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 1مفاهيم تصفّح الويب Web Browsing Concepts
 1.1المفاهيم األساسية Key Concepts
 1.1.1المصطلحات The terms

فيما ينتي العديد من المصطلحات التي ينبغي عليك معرفتها ،وعدم الخلط بينها:
 1.1.1.1اإلنترنت Internet

اإلنترنت شبكة عالمية مكونة من مجموعة شبكات مترابطة مع بعضها البعض .وتتكون كل شبكة من مجموعة من أجهزة
حاسوب وخطوط اتصال ،ومعدات يتم من خاللها تنظيم عملية االتصال ،باإلضافة إلى البرمجيات الالزمة لعملية االتصال
باإلنترنت ،مثل البروتوكوالت ومتصفحات اإلنترنت.
وقد اشتق اسم اإلنترنت من ( )Interconnected Networkوالتي تعني الشبكات المترابطة.
وقد 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 اإلنترنت حاليا ً .وتُقدم شبكة اإلنترنت العديد من الخدمات لمستخدميها ،مثل خدمة البحث
عن المعلومات ،وخدمات االتصال المختلفة ،ونشر المحتوى .كذلك توفر شبكة اإلنترنت العديد
من الخدمات لقطاعات األعمال والتعليم والخدمات الحكومية .إن تنوع هذ الخدمات وانتشارها
جعل من االتصال مع شبكة اإلنترنت وإتقان استخدامها أمراً ال غنى عنه في عالم اليوم.
 2.1.1.1شبكة الويب العالمية )World Wide Web (WWW

يُطلق لفظ الشبكة العنكبوتية أو (شبكة الويب) على المجموعة المرتبطة من المستندات النصية والمحتوى الصوتي والمرئي
الموجود على خوادم اإلنترنت ،والتي تستخدم النصوص المتشعبة للتنقل بينها ،وتصفّحها ،باستخدام ما يُعرف بمتصفحات
اإلنترنت ،مثل .Internet Explorer
 3.1.1.1محدد مصدر المعلومات /عنوان موقع الويب )Uniform Resource Locator (URL

هو عنوان خاصٌ وفريد لصفحة الويب على شبكة اإلنترنت ،يُم ّكنك من الدخول إلى هذ الصفحة ،ومن األمثلة على هذ
العناوين.http://www.msn.com :
 4.1.1.1االرتباط التشعبي Hyperlink

هو عنصر (نص ،أو رمز) في صفحة ويب ،ينقلك عند النقر عليه إلى مكان آخر في الصفحة الحالية نفسها ،أو ينقلك إلى صفحة
أخرى في الموقع نفسه ،أو في موقع آخر ،أو يم ّكنك مةن تحميةل ملةف مةن اإلنترنةت ،أو تشةغيل تطبيةق ،أو تشةغيل ملةف وسةائط
متعددة .وعادة ما يكون لون النص المتشعب أزرق ،وعند مرور مؤشر الفنرة عليه يتحول شكل المؤشر إلى شكل يد.
 2.1.1عنوان الويب Web address
 1.2.1.1تركيب عنوان الويب The structure of a web address
فيما ينتي توضيح لمكونات عنوان موقع الويب (http://www.ecdl.com )URL
 :http -1البروتوكول المســــتخدم لتحميل ملفات الموقع من الخادم إلى جهاز المســـــتخدم ،وهو اختصار للكلمات
( .)Hyper Text Transfer Protocolوالبروتوكول هو مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي تسمح باالتصال

السريع والصحيح واآلمن بين أجهزة الحاسوب المرتبطة على الشبكة.
 :www -2رمز يدل على شبكة الويب العنكبوتية.
 :ecdl -3اسم المجال أو النطاق.
 :com -4الملحق أو نوع االمتداد.
ومن الجدير بالذكر أن أجزاء التسلسل الهرمى لعنوان موقع الويب تُفصل بالنقطة.
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 2.2.1.1أنواع المجاالت (النطاقات) الشائعة Common types of domains

تختلف مجاالت مواقع الويب إما حسب المنطقة الجغرافية أو حسب طبيعة عملها ،ويوضح الجدول بعض أنواع مواقع الويب
حسب طبيعة عمل تلك المواقع ،حيث يوجد رمز محدد لكل نوع عمل يتكون غالبا ً من ثالثة أحرف:
االختصار

عمل الموقع

com

(تجاري)Commercial /

gov

(حكوميGovernment( /

org

(مؤسسة غير ربحيةNon-profit Organization( /

mil

(عسكري)Military /

edu

(تعليمي)Educational /

net

(شبكات خدمات إعالميةNetwork Service( /

ويوضح الجدول اآلتي بعض أنواع مجاالت مواقع الويب حسب المنطقة الجغرافية التي تم تسجيل الموقع فيها ،حيث يوجد رمز
مح ّدد لكل دولة يتكون من حرفين:
الدولة

الدولة

الرمز

الرمز

السعودية

sa

اإلمارات العربية

ae

مصر

eg

المملكة المتحدة

uk

األردن

jo

فرنسا

fr

 3.1.1متصفح الويب The web browser

متصفح الويب أو متصفح الشبكة هو البرنامج الذي تتم من خالله مشاهدة محتويات مواقع الويب الموجودة على الشبكة
العنكبوتية  ،واالستفادة من خدماتها المختلفة ،وهو البرنامج التطبيقي الذي تتمكن من خالله الدخول إلى مواقع اإلنترنت،
والتعامل مع محتوياتها ،سواء كانت على شكل نصوص أو صور أو أصوات أو أفالم .ومن خالل المتصفح يُمكن حفظ صفحات
اإلنترنت ،وإضافتها إلى المفضلة ،وتحميل الملفات من المواقع المختلفة.
ومن أمثلة متصفحات الويب (إنترنت إكسبلورر ،)Internet Explorer /ومتصفح (أوبرا ،)Opera /ومتصفح (موزيال
فيرفوكس ،)Mozilla Firefox /ومتصفح (كروم ،)Chrome /ومتصفح (سفاري.)Safari /
 4.1.1أنشطة اإلنترنت Internet activities

هناك العديد من األنشطة التي يمكنك القيام بها باستخدام اإلنترنت ،منها ما ينتي:
 .0البحث عن المعلومات :Information searching /توفر اإلنترنت كما ً هائالً من المعلومات والبيانات التي يمكن
أن يحصل عليها المستخدم أو الباحث من خالل (محركات البحث )Search Engines /المتوفرة ،التي توفر واجهة
استخدام رسومية ،تُم ّكن المستخدمين من كتابة الكلمات المعبّرة عن المعلومات التي يبحثون عنها .ويقوم محرك
البحث 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.
 .0التس ّوق :Shopping /توفر اإلنترنت إمكانية اإلعالن والتعريف بالبضائع والسلع والخدمات ،وتنفيذ أو عقد
الصفقات وإتمام عمليات البيع والشراء لتلك البضائع والخدمات ،فقد جعلت التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت السوق
العالمية مفتوحة بال حدود ،إذ تستطيع المؤسسات واألفراد من عرض سلعهم على شبكة اإلنترنت ،ويستطيع أي
مستخدم الوصول إلى هذ السلع واالطالع على مواصفاتها وأسعارها وشرائها.
 .3التعلم :Learning /مع تطور عالم اإلنترنت وتوفر عدة برامج تعليمية تجد العديد من األشخاص يفضلون تطوير
مهاراتهم والتعلم أو التدرب من خالل اإلنترنت ،باستخدام أجهزة الحاسوب ووسائل االتصال الحديثة مثل شبكات
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الحاسوب ووسائطها وطرق البحث والمكتبات اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ،وتقديم محتوى تعليمي (إلكتروني) عبر
الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسوب وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى
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 ،فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا ً من خالل تلك الوسائط.
النشر :Publishing /توفر اإلنترنت إمكانية نشر وتبادل البيانات أو الملفات (الوثائق ،األفالم ،األغاني ،مقاطع
الفيديو وغيرها) بين المستخدمين وبخاصة في المدونات ومواقع التواصل االجتماعي.
الخدمات المصرفية :Banking /توفر اإلنترنت إمكانية القيام بكافة األعمال التي تقوم بها البنوك العادية من حيث
اإليداع والسحب واالستثمار...إلخ ،لكنها تتميز بسهولة جميع ذلك؛ فالخدمات المالية تق ّدم عن بُعد ،والزبائن يقومون
بإدارة حساباتهم البنكية عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر ،وفي الوقت الذي يريد الزبون ما دام حاسوبه
متصالً باإلنترنت ،فالخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان.
الخدمات الحكومية :Government services /تعمل اإلنترنت على تسهيل تقديم الخدمات الحكومية العامة من
معامالت واستفسارات ،وبذلك توفر هذ الخدمات على المواطن أمرين في غاية األهمية ،هما :الوقت والمال حيث
يستطيع المواطن متابعة معاملته خالل دقائق قليلة بدالً من التنقل من دائرة إلى أخرى.
التسلية والترفيه :Entertainment /يمكن الوصول إلى العديد من األلعاب وبرامج التسلية من خالل مواقع
اإلنترنت المختلفة.
التواصل :Communication /توفر اإلنترنت إمكانية االتصال والتواصل مع اآلخرين إما بالكتابة أو بالصوت
والصورة ،وذلك باستخدام برمجيات معينة من أهمها المراسالت اللحظية ( ،)IMوالبريد اإللكتروني (.)E-mail

تمرين ()1-1
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية( :انظر إجابات األسئلة ص .)57
 .1ما هي شبكة الويب الدولية ()WWW؟
أ -هي مجموعة عالمية من الشبكات المترابطة.
ب -هي شبكة عالمية للخدمات الرقمية المتكاملة.
ج -هي نوع من برامج الحاسوب التي تسمح للمستخدم بعرض الوثائق المحتوية على ارتباطات تشعبية.
د -مجموعة من الوثائق النصية التي تحتوي على ارتباطات تشعبية مخزنة على أجهزة خادمة على مستوى العالم.
 .2شبكة عالمية من شبكات الحاسوب المتصلة ،هي:
أ -اإلنترنت.

ب -اإلنترانت.

ج -اإلكسترانت.

د -شبكة الويب الدولية.

 .3أي من العبارات التالية عن اإلنترنت صحيحة؟
أ -اإلنترنت هي نظم التشغيل لشبكة.

ب -اإلنترنت هي شبكة خاصة بشركة.

ج -اإلنترنت هي تمثيل مرئي لوثائق مرتبطة.

د -اإلنترنت هي شبكة عالمية من شبكات الحاسوب
المرتبطة ببعضها البعض.

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

ب -محدد مصدر المعلومات.

ج -اإلكسترانت.

د -االرتباط التشعبي.
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 .5في عنوان الويب المحدد بمنطقة جغرافية كم عدد الحروف التي يحتويها رمز الدولة؟
أ.0 -

ب.0 -

ج.3 -

د. 4 -

 .6العنصر الذي ينقلك عند النقر عليه إلى مكان آخر في صفحة الويب الحالية نفسها ،أو ينقلك إلى صفحة ويب أخرى
في الموقع نفسه ،هو:
أ -شبكة الويب الدولية.

ب -محدد مصدر المعلومات.

ج -متصفح الويب.

د -االرتباط التشعبي.

 .7ماذا تسمي  ecdlمن عنوان موقع الويب التالي/http://www.ecdl.com :؟
أ -االرتباط التشعبي.

ب -رمز المنظمة.

ج -اسم المجال.

د -رمز الدولة.

 .8ما هو متصفح الويب؟
أ -برنامج يبحث عن الفيروسات في صفحات الويب.

ب -برنامج يم ّكنك من استعراض مواقع الويب.

ج -بروتوكول نقل النصوص التشعبية.

د -بروتوكول نقل الملفات.

 .9أي مما يلي يع ّد استخداما لتطبيقات الحاسوب واسعة المدى في األعمال؟
أ -معالج النصوص.

ب -ضغط الملفات.

ج -النشر المكتبي.

د -أعمال مصرفية عبر الويب.

 .11يؤدي النقر على النص المتشعب إلى:
أ -تنزيل ملف من اإلنترنت.

ب -تشغيل تطبيق.

ج -نقلك إلى موقع آخر.

د -جميع ما ذكر.

 2.1األمن والحماية Security and Safety
 1.2.1طرق الحماية أثناء االتصال باإلنترنت Protecting yourself when online

لضمان حماية نفسك أثناء القيام باألنشطة المختلفة على اإلنترنت ،عليك مراعاة ما ينتي:
 .0عدم الشراء إال من المواقع الموثوقة التي تتميز بحُسن السمعة ،بحيث تضمن أمان عملية دفع المال ،وحماية بياناتك
الشخصية.
 .0ال تع ِط بياناتك الشخصية مثل اسمك الكامل ،وعنوانك ،ورقم هاتفك ،أو بياناتك المالية ،أل ّ
ي موقع على شبكة
اإلنترنت؛ ألن ذلك يجعلك عرضة لالحتيال المالي ،واإلزعاج ،و(سرقة شخصيتك ،)Identity theft /ويجب عليك
أيضا ً عدم التسليم بصحة كل ما يتم إخبارك به في غرف الدردشة من قبل اآلخرين حول أنفسهم؛ لئال تقع ضحية لهم.
 .3بعد االنتهاء من تصفّح موقع الويب قم بتسجيل الخروج منه ،إذا كان يتطلب تسجيل الدخول إليه اسم مستخدم وكلمة
مرور ،مثل صفحة بريدك اإللكتروني؛ ألنك إن لم تقم بتسجيل الخروج منه ،فإن أي شخص يمكنه الدخول لحسابك
واالطالع على بياناتك الشخصية ،واستخدامها.
 2.2.1التشفير Encryption

تُستخدم اإلنترنت بشكل واسع لنقل المعلومات حول العالم ،وتتميز بعض هذ المعلومات ـ مثل الحركات المالية والمعلومات
الشخصية لألفراد ـ بحاجتها إلى السرية العالية .وللحفاظ على سرية البيانات التي يتم تبادلها من خالل اإلنترنت يتم اتخاذ العديد
من اإلجراءات مثل (التشفير ،)Encryption /الذي يتم من خالله ترميز المعلومات ،وتحويلها إلى صيغة غير مفهومة،
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باستخدام المفاتيح العامة والخاصة في تشفير الرسالة ،وتستنَد هذ المفاتيح إلى صيَغ رياضية معقَّدة؛ لمنع األشخاص غير
المخولين باالطالع على المعلومات من االطالع عليها..
أما عملية (فك التشفير )Decryption /فهي عملية إعادة تحويل البيانات إلى صيغتها األصلية ،وذلك باستخدام المفتاح المناسب
لفك الشيفرة.
 3.2.1كيفية تحديد أمن موقع الويب How to identify a secure web site

تعتمد معرفة متى تثق في موقع ويب في جزء منها على هوية ناشر موقع الويب ،والمعلومات التي تُطلب منك ،وماذا تحتاجه
من الموقع .ولمعرفة أمن موقع الويب الذي تريد تصفحه ابحث عن رمز التنمين في شريط عناوين متصفح اإلنترنت ،فإن
على شريط العنوان في متصفح اإلنترنت،
المواقع التي تحافظ على سرية بيانات مستخدميها تتميز بظهور صورة قفل
وإضافة ( Hyper Text Transfer Protocol Secure )httpsبدالً من  httpفي بداية عنوان الموقع.
وبصفة عامة قد ال يكون موقع الويب آمنا ً ومحل ثقة في الحاالت اآلتية:
 اإلشارة إلى موقع الويب عن طريق رسالة بريد إلكتروني قادمة من شخص ال تعرفه.
 عرض الموقع لمحتوى غير مقبول ،مثل المواد اإلباحية أو غير المشروعة.
 إتاحة الموقع لعروض مغرية ال يمكن تصديقها ،مما يعني إمكانية التعرض لعمليات خداع أو بيع منتجات غير شرعية
أو مسروقة.
 إغراؤك بالموقع من خالل مخطط (التضليل) ،حيث يكون المنتج أو الخدمة بخالف ما تتوقع.
 طلب بطاقة االئتمان للتحقق من الهوية ،أو دون وجود دليل على أن المعاملة آمنة.
 طلب معلومات شخصية تبدو غير ضرورية.
وإذا لم يظهر رمزا األمان السابقان فال يعني هذا أن موقع الويب ليس آمناً ،لكن عليك التنكد من أمان الموقع من خالل اإلجابة
عن األسئلة التالية:
 هل موقع الويب ُمعتَمد من قبل إحدى منظمات منح الثقة عبر اإلنترنت؟
منظمة منح الثقة عبر اإلنترنت هي شركة تتحقق من امتالك أحد مواقع الويب على بيان خصوصية (إعالم منشور عن
كيفية استخدام معلوماتك الشخصية) ،ومن أن موقع الويب قد أتاح لك خيار كيفية استخدام معلوماتك .يُمكن لمواقع الويب
ال ُمعتمدة من قبل منظمات منح الثقة عبر اإلنترنت عرض أختام ترخيص الخصوصية ،غالبا ً في عدة أماكن على الصفحة
الرئيسية أو على نماذج الطلب ،ومع ذلك فال تضمن لك هذ األختام الوثوق بموقع الويب؛ إنما تعني فقط أن موقع الويب
يتطابق مع الشروط المقبولة من جهة منظمة منح الثقة عبر اإلنترنت.
 هل موقع الويب مملوك لشركة أو منظمة تعرفها جيدا؟
إذا اشتريت بضائع من أحد المخازن الفعلية وكنت راضيًا عن تجربة الشراء تلك ،فقد ترغب أيضا ً في محاولة الشراء من
المخزن باستخدام موقع الويب الخاص بهم .ومع ذلك ،وعلى الرغم من الوثوق بالشركة ،فينبغي عليك دائ ًما قراءة بيان
الخصوصية أو شروط االستخدام لموقع الويب.
في بعض األحيان يكون موقع الويب الخاص بإحدى الشركات مستقالً بمخازنه ،وربما يكون له شروط خصوصية مختلفة.
ابحث عن الشروط التي ال توافق عليها ،مثل طلبات الموافقة على عروض البريد اإللكتروني أو اإلعالن من قبل موقع
الويب ،أو مشاركة معلوماتك مع شركاء الشركة ،وإذا لم تكن راضيا ً عن الشروط أو التصرفات فال تستخدم الموقع.
 هل يطلب منك موقع الويب معلومات شخصية؟
إذا طُلب منك معلومات شخصية ،مثل رقم بطاقة االئتمان أو المعلومات البنكية ،تق ّد ْم بها فقط إذا كان هناك سبب مقنع
إلجراء ذلك ،كالشراء من موقع موثوق به ،وتنكد أيضا ً من وجود نموذج إدخال آمن لتسجيل المعلومات .وابحث عن
رسالة تُفيد بننه سيتم تشفير المعلومات.
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 4.2.1الشهادة الرقمية Digital Certificate

هي هوية رقمية للموقع اإللكتروني تضمن الثقة بموقع الويب ،ويتم إصدارها من (مص ّدري الشهادات الرقميةCertificate /
 )Authoritiesويُختصر إلى ( .)CAsوتحتوي الشهادة الرقمية على معلومات عن الموقع اإللكتروني المالك للشهادة ،والجهة

المصدرة لها ،وتاريخ إصدارها ،وتاريخ انتهائها .وتُستخدم الشهادات الرقمية من قبل متصفحي مواقع اإلنترنت لتجنب االحتيال
عليهم ،من خالل التنكد من هوية الموقع المراد الدخول إليه.
 1.2.1خيارات التحكم باستخدام اإلنترنت Options for controlling Internet use

من المخاطر التي ترتبط باالتصال بشبكة اإلنترنت ،أخطار محتوى المواقع ،حيث تسمح اإلنترنت ألي شخص بنشر أي شيء
دون قيود ،وتسمح ألي شخص بالدخول إليها .ويوجد على اإلنترنت ماليين المواقع التي تحتوي على معلومات حول مختلف
مجاالت الحياة .من هذ المواقع ما يناسب كل المستخدمين ،بغضّ النظر عن أعمارهم وثقافاتهم واختصاصاتهم .ومنها ما يتميز
بمحتوى ال يناسب الكثير من المستخدمين ،وخصوصا ً األطفال .لذلك ال بد من اتخاذ االحتياطات اآلتية عند استخدام اإلنترنت:
( الرقابة واإلشراف :)Supervision /وهو القيام بمراقبة أنشطة اإلنترنت المختلفة ،إما بمشاهدتها بصريا ً من
خالل تفقّد المواقع التي تمت زيارتها باستمرار ،للتنكد من عدم اإلساءة في استخدام اإلنترنت .ولهذا يفضل وضع
جهاز الحاسوب في غرفة عامة ،مثل غرفة المعيشة وعدم وضعه في غرفة نوم األطفال.
ومن الجدير بالذكر أنه توجد برامج خاصة للرقابة واإلشراف على استخدام اإلنترنت.


(تقييد استخدام متصفح الويب :)Web browsing restrictions /ينبغي استخدام خدمة التحكم بالمحتوى التي
يوفرها متصفح اإلنترنت ،أو التي يقدمها مزودو خدمة اإلنترنت ،حيث يُمكنك حجب المواقع حسب المواضيع التي
تحتويها .ويجب على أولياء األمور االنتبا لمحتوى األلعاب والتنكد من مناسبتها ألطفالهم.



(تقييد التنزيل :)Download restrictions /ينبغي العمل على تحديد وتقييد نوع البيانات التي يتم تنزيلها من
اإلنترنت ،وكذلك العمل على تحديد كمية البيانات التي يتم تنزيلها .لهذا يجب على اآلباء تقنين المدة التي يقضيها
أبناؤهم في تصفح اإلنترنت ،بحيث تقتصر على األنشطة الضرورية ،ويجب أن ال يصبح تصفح اإلنترنت من باب
التسلية التي تنخذ كل الوقت ،وتزيد من فاتورة استخدام اإلنترنت.

تمرين ()2-1
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات اآلتية( :انظر إجابات األسئلة ص .)57
 .1ماذا ينبغي أن تفعل بعد االنتهاء من تصفّح موقع الويب؟
أ -تسجيل الخروج منه.

ب -إغالق جهاز الحاسوب.

ج -إعادة تشغيل جهاز الحاسوب.

د -السماح ألفراد العائلة باستخدام اإلنترنت.

 .2يستخدم تشفير البيانات من أجل:
أ -عدم اإلصابة بفيروسات الحاسوب.

ب -الحفاظ على سرية البيانات.

ج -تجنّب حذف البينات عن طريق الخطن.

د -تجنّب الدخول غير المصرح به.

 .3أي الرموز اآلتية يحدد أمن الموقع؟
أ-

.

ب-

.

ج-

.

د-

.

 .4الهوية الرقمية للموقع اإللكتروني ،هي:
أ -الشهادة الرقمية.
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ب -التوقيع الرقمي.

ج -جدار الحماية.

د -التشفير.
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 2تصفّح الويب Web Browsing
 1.2استخدام متصفح الويب Using the Web Browser

يتم استعراض مواقع اإلنترنت من خالل برامج تصفح اإلنترنت ،وهي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ البرامج الخاصة بتحميل صفحات
اإلنترنت ومكوناتها المختلفة ،من نصوص وصور وأفالم وعرضها للمستخدم .وهناك العديد من متصفحات اإلنترنت مثل
متصفح اإلنترنت ( )Internet Explorer 9من شركة ميكروسوفت ،وسيكون شرحنا منصبا ً على هذا اإلصدار من المتصفح.
 1.1.2فتح وإغالق تطبيق متصفّح الويب Opening, Closing a web browsing application
 1.1.1.2فتح تطبيق متصفح الويب Opening a web browsing application

لفتح متصفح اإلنترنت ( ،)Internet Explorer 9اتبع خطوات إحدى الطرق اآلتية:


انقر على أيقونة متصفح اإلنترنت الموجودة على سطح المكتب



انقر على أيقونة متصفح اإلنترنت على شريط المهام بجانب زر (ابدأ.)Start /



انقر على زر (ابدأ( ← )Start /كافة البرامج ،Internet Explorer ← )All Programs /فتظهر نافذة
المتصفح ،ويتم عرض الصفحة الرئيسية للموقع الذي تم تحديد مسبقاً ،ويوضح الشكل اآلتي نافذة متصفح اإلنترنت
وأهم مكوناتها.

.
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 -0شريط عنوان الموقع :URL Bar /يُستخدم هذا الشريط لكتابة عنوان محدد مصدر المعلومات ( )URLالمراد فتحه
وتصفحه ،وتالحظ أن عنوان الموقع المعروض هو .http://www.google.jo
ويحتوي شريط عنوان الموقع على زر إيقاف تحميل الصفحة الحالية

 ،وعلى زر إعادة تحميل الصفحة مع كافة

اللذين يُستخدمان للتنقل بين الصفحات التي تم فتحها ،كما
 ،وعلى ز ّري األمام والخلف
تحديثاتها
يحتوي على مربع البحث الذي يُستخدم للبحث في اإلنترنت.
 -0شريط القوائم :Menu Bar /يحتوي على اللوائح الخاصة بمتصفح اإلنترنت ،وتحتوي هذ اللوائح على العمليات
التي يتم تنفيذها باستخدام المتصفح ،مثل عمليات حفظ الصفحات وطباعتها ،ووضعها في المفضلة ،وعمليات التحكم
بخصائص المتصفح ،وغير ذلك من العمليات .ويمكن إظهار شريط القوائم  -إذا لم يكن ظاهراً  -بالضغط على مفتاح
 Altمن لوحة المفاتيح.
 -3شريط التبويبات :Tabs Bar /يتم من خالل هذا الشريط التحكم في عالمات التبويب ،حيث يُمكن فتح تبويب جديد
وإغالقه ،أو وضعه في المفضلة.
 -4شريط األوامر :Command Bar /يحتوي هذا الشريط مجموعة من األزرار التي تمثل بعض األوامر التي يمكن
تنفيذها باستخدام متصفح اإلنترنت ،مثل أوامر الطباعة وتحميل الصفحة الرئيسية وغيرها.
 -5صفحة الويب :Web Page /يتم في هذا الحيّز عرض صفحة الموقع.
 -6شريط التمرير :Scroll Bar /يُستخدم الستعراض الصفحة.
 -7شريط المعلومات :Status Bar /يعرض عدداً من المعلومات حول صفحة اإلنترنت المعروضة ،والصفحة التي
يجري تحميلها مثل :التقدم في عملية التحميل ،وإعدادات األمان.
 -8شريط المفضلة :Favorite Bar /يعرض االرتباطات المفضلة لديك.
 2.1.1.2إغالق تطبيق تصفّح الويب Closing a web browsing application
إلغالق متصفح الويب المفتوح ،انقر على زر اإلغالق الموجود في زاوية شريط العنوان
 .0انقر على الئحة (ملف.)File /
 .0انقر على (إنهاء ،)Exit /وإذا ظهرت الرسالة المبينة في الشكل ،انقر فيها على زر
(إغالق كافة عالمات التبويب.)Close all tabs /

 ،أو اتبع الخطوات اآلتية:
Alt + F4

 2.1.2فتح موقع ويب Opening a web site

لفتح موقع الويب ( ،)www.yahoo.comاتبع الخطوات اآلتية:
 .0افتح متصفح اإلنترنت.
 .0انقر في شريط عنوان موقع الويب ،ثم اكتب (.)www.yahoo.com

 .3انقر على زر (االنتقال)Go /
 .4أغلق متصفح اإلنترنت.
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 3.1.2تحديث صفحة الويب ،وإيقاف تنزيلها Refreshing a web page & Stopping a web page from
downloading
 1.3.1.2تحديث صفحة الويب Refreshing a web page

قد تحتاج أحيانا ً إلعادة تحميل الصفحة ،مع كافة تحديثاتها ،وبخاصة في المواقع التي تتجدد باستمرار كمواقع األخبار
والرياضة .وإلعادة تحميل موقع (الجزيرة نت) بعد فتحه ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0في شريط عنوان موقع الويب ،اكتب ( ،)www.aljazeera.netثم انقر على زر (االنتقال)Go /
 .0من شريط عنوان موقع الويب ،انقر على زر تحديث الصفحة

.

.
F5

 2.3.1.2إيقاف تنزيل صفحة الويب Stopping a web page from downloading

قد تحتاج أحيانا ً لوقف تحميل الصفحة التي يجري تحميلها ،وبخاصة إذا كان التحميل بطيئا ً أو لعدم الحاجة إلى فتح تلك الصفحة.
وإليقاف تحميل صفحة الويب ( ،)www.specto.coاتبع الخطوات اآلتية:
 .0في شريط عنوان موقع الويب ،اكتب ( ،)www.specto.coثم انقر على زر (االنتقال.)Go /
 .0من شريط عنوان موقع الويب ،انقر على زر إيقاف تحميل الموقع

.

Esc

 4.1.2تنشيط االرتباط التشعبي Activating a hyperlink

للتنقل بين المواقع وتصفحها باستخدام الروابط التشعبية ،كاالنتقال إلى صفحة األخبار بالعربية في موقع هيئة اإلذاعة
البريطانية ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0افتح موقع ويب هيئة اإلذاعة البريطانية ( ،)www.bbc.co.ukكما تعلمت سابقا ً.
 .0مستخدما ً شريط التمرير ،ضع مؤشر الفنرة على االرتباط التشعبي ( ،)Arabicالموجود أسفل العبارة ( BBC in
 )your languageبحيث يصبح المؤشر على شكل يد ،ثم انقر على االرتباط التشعبي.
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 1.1.2فتح صفحة الويب Opening a web page

لعلك الحظت أنك حين تقوم بتنشيط ارتباط تشعبي فإنه يغلق صفحة الويب المفتوحة ،ويعرض بدالً منها صفحة االرتباط
التشعبي الذي قمت بتنشيطه ،لكنك يمكنك فتح الصفحتين معاً ،إما في النافذة نفسها ،أو في نافذتين منفصلتين.
 1.1.1.2فتح صفحة الويب في تبويب جديد Opening a web page in a new tab

لفتح صفحة ويب (من نحن)  -ضمن موقع ويب (الجزيرة نت)  -في تبويب جديد ضمن النافذة نفسها ،اتبع الخطوات اآلتية:

 .0افتح موقع الجزيرة نت (.)www.aljazeera.net
 .0انقر بزر الفنرة األيمن على االرتباط التشعبي (من نحن) ،فتظهر الئحة السياق.
 .3من الئحة السياق ،انقر على (فتح في عالمة تبويب جديدة.)Open in new tab /
 .4أبق موقع الجزيرة نت مفتوحا ً.

 2.1.1.2فتح صفحة الويب في نافذة جديدة Opening a web page in a new window

لفتح صفحة الويب (بيانات صحفية)  -ضمن موقع ويب (الجزيرة نت) المفتوح – في نافذة جديدة ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0انقر بزر الفنرة األيمن على االرتباط التشعبي (بيانات صحفية) ،فتظهر الئحة السياق.
 .0من الئحة السياق ،انقر على (فتح في إطار جديد.)Open in new window /
 .3أبق المتصفح مفتوحا ً.
 3.1.2التبويبات والنوافذ Tabs and windows

لعلك الحظت أنك حين تكتب عنوان موقع في شريط العنوان ،وتنتقل إليه ،فإنه يغلق الموقع المفتوح ،ويعرض بدالً منه الموقع
الجديد الذي كتبت عنوانه في شريط عنوان الموقع ،لكنك قد ترغب في فتح الموقعين معاً ،إما في نافذة جديدة ،أو في النافذة
نفسها.
 1.3.1.2فتح التبويبات والنوافذ Opening tabs, windows

لفتح موقع الويب جوجل ( )www.google.comفي تبويب جديد ضمن النافذة المعروضة نفسها ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0انقر على الئحة (ملف.)File /
 .0انقر على (عالمة تبويب جديدة ،)New tab /أو من شريط التبويبات ،انقر على أيقونة
02

Ctrl + T

أساسيات اإلنترنت

تصفح الويب

.

(عالمة تبويب جديدة)New Tab /

 .3في شريط عنوان موقع الويب ،اكتب ( ،)www.google.comثم انقر على زر (االنتقال.)Go /
ولفتح موقع الويب ( )www.ecdl.comفي نافذة جديدة ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0انقر على الئحة (ملف.)File /
 .0انقر على (إطار جديد.)New window /
 .3في شريط عنوان موقع الويب ضمن النافذة الجديدة ،اكتب ( ،)www.ecdl.comثم
انقر على زر (االنتقال)Go /
 .4أبق المتصفح مفتوحا ً.

Ctrl + N

.

 2.3.1.2التنقل بين التبويبات والنوافذ المفتوحة Switching between tabs, windows

للتنقل بين النوافذ المفتوحة (نافذة  ،ECDLونافذة جوجل ،وبيانات صحفية ،ونافذة الجزيرة نت ،ومن نحن) ،اتبع الخطوات
اآلتية:
 .0انقر أيقونة إنترنت إكسبلورر الموجودة في شريط المهام ،فتظهر مصغرات للصفحات المفتوحة ،وفي أعالها اسم تلك
الصفحات.
 .0من المصغرات المعروضة ،انقر على (الجزيرة نت).

ولالنتقال إلى تبويب (من نحن) المفتوح ضمن النافذة النشطة ،انقر على تبويبها من شريط التبويبات.

 3.3.1.2إغالق التبويبات والنوافذ Closing tabs ,windows

إلغالق نافذة  ،ECDLاتبع الخطوات اآلتية:
 .0انتقل إلى نافذة  ،ECDLكما تعلمت سابقاً.
 .0انقر على الئحة (ملف .)File /ثم انقر على (إنهاء.)Exit /
وإلغالق تبويب جوجل ( )Googleوحد دون سائر التبويبات ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0انتقل إلى نافذة جوجل ،وبيانات صحفية.
 .0انقر على تبويب جوجل.

Ctrl + W

 .3انقر على الئحة (ملف.)File /
 .4انقر على (إغالق عالمة التبويب.)Close tab /
 .5أغلق تبويب (بيانات صحفية) ،والحظ أنه عندما ال يوجد سوى تبويب واحد مفتوح ،فإن إغالقه يؤدي إلى إغالق
النافذة.
 .6أبق المتصفح مفتوحا ً.
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 7.1.2التنقل بين صفحات الويب Navigating between pages

 1.7.1.2استتتخدام ز ّري األمتتام والستتابق Navigating backwards and forwards between previously
visited web pages

يُستخدم زرّا (األمام ،)Forward /و(السابق )Backward /ـ الموجودان يمين شريط عنوان الموقع ـ للتنقل
بين المواقع التي تم زيارتها .فعند النقر على زر (الخلف )Backward /يتم االنتقال إلى الصفحة التي تم فتحها
قبل الصفحة الحالية وهو صفحة بي بي سي العربية .أما عند النقر على زر (األمام،)Forwards /
فإنه يتم االنتقال إلى الموقع الذي تم فتحه بعد الموقع الحالي ،وهو صفحة (الجزيرة نت).
Alt + Left arrow
ي من هذين الزرين تظهر الئحة بعناوين المواقع التي تمت
وعند النقر بزر الفنرة األيمن على أ ٍّ
زيارتها حديثاً ،ويُمكن االنتقال ألي عنوان مثل ( )www.specto.coبالنقر عليه من الالئحة.

Alt + Right arrow

 2.7.1.2االنتقال إلى الصفحة الرئيسية Navigating to home page

للرجوع إلى الصفحة الرئيسية للمتصفح التي تظهر عند فتح المتصفح ،انقر على أيقونة (الصفحة
الرئيسية)Home page /

Alt + Home

من (شريط األوامر.)Command Bar /

 2.1.2عرض المواقع ال َمزُورة باستخدام المحفوظات

Showing previously visited URLs

using history

لالنتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع  ،ECDLباستخدام (المحفوظات ،)History /اتبع الخطوات اآلتية:
 .0من (شريط العنوان ،)Title Bar /انقر على أيقونة (عرض المفضلة وموجز ويب والمحفوظاتView favorites, /

)feeds, and history

 ،فيظهر جزء المهام.

 .0انقر على تبويب (المحفوظات.)History /

Ctrl + H

 .3انقر على التاريخ الذي تريد عرض محفوظاته ،ليتم عرض المواقع التي تمت زيارتها في ذلك التاريخ.
 .4انقر على موقع الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب (.)www.ecdl.com
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ولالنتقال إلى موقع ( )Yahooباستخدام شريط عنوان الموقع ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0انقةةر علةةى سةةهم (إظهةةار اإلكمةةال التلقةةائي لشةةريط العنةةاوينShow Address Bar /
 ،)Autocompleteفتظهر الئحة بعناوين المواقع التي قمت بزيارتها.

F4

 .0انقر على عنوان موقع (.)Yahoo

 5.1.2نماذج الويب Web- based forms

قد تطلب بعض مواقع اإلنترنت من مستخدميها القيام بالتسجيل فيها؛ ليتسنى لهم االستفادة من خدماتها المختلفة ،مثل المواقع التي
تقدم خدمة البريد اإللكتروني .وتتطلب عملية التسجيل هذ تعبئة النموذج الخاص بهذ العملية ،الذي قد يتضمن معلومات
خاصة ،كاسم المستخدم ،وبريد اإللكتروني ،وتاريخ ميالد وعنوانه وغير ذلك من المعلومات ،التي تتم كتابتها ضمن أحد
األنواع اآلتية:
النوع
مربع نصText /
Box

الئحة منسدلة/
Drop-down List

مربع الئحةList /
Box

مربع اختيار/
Check Box

الوظيفة

األيقونة
يتيح كتابة نصوص.

تعرض خيارات معينة ،يُمكنك أن تختار أحدها بالنقر عليه ،وعند
اإلغالق تعرض القائمة المنسدلة الخيار الذي تم تحديد حاليًا فقط،
ويتم إخفاء الخيارات األخرى المتوفرة.
يعرض قائمة بالخيارات ،وعلى خالف القائمة المنسدلة ،تكون
بعض الخيارات أو كلها ظاهرة دون الحاجة لفتح القائمة ،ويتم
اختيار أحد الخيارات بالنقر عليه مباشرة.
مربعات صغيرة ،يتم تفعيلها بالنقر عليها وظهور إشارة (  )فيها،
وتتيح لك خانات االختيار إمكانية اختيار خيارات متعددة مستقلة في
الوقت نفسه ،حسب تفضيالت المستخدم.

زر خيارRadio /
Button

أزرار تُتيح إجراء خيار واحد من بين خيارين أو أكثر ،فال يُمكن
اختيار إال أحدها بالنقر عليه.

زر أمر/

يؤدي النقر على زر األمر إلى تنفيذ أحد األوامر.

Command
Button
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 1.5.1.2تعبئة النموذج Completing a web- based form

للتدرب الجيد على تعبئة النماذج ،وتسليمها ،ستقوم بإنشاء حساب بريد إلكتروني ،لذا قم بما ينتي:
 .0افتح موقع الويب (.)www.hotmail.com
 .0انقر على زر (تسجيل االشتراك )Sign Up /لالنتقال إلى نموذج التسجيل.
 .3قم بتعبئة نموذج التسجيل ،علما ً أنه ال يشترط إدخال بيانات حقيقة.
 .4أبق النموذج مفتوحا ً.

 2.5.1.2تسليم النموذج Submitting a web- based form

بعد االنتهاء من تعبئة النموذج ينبغي تسليمه للتنكيد على موافقتك وإقرارك بالبيانات التي قمت بتعبئتها ،لذا قم بالنقر على زر
(أوافق )I accept /ضمن النموذج الذي قمت بتعبئته في الدرم السابق .وفي بعض صفحات الويب يعمل الزر (تسليم/
 )Submitعمل الزر (أوافق.)I accept /
 3.5.1.2مسح بيانات النموذج Resetting a web- based form

لتفريغ ومسح البيانات التي أدخلتها في نموذج الويب والبدء من جديد انقر على زر (.)Reset Form
 11.1.2أداة الترجمة على الويب Translation tool

يستخدم الويب في العديد من األغراض التعليمية وبخاصة في جمع المعلومات للقيام باألبحاث والتقارير ونحوهما ،وهذ
المعلومات قد تكون مكتوبة بلغة غير لغة البحث ،األمر الذي يضطر الباحث إلى ترجمة ما يحتاجه من صفحات الويب التي
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تتضمن المعلومات التي يبحث عنها .وللمساعدة في تحقيق هذا األمر يوجد العديد من مواقع الويب وبخاصة محركات البحث
مثل  Googleو  Bingالتي تم ّكنك من ترجمة نص ،أو حتى ترجمة صفحة الويب بالكامل.
وسنعتمد في شرحنا على المترجم  Bingألنه مترجم معتمد من شركة ميكروسوفت ،مع التنكيد على ضرورة مراجعة النص
المتر َجم ،بما يتوافق وأغراض البحث الذي تقوم به.
 1.11.1.2ترجمة صفحة ويب Translating a web page

لترجمة صفحة الويب الرئيسية لموقع الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب ( ،)www.ecdl.comاتبع الخطوات اآلتية:
 .0افتح موقع الويب (.)www.ecdl.com
 .0انقر بزر الفارة األيمن على أي مكان من صفحة الويب ،فتظهر الئحة السياق.
 .3من الئحة السياق ،انقر على (الترجمة باسةتخدام  ،)Translate with Bing /Bingثةم انتظةر حتةى تنتهةي الترجمةة،
فتُعرض صفحة الويب المترجمة في تبويب جديد.

 2.11.1.2ترجمة نص Translating a text

لترجمة نص معين من صفحة الويب المعروضة ،اتبع الخطوات اآلتية:
 .0أغلق تبويب صفحة الويب التي قمت بترجمتها في الدرم السابق.
 .0حةدد الةنص (  )Select a category below to find a programme that best suits your needsالمةراد
ترجمته.
 .3انقر بزر الفارة األيمن على النص المحدد ،فتظهر الئحة السياق.
 .4من الئحة السياق ،انقر علةى (الترجمةة باسةتخدام  ،)Translate with Bing /Bingثةم انتظةر حتةى تنتهةي الترجمةة،
فيُعرض النص المترجم في تبويب جديد خاص بمترجم .Bing
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تمرين ()1-2
 .0افتح متصفح اإلنترنت.
 .0افتح موقع ويب (جيران) .www.jeeran.com
 .3افتح موقع الويب فيسبوك ( )www.facebook.comفي تبويب جديد.
 .4افتح موقع الويب يوتيوب ( )www.youtube.comفي نافذة جديدة.
 .5انتقل إلى موقع الويب فيسبوك.
 .6قم بترجمة صفحة الويب إلى اللغة العربية.
 .7انتقل إلى تبويب موقع الويب (جيران).
 .8انقر على رابط (اشترك مجاناً.)Join for free /
 .9اتبع التعليمات ،وقم بتعبئة نموذج التسجيل.
 .02قم بتفريغ خانات النموذج ،ثم أعد كتابته.
 .00قم بتسليم النموذج.
 .00حدد أي نص في صفحة الويب الخاصة بموقع (جيران) ،ثم قم بترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.
 .03أغلق تبويب فيسبوك.
 .04أغلق نافذة يوتيوب.
 .05أغلق متصفح اإلنترنت.
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