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 البحث عن المعلومات وإدارتها
 :تتعلم في هذا الدرس كيفية القيام بما يلي

 البحث عن المعلومات على الويب.Search on The Web  

  المفضلة"إنشاء قائمة." Favorites Menu 

  وتعديله" المحفوظات"استخدام مجلد. History Folder 

 Impact Public الء شركةتخٌل أنك المدٌر التنفٌذي لقسم الحسابات ألحد أهم عم

Relations  وهو منتجعLakewood Mountains Resort.  وقد أوشك حلول موسم الركود
للمنتجع، ولذا فأنت تقوم بدراسة جدوى تقدٌم عروض برامج متكاملة لجذب رجال األعمال 

ره فتلجأ إلى اإلنترنت لدراسة اتجاهات السفر الحالٌة وأسعا .ومن ٌرغبون فً قضاء العطالت
عدًدا من األدوات التً ٌمكنها  Microsoft® Internet Explorerٌقدم لك برنامج  .وبرامجه

بمجرد  .مساعدتك فً البحث عن ارتباطات المعلومات المتوفرة على اإلنترنت وتخزٌنها
 .العثور على مواقع تهمك، ٌمكنك إنشاء قائمة بهذه المواقع للرجوع إلٌها مستقبالً 

للبحث عن معلومات  Internet Explorerعلم كٌفٌة استخدام برنامج فً هذا الدرس، ستت
 .ثم ستتعلم كٌفٌة إنشاء قائمة بمواقع اإلنترنت المفضلة لدٌك واستخدامها وإدارتها .على الوٌب

بسجل للمواقع التً قمت  Internet Explorerكما ستتعرف على كٌفٌة احتفاظ برنامج 
 ببرنامج" History"تتعلم كٌفٌة استخدام مٌزة وأخًٌرا س .بزٌارتها على اإلنترنت

Internet Explorer وإدارتها. 

 Searching On The Web البحث على اإلنترنت

تحتوي اإلنترنت على عدد هائل من المستندات، األمر الذي 
سٌجعلك تحتاج إلى المساعدة فً كل مرة ترٌد البحث عن 

على  Internet Explorerوٌعمل برنامج  .معلومات محددة
ٌمكنك البحث  .تسهٌل عملٌة البحث عن معلومات على الوٌب
فً " Address"عن معلومات على الوٌب باستخدام الشرٌط 

" Search"أو بالنقر فوق الزر  Internet Explorerبرنامج 
، "Search Assistant"على شرٌط األدوات، والذي ٌقوم بفتح 

 .كما هو موضح فً الرسم التوضٌحً

"Search Assistant " هو أداة تساعدك فً العثور على
فهو ٌمنحك االختٌار بٌن البحث عن  .المعلومات على اإلنترنت

كلمة أو نص من أحد الموضوعات بصفة عامة أو داخل فئة 
بعد  .ٌساعد البحث حسب الفئة على تضٌٌق نطاق البحث .معٌنة

، (بحث) Searchكتابة نص الموضوع والنقر فوق الزر 
قائمة بارتباطات لصفحات وٌب " Search Assistant"ٌعرض 

فقط انقر فوق  .تحتوي على معلومات متعلقة بالنص الذي كتبته
 .االرتباط لعرض المعلومات

مشّغل البحث هو أداة وٌب  .مشّغل بحثإمكانٌة اختٌار " Search Assistant"كما ٌتٌح لك 
ٌطلق علٌها )وص الموضوعات مصممة للبحث عن المعلومات على اإلنترنت بناًء على نص

 .أو الستعراض الموضوعات المرتبة حسب مجموعات الموضوعات( الكلمات األساسٌةأحٌاًنا 
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ٌمكنك عرض مشّغالت البحث المتاحة األخرى بالنقر فوق السهم المنسدل ألسفل الموجود إلى 
 ".Search Assistant"فً " Next"ٌسار الزر 

تابة كلمة أساسٌة أو النقر فوق مجموعات الموضوعات بعد تحدٌد مشّغل البحث، ٌمكنك ك
وكلما أضفت معاٌٌر إضافٌة إلى البحث، كلما ازدادت فرصتك فً  .لتضٌٌق نطاق البحث

  .العثور على نوع المعلومات التً تبحث عنها

 تلميح
عند استخدام أحد مشغالت البحث، ٌمكنك البحث عن عدة مصطلحات باستخدام عالمة اإلضافة 

على سبٌل المثال، إذا كنت ترٌد البحث  .بٌن الكلمات التً تبحث عنها فً مربع نص البحث)+( 
عن مواقع وٌب تحتوي على معلومات حول المناطق الجبلٌة والمنتجعات، علٌك إدخال العبارة 

كذلك إذا كنت ترغب فً البحث عن عبارة  .، وذلك فً مربع نص البحثمنتجع+ جبل : التالٌة
السكن  "على سبٌل المثال، ٌمكنك إدخال  .أن تضع هذه العبارة بٌن عالمتً اقتباس معٌنة، ٌمكنك

 .للبحث عن مواقع الوٌب التً تعرض األماكن السٌاحٌة التً تقدم خدمة السكن واإلقامة "واإلقامة
 .تحتوي معظم مشّغالت البحث على صفحة مخصصة لتلمٌحات البحث على اإلنترنت وتقنٌاته

 

 ٌوفر لك برنامج ".Address"باستخدام الشرٌط  Web Sitesالبحث عن ٌمكنك أًٌضا 
Internet Explorer  مٌزة بحث واحدة أساسٌة بالشرٌط"Address " وهً مٌزةAuto 

Search. ٌتٌح لك البحث التلقائً إمكانٌة البحث عن صفحات الوٌب باستخدام كلمة أو عبارة. 
متبوعة بمسافة ثم كلمة أو عبارة، ثم اضغط  ؟ أو findأو  go، اكتب "Address"فً الشرٌط 

وبها قائمة من االرتباطات  Auto Searchـ تظهر لك صفحة ال (.Enter)مفتاح اإلدخال 
Hyperlinks على سبٌل المثال،  .وٌوجد تحت كل موقع وٌب وصف موجز له .لمواقع وٌب
 Auto"صفحة الوٌب تعرض  .للبحث عن معلومات تتعلق باألسماك (أسماك go)ٌمكنك كتابة 

Search " ارتباطاتHyperlinks بعد قراءتك لوصف مواقع الوٌب، فقط  .متعلقة باألسماك
 فً الذي تختاره Webسٌظهر موقع  .الذي ٌلفت انتباهك Hyperlinksانقر فوق االرتباط 

Internet Explorer. 

 Lakewood أثناء جمع المعلومات عن عمٌلك،" Auto Search"ٌمكنك استخدام مٌزة 

Mountains Resort. 

  عرض مساعد البحث

 وتغٌٌر حجمه فً برنامج" Search Assistant"فً هذا التمرٌن، تقوم بعرض 
Internet Explorer. 

 .Internet Explorerابدأ تشغٌل برنامج  1

 ".Search"على شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  2

 ". Search Assistant"ٌتم عرض 

 .مرة أخرى" Search"ر انقر فوق الز 3

 ". Search Assistant "ٌتم إغالق 

 Search "، وحرك مؤشر الماوس بمحاذاة الحافة الٌسرى لـ "Search"انقر فوق الزر  4

Assistant ." 

 .ٌتحول مؤشر الماوس إلى سهم أفقً مزدوج

 

قد ٌظهر مربع الحوار 
"AutoComplete" وٌسألك عما إذا ،

كنت ترٌد منه القٌام بسرد اقتراحات 
من الكلمات التً بحثت عنها مسبًقا 

 Search"عند كتابتها فً 

Assistant."  انقر فوق"Yes." 
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 .الٌمٌنإلى "  Search Assistant "من  الٌمنىاسحب الحافة  5

 .كما هو مبٌن فً الرسم التوضٌحً التالً"  Search Assistant"ٌزداد عرض 

 

حتى ٌصبح قرًٌبا من  الٌسارإلى "  Search Assistant "من  الٌمنىاسحب الحافة  6
 .حجمه األصلً

 ". Search Assistant "ٌقل عرض 

 ". Search Assistant "من  الٌمنىفً الزاوٌة العلوٌة " Close"انقر فوق الزر  7

 ". Search Assistant "ٌتم إغالق 

 Search for web site البحث عن موقع ويب

خطوط للقٌام ببحث سرٌع عن العبارة " Search Assistant "فً هذا التمرٌن، تستخدم 
 .جوٌة

 ".Search"على شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  1

 ". Search Assistant "ٌتم عرض 

بحث ) Find A Web Page Containingفً مربع النص  خطوط جويةاكتب العبارة  2
 (.عن صفحة وٌب تحتوي على

 .ٌشٌر ذلك إلى أنك ترٌد البحث عن مواقع وٌب تحتوي على العبارة خطوط جوٌة

 .Searchانقر فوق الزر  3

تظهر ارتباطات للفئات وصفحات الوٌب التً تطابق معٌار البحث الذي . ٌتم إجراء البحث
 ". Search Assistant "أدخلته فً 

ٌمكنك بدء عملٌة البحث عن كلمة 
بعد ( Enter)بضغط مفتاح اإلدخال 

 .كتابتها
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 ".Search Assistant"انقر فوق أحد االرتباطات الموجودة فً  4

ٌتم عرض صفحة الوٌب التً تطابق معٌار البحث المعروض فً جزء العرض فً 
Internet Explorer. 

 

 ".New"، انقر فوق الزر "Search Assistant"فً  5

 .جاهًزا إلجراء عملٌة بحث جدٌدة" Search Assistant"ٌصبح 

 ".Search"شرٌط األدوات، انقر فوق الزر على  6

 ".Search Assistant"ٌتم إغالق 

  الخاص بك Search Engineاختيار مشّغل البحث 

والتً ٌمكنك ( AltaVistaو Lycosو Yahooمثل )ٌوجد العدٌد من مشّغالت البحث 
خدام أحد قد تجد بمرور الوقت أنك تفضل است .استخدامها للبحث عن المستندات على اإلنترنت

اختٌار مشّغل البحث الذي ترٌد  Internet Explorerٌتٌح لك  .مشغالت البحث بالتحدٌد
 .استخدامه

 Choose the Search Service تحديد مشغل بحث

فً هذا التمرٌن، تقوم بإجراء بحث عن المطاعم، ثم تحدد مشّغل بحث مختلف إلجراء بحث 
 .جدٌد عن المطاعم

 ".Search"قر فوق الزر على شرٌط األدوات، ان 1

 ".Search Assistant"ٌتم عرض 

، ثم انقر فوق Find A Web Page Containingفً مربع النص  مطاعماكتب  2
Search. 

 .تظهر قائمة باالرتباطات المتعلقة بكلمة مطاعم

انقر فوق السهم المنسدل ألسفل الموجود على ٌسار الزر " Search Assistant"فً  3
"Next." 

" Next"ت بالنقر فوق الزر إذا قم
فقط بدالً من السهم المنسدل ألسفل، 
ٌقوم مشغل البحث التالً فً القائمة 

 .بإجراء البحث عن المطاعم
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 .ر قائمة بمشغالت البحثتظه

 !Yahooانقر فوق  4

 .قائمة جدٌدة باالرتباطات المتعلقة بالمطاعم !Yahooٌعرض 

 ".New"انقر فوق الزر  5

 .ٌمكنك اآلن إجراء بحث جدٌد

 حـتلمي
" Customize"ٌمكنك تغٌٌر ترتٌب قائمة مشّغالت البحث ومحتواها من خالل النقر فوق الزر 

تخصٌص ) Customize Search Settings تظهر النافذة. "Search Assistant"فً 
 Choose the search ، وٌتم عرض قائمة بمحركات البحث فً المقطع(إعدادات البحث

service.  الزر انقر فوق أحد مشّغالت البحث الموجودة بمربع القائمة، ثم استخدم"Reset "ٌتم ل
عندما تنتهً من إجراء التغٌٌرات، انقر .  yahooتحدٌد محرك البحث االفتراضً وسٌتك تحدٌد 

 (.موافق) OKفوق 

 

 لتضييق نطاق البحث "Category" اختيار فئة

 .لتضٌٌق نطاق البحث"  Search"فً هذا التمرٌن، تحدد فئات مختلفة فً 

 (.بحث عن عمل) Find A Businessانقر فوق الخٌار  1

 .ساتٌتم إجراء بحث عن صفحات وٌب تتعلق بالشركات والمؤس
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فً  Redmond، ثم اكتب (عمل) Businessفً مربع النص  Microsoftاكتب  2
 State/Provinceفً مربع النص  WA، ثم اكتب (مدٌنة) Cityمربع النص 

 .Search، ثم انقر فوق الزر (المقاطعة/الوالٌة)

 ".مساعد البحث"فً  Microsoftٌتم عرض قائمة باالرتباطات المتعلقة بـ 

 ٌر ألسفل القائمة، ثم انقر فوق أحد ارتباطات شركةقم بالتمر 3
Microsoft Corporation. 

 .Microsoft، وتعرض لك معلومات عن InfoSpaceتظهر صفحة الوٌب 

 More، ثم انقر فوق الكلمة (زر جدٌد) New Button، انقر فوق "مساعد البحث"فً  4
 (.المزٌد)

 .تزداد الفئات المعروضة فً قائمة الفئات

 (.بحث فً موسوعة) Find In Encyclopediaنقر فوق الخٌار ا 5

 .Encartaٌتم إجراء البحث بواسطة 

بحث عن ) Find Encyclopedia Articles Onفً مربع النص  elephantsاكتب  6
 .Search، ثم انقر فوق (مقاالت الموسوعة عن

 .ة بالنتائجثم تعرض قائم( أفٌال) elephantsبالبحث عن  Encartaتقوم الموسوعة 

ٌمكنك تحدٌد مشّغل بحث مختلف 
إلجراء نفس البحث بالنقر فوق الزر 

"next " ًف"Search Assistant." 
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 .Elephantانقر فوق االرتباط  7

 .تحتوي على حقائق عن األفٌال Encartaتظهر صفحة الوٌب 

 ".بحث"على شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  8

 ".مساعد البحث"ٌتم إغالق 

 Auto search استخدام البحث التلقائي

وي على الكلمة للعثور على صفحات وٌب تحت" Auto search"فً هذا التمرٌن، تستخدم 
boeing. 

 ".Address"انقر فوق الشرٌط  1

 .النص الحالً Internet Explorerٌحدد 

 (.Enter)، ثم اضغط مفتاح اإلدخال go boeingاكتب  2

 
تظهر صفحة الوٌب الخاصة بالبحث التلقائً تحتوي على قائمة باالرتباطات المتعلقة بكلمة 

boeing. 

وجود بصفحة البحث التلقائً لعرض موقع وٌب ٌتعلق بكلمة انقر فوق أي ارتباط تشعبً م 3
 .بوٌنج

 
موقع الوٌب الخاص باالرتباط التشعبً الذي قمت بالنقر  Internet Explorerٌعرض 

 .فوقه
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 Favorites إنشاء القائمة المفضلة

هً قائمة تقوم بإنشائها وتحتوي على مجموعة من االختصارات  Favorites المفضلة مةقائ
قد )مجلدات مجموعة الخاصة بك على " Favorites"تحتوي قائمة  .صفحات الوٌب لبعض

إضافٌة إذا كنت قد قمت بإنشائها فً إصدارات سابقة من " Favorites"ٌكون لدٌك مجلدات 
Internet Explorer  أوMicrosoft Windows®:)  ًوهذه المجلدات هChannels 

أو مواقع الوٌب المصممة إلرسال معلومات  القنواتوٌحتوي هذا المجلد على ( )قنوات)
 Imported، والمجلد (مخصصة إلى الكمبٌوتر الخاص بك بناًء على جدول تم تحدٌثه

Bookmarks (وٌحتوي هذا المجلد على اإلشارات المرجعٌة ( )إشارات مرجعٌة تم استٌرادها
 Internetالتً قد تكون قد قمت بإنشائها فً مستعرضات أخرى قبل تثبٌت برنامج 

Explorer ) والمجلدLinks (ارتباطات ) والمجلدMedia (وسائط ) والمجلدSoftware 

Updates (تحدٌثات البرامج.) 

ألي صفحة وٌب  Linksالخاصة بك بتخزٌن ارتباطات " Favorites"ٌمكن أن تقوم القائمة 
ص بك وأسهل طرٌقة إلضافة ارتباط هً عرض صفحة الوٌب فً المستعرض الخا .تختارها

 ".Favorites"ثم إضافة الصفحة إلى القائمة 

، ٌمكنك أًٌضا "Favorites"باإلضافة إلى مٌزة إدراج ارتباطات لصفحات وٌب فً القائمة 
مثل محرك األقراص الثابتة الخاص بك أو الملفات )إضافة ارتباطات للموارد المحلٌة 
"  Favorites "محلً إلى القائمة  تتٌح لك إضافة مورد (.والمجلدات التً تستخدمها باستمرار

إمكانٌة عرض هذا المورد بسرعة من خالل النقر فوق االرتباط الخاص به فً القائمة 
على "  Favorites "، انقر فوق الزر " Favorites "لعرض محتوٌات قائمة  ".المفضلة"

 Internet نافذةمن  األٌسرفً الجزء "  Favorites "ٌتم عرض شرٌط  .شرٌط األدوات

Explorer. 
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 Favoritesإضافة صفحة الويب الحالية إلى القائمة 

 ". Favorites "إلى القائمة  Microsoftفً هذا التمرٌن، تقوم بإضافة الصفحة الرئٌسٌة لـ 

ثم اضغط مفتاح اإلدخال  miscrosoft.com، واكتب "Address"انقر فوق الشرٌط  1
(Enter.) 

 .Microsoft ٌتم عرض الصفحة الرئٌسٌة لـ

 ". Favorites "من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  2

 ". Favorites "ٌتم عرض الشرٌط 

 ". Favorites "انقر فوق الزر "  Favorites "من الشرٌط  3

" Add Favorite"ٌظهر المربع " Add"انقر فوق الزر " Favorites"شرٌط ٌظهر 
 .كما هو موضح فً الرسم التوضٌحً التالً

 

 لميحت
 قم بعرض". Favorite"ٌمكنك أًٌضا استخدام شرٌط القوائم إلضافة عناصر مفضلة إلى القائمة 

 ".Ok"، ثم انقر فوق "add to favorites"، انقر فوق " Favorite "من القائمة . صفحة وٌب

 ".Ok"، انقر فوق "Add Favorite"فً مربع الحوار  4

كما هو مبٌن  Microsoftا للصفحة الرئٌسٌة لـ اآلن ارتباطً " Favorite"تتضمن القائمة 
 .فً الرسم التوضٌحً بالصفحة التالٌة
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 ".Favorites"من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  5

 ".Favorites"ٌتم إغالق الشرٌط 

 Favoritesإلى القائمة  Desktop الـ إضافة

 ".Favorites"القائمة الخاص بك إلى  Desktopفً هذا التمرٌن، تقوم بإضافة سطح المكتب 

 (.Enter)، ثم اضغط مفتاح اإلدخال Desktop، واكتب "Address"انقر فوق الشرٌط  1

 .الخاص بك Desktopتظهر محتوٌات 

 

 ".Add to Favorites"، انقر فوق "Favorites"من القائمة  2
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 ".Add favorite"ٌظهر مربع الحوار 

 ".Ok"وق ، انقر ف"Add favorite"فً مربع الحوار  3

 ".Favorites"ٌتم إضافة سطح المكتب الخاص بك إلى القائمة 

 .للعودة إلى صفحة الوٌب السابقة" Back"انقر فوق الزر  4

 ".Favorites"من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  5

تحتوي اآلن على "  Favorites "الحظ أن القائمة ".  Favorites "ٌتم عرض الشرٌط 
 .تبارتباط لسطح المك

 

 ". Favorites "من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  6

 ". Favorites "ٌتم إغالق الشرٌط 

 History استخدام مجلد المحفوظات

لقد انتهٌت تًوا من تصفح اإلنترنت لمدة ست ساعات قضٌتها فً البحث عن معلومات عن 
ضافة بعض واكتشفت متأخًرا أنك قد نسٌت إ .Lakewood Mountains Resortمشروع 

فٌنتابك شعور باألسف وتتساءل ما إذا كنت ستتمكن  ".Favorites"المواقع المفٌدة إلى القائمة 
من حسن الحظ، أن شرٌكك ٌمر بجوارك وٌالحظ  .من إعادة تتبع الخطوات التً قمت بها

على هذه " العثور مرة أخرى"وبٌنما تشرح له أنك لن تستطٌع  .الحٌرة المرسومة على وجهك
واقع مهما حاولت، ٌقاطعك شرٌكك وأنت تتحدث وٌسألك إذا ما كنت قد بحثت عنها فً الم

 ".History"المجلد 

ا بحفظ سجل لكل جلسة عمل لتصفح اإلنترنت Internet Explorerٌقوم برنامج  ًٌ ٌوجد  .تلقائ
، الذي ٌحتوي على ارتباطات لكل موقع قمت بزٌارته على "History"هذا السجل فً المجلد 

أًٌضا بتخزٌن بعض الحقائق األخرى مثل الٌوم الذي " History"كما ٌقوم المجلد  .إلنترنتا
 .قمت فٌه بزٌارة كل صفحة من صفحات الوٌب

ٌظهر  .على شرٌط األدوات" History"، انقر فوق الزر "History"لعرض محتوٌات المجلد 
كتابة إحدى كلمات البحث وبه مٌزة بحث تسمح لك ب األٌسرعلى الجانب " History"الشرٌط 

 .لتحدٌد أحد المواقع التً قمت بزٌارتها

عندما تقوم بالنقر فوق أحد 
" Favorites"االرتباطات بالقائمة 

، ٌفتح "Start"باستخدام القائمة 
 Internet Explorerبرنامج 

وٌعرض صفحة الوٌب التً قمت 
 .بتحدٌدها
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محتفًظا بالعناصر  Internet Explorerٌمكنك تحدٌد المدة الزمنٌة التً ٌظل خاللها برنامج 
ًٌا، ٌقوم المجلد  ".History"فً المجلد  بتخزٌن ارتباطات لكافة المواقع " History"افتراض

 .ٌوًما، ٌتم حذفه 02بعد تخزٌن عنصر ما لمدة  .خر عشرٌن ٌوًماالتً قمت بزٌارتها خالل آ
ا" History"للمزٌد من التحكم، ٌمكنك إزالة بعض االرتباطات المخزنة فً المجلد  ًٌ تشٌر  .ٌدو

Microsoft  إلى إزالة كافة االرتباطات الموجودة فً المجلد" History " مسحبمصطلح 
 .المحفوظات

 View History عرض المحفوظات

 .ٌمكنك عرض المحفوظات الخاصة بالمواقع التً قمت بزٌارتها على اإلنترنت بضغطة زر
 ".History "فً هذا التمرٌن، تستعرض محتوٌات المجلد 

 ".History "من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  1

 ".History "ٌتم عرض الشرٌط 

 ".Search"، انقر فوق الزر "History "على الشرٌط  2

 ".Search for"ر مربع النص ٌظه

 ".Search Nor"ثم انقر فوق  lakewood، اكتب "Search for"فً مربع النص  3

 .lakewoodتظهر قائمة بمواقع الوٌب التً تحتوي على الكلمة 

ٌفترض هذا التمرٌن أنك قد قمت 
 بزٌارة موقع

Lakewood Mountains Resort 
 .الٌوم
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 ".View"انقر فوق الزر  4

 .تظهر قائمة منسدلة

 ".By date"انقر فوق الخٌار  5

 .ب التً قمت بزٌارتها الٌومتظهر قائمة مجلدات بمواقع الوٌ

 

 ".History"من شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  6

 ".History"ٌتم إغالق شرٌط 

 History Settings تكوين إعدادات المحفوظات

بمعلومات عن  Internet Explorerٌمكنك تغٌٌر طول الفترة الزمنٌة التً ٌحتفظ فٌها 
 ".History"ٌن، تقوم بتكوٌن إعدادات المجلد فً هذا التمر .المواقع التً قمت بزٌارتها

 ".Internet Options"، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .كما هو موضح فً الرسم التوضٌحً" Internet Options"سٌتم عرض مربع الحوار 

 

ق مجلد لفتح قائمة انقر فو
باالرتباطات الموجودة به، ثم انقر 

فوق ارتباط لعرض صفحة وٌب قمت 
 .بزٌارتها مؤخًرا
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، انقر نقًرا مزدوًجا فوق مربع "History"فً المقطع " General"من عالمة التبوٌب  2
 ".Days to keep pages in history"النص 

 .ٌتم تحدٌد العدد فً مربع النص

 .31اكتب  3

 .ٌوًما 02ٌتغٌر اإلعداد إلى 

 ".Ok"، ثم انقر فوق 21، واكتب 02فً مربع النص، احذف  4

 ".Internet Options"ٌوم، وٌتم إغالق مربع الحوار  02ٌعود اإلعداد إلى 

 Clear History مسح مجلد المحفوظات

ا بإفراغ مجلد المحفوظات من محتوٌاته أو ٌمكنك  ًٌ فً هذا التمرٌن، تقوم  ".مسحه"القٌام ٌدو
 ".History"بمسح كافة محتوٌات المجلد 

 ".Internet Options"، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 ".Internet Options"ٌتم عرض مربع الحوار 

 Clear"، انقر فوق الزر "History"وفً المقطع " General"من عالمة التبوٌب  2

History." 
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ٌظهر مربع رسالة، ٌسألك ما إذا كنت ترٌد حذف كافة العناصر الموجودة بالمجلد 
"History." 

 

 ".Ok"انقر فوق  3

 ".History"ٌتم حذف محتوٌات المجلد 

 ".Ok"انقر فوق  4

 ".Internet Options"ٌتم إغالق مربع الحوار 

 ".History"فوق الزر من شرٌط األدوات، انقر  5

 ".History"تختفً قائمة االرتباطات من الشرٌط 

 .مرة أخرى" History"انقر فوق الزر  6

 ".History"ٌتم إغالق شرٌط 
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 ملخص الدرس

تناول هذا الدرس أساسٌات البحث عن المعلومات على اإلنترنت وإنشاء قائمة بمواقع الوٌب 
بمواقع الوٌب التً قمت بزٌارتها مؤخًرا وإدارة  المفضلة لدٌك ومراجعة المحفوظات الخاصة

 .Internet Explorerمٌزة المحفوظات ببرنامج 

 :إذا كنت ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى الدرس التالً

  انقر فوق الزر"Close " فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من شاشةInternet Explorer 
 .إلغالق المستعرض

 :بعة واالنتقال إلى دروس أخرى قم بإجراء ما ٌلًإذا كنت ال ترغب فً المتا

  انقر فوق الزر"Close " فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من شاشةInternet Explorer 
 .إلغالق المستعرض
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 قصيرالمتحان اال

 ما األداة التً تستخدمها للبحث عن معلومات على الوٌب؟ 1

 كٌف تقوم بالبحث عن عدة عناصر على الوٌب؟ 2

 ؟Hyperlinksعمل كٌف ت 3

محتفًظا بالمعلومات وفًقا لإلعدادات " History"ما هً المدة التً ٌظل فٌها المجلد  4
 االفتراضٌة؟

 التمارين الشاملة

فً ". Search"، انقر فوق الزر Internet Explorerمن شرٌط أدوات برنامج  :1التمرين 
"Search Assistant" اكتب ،google ثم انقر فوق ،"Search" . حاول قضاء بعض الوقت

 .Googleفً تجرٌب العدٌد من محاوالت البحث على الوٌب باستخدام مشغل البحث 

الخاصة بك، مثل مجلد للصفحات " Favorites"قم بإنشاء مجلد جدٌد للقائمة  :2التمرين 
أو مجلد لالحتفاظ بارتباطات ، الرئٌسٌة الخاصة بأصدقائك الذٌن لدٌهم مواقع على الوٌب

 .بعد ذلك، أضف ارتباطات لمجلدك الجدٌد. جر الكتب المفضلة على اإلنترنتمتا

الخاصة بك غٌر قلٌلة، جرب النقر فوق " Favorites"إذا كانت ارتباطات القائمة  :3التمرين 
أكثر االرتباطات التً تقوم  قم بنقل. هذه االرتباطات وسحبها ألعلى وألسفل فً القائمة

 .مةبزٌارتها إلى أعلى القائ

 . لمراجعة المواقع التً قمت بزٌارتها على الوٌب الٌوم" History"استخدم المجلد  :4التمرين 


