موقع 

يقوم برنامج إنترنت أآسبرور بعملية مسح شاملة لكل : ملفات اإلنترنت المؤقتة  
 من التصفح تظهر مجموعة آبيرة من الصور اءاالنتهالمواقع التي نزورها وحين 

 داخل مجلد ملفات اإلنترنت  :Cأو الكائنات مخزنة في جهاز الكمبيوتر في القرص 
تصفح هذه المؤقتة ، ونالحظ عند تصفحها أننا وجدناها أثناء التصفح ولغـرض 

 الصور نضغـط على زر إعدادات وحينها تظهر النافذة التالية 

  
  اختار الزر عرض الملفات فتظهر جميع الملفاتلعـرض الملفات 

  ولعـرض الكائنات مثل الكعكات التي سنتعرف عليها الحقا اختار عرض الكائنات 
ولنقل الملفات اختار نقل المجلد ، أما مساحة القرص المستخدمة لتخزين هذه الملفات 

ف واضحة ضمن شريط تمرير يمكن زيادة المساحة أو إنقاصها ، أما لغرض حذ
  . الملفات نختار حذف الملفات من واجهة خيارات اإلنترنت 

تحتوي على الروابط أو العناوين التي تم زيارتها مؤخرا ، وهي : المحفوظات  
توصلك بشكل سريع إلى الرابط المطلوب ، وتعتمد مدة االحتفاظ بهذا الرابط على 

 بهذه العناوين ، عدد األيام المدونة ويمكن زيادة أو إنقاص عدد أيام االحتفاظ
 .ويمكن حذف هذه الروابط من زر حذف المحفوظات 

 في نفس  والتي لم نزرها يميز لون الخط للروابط التي تم زيارتها: الزر ألوان  
 تعتمد ألنها وليست منفذة في جميع المواقع ، افتراضية، وهذه األوامر الجلسة 

 . على برمجة الموقع 
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 .صول فهي عبارة عن آلية االتصال باإلنترنت وبالمثل خطوط ولغات ، أما و

  
يقوم بوضع مستوى حماية معين للجهاز من الفيروسات والمتطفلين مثل : ـ التبويب أمان ٢

   .الهكرز ، ويمكن عن طريقة حجب المواقع الغير مرغوب بها عن طريق األمر مواقع محظورة
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فتراضيات ص فتظهر جميع األمستوى مخص آما يمكن تعيين مستوى مخصص لألمان من زر 
  .الخاصة بهذه النافذة ويمكن التعديل فيها حسب الرغبة 

  
 لزيادة مستوى األمان أو ألعلىأما الزر مستوى افتراضي فهو يظهر لنا شريط تمرير نسحب 

   إلنقاص مستوى األمان ألسفل

  
لكمبيوتر وذلك هناك بعض المواقع ال تعمل بشكل جيد على أجهزة ا: الخصوصية ـ التبويب ٣

ألنها تحتاج إلى بعض البرامج المشغلة والمساعدة في عملها فيقوم الموقع بإرسال هذه 
 منبثقة أسفل شريط العنوان ، فنقوم نحن بتثبيت هذه آإطاراتالبرامج إلى أجهزتنا فتظهر 

  البرامج لتظهر الصفحة بشكل صحيح ، مثل هذه البرامج تسمى الكعك
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   المنبثقة من الخصوصية واإلطاراتاص مستوى خصوصيات هذه الملفات  ويمكن زيادة أو إنق
  

  
 لتعيين الخصوصية ، ولغـرض السماح باإلطارات وألسفل ألعلىيمكن سحب شريط التمرير 

المنبثقة بالتثبيت بشكل دائم بدون مطالبة نضغط على زر خيارات متقدمة ، فتظهر نافذة نفعل 
 لملفات تعريف االرتباطات ، ثم نفعل مربع السماح بملفات تجاوز المعالجة التلقائيةاألمر 

  .تعريف االرتباطات في جلسات العمل دوما 
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يهتم بمحتوى الموقع من مواضيع واتجاهات بحيث يساعدنا في التحكم : ـ التبويب محتوى ٤
  في محتوى الصفحات التي تعرض في جهازنا 

  
  ر النافذة التالية ولتخصيص أآثر اضغط على زر تمكين تالحظ ظهو

  
يقوم بتصنيف المواقع حسب عدة مجاالت وهي اللغة والجنس : التبويب تصنيفات  

والعرى والعنف حيث أن هذه المواضيع األآثر أهمية في جميع أنحاء العالم ، ويمكن 
زيادة مستوى السماح للمستخدمين بعرض الصفحات بهذا التصنيف من شريط التمرير 

لمؤشر نالحظ أن المستوى يتغير إلى أربع مستويات يمكن حيث أنه عند سحب ا
، والعكس عند تحديد المستوى  وذلك بتحديد المستوى الرابع السماح للمستخدمين بها 

 .األول 
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يتم السماح للمستخدمين بعرض مجاالت معينة حسب عنوان : التبويب مواقع مقبولة  
هذا الموقع ، فإذا آان الموقع مدى قبول ورفض موقع فنقوم بكتابة الموقع ثم نحدد 

 .مقبول أضغط على زر دوما أما إذا آان مرفوض أنقر على زر أبدا 

 
يسمح للمستخدمين عرض مواقع غير المصنفة وآذلك يمكن للمشرفين : التبويب عام  

 على الجهاز أن يحددوا آلمة مرور 

 
ادها من مكتبة يعمل على تحديد تصنيفات جديدة واستير: التبويب خيارات متقدمة  

التصنيفات العالمية وهذا األمر يؤدي إلى إبطاء سرعة الجهاز ، وهو يستخدم بشكل 
واضح في جهاز مزود الخدمة حيث تستخدم أوامر برمجية لحجب المواقع الغير 

مرغوب بها وال تسمح بمرور هذه المواقع إلى الدولة فتظهر نافذة الموقع محجوب من 
 قبل شرآة يمن نت 
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وهو يحدد نوع االتصال وآذلك إعدادات الشبكة وقد سبق توضيح : تبويب االتصاالت ـ ال٥
  آيفية أعداد االتصال في الدرس األول 

  
وهو يوضح البرامج المستخدمة لتصفح اإلنترنت بكل ملحقاته مثل البريد : ـ التبويب البرامج ٦

  المكتبي وآذلك بريد أوفس وغيرها من البرامج المصاحبة 

  
تعمل هذه الخيارات على سرعة عرض صفحة الويب من خالل تمكين أو : يارات متقدمة ـ خ٧

عدم تمكين بعض األوامر ، مثال الميديا عند عدم تمكين الصور أو ملفات الفيديو فإن الصفحات 
ستعرض ويتم تحميلها  بشكل سريع جدا ولكن مع تشفير أو حجب الصور والفيديو ألنها تحتاج 

  . ها على الصفحاتإلى وقت لتحميل
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