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 (Web) الوٌباستكشاف 
 :تتعلم فً هذا الدرس كٌفٌة القٌام بما ٌلً

 الـ  عبر مواقع التنقلInternet  الـ باستخدامBrowser. 

 الـ االتصال بInternet. Connect to Internet 

  الـ طباعة صفحاتWeb.Print Web Page 

  الـ حفظ صفحاتWeb.Save Web page 

كما ٌعرفون أن مصطلحات مثل  Internet النترنتا ٌعرف الغالبٌة العظمى من الناس
(www )و(dotcom ) الـ لها عالقة بصفحاتWeb . الـ لكن لٌسInternet  مجرد عناوٌن

، ٌمكنك قراءة أحدث التقارٌر اإلخبارٌة وحجز Internetالـ فباستخدام . Webالـ لصفحات 
ترونٌة واستقبالها والحصول تذاكر الطٌران واالستماع إلى الموسٌقى وإرسال الرسائل اإللك

 .على تقارٌر األرصاد الجوٌة والتسوق وإجراء أبحاث وكل هذا على سبٌل المثال ال الحصر

هً شبكة من أجهزة الكمبٌوتر  Internetالـ  - ؟Webالـ و Internetالـ ما هو الفرق بٌن 
وتعمل من والكبالت وأجهزة التوجٌه واألجهزة والبرامج األخرى المتصلة بعضها ببعض 

. Internetالـ فهً المستندات التً ٌتم إرسالها عبر أجهزة  Webالـ أما . خالل شبكة اتصال
الـ وصفحة  .Web Sites مواقع وٌبو Web Pages صفحات وٌبمن  Webالـ وتتكون 

Web  هً مستند بتنسٌق خاص من الممكن أن ٌحتوي على نصوص أو رسومات أو
فهو  Webالـ موقع أما . ٌة أو صور متحركة أو ملفات فٌدٌوارتباطات تشعبٌة أو ملفات صوت

 .مجموعة صفحات وٌب مرتبط ببعضها ببعض

الـ ٌحتاج المستخدم من أجل التنقل عبر . بصور مختلفة Internetالـ وتظهر المعلومات على 
Internet  الـ ٌدعى ورؤٌة المشاهد وعرضها واالستماع إلى األصوات إلى برنامج
Browser . الـ فً هذا الفصل، ستتعلم ما هً صفحاتWeb  وكٌفٌة استخدام مستعرض

Microsoft®
 

من  Internetالـ " تصفح"وكٌفٌة  Microsoft Internet Explorerالمسمى 
 .Webالـ ات الموجودة بٌن صفح Internetالـ ارتباطات خالل 

 ؟(Browserالـ )مستعرض االنترنت ما هو 

لغة ترمٌز النص ) HTMLالمكتوبة بتنسٌق هو برنامج ٌعرض الملفات  Browserالـ 
التً تراها فً برنامج ( txt.)أو ( doc.)وهً على عكس الملفات ذات االمتداد ( )التشعبً

أو على الكمبٌوتر  Webالـ ٌمكن تحدٌد موقع الملفات على (. ة النصوص الخاص بكمعالج
ألنها  Webالـ صفحات اسم  HTMLعادًة ما ٌطلق على الملفات التً لها تنسٌق . الخاص بك

 Browserالـ كما أن . Internetالـ التً ٌتم عرضها لك أثناء تنقلك عبر " Pagesالـ "هً 
موجود فً  Linkالٌة التً ٌتم تحدٌدها عند النقر فوق نص مرتبط ٌفتح أًٌضا الصفحة الت

المرتبطة  Webالـ هو عبارة عن مجموعة من صفحات  Webالـ  موقع. Webالـ صفحة 
 .ببعضها البعض

 1الدرس 



 والوٌب اإلنترنت استخدام  1-2

، فأنت تعطً شرارة البدء Hyperlinkعندما تقوم بإدخال عنوان وٌب أو تقوم بالنقر فوق 
الـ فٌقوم . الً للمستعرض المستند المطلوب عرضهفأنت تحدد أو. لسلسلة من األحداث

Browser وبعد تحدٌد موقع جهاز . باالتصال بجهاز الكمبٌوتر القائم بتخزٌن المستند
بمعنى . المستند إلى جهاز الكمبٌوتر الخاص بكبتحمٌل  Browserالـ الكمبٌوتر هذا، ٌقوم 

من الكمبٌوتر القائم بتخزٌن  Webالـ بنسخ ونقل بٌانات صفحة  Browserالـ آخر، ٌقوم 
بتفسٌر البٌانات وعرض  Browserالـ ثم ٌقوم . إلى الكمبٌوتر الخاص بك Webالـ صفحة 
 .على الشاشة Webالـ صفحة 

 Webالـ فباإلضافة إلى برامج إنشاء صفحات . من السهل جًدا إنشاء صفحة وٌب هذه األٌام
،®Microsoft FrontPageمثل 

 
 Microsoftلبرامج األخرى مثل تتٌح لك العدٌد من ا

Word  إمكانٌة كتابة معلومات بنفس الطرٌقة التً تكتب بها خطاب أو مستند، وإضافة صور
على رموز خاصة  HTMLٌحتوي ملف . HTMLأو أصوات، ثم حفظ الملف بتنسٌق ملف 

 .تحدد للمستعرض كٌفٌة عرض الكلمات أو الصور التً تمت إضافتها إلى الصفحة

على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك، لكن لن ٌتمكن أي شخص آخر  HTMLاء ملفات ٌمكنك إنش
هو أي جهاز  Serverالـ . Serverعلى  Webالـ من رؤٌتها ما لم ٌتم وضع صفحات 

كمبٌوتر تم إعداده بحٌث ٌتمكن اآلخرون من الوصول إلً المعلومات المخزنة علٌه من خالل 
 Serversالـ بصٌانة ( Internetالـ موفر خدمة ) ISPٌقوم . أجهزة الكمبٌوتر الخاصة بهم

 .ن من رؤٌتهاوأن ٌتمكن اآلخرالتً ترٌد  Webالـ لٌوفر لك مساحة لتخزٌن صفحات 

 ماذا نستعرض حًقا وما هو الموقع الذي ٌتم فٌه االستعراض بالضبط؟

الـ ، ٌتم فتح صفحة وٌب فً إطار Browserالـ ثم فتح  Internetالـ عند االتصال ب
Browser . ًٌا مالٌٌن من صفحات وٌتباٌن محتوى . نترنتاإلمتاحة على  Webالـ ٌوجد فعل

طة مخصصة لألطفال ومنها التً وطبٌعة هذه الصفحات فمنها التً تحتوي على مواد بسٌ
وٌمكن ألي شخص تصمٌم صفحة وٌب وتنوع . تحتوي على تعلٌقات سٌاسٌة عالٌة التخصص

أنت أًٌضا بإمكانك إنشاء صفحة وٌب إذا كانت لدٌك . الصفحات الموجودة دلٌل على ذلك
 . رغبة فً ذلك

الـ إن . العالم هً مجموعة أو شبكة من الصفحات فً جمٌع أنحاء Webالـ وتعتبر شبكة 
Web الـ فعندما تبدأ فً استكشاف : شبكة عالمٌة حًقاInternet ستجد أنك تتنقل بٌن مواقع ،

ًٌا على  وٌمكن أن . موجودة بقارات العالم المختلفة Serversسٌرفرات وٌب موجودة فعل
 .ٌوًما 08ولٌس ثانٌة  08تستغرق هذه الرحلة حول العالم 

 مالحظة

 .ٌحتوي على صفحات متعددة كما  "Home Page" رئٌسٌةعلى صفحة  Webالـ ٌحتوي موقع 
 .ما ٌتضمنه الموقعمحتوٌاتجدول  Webالـ لموقع Home Page الـ تمثل 
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 ماذا تعنً؟ :Webالـ عناوٌن 

وفً بعض " U-R-L"ادًة ما ٌنطق وهو ع) URLبـ  Webالـ غالًبا ما ٌشار إلى عنوان 
هو اختصار لعبارة  URLالرمز  (.اإلنجلٌزٌة" .earl"األحٌان ٌنطق كما تنطق كلمة 
Uniform Resource Locator (محدد مواقع المعلومات .) ،ولكل صفحة وٌب عنوان ممٌز

على الرغم . ولذلك من السهل دائًما العثور على الصفحة المفضلة لدٌك والعودة إلٌها فٌما بعد
قد تبدو غرٌبة، فهناك بعض األساسٌات المضمنة بها لإلشارة إلى محتوى  URLمن أن بعض 

بأسماء  Webالـ على سبٌل المثال، تنتهً عناوٌن مواقع . الصفحات الموجودة فً هذا العنوان
 مجالأقرب كلمة من حٌث المعنى لكلمة . )األعلى التالٌة Domain Nameمجاالت المستوى 

 .وغالًبا ما ستجد عناوٌن بأسماء المجاالت المذكورة فً الجدول التالً (.لمة فئةك هً

 

Domain Name المعنى 

.com عنوان تجاري 

.gov الحكومة الفٌدرالٌة 

.int ًدول 

.mil عسكري 

.net موفر شبكة اتصال 

.org منظمة ال تستهدف الربح 

( www.culture.frإلى اسم بلد الموقع مثل  Domain Name وتشٌر بعض أسماء المجاالت
ٌوفر الجدول التالً قائمة ببعض . هً فرنسا Webالـ هنا إلى أن بلد موقع ( fr)حٌث تشٌر 
 .أسماء البالد

 Webالـ بلد موقع  اسم مجال البلد

.au أسترالٌا 

.ca كندا 

.fr فرنسا 

.cn الصٌن 

.il إسرائٌل 

.it إٌطالٌا 

.jp الٌابان 

.uk المملكة المتحدة 

.in الهند 
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 Browserالـ باستخدام  Internetالـ حول  التنقل

 Microsoft Internet Explorerفً الوقت الحالً هً شٌوًعا  Browserالـ أكثر برامج 
بسهولة  Internetالـ تتٌح لك معظم أجهزة الكمبٌوتر االتصال ب. Netscape Navigatorو

 ، لكن سٌتم الشرح فً هذه المناقشة باستخدامنهما باستخدام أي م
Internet Explorer. 

  :وهاك اثنتان. Internet Explorerتوجد عدة طرق سهلة لفتح 

  رمز  فوقانقر نقًرا مزدوًجاInternet Explorer  الـ الموجود علىDesktop. 

  افتح القائمة"Start " وحددInternet Explorer من قائمة البرامج. 

، سٌتم إجراء طلب هاتفً Internet Explorerعند فتح  Internetالـ إذا لم تكن متصالً ب
ا Internetالـ لالتصال ب ًٌ ، ٌظهر Dialup Connectionsعند انتهاء عملٌة الطلب . تلقائ

Internet Explorer  الـ عارًضاHome Page الـ وهً قاعدة الخاصة بكInternet 
 .الرئٌسٌة الخاصة بك

 Browserالـ  لنافذةلً شرح تفصٌ

 Toolو  Menu Barو  Title Barعلى  ىآخر نافذة، مثل أي Browserالـ تحتوي نافذة 

Bar . شرٌط العنوانوٌحتوي Title Bar  على أزرار"Minimize "و"Maximize "
،على Wordمختلًفا عن ذلك الخاص ببرنامج  Tool Bar وٌبدو شرٌط األدوات". Close"و

ٌُستخدم فً غرض ٌختلف تماًما  وعلى الرغم من . عن اآلخرسبٌل المثال، ألن كال البرنامجٌن 
، مثل شرٌط Internet Explorerالخاص ببرنامج " Standard"ذلك فإن شرٌط األدوات 

القوائم ٌحتوي شرٌط . ، ٌتٌح لك الوصول إلى أكثر خٌارات البرنامج شٌوًعاWordأدوات 
Menu Bar الـ م بها على خٌارات خاصة بالوظائف التً ٌقوBrowser . سٌتم شرح شرٌط

 .بعد قلٌل فً هذا الفصل" Standard"األدوات 

ستتعلم طرٌقة عمل ذلك فٌما بعد فً . )الخاصة بك بما ٌناسبك Home Pageالـ ٌمكنك تغٌٌر 
، فً هذه الحالة، Home Pageالـ ٌعرض الرسم التوضٌحً التالً  (.هذا الفصل

Microsoft.com. 
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ٌمكنك دائًما كتابة . شرٌط عنوان ٌعرض عنوان الموقع الحالً Browserلـ ا نافذةتضمن ت
وسنعود لمناقشة موضوع  .لتصفح موقع وٌب مختلف" Address"عنوان جدٌد فً حقل 

 .العناوٌن بعد قلٌل فً هذا الفصل

 Webعندما تنتقل إلى . Information Bar النافذةفً النهاٌة، ٌوجد فً الجزء السفلً من 

Page  أوWeb Site قد ٌستغرق ،Internet Explorer  بعض الوقت قبل الوصول إلى
 .ٌعرض شرٌط المعلومات مراحل التً تمر بها عملٌة الوصول .الصفحة وعرض محتوٌاتها

 حـتلمٌ
ففً حالة ظهور شرٌط . عند زٌارتك لصفحة جدٌدة، تأكد من أنك ترى محتوٌات الصفحة بالكامل

ن الصفحة، فهذا ٌعنً أن الصفحة أطول من أن ٌتم عرضها بالكامل إلى ٌمٌ Scroll Bar تمرٌر
 .المزٌد من محتوٌات الصفحة قم بالتمرٌر ألسفل لعرض .على الشاشة
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 وما ال ٌهم Webالـ ما ٌهم فً صفحة  :Webالـ صفحة 

للموقع مجرد واجهة للموقع Home Page الـ قد تكون ، Webالـ عند قٌامك بزٌارة أحد مواقع 
. المتاحة لك Hyperlinksوال تظهر كل محتوٌاته، لذلك ٌجب علٌك أن تتفقد كل االرتباطات 

هو منطقة أو موضع على صفحة وٌب، عندما تقوم بالنقر فوقه، ٌنتقل بك  Hyperlinkالـ إن 
الرتباطات للبحث عن او. الحالٌة Webالـ إلى صفحة وٌب أخرى أو قسم آخر من صفحة 

Hyperlinks  على صفحةWeb الـ ، قم بتحرٌكMouse الـ عندما ٌتغٌر . عبر الشاشة
Mouse Pointer  إلى ٌد تشٌر ألعلى، فإنك بذلك تقف علىLink . ٌمكن العثور على

Links  وفً الصور وحتى فً المساحات الخالٌة ( عادًة بلون متباٌن مع باقً النص)فً النص
 .ما تتمكن من اكتشافها بقلٌل من الجهد لذلك عادةً . بالشاشة

 حـتلمٌ
فً حٌن أنك لم تنته بعد  Hyperlinksفً بعض األحٌان تحتاج إلى النقر فوق أحد االرتباطات 

فً مثل هذه الحاالت، ٌمكنك فتح المستند الذي ٌتم  .من الصفحة المعروضة فً الوقت الحالً
 نوافذمن  نافذتٌنوبهذه الطرٌقة ٌمكنك فتح  .نفصلة نافذة مالوصول إلٌه من خالل هذا االرتباط فً 

Internet Explorer أحدهما ٌعرض المستند األصلً واآلخر ٌعرض المستند الخاص ،
أثناء النقر ( Shift)، اضغط مفتاح ةمنفصل نافذةلعرض مستند مرتبط فً  .hyperlinkباالرتباط 

 .Hyperlinkفوق االرتباط 

 Keyboardو الـ " Standard"وات التنقل باستخدام شرٌط األد

، ٌمكنك التنقل Mouseالـ بواسطة ، Hyperlinksمن خالل النقر فوق قلٌل من االرتباطات 
مما ال شك فٌه أن التنقل لمسافات سواء كانت بعٌدة أو قرٌبة جزء . Webالـ ألي مسافة فً 

أدوات تنقل  Browserالـ ، ولكن هذه المتعة لن تدوم طوٌالً إذا لم ٌوفر Webالـ من متعة 
األدوات  Internet Explorerحٌث ٌوفر لك ". Standard"أدخل شرٌط األدوات . جٌدة

ٌظهر شرٌط األدوات فً الرسم . دون أن تضل طرٌقك Webالـ التً تحتاجها الستكشاف 
كما ٌمكنك استخدام . التوضٌحً التالً وقد تم شرح أزراره فً القائمة التً تلً الرسم

 .اختصارات لوحة المفاتٌح فً التنقل وهذه االختصارات مكتوبة بٌن أقواس

على أزرار ومٌزات إضافٌة أو  Internet Explorerالحدٌثة من  قد تحتوي اإلصدارات
 .معدلة ولذلك ال ترتبك إذا وجدت زًرا على شرٌط األدوات الخاص بك لم ٌرد ذكره هنا

 

  الزرBack.  ٌؤدي الضغط على زر"Back " ٌمكنك  .إلى الصفحة السابقةإلى العودة
حٌث . عدة مرات للعودة إلى أي صفحة قمت بزٌارتها من قبل" Back"النقر فوق زر 

للعودة . )إلى المواقع التً قمت بزٌارتها خالل جلسة العمل الحالٌة فقط" Back"ٌعود زر 
إلى الصفحات السابقة باستخدام لوحة المفاتٌح، اضغط مفتاح مسافة للخلف 

(Backspace ) أوAlt + سهم للٌسار.) 

  الزرForward.  ٌعكس زر"Forward " زر ما ٌقوم به"Back."  إذا عدت إلى الخلف
التحرك إلى األمام عائًدا إلى الصفحة التً كنت " Forward"عدة صفحات، ٌتٌح لك زر 

خالل جلسة العمل  الذهاب إلى الصفحات التً قمت بزٌارتها" Forward"ٌتٌح زر . فٌها
 للتنقل لألمام باستخدام لوحة المفاتٌح، اضغط مفتاح) .الحالٌة فقط

Alt + سهم للٌمٌن). 
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 حـتلمٌ
الختٌار المواقع التً قمت " Forward"و" Back"سهم المجاورة لألزرار األٌمكنك النقر فوق 

 .بزٌارتها بالفعل خالل إحدى جلسات العمل

  الزرStop.  ٌقوم زر"Stop "إذا كان تحمٌل . تحمٌل صفحة تم تحدٌدها حدًٌثاٌقاف بإ
إحدى الصفحات ٌستغرق وقًتا طوٌالً أو لم تكن الصفحة هً تلك التً ترٌدها، فإن النقر 

اضغط مفتاح الخروج . )ٌوفر الوقت المستغرق فً تحمٌل هذه الصفحة" Stop"فوق زر 
"Esc" ٌقاف التحمٌلإل.) 

  الزرRefresh.  ٌقوم زر" Refresh  " الصفحة مرة أخرى وٌقوم بإعادة باسترداد
إذا كانت اهتماماتك تتجه إلى الصفحات التً تتضمن معلومات ٌتم تحدٌثها . تحمٌلها

ٌقوم "  Refresh"ً، فإن زر باستمرار، مثل عروض أسعار األسهم فً الوقت الفعل
لتحدٌث صفحة باستخدام لوحة المفاتٌح، اضغط . )بتحدٌث الشاشة بأحدث المعلومات الحالٌة

 (.F5مفتاح 

  الزرHome.  ،فإن زر بغض النظر عن الصفحة التً تصل إلٌها"Home " ٌعود بك إلى
 هً أول صفحة تفتح فً Home Page الـ و. اصة بكالخHome Page الـ 

Internet Explorer . 

  الزرSearch.  ٌساعدك زر"Search "موضوع ما إذا كنت ال تعلم أٌن  فً البحث عن
 (."Search"لفتح الشرٌط  Ctrl "+ E"اضغط مفتاح . )ٌجب أن تبحث

  الزرFavorites.  ٌعرض زر" Favorites  " الـ بمواقع قائمةWeb  التً ٌمكنك
 (."Favorites"لفتح الشرٌط  Ctrl "+ I"اضغط مفتاح . )URLاالنتقال إلٌها دون كتابة 

  الزرHistory.  ٌعرض زر"History " التً قمت بزٌارتها وقد تم سردها كافة المواقع
. فً الحالة النقر فوق أحد المواقع، ٌتم االنتقال بسرعة إلى هذا الموقع. حسب التارٌخ

 (."History"لفتح الشرٌط  Ctrl "+ H"اضغط مفتاح التحكم )

  الزرFull Screen.  ٌتٌح لك زر“Full Screen”  الـ عرض صفحةWeb  مكبرة
والعرض  Full Screenللتبدٌل بٌن العرض  F11اضغط . )دون إظهار القوائم

Normal.) 

  الزرMail.  ٌساعدك زر"Mail " البرٌد اإللكترونً الخاص بكعلى إدارة. 

  الزرPrint. ٌتٌح الزر "Print " الـ صفحة إمكانٌة طباعةWeb اضغط مفتاح . )الحالٌة
"Ctrl "+ P.) 

  الزرEdit.  ٌتٌح زر"Edit"  ًا ف ًٌ  .Notepadتحرٌر الصفحة المعروضة حال

  الزرFind.  على الرغم من عدم وجود الزر"Find " على شرٌط األدوات
"Standard" ٌمكنك ضغط مفتاح ،(Ctrl) + F للبحث عن نص فً الصفحة. 

 

 

 

 Chang The Home Pageالصفحة الرئٌسٌة  تغٌٌر

 Home   Pageالـ ح ، فأنت تقوم بفتInternet Explorerفً كل مرة تقوم فٌها بفتح 
 Homeالـ من السهل تغٌٌر  التً ترغب فٌها؟ Home Pageالـ لكن ما هً . الخاصة بك
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Page افتح القائمة  .الخاصة بك"Tool " ثم حدد"Internet Options."  ٌظهر مربع الحوار
"Internet Options "ًكما هو موضح فً الرسم التوضٌحً التال. 

 

 

 

وهذا ". Ok"ثم انقر فوق " Address"المفضلة لك فً الحقل Home Page الـ أدخل عنوان 
أو تفتح فٌها " Start"زر  فً المرة التالٌة التً تقوم فٌها بالنقر فوق. كل ما فً األمر

Internet Explorer الـ ، تظهر Home Pageالجدٌدة الخاصة بك. 
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 Connect To Internetنترنت االاالتصال ب

ٌجب تتوفر لك القدرة على ، Internetالـ قبل أن تتمكن من استخدام أي شًء على شبكة 
إذا كنت تنتمً إلى إحدى  .من خالل جهاز الكمبٌوتر الخاص بك Internetالـ االتصال ب

الشركات أو المؤسسات الكبرى أو كنت فً أحد الفصول الدراسٌة، ربما ٌكون لجهاز 
مع ذلك، إذا كنت تعمل من  .بصفة مسبقة Internetالـ الكمبٌوتر الخاص بك اتصاالً مباشًرا ب

، ستحتاج إلى إعداد حساب لدى Internetالـ البٌت أو كنت تعمل لدى مؤسسة ال توفر خدمة 
هو شركة تمتلك أجهزة Internet (ISP )الـ موفر خدمة  Internet (ISP.)الـ موفر خدمة 

 Internetالـ فأنت تتصل بموفر خدمة  .مباشرة Internetالـ كمبٌوتر قادرة على االتصال ب
(ISP )الـ إلنشاء اتصال بInternet من خالل أجهزة الكمبٌوتر الخاصة به.  

 Internet (ISP)الـ اختٌار موفر خدمة 

 بعض هذه الشركات صغٌر ومحلً. المختلفٌن Internetالـ ٌتوفر العدٌد من موفري خدمة 
، الذٌن ISPوتكون الخدمات التً ٌقدمها . وبعضها اآلخر شركات ضخمة متعددة الجنسٌات

كبٌرة  ISPلك لٌس هناك حاجة إلى التعامل مع شركة ٌوفرون خدمات جٌدة، متشابهة ولذ
وٌنتج التباٌن فً رسوم الشركات . متعددة الجنسٌات Internetالـ للحصول على اتصاالت 

  .عادًة عن اختالف أنواع الخدمات التً توفرها وجودتها Internetالـ الموفرة لخدمة 

 الـ  فٌما ٌلً الخدمات التً ٌجب الحصول علٌها من موفر خدمةInternet: 

  الـ وصول أساسً إلىInternet  ًمن خالل الطلب الهاتف( الـ وصول إلىWeb) 

  (سواء بمكالمات محلٌة مجانٌة أو مدفوعة)وصول من البٌت 

 ًبرٌد إلكترون 

  أخبارUsenet (وصول لمجموعة األخبار) 

  الـ خدمات استضافة لصفحةWeb الخاصة بك، إذا قررت إنشاء واحدة 

 ًالدعم الفن 

. فئة األسماء الكبٌرة وفئة األسماء الصغٌرة: ٌمكن تقسٌم موفري الخدمة إلى فئتٌن ممٌزتٌن
 .ولكل فئة ممٌزاتها وعٌوبها وٌعتمد قرارك بالتعامل مع إحداهما على احتٌاجاتك الخاصة

 ةـمالحظ
الـ سوم استخدام لٌست ر ISPوالرسوم التً ٌتم دفعها مقابل خدمة  .خدمة مجانٌة Internetالـ 

Internet.  الـ تسهٌل اتصالك ببل ٌمكن اعتبارها رسوم مقابلInternet. 
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  مقابل النطاق العرٌض الطلب الهاتفً

ٌجب أن تتأكد من أنها قادرة على ، Internetالـ إحدى الشركات الموفرة لخدمة  عند اختٌار
قادرة على التعامل مع أجهزة  Internetالـ تقرًٌبا كل الشركات الموفرة لخدمة . تلبٌة متطلباتك

Modem تخدام أجهزة وٌعتبر اس. االتصال الهاتفً البسٌطModem  االتصال الهاتفً طرٌقة
تفً اتصاالت الطلب . ولكنه أكثر الطرق بطأً على اإلطالق Internetالـ أساسٌة لالتصال ب

، لكن أي نشاطات أخرى تحتاج إلى نقل Internetالـ الهاتفً باحتٌاجات أغلب تطبٌقات 
و أو حركات الرسوم الكبٌرة أو الكثٌر من المعلومات مثل البث الحً لملفات الصوت أو الفٌدٌ

 .األلعاب التفاعلٌة قد ال تعمل بشكل مناسب على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك

فتوفر  ISDNوكبل المودم واألقمار الصناعٌة و DSLأما وسائل االتصال األخرى مثل 
اتصاالت ٌطلق عادًة على االتصاالت األكثر سرعة اسم . أكثر سرعة Internetالـ اتصاالت ب

وهً تتٌح لك استالم ملفات الصوت والفٌدٌو فً الوقت الحقٌقً باإلضافة . لنطاق العرٌضا
قد . لكن اتصاالت النطاق العرٌض ال تتوفر فً كل مكان. إلى التطبٌقات التفاعلٌة الكبٌرة

وحتى فً حالة توفر . ٌعوق قصور إمكانٌات األجهزة إمكانٌة توفر اتصاالت النطاق العرٌض
على اتصال  Internetالـ اق العرٌض، تفرض أغلب الشركات الموفرة لخدمة اتصاالت النط

 . النطاق العرٌض رسوًما أكبر من تلك التً تفرضها على اتصال الطلب الهاتفً البسٌط

ٌجب أن تتأكد . Internetالـ ال تتوفر كافة أنواع االتصال فً كافة الشركات الموفرة لخدمة 
التً التً قمت باختٌارها تدعم نوع االتصاالت  Internetالـ من أن الشركة الموفرة لخدمة 

 . تستخدمها

 مجانٌة أم مدفوعة

فً . من حٌث الدعم والتكالٌف Internetالـ كما ذكرنا سابًقا، تتباٌن الشركات الموفرة لخدمة 
توفر إمكانٌة الوصول لإلنترنت مجاًنا أو  Internetالـ الشركات الموفرة لخدمة الحقٌقة بعض 

وأغلبها ٌوفر خدمة االتصال الهاتفً مجاًنا بٌنما تتكلف خدمة النطاق  .بتكلفة منخفضة
الـ وفً مقابل الخدمة المجانٌة، تعرض الشركة الموفرة لخدمة  .العرٌض عادًة رسوًما شهرٌة

Internet الـ ً أجزاء من إعالنات فBrowser كما أنها قد تسجل بعض  .الخاص بك
باإلضافة إلى ذلك، فإن  .المعلومات األساسٌة عنك وتبٌع هذه المعلومات للجهات المعلِنة

على سبٌل  .مجاًنا تمتلك بعض الخدمات المخفضة Internetالـ الشركات الموفرة لخدمة 
حها مقتصرة على ملفات التعلٌمات الموجودة المثال، قد تكون خدمة استكشاف األخطاء وإصال

دون أي مساعدة من أي شخص فً حل المشكالت التً قد تحدث بالنظام  Internetالـ على 
  .الخاص بك

بالفعل، ٌمكنك العثور على العدٌد من الشركات الموفرة لخدمة  Internetالـ إذا كنت متصالً ب
إذا لم  ."إنترنت مجانً"لخاص بك والبحث عن ا Browserالـ مجاًنا باستخدام  Internetالـ 

، ٌمكنك عادًة الحصول على فترة تجرٌبٌة مجانٌة من إحدى Internetالـ تكن متصالً ب
أو  AOLعلى سبٌل المثال، )التً تطلب رسوًما  Internetالـ الشركات الموفرة لخدمة 

MSN  أوEarthlink .) أي شركة من " رالختبا"تعتبر الفترات التجرٌبٌة فرصة عظٌمة
لتحدٌد ما إذا كنت ترغب فً التعامل معها فً  Internetالـ الشركات الموفرة لخدمة 

 .المستقبل

التً تتقاضى رسوًما ضخمة، عادًة ما تقدم خدمات  Internetالـ أما الشركات الموفرة لخدمة 
كالت أكثر والتً تتضمن دعم اتصاالت أسرع ومساعدة أفضل للمستخدم فً حالة حدوث مش

لذلك، أنت . األخرى Webالـ وإعالنات أقل ومرشحات لتقلٌل اإلعالنات التً تظهر من مواقع 
فً حاجة إلى تحدٌد أكثر الشركات الموفرة لإلنترنت مالءمًة لك وهذا ٌعتمد على احتٌاجاتك 

 .الخاصة
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 Working Offline العمل دون اتصال

الـ شغل خط التلٌفون أو البٌانات بسبب االتصال بفً قد ال ترغب فً بعض األحٌان 
Internet .لكن المعلومات التً ترٌدها مخزنة على صفحة وٌب معٌنة. 

بٌل المثال، لدٌك قائمة بمجموعة من الطالب المشتركٌن فً مشروع مدرسً على س
لتوفٌر الراحة للطالب وأولٌاء . ومعلومات االتصال الخاصة بأولٌاء أمورهم( مسرحٌة، مثالً )

، تتم إتاحة هذه المعلومات للمشاركة لكافة (مشاركة األدوار والتخطٌط وما إلى ذلك)األمور 
ولذلك تقوم بإنشاء قائمة بالطالب ومعلومات االتصال  .المسرحٌةالطالب المشتركٌن فً 

، ربما أحد المواقع اآلمنة، كمعلومات عن Webالـ الخاصة بهم ثم تضعها على موقع 
  .المسرحٌة

فبدالً من اللجوء . إذا كنت تقوم بتنسٌق المسرحٌة، فقد تحتاج إلى هذه المعلومات بشكل منتظم
هذه، ٌمكنك إعداد  Webالـ باستخدام الهاتف للوصول إلى صفحة  Internetالـ إلى االتصال ب

الـ فٌقوم  .الخاص بك لجعل معلومات هذه الصفحة متاحة دون اتصال Internetالـ مستعرض 
Browser  الـ بإنشاء نسخة من صفحةWeb وفً المرة  .الحالٌة ونقلها إلى القرص الثابت

فً الوصول إلى هذه  Browserالـ ٌمكنك استخدام  القادمة التً تحتاج فٌها إلى المعلومات،
، لدٌك الخٌار فً توجٌه األمر للمستعرض Internetالـ عند االضطرار لالتصال ب .الصفحة
 Webالـ نسخة من صفحة  Browserالـ عند تحدٌد هذا االختٌار، ٌعرض  .Offlineللعمل 

  .التً تحتوي على المعلومات التً ترٌدها

 

التً تحتوي على معلومات  Webالـ هذه مجرد نسخة من صفحة  Webالـ  وتذكر أن صفحة
الـ إذا حدث أي تغٌٌر فً صفحة . كانت موجودة آخر مرة أطلعت فٌها على هذه الصفحة

Web  فً النسخة األصلٌة أو فً المعلومات الموجودة فٌها، فلن ترى هذه التغٌٌرات
الـ الموجودة على  Webالـ صفحة ن اتصال ما لم تقم بالوصول إلى المخصصة للعمل دو

Internet مرة أخرى. 

  Print web pagesوٌب الـطباعة صفحات 

ٌمكنك طباعة . بعدة طرق Webالـ عة صفحات طبا Internet Explorerٌتٌح لك برنامج 
والمستندات المرتبطة  النوافذبالكامل أو عناصر معٌنة، كما ٌمكنك طباعة  Webالـ صفحات 

 (.لم ٌتم شرح هذا الخٌارات بالتفصٌل فً هذا الدرس) Links أو جدول باالرتباطات
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" Print"ثم النقر فوق " File"عند قٌامك بطباعة صفحة وٌب بالكامل، ٌمكنك عرض القائمة 
أو ٌمكنك النقر (. كم هو موضح فً الرسم التوضٌحً التالً" )Print"لعرض مربع الحوار 

 .الموجود على شرٌط األدوات" Print"فوق الزر 

 

 Backgrounds الـ بطباعة Internet Explorerتبًعا لإلعدادات االفتراضٌة، ال ٌقوم 
لون الصفحة أو المادة أو الصور التً تظهر  Webـ الوتشمل خلفٌة صفحة . Webالـ صفحة ل

 Webالـ وقد تكون طباعة خلفٌة صفحة . خلف النصوص والرسومات الموجودة بالصفحة
لذلك، إذا كنت ترٌد . مضٌعة للوقت وحبر الطابعة كما تكون النسخة المطبوعة صعبة القراءة

ثم فوق " Internet Options"ثم انقر فوق " Tools"طباعة الخلفٌة، قم بإظهار القائمة 
 Print Background Colors"ثم انقر فوق خانة االختٌار " Advanced"عالمة التبوٌب 

and Images" وأخًٌرا، انقر فوق ،"Ok." 

 امـه

إلتمام التمارٌن الموجودة فً  Internetالـ ٌجب أن ٌكون جهاز الكمبٌوتر الخاص بك متصالً ب
 .من أن الطابعة تعملكما ٌجب أن تتأكد  .هذا القسم
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 مراعاة حقوق النشر

ولكً تكون فً مأمن،  .من الموضوعات الشائكة Internetالـ ُتعد حماٌة حقوق النشر على 
وٌعنً ذلك  .محمٌة بحقوق نشر Internetالـ افترض أن كل المواد المتضمنة فً مستند ما على 

كنك إعادة استخدام هذه المواد أو أنه ٌمكنك طباعة مواد معٌنة لالستخدام الشخصً، لكن ال ٌم
الـ إذا أردت إعادة استخدام مادة، مثل صورة من موقع  .إعادة توزٌعها دون الحصول على إذن

Web الخاص بمنتجع Lakewood Mountains Resort ٌجب الحصول على إذن مسبق ،
 .لصفحةالخاص بهذا الموقع أو االتصال بالشخص المذكور اسمه فً ا" Webالـ مسؤول "من 

على سبٌل المثال،  .من حٌن آلخر، ستمر بمواقع توفر حرٌة استخدام الرسوم والمواد األخرى
هناك عدد من المواقع التً تقوم بتوفٌر رموز ونقوش للخلفٌة وأزرار مخصصة لالستخدام دون 

 .فً هذه الحاالت، ٌمكنك استخدام الموارد التً تعثر علٌها بحرٌة .الحصول على إذن

 

 

 

 

 

 Print web page طباعة صفحة وٌب
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 .Microsoft.comلـ Home Page الـ تتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة طباعة 

ا Internet Explorerابدأ تشغٌل  1 ًٌ  .إذا كان ذلك ضرور

 .(Enter) ثم اضغط مفتاح اإلدخال microsoft.com، اكتب "Address"فً الشرٌط  2

 .Home PageMicrosoft.comالـ تظهر  3

 ".Print"، انقر فوق "File"من القائمة  4

 ".Print"ٌظهر مربع الحوار  5

 ".Ok"ثم انقر فوق الزر  Pages، اختر "Page Range"فً المقطع  6

 .Home PageMicrosoft.comالـ تتم طباعة أول صفحة من  7

 

  طباعة عناصر محددة

 Home Pageالـ ط من تتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة طباعة الفقرة األولى فق
 .Microsoft Pressلـ 

ثم اضغط مفتاح  microsoft.com/mspress، اكتب "Address"فً الشرٌط  1
 .(Enter) اإلدخال

 .حدد الفقرة األولى من النص الموجود أعلى الصفحة 2
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 ".Print"، انقر فوق "File"من القائمة  3

 ".Print"ٌظهر مربع الحوار  4

 ".Selection"انقر فوق خٌار " Page Range"فً المنطقة  5

 ".Ok"انقر فوق  6

 .تتم طباعة النص المحدد

 

 .إللغاء تحدٌد النص Webالـ انقر فً أي مكان فً صفحة  7
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 Save Web Pageوٌب الـحفظ صفحات 

بلغة ترمٌز النص على عالمات تنسٌق ورسوم وملفات وسائط متعددة  Webالـ تحتوي صفحة 
فً تنسٌق النصوص والتعامل مع  HTMLتستخدم عالمات تنسٌق  (.HTML) التشعبً

الواحدة  Webالـ وألن صفحة  .Webالـ الرسوم وإضافة ألوان الخلفٌة وتخصٌص صفحات 
ملف منفصل مرتبط  Webالـ ٌعد كل رسم فً صفحة )ملفات مضمنة قد تتكون من عدة 
 :طرقبأربع  Webالـ ، ٌمكنك حفظ صفحة (Webالـ بمستند نص صفحة 

 Web Page Complete. ( تؤدي هذه الطرٌقة إلى حفظ ملفHTML  وكافة الملفات
 (.Webالـ اإلضافٌة، مثل الصور المضمنة، الموجودة فً صفحة 

 Web Archive Single File. ( الـ تؤدي هذه الطرٌقة إلى حفظ صفحةWeb  بالكامل
 (.كملف مفرد غٌر قابل للتحرٌر

 Web Page HTML Only. ( هذه الطرٌقة إلى حفظ عالمات تنسٌق تؤديHTML 
 (.فقط دون حفظ الملفات المضمنة

 Text File  . الـ حفظ النص الظاهر فً صفحةWeb فقط. 

 

 

ا بإنشاء  Internet Explorerعندما تقوم بحفظ صفحة وٌب كاملة، ٌقوم  ًٌ بنفس  Folderتلقائ
عندما تقوم بفتح . المحفوظ وٌوجد هذا المجلد فً نفس موقع الملف. اسم الملف المحفوظ

كما  Webالـ وتظهر كافة العناصر فً صفحة  Internet Explorer، ٌفتح Webالـ صفحة 
 .Internetالـ لو كنت تعرض الصفحة على شبكة 

بالكامل بدون إنشاء مجلد  Webالـ ، ٌتم حفظ صفحة Archiveوعند حفظ صفحة وٌب كملف 
لعرض صفحة  Archiveٌمكنك فتح ملف . ضمنةالم Webالـ منفصل لتخزٌن عناصر صفحة 
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بأي حال  Webالـ بالكامل على محرك القرص الثابت ولكن ال ٌمكنك تغٌٌر صفحة  Webالـ 
من األحوال وال ٌمكنك أًٌضا االطالع على مكونات الصفحة، مثل ملفات الرسومات، بشكل 

، فإن Single Fileملف مفرد Archiveضع فً اعتبارك أنه بالرغم من كون ملف . منفصل
 Web Pageحفظه ٌشغل مساحة من ذاكرة جهاز الكمبٌوتر أكبر من التً ٌشغلها حفظ 

Complete. 

. ، ُتترك الرسوم وغٌرها من العناصر المضمنة األخرىHTMLعندما تقوم بحفظ ملف 
ستتمكن من قراءة النص المنسق ولكنك لن تتمكن من رؤٌة الرسوم ألنه لم ٌتم حفظها على 

 .األقراص الثابتة الخاص بك محرك

فً النهاٌة، عندما تقوم بحفظ صفحة وٌب كملف نصً، ٌتم حفظ النص المعروض فً صفحة 
لن ٌتضمن النص المحفوظ أي تنسٌق أو . HTMLفقط دون أي عالمة من عالمات  Webالـ 

 .رسوم أو أي عنصر آخر من عناصر الصفحة

 امـه

 Web جب أن تقوم بحفظ المستند كصفحة وٌب كاملة، ٌكنوافذإذا كنت تقوم بحفظ صفحة وٌب 

Page Complete.  النوافذخٌارات الحفظ األخرى ال تعمل مع الصفحات ذات. 
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 Web Page Complete  حفظ صفحة وٌب كاملة

 :كصفحة وٌب كاملة، قم بما ٌلً Internet Explorerلـ Home Page الـ لحفظ 

اإذا كا Internet Explorerابدأ تشغٌل  1 ًٌ  .ن ذلك ضرور

ثم اضغط المفتاح " Address"فً الشرٌط  microsoft.com/windows/ieاكتب  2
 (.Enter)إدخال 

 ".Save As"، انقر فوق "File"من القائمة  3

 ".Save web page"ٌظهر مربع الحوار  5

ا، ثم انقر فوق "Save in"انقر فوق سهم القائمة المنسدلة  6 ًٌ ، إذا كان ذلك ضرور
"Desktop." 

 Web Pageحدد اسم الملف الحالً ثم اكتب " File name"فً مربع النص  7

Complete. 

 .Web Page Completeٌتم حفظ المستند باسم  8

، Web Page، ثم انقر فوق "Save as type"عند الضرورة، انقر فوق سهم القائمة  9
Complete (*.htm,*.html ) ثم انقر فوق"Save." 

 
 

ٌتم حفظ المستند والمجلد  .تقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحةٌوضح شرٌط ال
 .Desktopالـ الخاص به على 

 

 

 

  Webالـ الخاص بصفحة فقط  HTMLحفظ ملف 

 :، قم بما ٌلHTMLًكملف  Microsoft Wordلـ Home Page الـ لحفظ 
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المفتاح ثم اضغط " Address"فً شرٌط  microsoft.com/office/wordاكتب  1
 (.Enter)إدخال 

 ".Save AS"، انقر فوق "File"من القائمة  2

 ".Save Web Page"ٌظهر مربع الحوار  3

ا، ثم انقر فوق "Save in"انقر فوق سهم القائمة  4 ًٌ  ".Desktop"، إذا كان ذلك ضرور

 .فقط HTML، اكتب "File name"فً مربع النص  5

 Web Page, HTML Onlyثم انقر فوق " Save as type"انقر فوق سهم القائمة  6

(*.htm,*.html ) ثم انقر فوق"Save." 

 
 

ٌتم حفظ المستند على . ٌوضح شرٌط التقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحة
 .HTMLسطح المكتب كملف 
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 Text File حفظ صفحة وٌب كملف نصً

 :بما ٌلً كملف نصً، قم Microsoft Excelلـ Home Page الـ لحفظ 

ثم اضغط المفتاح " Address"فً الشرٌط  microsoft.com/office/excelاكتب  1
 .(Enter) إدخال

 ".Save As"، انقر فوق "File"من القائمة  2

 ".Save Web Page"ٌظهر مربع الحوار  3

ا، ثم انقر فوق "Save In"انقر فوق سهم القائمة  4 ًٌ  ".Desktop"، إذا كان ذلك ضرور

 .Text File، اكتب "File Name"ربع النص فً م 5

 ".Save"ثم Text File (*.txt ) ، انقر فوق"Save as type"انقر فوق سهم القائمة  6

 

 
ٌتم حفظ المستند كملف . ٌوضح شرٌط التقدم مدى تقدم العملٌة أثناء حفظ عناصر الصفحة

 .HTMLنصً بدون تنسٌق 

 نافذةمن الٌمنى  اوٌة العلوٌةالموجود فً الز" Close"انقر فوق الزر  7
Internet Explorer الـ مفتوح إلظهار  ىآخر نافذة، ثم قم بتصغٌر أيDesktop. 

 

المحفوظة  Webالـ الموجودة فً صفحة  Hyperlinksٌمكنك النقر فوق االرتباطات 
الـ المرتبطة على  Webالـ لالطالع على صفحات  Archiveكاملة أو فً  وٌبكصفحات 
Internet. 

  عرض صفحة وٌب محفوظة

 :المحفوظة، قم بما ٌلً Webالـ لعرض صفحات 

 امـه

الموجودة  Webالـ من المفترض، فً الخطوات المذكورة فً هذا المقطع، أنك تستخدم صفحات 
على محرك القرص الثابت الخاص  Practiceالموجود بداخل المجلد  Lesson01فً المجلد 

 .بك

 ".Start"انقر فوق الزر  1

 ".My Computer"انقر فوق الرمز  2

 ."(:C) "فوق الرمز  D.Clickانقر  3

 .الموجود على القرص الثابت" Unlimited Potential"فوق المجلد  D.Clickانقر  4

 . Practiceفوق المجلد  D.Clickانقر  5

 .Lesson01فوق المجلد  D.Clickانقر  6
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 :هذا المجلد من المفترض أن ترى الملفات التالٌة معروضة فً

 

 

 ".Complete Web Page"فوق الرمز  D.Clickانقر  7

متضمنة  Internet Explorerالمحفوظة فً  Webالـ تظهر النسخة الكاملة لصفحة 
ٌتم عرض العنوان المحلً . Webالـ كافة الرسوم والمكونات المضمنة األخرى فً صفحة 

 ".Address"فً الشرٌط 

 

 ."HTML Only"ز فوق الرم D.Clickانقر  8

وال ٌتم . Internet Explorerالمحفوظة فً  Webالـ تظهر نسخة معدلة من صفحة 
 .عرض الرسوم ألنه لم ٌتم حفظها بالملف
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 ."Text File"فوق الرمز  D.Clickانقر  9

أو أي محرر  Notepadٌظهر الملف النصً فً . ٌتم عرض ملف نصً بدون أي تنسٌق
 .Internet Explorer نافذة نص آخر بدالً من عرضه فً

 

 

 .محرر النص فً" Close"انقر فوق الزر  11
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 ملخص الدرس
وقد تعلمت كٌفٌة . Webالـ قدمنا لك فً هذا الدرس معلومات عن مستعرضات وعناوٌن 

 Webالـ وفً النهاٌة تعلمت طباعة صفحات . Webالـ " Browse"و Internetالـ االتصال ب
 .وحفظها

 :المتابعة واالنتقال إلى الدرس التالً إذا كنت ترغب فً

  انقر فوق الزر"Close " من شاشة  الٌمنىفً الزاوٌة العلوٌةInternet Explorer 
 .Browserالـ إلغالق 

 :إذا كنت ال ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى دروس أخرى قم بإجراء ما ٌلً

  انقر فوق الزر"Close " ة من شاش الٌمنىفً الزاوٌة العلوٌةInternet Explorer 
 .Browserالـ إلغالق 

 االمتحان القصٌر
 ؟Browserالـ ما هو  1

 ؟(URL)قع المعلومات اما هو محدد مو 2

 ؟Internetالـ ما هً الطرق المختلفة لتوصٌل الكمبٌوتر ب 3

الـ ما هً حدود االستخدام المسموح لإلنترنت دون االضطرار إلى طلب إذن من مسؤول  4
Web ؟لمواقعألحد ا 

 ؟Webالـ حدد الطرق الثالث التً ٌمكنك استخدامها لحفظ صفحات  5
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 التمارٌن الشاملة
اكتب . من قائمة البرامج Internet Explorerوحدد " Start"افتح القائمة  :1التمرٌن 

microsoft.com  فً حقل"Address " ثم اضغط مفتاح اإلدخال(Enter ) لالنتقال إلى موقع
واستكشف  Hyperlinksاستمر لعدة دقائق فً النقر على االرتباطات  .Microsoftوٌب 
 .الموقع

تشغٌل ابدأ . Internet Explorerافتراضٌة جدٌدة لـ  Home Pageقم بتعٌٌن  :2التمرٌن 
". Internet Options"وانقر فوق " Tools"، ثم افتح القائمة Internet Explorerبرنامج 

 ".Ok"، ثم انقر فوق الزر "Address"مختلف فً المربع  (URL)اكتب 

 ابدأ تشغٌل برنامج. قم بمعاٌنة صفحات وٌب وطباعتها :3التمرٌن 
Internet Explorer ثم اكتب عنوان ،(URL )الذي ترغب فً طباعته فً شرٌط ال 

Address  ثم اضغط مفتاح اإلدخال ،(Enter .) من القائمة"File" انقر فوق ،"print 

preview ."ق الزر انقر فو"Print "أخًٌرا، قم بإجراء أي . الموجود على شرٌط األدوات
 ".Print"تغٌٌرات مطلوبة فً مربع الحوار هذا، ثم انقر فوق الزر 

 ابدأ تشغٌل برنامج  .Webالـ قم بحفظ إحدى رسومات صفحات  :4التمرٌن 
Internet Explorer عنوان ، ثم اكتب(URL)  مفتاح الذي ترغب فً زٌارته، ثم اضغط

 Save"أي رسم بالصفحة، ثم انقر فوق  فوقاألٌمن  Mouseالـ انقر بزر  .(Enter)اإلدخال 

Picture As " أخًٌرا، قم باالستعراض حتى تصل إلى الموقع الذي  .المختصرةمن القائمة
 ."Save"ترٌد حفظ هذه الصورة به، وانقر فوق الزر 


