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   أساسيات اإلنترنت   تبرئة وتنويه

 

 

 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجميع الشةةةعارات ICDL، والرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةوب ECDLتعد كل من الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةوب 

شركة مهارات لقيادة الحاسوب الخاصة بها عالمات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. وإن 

(®Specto)  مسةةتقلة عن المشةةّغل الوطني للرخصةةة الدولية لقيادة الحاسةةوب، وليس لها أي نوع من الشةةراكة مع مؤسةةسةةة

وب في أي أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أن تستخدم في مساعدة الطلبة على التقدم إلى الرخصة األوروبية لقيادة الحاس

شركة مهارات لقيادة (. وليس هناك أية ضمانات يقدمها المشغل الوطني أو ICDLاختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

ار المتعلق بها. إن المشةةةغل الوطني قد راجع على أن اسةةةتخدام هذه المادة سةةةيضةةةمن اجتياز االختب (Specto®الحاسةةةوب )

 واعتمد هذا الكتاب بشكل مستقل وتأكد من تغطيته ألهداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

تم إخضاع هذا الكتاب لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تضمن أن يجتاز الطالب اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. 

يتعلق بأي من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في هذا المنتج، فهي تقتصةةةةر فقط على وفيما 

هذا المنتج وال تحتوي بشةةةكل صةةةريح أو ضةةةمني ترخيصةةةا  من مؤسةةةسةةةة الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةوب الختبارات 

(ICDLأو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية )  استخدام هذه المادة التدريبية، فال يجوز أن توحي للطالب أن هذه

المادة تؤدي إلى شهادة إال إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب. 

ة بالمشةغل الوطني للرخصوللحصةول على معلومات للتقدم الختبارات الرخصةة الدولية لقيادة الحاسةوب، الرجاء االتصةال 

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسوب في دولتك، أو قم بزيارة موقع مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

إذا رغبت في الحصةةةول على شةةةهادة الرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةوب فيجب عليك أوال  التسةةةجيل لدى المزود الوطني في 

المعتمدة. وبدون هذا التسةةةةةةجيل ال يمكن الجلوم ألي امتحان، كما ال  ICDLبلدك وذلك بالتسةةةةةةجيل في أحد مراكز اختبار 

 يمكن الحصول على أي شهادة أو وثيقة رسمية.

 

 تقرأ هذا الكتابكيف 

يك  (1 قا ، ويجب عل فات معدة مسةةةةةةب يا  على مل لذاتي من خالل تطبيق المهارات عمل ية على التعلم ا تدريب مادة ال مد ال تعت

. قم www.specto.co/Dataالحصةةةةةول على هذه الملفات من القرد المدمج إن وجد، أو يمكنك تنزيلها من الموقع 

  .C:/ICDL V6بفك الضغط عن الملفات إلى المجلد 

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب. (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 يفضل أن تكون النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجودة في هذا الكتاب. (4

 

. وعلى info@Specto.coإذا عثرت على أية أخطاء في هذه المادة التدريبية، يمكنك االتصال بالمؤلف على العنوان التالي 

الرغم من الجهد الذي بذل من أجل معالجة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن نلتمس العذر حيال األخطاء التي قد تعثر عليها. 

صفة دورية، لذا فإن أية ملحوظة تأتي من جانبكم سيكون لها دورها الفعال في مساعدتنا ويعتزم المؤلف تحديث هذه المادة ب

 على تحقيق أعلى المواصفات.

 تحذير

  ال يجوز نشةةةةر أي جزء من هذا الكتاب أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة، سةةةةواء أكانت إلكترونية أو بالتصةةةةوير أو

مماثلة إال بموافقة خطية من المؤلف، ومن يخالف ذلك يعّرض نفسةةةةةةه  بخالف ذلك، أو اسةةةةةةتخدامها في إنتاج أية مادة

 للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المدنية والجنائية.

  إن أسماء العالمات التجارية وأسماء المنتجات التي تم استخدامها في إعداد هذه المادة التدريبية جميعها هي أسماء

خاصة بمالكيها فحسب، ودار النشر ال عالقة لها بأي من المنتجات أو الشركات التي تجارية أو عالمات تجارية مسجلة 

 .ورد ذكرها في هذه المادة
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 Web Browsing Conceptsمفاهيم تصفّح الويب  1

 Key Conceptsالمفاهيم األساسية  1.1

 The terms المصطلحات 1.1.1

 من المصطلحات التي ينبغي عليك معرفتها، وعدم الخلط بينها: فيما يأتي العديد

 Internet اإلنترنت 1.1.1.1

وتتكون كل شبكة من مجموعة من أجهزة حاسوب  .بعضها البعضمكونة من مجموعة شبكات مترابطة مع عالمية اإلنترنت شبكة 

وخطوط اتصال، ومعدات يتم من خاللها تنظيم عملية االتصال، باإلضافة إلى البرمجيات الالزمة لعملية االتصال باإلنترنت، مثل 

 .البروتوكوالت ومتصفحات اإلنترنت

وقد  .والتي تعني الشبكات المترابطة( Interconnected Networkوقد اشتق اسم اإلنترنت من )

بدأت اإلنترنت من خالل مؤسسة أمريكية عسكرية كانت تسعى إلنشاء نظام اتصاالت غير قابل 

للتدمير، وذلك في نهاية الستينات من القرن الماضي، ثم تطور هذا النظام إلى ما يعرف بشبكة 

وتُقدم شبكة اإلنترنت العديد من الخدمات لمستخدميها، مثل خدمة البحث عن  .اإلنترنت حاليا  

كذلك توفر شبكة اإلنترنت العديد من  .المعلومات، وخدمات االتصال المختلفة، ونشر المحتوى

إن تنوع هذه الخدمات وانتشارها جعل من  .الخدمات لقطاعات األعمال والتعليم والخدمات الحكومية

  .كة اإلنترنت وإتقان استخدامها أمرا  ال غنى عنه في عالم اليوماالتصال مع شب

 World Wide Web (WWW) شبكة الويب العالمية 2.1.1.1

ي النصية والمحتوى الصوتي والمرئالمستندات المجموعة المرتبطة من الويب( على شبكة يُطلق لفظ الشبكة العنكبوتية أو )

تستخدم النصود المتشعبة للتنقل بينها، وتصفّحها، باستخدام ما يُعرف بمتصفحات التي و، الموجود على خوادم اإلنترنت

 .Internet Explorerمثل  ،اإلنترنت

 Uniform Resource Locator (URL) عنوان موقع الويب /محدد مصدر المعلومات 3.1.1.1

 :ومن األمثلة على هذه العناوين، هذه الصفحة، يُمّكنك من الدخول إلى ويب على شبكة اإلنترنتال لصفحةهو عنوان خاٌد وفريد 

http://www.msn.com. 

 Hyperlink االرتباط التشعبي 4.1.1.1

عند النقر عليه إلى مكان آخر في الصفحة الحالية نفسها، أو ينقلك إلى صفحة ينقلك ، يبوصفحة في  )نص، أو رمز( هو عنصر

في موقع آخر، أو يمّكنك من تحميل ملف من اإلنترنت، أو تشةةةغيل تطبيق، أو تشةةةغيل ملف وسةةةائط أخرى في الموقع نفسةةةه، أو 

 .وعادة ما يكون لون النص المتشعب أزرق، وعند مرور مؤشر الفأرة عليه يتحول شكل المؤشر إلى شكل يد .متعددة

 Web address عنوان الويب 2.1.1

 The structure of a web address عنوان الويب تركيب 1.2.1.1

 :http://www.ecdl.org (URL) توضيح لمكونات عنوان موقع الويبفيما يأتي 

1- httpتخدم، وهو اختصار للكلمات ـــــتخدم لتحميل ملفات الموقع من الخادم إلى جهاز المســــ: البروتوكول المس

(Hyper Text Transfer Protocol).  والقواعد التي تسمح باالتصال والبروتوكول هو مجموعة من اإلجراءات

 .السريع والصحيح واآلمن بين أجهزة الحاسوب المرتبطة على الشبكة

2- www العنكبوتيةالويب : رمز يدل على شبكة. 

3- ecdl المجال أو النطاق: اسم. 

4- org :نوع االمتداد الملحق أو.  

 .بنقطةبينها فصل يُ ومن الجدير بالذكر أن أجزاء التسلسل الهرمى لعنوان موقع الويب 
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 Common types of domains الشائعة )النطاقات( المجاالتنواع أ 2.2.1.1

 بعض أنواع مواقع الويب الجدول يوضحأو حسب طبيعة عملها، و ةالجغرافي المنطقةإما حسب الويب تختلف مجاالت مواقع 

 :من ثالثة أحرفغالبا  ، حيث يوجد رمز محدد لكل نوع عمل يتكون المواقعتلك طبيعة عمل  حسب

 الموقع عمل االختصار

com  /تجاري(Commercial) 

gov  /حكومي(Government) 

org  /مؤسسة غير ربحية(Non-profit Organization) 

mil (عسكري /Military) 

edu  /تعليمي(Educational) 

net  /شبكات خدمات إعالمية(Network Service) 

جد رمز حيث يو التي تم تسجيل الموقع فيها،مواقع الويب حسب المنطقة الجغرافية مجاالت ويوضح الجدول اآلتي بعض أنواع 

 :محّدد لكل دولة يتكون من حرفين

 الرمز الدولة الرمز الدولة

 ae اإلمارات العربية sa السعودية

 uk المملكة المتحدة eg مصر

 fr فرنسا jo األردن

 The web browser متصفح الويب 3.1.1

، وتيةالويب الموجودة على الشبكة العنكبمتصفح الشبكة هو البرنامج الذي تتم من خالله مشاهدة محتويات مواقع متصفح الويب أو 

 عواالستفادة من خدماتها المختلفة، وهو البرنامج التطبيقي الذي تتمكن من خالله الدخول إلى مواقع اإلنترنت، والتعامل م

ومن خالل المتصفح يُمكن حفظ صفحات اإلنترنت،  .محتوياتها، سواء كانت على شكل نصود أو صور أو أصوات أو أفالم

  .وإضافتها إلى المفضلة، وتحميل الملفات من المواقع المختلفة

(، ومتصفح )موزيال Opera(، ومتصفح )أوبرا/ Internet Explorer/ إكسبلورر ومن أمثلة متصفحات الويب )إنترنت

 .(Safari، ومتصفح )سفاري/ (Chrome(، ومتصفح )كروم/ Mozilla Firefoxفيرفوكس/ 

 Internet activities أنشطة اإلنترنت 4.1.1

 هناك العديد من األنشطة التي يمكنك القيام بها باستخدام اإلنترنت، منها ما يأتي:

توفر اإلنترنت كما  هائال  من المعلومات والبيانات التي يمكن  :Information searchingالبحث عن المعلومات/  .1

التي توفر واجهة ، ( المتوفرةSearch Enginesأن يحصل عليها المستخدم أو الباحث من خالل )محركات البحث/ 

بحث ويقوم محرك ال .استخدام رسومية، تُمّكن المستخدمين من كتابة الكلمات المعبّرة عن المعلومات التي يبحثون عنها

بمطابقة كلمات المستخدم، مع المستندات الموجودة لديه، ثم يعرض محرك البحث على المستخدم عناوين المواقع التي 

 .تحتوي على الكلمات األكثر شبها  بالكلمات التي كتبها، مرتبة حسب درجة تشابهها مع كلمات المستخدم

اإلعالن والتعريف بالبضائع والسلع والخدمات، وتنفيذ أو عقد الصفقات  توفر اإلنترنت إمكانية :Shoppingالتسّوق/  .2

جعلت التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت السوق العالمية  فقد ،وإتمام عمليات البيع والشراء لتلك البضائع والخدمات

 يع أي مستخدممفتوحة بال حدود، إذ تستطيع المؤسسات واألفراد من عرض سلعهم على شبكة اإلنترنت، ويستط

 .الوصول إلى هذه السلع واالطالع على مواصفاتها وأسعارها وشرائها

مع تطور عالم اإلنترنت وتوفر عدة برامج تعليمية تجد العديد من األشخاد يفضلون تطوير  :Learningالتعلم/  .3

نترنت، باستخدام أجهزة الحاسوب ووسائل االتصال الحديثة مثل شبكات مهاراتهم والتعلم أو التدرب من خالل اإل
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الحاسوب ووسائطها وطرق البحث والمكتبات اإللكترونية ومواقع اإلنترنت، وتقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر 

ا المحتوى ط مع هذالوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسوب وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النش

ومع المعلم ومع أقرانه، سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذلك إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت 

 .والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال  عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا  من خالل تلك الوسائط

تبادل البيانات أو الملفات )الوثائق، األفالم، األغاني، مقاطع نشر وإمكانية ترنت توفر اإلن: Publishingالنشر/  .4

 .وبخاصة في المدونات ومواقع التواصل االجتماعي الفيديو وغيرها( بين المستخدمين

بكافة األعمال التي تقوم بها البنوك العادية من حيث  : توفر اإلنترنت إمكانية القيامBankingالخدمات المصرفية/  .5

فالخدمات المالية تقّدم عن بُعد، والزبائن يقومون  ؛بسهولة جميع ذلك زإلخ، لكنها تتمي...اإليداع والسحب واالستثمار

ه دام حاسوببإدارة حساباتهم البنكية عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر، وفي الوقت الذي يريد الزبون ما 

 .متصال  باإلنترنت، فالخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان

من العامة الخدمات الحكومية تقديم تسهيل تعمل اإلنترنت على : Government servicesالخدمات الحكومية/  .6

مال حيث أمرين في غاية األهمية، هما: الوقت وال وبذلك توفر هذه الخدمات على المواطنمعامالت واستفسارات، 

 .يستطيع المواطن متابعة معاملته خالل دقائق قليلة بدال  من التنقل من دائرة إلى أخرى

 من خالل مواقع اإلنترنتوبرامج التسلية يمكن الوصول إلى العديد من األلعاب  :Entertainmentالتسلية والترفيه/  .7

 .المختلفة

والتواصل مع اآلخرين إما بالكتابة أو بالصوت إمكانية االتصال توفر اإلنترنت  :Communicationالتواصل/  .8

 .(E-mail /البريد اإللكتروني)و (،IM /المراسالت اللحظية)من أهمها باستخدام برمجيات معينة  والصورة، وذلك

 (1-1تمرين )

 .(97 صانظر إجابات األسئلة ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية: )

 (؟WWWما هي شبكة الويب الدولية )  .1

 .مجموعة عالمية من الشبكات المترابطة -أ 

 .شبكة عالمية للخدمات الرقمية المتكاملة -ب 

 .بعرض الوثائق المحتوية على ارتباطات تشعبيةنوع من برامج الحاسوب التي تسمح للمستخدم  -ج 

 .مجموعة من الوثائق النصية التي تحتوي على ارتباطات تشعبية مخزنة على أجهزة خادمة على مستوى العالم -د 

 ، هي:شبكة عالمية من شبكات الحاسوب المتصلة  .2

 .شبكة الويب الدولية -د .اإلكسترانت -ج .اإلنترانت -ب .اإلنترنت -أ 

 صحيحة؟ من العبارات التالية عن اإلنترنت  أي  .3

 .اإلنترنت هي شبكة خاصة بشركة -ب .اإلنترنت هي نظم التشغيل لشبكة -أ 

اإلنترنت هي شبكة عالمية من شبكات الحاسوب  -د .اإلنترنت هي تمثيل مرئي لوثائق مرتبطة -ج 

 .المرتبطة ببعضها البعض

 ، يسمى:والفريد لصفحة الويب على شبكة اإلنترنت العنوان الخاص    .4

 االرتباط التشعبي. -د اإلكسترانت. -ج محدد مصدر المعلومات. -ب شبكة الويب الدولية. -أ 

 ؟وان الويب المحدد بمنطقة جغرافيةفي عنكم عدد الحروف التي يحتويها رمز الدولة   .5

 .4 -د .3 -ج .2 -ب .1 -أ 

الويب الحالية نفسها، أو ينقلك إلى صفحة ويب أخرى  عند النقر عليه إلى مكان آخر في صفحةالعنصر الذي ينقلك   .6

 ، هو:في الموقع نفسه

 االرتباط التشعبي. -د متصفح الويب. -ج محدد مصدر المعلومات. -ب شبكة الويب الدولية. -أ 
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 ؟http://www.ecdl.orgعنوان موقع الويب التالي:  في "ecdl" إلى ماذا يرمز  .7

 رمز الدولة. -د اسم المجال. -ج رمز المنظمة. -ب االرتباط التشعبي. -أ 

 ما هو متصفح الويب؟  .8

 .استعراض مواقع الويبيمّكنك من برنامج  -ب .عن الفيروسات في صفحات الويب يبحثبرنامج  -أ 

 .بروتوكول نقل الملفات -د  .بروتوكول نقل النصود التشعبية -ج 

 ؟األعمالمجال لتطبيقات الحاسوب في واسع المدى  ا  استخداميعّد أي مما يلي   .9

 أعمال مصرفية عبر الويب. -د النشر المكتبي. -ج ضغط الملفات. -ب معالج النصود. -أ 

 :إلى التشعبييؤدي النقر على النص   .10

 .تشغيل تطبيق -ب .ملف من اإلنترنت تنزيل -أ 

 .جميع ما ذكر -د .نقلك إلى موقع آخر -ج 

 Security and Safety األمن والحماية 2.1

 Protecting yourself when online طرق الحماية أثناء االتصال باإلنترنت 1.2.1

 لضمان حماية نفسك أثناء القيام باألنشطة المختلفة على اإلنترنت، عليك مراعاة ما يأتي:

، بحيث تضمن أمان عملية دفع المال، وحماية بياناتك عدم الشراء إال من المواقع الموثوقة التي تتميز بُحسن السمعة  .1

 .الشخصية

ال تعِط بياناتك الشخصية مثل اسمك الكامل، وعنوانك، ورقم هاتفك، أو بياناتك المالية، ألّي موقع على شبكة اإلنترنت؛  .2

ويجب عليك أيضا  عدم (، Identity theft /سرقة شخصيتك)وألن ذلك يجعلك عرضة لالحتيال المالي، واإلزعاج، 

 .من قبل اآلخرين حول أنفسهم؛ لئال تقع ضحية لهم التسليم بصحة كل ما يتم إخبارك به في غرف الدردشة

إذا كان يتطلب تسجيل الدخول إليه اسم مستخدم وكلمة ، موقع الويب قم بتسجيل الخروج منهتصفّح بعد االنتهاء من  .3

مرور، مثل صفحة بريدك اإللكتروني؛ ألنك إن لم تقم بتسجيل الخروج منه، فإن أي شخص يمكنه الدخول لحسابك 

 .، واستخدامهاواالطالع على بياناتك الشخصية

 Encryption التشفير 2.2.1

تُستخدم اإلنترنت بشكل واسع لنقل المعلومات حول العالم، وتتميز بعض هذه المعلومات ـ مثل الحركات المالية والمعلومات 

وللحفاظ على سرية البيانات التي يتم تبادلها من خالل اإلنترنت يتم اتخاذ العديد  .الشخصية لألفراد ـ بحاجتها إلى السرية العالية

باستخدام إلى صيغة غير مفهومة،  هاتحويلترميز المعلومات، و(، الذي يتم من خالله Encryptionمن اإلجراءات مثل )التشفير/ 

لين باالطالع لمنع األشخاد غير المخولى صيَغ رياضية معقَّدة؛ المفاتيح العامة والخاصة في تشفير الرسالة، وتستنَد هذه المفاتيح إ

  .على المعلومات من االطالع عليها

فهي عملية إعادة تحويل البيانات إلى صيغتها األصلية، وذلك باستخدام المفتاح المناسب  (Decryptionأما عملية )فك التشفير/ 

 .لفك الشيفرة

 How to identify a secure web site كيفية تحديد أمن موقع الويب 3.2.1

تعتمد معرفة متى تثق في موقع ويب في جزء منها على هوية ناشر موقع الويب، والمعلومات التي تُطلب منك، وماذا تحتاجه من 

 في شريط عناوين متصفح اإلنترنت، فإن المواقع ولمعرفة أمن موقع الويب الذي تريد تصفحه ابحث عن رمز التأمين .الموقع

 إضافة/ أو على شريط العنوان في متصفح اإلنترنت، و  التي تحافظ على سرية بيانات مستخدميها تتميز بظهور صورة قفل

(https) Hyper Text Transfer Protocol Secure  بدال  منhttp في بداية عنوان الموقع. 

  


