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الدرس 2

البحث عن المعلومات وإدارتها
تتعلم في هذا الدرس كيفية القيام بما يلي:
 البحث عن المعلومات على الويبSearch on The Web .
 إنشاء قائمة "المفضلة"Favorites Menu .
 استخدام مجلد "المحفوظات" وتعديلهHistory Folder .
تخٌل أنك المدٌر التنفٌذي لقسم الحسابات ألحد أهم عمالء شركة Impact Public
 Relationsوهو منتجع  .Lakewood Mountains Resortوقد أوشك حلول موسم الركود
للمنتجع ،ولذا فأنت تقوم بدراسة جدوى تقدٌم عروض برامج متكاملة لجذب رجال األعمال
ومن ٌرغبون فً قضاء العطالت .فتلجأ إلى اإلنترنت لدراسة اتجاهات السفر الحالٌة وأسعاره
وبرامجهٌ .قدم لك برنامج  Microsoft® Internet Explorerعد ًدا من األدوات التً ٌمكنها
مساعدتك فً البحث عن ارتباطات المعلومات المتوفرة على اإلنترنت وتخزٌنها .بمجرد
العثور على مواقع تهمكٌ ،مكنك إنشاء قائمة بهذه المواقع للرجوع إلٌها مستقبالً.

فً هذا الدرس ،ستتعلم كٌفٌة استخدام برنامج  Internet Explorerللبحث عن معلومات
على الوٌب .ثم ستتعلم كٌفٌة إنشاء قائمة بمواقع اإلنترنت المفضلة لدٌك واستخدامها وإدارتها.
كما ستتعرف على كٌفٌة احتفاظ برنامج  Internet Explorerبسجل للمواقع التً قمت
بزٌارتها على اإلنترنت .وأخٌرً ا ستتعلم كٌفٌة استخدام مٌزة " "Historyببرنامج
 Internet Explorerوإدارتها.

البحث على اإلنترنت Searching On The Web
تحتوي اإلنترنت على عدد هائل من المستندات ،األمر الذي
سٌجعلك تحتاج إلى المساعدة فً كل مرة ترٌد البحث عن
معلومات محددة .وٌعمل برنامج  Internet Explorerعلى
تسهٌل عملٌة البحث عن معلومات على الوٌبٌ .مكنك البحث
عن معلومات على الوٌب باستخدام الشرٌط " "Addressفً
برنامج  Internet Explorerأو بالنقر فوق الزر ""Search
على شرٌط األدوات ،والذي ٌقوم بفتح "،"Search Assistant
كما هو موضح فً الرسم التوضٌحً.
" "Search Assistantهو أداة تساعدك فً العثور على
المعلومات على اإلنترنت .فهو ٌمنحك االختٌار بٌن البحث عن
كلمة أو نص من أحد الموضوعات بصفة عامة أو داخل فئة
معٌنةٌ .ساعد البحث حسب الفئة على تضٌٌق نطاق البحث .بعد
كتابة نص الموضوع والنقر فوق الزر ( Searchبحث)،
ٌعرض " "Search Assistantقائمة بارتباطات لصفحات وٌب
تحتوي على معلومات متعلقة بالنص الذي كتبته .فقط انقر فوق
االرتباط لعرض المعلومات.
كما ٌتٌح لك " "Search Assistantإمكانٌة اختٌار مش ّغل بحث .مش ّغل البحث هو أداة وٌب
مصممة للبحث عن المعلومات على اإلنترنت بنا ًء على نصوص الموضوعات (ٌطلق علٌها
أحٌا ًنا الكلمات األساسٌة) أو الستعراض الموضوعات المرتبة حسب مجموعات الموضوعات.
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ٌمكنك عرض مش ّغالت البحث المتاحة األخرى بالنقر فوق السهم المنسدل ألسفل الموجود إلى
ٌسار الزر " "Nextفً "."Search Assistant
بعد تحدٌد مش ّغل البحثٌ ،مكنك كتابة كلمة أساسٌة أو النقر فوق مجموعات الموضوعات
لتضٌٌق نطاق البحث .وكلما أضفت معاٌٌر إضافٌة إلى البحث ،كلما ازدادت فرصتك فً
العثور على نوع المعلومات التً تبحث عنها.

تلميح
عند استخدام أحد مشغالت البحثٌ ،مكنك البحث عن عدة مصطلحات باستخدام عالمة اإلضافة
( )+بٌن الكلمات التً تبحث عنها فً مربع نص البحث .على سبٌل المثال ،إذا كنت ترٌد البحث
عن مواقع وٌب تحتوي على معلومات حول المناطق الجبلٌة والمنتجعات ،علٌك إدخال العبارة
التالٌة :جبل  +منتجع ،وذلك فً مربع نص البحث .كذلك إذا كنت ترغب فً البحث عن عبارة
معٌنةٌ ،مكنك أن تضع هذه العبارة بٌن عالمتً اقتباس .على سبٌل المثالٌ ،مكنك إدخال " السكن
واإلقامة" للبحث عن مواقع الوٌب التً تعرض األماكن السٌاحٌة التً تقدم خدمة السكن واإلقامة.
تحتوي معظم مش ّغالت البحث على صفحة مخصصة لتلمٌحات البحث على اإلنترنت وتقنٌاته.

ٌمكنك أٌضًا البحث عن  Web Sitesباستخدام الشرٌط "ٌ ."Addressوفر لك برنامج
 Internet Explorerمٌزة بحث واحدة أساسٌة بالشرٌط " "Addressوهً مٌزة Auto
ٌ .Searchتٌح لك البحث التلقائً إمكانٌة البحث عن صفحات الوٌب باستخدام كلمة أو عبارة.
فً الشرٌط " ،"Addressاكتب  goأو  findأو ؟ متبوعة بمسافة ثم كلمة أو عبارة ،ثم اضغط
مفتاح اإلدخال ( .)Enterتظهر لك صفحة الـ  Auto Searchوبها قائمة من االرتباطات
 Hyperlinksلمواقع وٌب .وٌوجد تحت كل موقع وٌب وصف موجز له .على سبٌل المثال،
ٌمكنك كتابة ( goأسماك) للبحث عن معلومات تتعلق باألسماك .تعرض صفحة الوٌب " Auto
 "Searchارتباطات  Hyperlinksمتعلقة باألسماك .بعد قراءتك لوصف مواقع الوٌب ،فقط
انقر فوق االرتباط  Hyperlinksالذي ٌلفت انتباهك .سٌظهر موقع  Webالذي تختاره فً
.Internet Explorer
ٌمكنك استخدام مٌزة " "Auto Searchأثناء جمع المعلومات عن عمٌلكLakewood ،
.Mountains Resort

عرض مساعد البحث
فً هذا التمرٌن ،تقوم بعرض " "Search Assistantوتغٌٌر حجمه فً برنامج
.Internet Explorer
قد ٌظهر مربع الحوار
" ،"AutoCompleteوٌسألك عما إذا
كنت ترٌد منه القٌام بسرد اقتراحات
من الكلمات التً بحثت عنها مسب ًقا
عند كتابتها فً " Search
 ."Assistantانقر فوق "."Yes

1

ابدأ تشغٌل برنامج .Internet Explorer

2

على شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Search
ٌتم عرض "." Search Assistant

3

انقر فوق الزر " "Searchمرة أخرى.
ٌتم إغالق "." Search Assistant

4

انقر فوق الزر " ،"Searchوحرك مؤشر الماوس بمحاذاة الحافة الٌسرى لـ " Search
." Assistant
ٌتحول مؤشر الماوس إلى سهم أفقً مزدوج.
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5

اسحب الحافة الٌمنى من " " Search Assistantإلى الٌمٌن.
ٌزداد عرض " " Search Assistantكما هو مبٌن فً الرسم التوضٌحً التالً.

6

اسحب الحافة الٌمنى من " " Search Assistantإلى الٌسار حتى ٌصبح قرٌبًا من
حجمه األصلً.
ٌقل عرض "." Search Assistant

7

انقر فوق الزر " "Closeفً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من "." Search Assistant
ٌتم إغالق "." Search Assistant

البحث عن موقع ويب Search for web site

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

ٌمكنك بدء عملٌة البحث عن كلمة
بضغط مفتاح اإلدخال ( )Enterبعد
كتابتها.

1

على شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Search
ٌتم عرض "." Search Assistant

2

اكتب العبارة خطوط جوية فً مربع النص ( Find A Web Page Containingبحث
عن صفحة وٌب تحتوي على).
ٌشٌر ذلك إلى أنك ترٌد البحث عن مواقع وٌب تحتوي على العبارة خطوط جوٌة.

3

انقر فوق الزر .Search
ٌتم إجراء البحث .تظهر ارتباطات للفئات وصفحات الوٌب التً تطابق معٌار البحث الذي
أدخلته فً "." Search Assistant
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4

انقر فوق أحد االرتباطات الموجودة فً "."Search Assistant
ٌتم عرض صفحة الوٌب التً تطابق معٌار البحث المعروض فً جزء العرض فً
.Internet Explorer

5

فً " ،"Search Assistantانقر فوق الزر "."New
ً
جاهزا إلجراء عملٌة بحث جدٌدة.
ٌصبح ""Search Assistant

6

على شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Search
ٌتم إغالق "."Search Assistant

ّ
مشغل البحث  Search Engineالخاص بك
اختيار
ٌوجد العدٌد من مش ّغالت البحث (مثل  Yahooو Lycosو )AltaVistaوالتً ٌمكنك
استخدامها للبحث عن المستندات على اإلنترنت .قد تجد بمرور الوقت أنك تفضل استخدام أحد
مشغالت البحث بالتحدٌدٌ .تٌح لك  Internet Explorerاختٌار مش ّغل البحث الذي ترٌد
استخدامه.

تحديد مشغل بحث Choose the Search Service
فً هذا التمرٌن ،تقوم بإجراء بحث عن المطاعم ،ثم تحدد مش ّغل بحث مختلف إلجراء بحث
جدٌد عن المطاعم.

إذا قمت بالنقر فوق الزر ""Next
فقط بدالً من السهم المنسدل ألسفل،
ٌقوم مشغل البحث التالً فً القائمة
بإجراء البحث عن المطاعم.

1

على شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Search
ٌتم عرض "."Search Assistant

2

اكتب مطاعم فً مربع النص  ،Find A Web Page Containingثم انقر فوق
.Search
تظهر قائمة باالرتباطات المتعلقة بكلمة مطاعم.

3

فً " "Search Assistantانقر فوق السهم المنسدل ألسفل الموجود على ٌسار الزر
"."Next

الدرس 2

البحث عن المعلومات وإدارتها

تظهر قائمة بمشغالت البحث.
4

انقر فوق !Yahoo
ٌعرض ! Yahooقائمة جدٌدة باالرتباطات المتعلقة بالمطاعم.

5

انقر فوق الزر "."New
ٌمكنك اآلن إجراء بحث جدٌد.

تلميـح
ٌمكنك تغٌٌر ترتٌب قائمة مش ّغالت البحث ومحتواها من خالل النقر فوق الزر ""Customize
فً " ."Search Assistantتظهر النافذة ( Customize Search Settingsتخصٌص
إعدادات البحث) ،وٌتم عرض قائمة بمحركات البحث فً المقطع Choose the search
 .serviceانقر فوق أحد مش ّغالت البحث الموجودة بمربع القائمة ،ثم استخدم الزر " "Resetلٌتم
تحدٌد محرك البحث االفتراضً وسٌتك تحدٌد  . yahooعندما تنتهً من إجراء التغٌٌرات ،انقر
فوق ( OKموافق).

اختيار فئة " "Categoryلتضييق نطاق البحث
فً هذا التمرٌن ،تحدد فئات مختلفة فً "  "Searchلتضٌٌق نطاق البحث.
1

انقر فوق الخٌار ( Find A Businessبحث عن عمل).
ٌتم إجراء بحث عن صفحات وٌب تتعلق بالشركات والمؤسسات.
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ٌمكنك تحدٌد مش ّغل بحث مختلف
إلجراء نفس البحث بالنقر فوق الزر
" "nextفً "."Search Assistant

2

اكتب  Microsoftفً مربع النص ( Businessعمل) ،ثم اكتب  Redmondفً
مربع النص ( Cityمدٌنة) ،ثم اكتب  WAفً مربع النص State/Province
(الوالٌة/المقاطعة) ،ثم انقر فوق الزر .Search
ٌتم عرض قائمة باالرتباطات المتعلقة بـ  Microsoftفً "مساعد البحث".
ثم

انقر

فوق

أحد

ارتباطات

شركة

3

قم بالتمرٌر ألسفل القائمة،
.Microsoft Corporation
تظهر صفحة الوٌب  ،InfoSpaceوتعرض لك معلومات عن .Microsoft

4

فً "مساعد البحث" ،انقر فوق ( New Buttonزر جدٌد) ،ثم انقر فوق الكلمة More

(المزٌد).
تزداد الفئات المعروضة فً قائمة الفئات.
5

انقر فوق الخٌار ( Find In Encyclopediaبحث فً موسوعة).
ٌتم إجراء البحث بواسطة .Encarta

6

اكتب  elephantsفً مربع النص ( Find Encyclopedia Articles Onبحث عن
مقاالت الموسوعة عن) ،ثم انقر فوق .Search
تقوم الموسوعة  Encartaبالبحث عن ( elephantsأفٌال) ثم تعرض قائمة بالنتائج.
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7

انقر فوق االرتباط .Elephant
تظهر صفحة الوٌب  Encartaتحتوي على حقائق عن األفٌال.

8

على شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "بحث".
ٌتم إغالق "مساعد البحث".

استخدام البحث التلقائي Auto search
فً هذا التمرٌن ،تستخدم " "Auto searchللعثور على صفحات وٌب تحتوي على الكلمة
.boeing
انقر فوق الشرٌط "."Address
1
ٌحدد  Internet Explorerالنص الحالً.
اكتب  ،go boeingثم اضغط مفتاح اإلدخال (.)Enter
2

تظهر صفحة الوٌب الخاصة بالبحث التلقائً تحتوي على قائمة باالرتباطات المتعلقة بكلمة
.boeing
3

انقر فوق أي ارتباط تشعبً موجود بصفحة البحث التلقائً لعرض موقع وٌب ٌتعلق بكلمة
بوٌنج.

ٌعرض  Internet Explorerموقع الوٌب الخاص باالرتباط التشعبً الذي قمت بالنقر
فوقه.
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إنشاء القائمة المفضلة Favorites
قائمة المفضلة  Favoritesهً قائمة تقوم بإنشائها وتحتوي على مجموعة من االختصارات
لبعض صفحات الوٌب .تحتوي قائمة " "Favoritesالخاصة بك على مجموعة مجلدات (قد
ٌكون لدٌك مجلدات " "Favoritesإضافٌة إذا كنت قد قمت بإنشائها فً إصدارات سابقة من
 Internet Explorerأو ® :)Microsoft Windowsوهذه المجلدات هً Channels
(قنوات) (وٌحتوي هذا المجلد على القنوات أو مواقع الوٌب المصممة إلرسال معلومات
مخصصة إلى الكمبٌوتر الخاص بك بنا ًء على جدول تم تحدٌثه) ،والمجلد Imported
( Bookmarksإشارات مرجعٌة تم استٌرادها) (وٌحتوي هذا المجلد على اإلشارات المرجعٌة
التً قد تكون قد قمت بإنشائها فً مستعرضات أخرى قبل تثبٌت برنامج Internet
 )Explorerوالمجلد ( Linksارتباطات) والمجلد ( Mediaوسائط) والمجلد Software
( Updatesتحدٌثات البرامج).
ٌمكن أن تقوم القائمة " "Favoritesالخاصة بك بتخزٌن ارتباطات  Linksألي صفحة وٌب
تختارها .وأسهل طرٌقة إلضافة ارتباط هً عرض صفحة الوٌب فً المستعرض الخاص بك
ثم إضافة الصفحة إلى القائمة "."Favorites
باإلضافة إلى مٌزة إدراج ارتباطات لصفحات وٌب فً القائمة "ٌ ،"Favoritesمكنك أٌضًا
إضافة ارتباطات للموارد المحلٌة (مثل محرك األقراص الثابتة الخاص بك أو الملفات
والمجلدات التً تستخدمها باستمرار) .تتٌح لك إضافة مورد محلً إلى القائمة "" Favorites
إمكانٌة عرض هذا المورد بسرعة من خالل النقر فوق االرتباط الخاص به فً القائمة
"المفضلة" .لعرض محتوٌات قائمة " ،" Favoritesانقر فوق الزر " " Favoritesعلى
شرٌط األدواتٌ .تم عرض شرٌط " " Favoritesفً الجزء األٌسر من نافذة Internet
.Explorer
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إضافة صفحة الويب الحالية إلى القائمة Favorites
فً هذا التمرٌن ،تقوم بإضافة الصفحة الرئٌسٌة لـ  Microsoftإلى القائمة "." Favorites
انقر فوق الشرٌط " ،"Addressواكتب  miscrosoft.comثم اضغط مفتاح اإلدخال
1
(.)Enter
ٌتم عرض الصفحة الرئٌسٌة لـ .Microsoft
من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "." Favorites
2
ٌتم عرض الشرٌط "." Favorites
3

من الشرٌط " " Favoritesانقر فوق الزر "." Favorites
ٌظهر شرٌط " "Favoritesانقر فوق الزر "ٌ "Addظهر المربع ""Add Favorite
كما هو موضح فً الرسم التوضٌحً التالً.

تلميح
ٌمكنك أٌضًا استخدام شرٌط القوائم إلضافة عناصر مفضلة إلى القائمة " ."Favoriteقم بعرض
صفحة وٌب .من القائمة " ،" Favoriteانقر فوق " ،"add to favoritesثم انقر فوق "."Ok
4

فً مربع الحوار " ،"Add Favoriteانقر فوق "."Ok
ً
ارتباطا للصفحة الرئٌسٌة لـ  Microsoftكما هو مبٌن
تتضمن القائمة " "Favoriteاآلن
فً الرسم التوضٌحً بالصفحة التالٌة.
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5

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Favorites
ٌتم إغالق الشرٌط "."Favorites

إضافة الـ  Desktopإلى القائمة Favorites
فً هذا التمرٌن ،تقوم بإضافة سطح المكتب  Desktopالخاص بك إلى القائمة "."Favorites
1

انقر فوق الشرٌط " ،"Addressواكتب  ،Desktopثم اضغط مفتاح اإلدخال (.)Enter
تظهر محتوٌات  Desktopالخاص بك.

2

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

عندما تقوم بالنقر فوق أحد
االرتباطات بالقائمة ""Favorites
باستخدام القائمة "ٌ ،"Startفتح
برنامج Internet Explorer
وٌعرض صفحة الوٌب التً قمت
بتحدٌدها.

3

فً مربع الحوار " ،"Add favoriteانقر فوق "."Ok
ٌتم إضافة سطح المكتب الخاص بك إلى القائمة "."Favorites

4

انقر فوق الزر " "Backللعودة إلى صفحة الوٌب السابقة.

5

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."Favorites
ٌتم عرض الشرٌط " ." Favoritesالحظ أن القائمة " " Favoritesتحتوي اآلن على
ارتباط لسطح المكتب.

6

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "." Favorites
ٌتم إغالق الشرٌط "." Favorites

استخدام مجلد المحفوظات History
لقد انتهٌت ًتوا من تصفح اإلنترنت لمدة ست ساعات قضٌتها فً البحث عن معلومات عن
مشروع  .Lakewood Mountains Resortواكتشفت متأخرً ا أنك قد نسٌت إضافة بعض
المواقع المفٌدة إلى القائمة " ."Favoritesفٌنتابك شعور باألسف وتتساءل ما إذا كنت ستتمكن
من إعادة تتبع الخطوات التً قمت بها .من حسن الحظ ،أن شرٌكك ٌمر بجوارك وٌالحظ
الحٌرة المرسومة على وجهك .وبٌنما تشرح له أنك لن تستطٌع "العثور مرة أخرى" على هذه
الم واقع مهما حاولتٌ ،قاطعك شرٌكك وأنت تتحدث وٌسألك إذا ما كنت قد بحثت عنها فً
المجلد "."History
ٌقوم برنامج  Internet Explorerتلقائًٌا بحفظ سجل لكل جلسة عمل لتصفح اإلنترنتٌ .وجد
هذا السجل فً المجلد " ،"Historyالذي ٌحتوي على ارتباطات لكل موقع قمت بزٌارته على
اإلنترنت .كما ٌقوم المجلد " "Historyأٌضًا بتخزٌن بعض الحقائق األخرى مثل الٌوم الذي
قمت فٌه بزٌارة كل صفحة من صفحات الوٌب.
لعرض محتوٌات المجلد " ،"Historyانقر فوق الزر " "Historyعلى شرٌط األدواتٌ .ظهر
الشرٌط " "Historyعلى الجانب األٌسر وبه مٌزة بحث تسمح لك بكتابة إحدى كلمات البحث
لتحدٌد أحد المواقع التً قمت بزٌارتها.
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ً
محتفظا بالعناصر
ٌمكنك تحدٌد المدة الزمنٌة التً ٌظل خاللها برنامج Internet Explorer
فً المجلد " ."Historyافتراضًٌاٌ ،قوم المجلد " "Historyبتخزٌن ارتباطات لكافة المواقع
التً قمت بزٌارتها خالل آخر عشرٌن ٌومًا .بعد تخزٌن عنصر ما لمدة ٌ 02ومًاٌ ،تم حذفه.
للمزٌد من التحكمٌ ،مكنك إزالة بعض االرتباطات المخزنة فً المجلد "ٌ "Historyدوًٌا .تشٌر
 Microsoftإلى إزالة كافة االرتباطات الموجودة فً المجلد " " Historyبمصطلح مسح
المحفوظات.
ٌفترض هذا التمرٌن أنك قد قمت
بزٌارة موقع
Lakewood Mountains Resort

الٌوم.

عرض المحفوظات View History
ٌمكنك عرض المحفوظات الخاصة بالمواقع التً قمت بزٌارتها على اإلنترنت بضغطة زر.
فً هذا التمرٌن ،تستعرض محتوٌات المجلد "." History
1

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "." History
ٌتم عرض الشرٌط "." History

2

على الشرٌط " ،" Historyانقر فوق الزر "."Search
ٌظهر مربع النص "."Search for

3

فً مربع النص " ،"Search forاكتب  lakewoodثم انقر فوق "."Search Nor
تظهر قائمة بمواقع الوٌب التً تحتوي على الكلمة .lakewood

الدرس 2

انقر فوق مجلد لفتح قائمة
باالرتباطات الموجودة به ،ثم انقر
فوق ارتباط لعرض صفحة وٌب قمت
بزٌارتها مؤخرً ا.

البحث عن المعلومات وإدارتها

4

انقر فوق الزر "."View
تظهر قائمة منسدلة.

5

انقر فوق الخٌار "."By date
تظهر قائمة مجلدات بمواقع الوٌب التً قمت بزٌارتها الٌوم.

6

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."History
ٌتم إغالق شرٌط "."History

تكوين إعدادات المحفوظات History Settings
ٌمكنك تغٌٌر طول الفترة الزمنٌة التً ٌحتفظ فٌها  Internet Explorerبمعلومات عن
المواقع التً قمت بزٌارتها .فً هذا التمرٌن ،تقوم بتكوٌن إعدادات المجلد "."History
1

من القائمة " ،"Toolsانقر فوق "."Internet Options
سٌتم عرض مربع الحوار " "Internet Optionsكما هو موضح فً الرسم التوضٌحً.

13-2

استخدام اإلنترنت والويب

14-2

2

3
4

من عالمة التبوٌب " "Generalفً المقطع " ،"Historyانقر نقرً ا مزدوجً ا فوق مربع
النص "."Days to keep pages in history
ٌتم تحدٌد العدد فً مربع النص.
اكتب .31
ٌتغٌر اإلعداد إلى ٌ 02ومًا.
فً مربع النص ،احذف  ،02واكتب  ،21ثم انقر فوق "."Ok
ٌعود اإلعداد إلى ٌ 02وم ،وٌتم إغالق مربع الحوار "."Internet Options

مسح مجلد المحفوظات Clear History
ٌمكنك القٌام ٌدوًٌا بإفراغ مجلد المحفوظات من محتوٌاته أو "مسحه" .فً هذا التمرٌن ،تقوم
بمسح كافة محتوٌات المجلد "."History
1

من القائمة " ،"Toolsانقر فوق "."Internet Options
ٌتم عرض مربع الحوار "."Internet Options

2

من عالمة التبوٌب " "Generalوفً المقطع " ،"Historyانقر فوق الزر " Clear
."History

الدرس 2

البحث عن المعلومات وإدارتها

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

3

انقر فوق "."Ok
ٌتم حذف محتوٌات المجلد "."History

4

انقر فوق "."Ok
ٌتم إغالق مربع الحوار "."Internet Options

5

من شرٌط األدوات ،انقر فوق الزر "."History
تختفً قائمة االرتباطات من الشرٌط "."History

6

انقر فوق الزر " "Historyمرة أخرى.
ٌتم إغالق شرٌط "."History
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ملخص الدرس
تناول هذا الدرس أساسٌات البحث عن المعلومات على اإلنترنت وإنشاء قائمة بمواقع الوٌب
المفضلة لدٌك ومراجعة المحفوظات الخاصة بمواقع الوٌب التً قمت بزٌارتها مؤخرً ا وإدارة
مٌزة المحفوظات ببرنامج .Internet Explorer
إذا كنت ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى الدرس التالً:



انقر فوق الزر " "Closeفً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من شاشة Internet Explorer

إلغالق المستعرض.

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



انقر فوق الزر " "Closeفً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من شاشة Internet Explorer

إلغالق المستعرض.

الدرس 2

البحث عن المعلومات وإدارتها

االمتحان القصير
1

ما األداة التً تستخدمها للبحث عن معلومات على الوٌب؟

2

كٌف تقوم بالبحث عن عدة عناصر على الوٌب؟

3

كٌف تعمل Hyperlinks؟

4

ً
محتفظا بالمعلومات وف ًقا لإلعدادات
ما هً المدة التً ٌظل فٌها المجلد ""History
االفتراضٌة؟

التمارين الشاملة
التمرين  :1من شرٌط أدوات برنامج  ،Internet Explorerانقر فوق الزر " ."Searchفً
" ،"Search Assistantاكتب  ،googleثم انقر فوق " ."Searchحاول قضاء بعض الوقت
فً تجرٌب العدٌد من محاوالت البحث على الوٌب باستخدام مشغل البحث .Google
التمرين  :2قم بإنشاء مجلد جدٌد للقائمة " "Favoritesالخاصة بك ،مثل مجلد للصفحات
الرئٌسٌة الخاصة بأصدقائك الذٌن لدٌهم مواقع على الوٌب ،أو مجلد لالحتفاظ بارتباطات
متاجر الكتب المفضلة على اإلنترنت .بعد ذلك ،أضف ارتباطات لمجلدك الجدٌد.
التمرين  :3إذا كانت ارتباطات القائمة " "Favoritesالخاصة بك غٌر قلٌلة ،جرب النقر فوق
هذه االرتباطات وسحبها ألعلى وألسفل فً القائمة .قم بنقل أكثر االرتباطات التً تقوم
بزٌارتها إلى أعلى القائمة.
التمرين  :4استخدم المجلد " "Historyلمراجعة المواقع التً قمت بزٌارتها على الوٌب الٌوم.

17-2

