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إستخدام محركات البحث
تمكنكم محركات البحث من العثور على جميع أنواع المعلومات بسهولة.

فوائد إستخدام محركات البحث
تساعدكم محركات البحث في العثور على ما تبحثون عنه على اإلنترنت.

هناك العديد من محركات البحث، بما في ذلك Google و Yahoo و 	•
.Bing

لبدء عملية بحث، اكتبوا ما تريد ون معرفته أكثر في خانة البحث  	• 
وانقروا على العدسة المكبرة.

إذا كنتم ترغبون في البحث عن عبارة، قوموا بوضعها بين “عالمات  	•
االقتباس” )استخدموا العالمات المؤلفة من شحطتين”(. وإال فإن البحث 

سيكون للكلمات الفردية.
سيتم عرض نتائج البحث كقائمة. قد تكون هناك بعض اإلعالنات أو الروابط اإلعالنية في أعلى القائمة، قبل ظهور  	•

نتائج البحث الفعلية.
إذا قمتم بإجراء خطأ إمالئي، سيحاول محرك البحث العثور على ما تبحثون عنه. 	•

إستخدام عناوين وإشارات المواقع 
إذا كنتم تعرفون بالفعل عنوان الويب الذي تريدون زيارته، فلن تحتاجون إلى محرك البحث.

اكتبوا عنوان الموقع في شريط العناوين في متصفح الويب. هذا موجود بالقرب من أعلى نافذة المتصفح. انقروا  	.1
على شريط العناوين للبدء.

يمكنكم تخطي //:http  في البداية. سيضيف المتصفح ذلك لك. 	.2

Bingو Yahoo و Google
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إستخدام محركات البحث
إجعلوا من السهل العودة إلى موقع بإستخدام اإلشارات المرجعية أو 

التفضيالت.
اإلشارات المرجعية والتفضيالت	هي	أسماء	مستخدمة	من	قبل	 	•

متصفحات	الويب	المختلفة	لنفس	الوظيفة. 
اإلشارات المرجعية والتفضيالت هي اختصارات إلى موقع  	•

إلكتروني.
على كمبيوتر ويندوز، تقومون بحفظ إشارة مرجعية بالنقر على  	•

النجمة في شريط عنوان المتصفح، وتأكيد االسم والموقع.

البحث في مواقع الويب
لدى العديد من المواقع تسهيلة البحث الخاصة بها لمساعدتكم في العثور على المعلومات داخل مواقعهم.

ابحثوا عن مربع مع عدسة مكبرة بالقرب من أعلى الموقع.  	•
أدخلوا المعلومات وانقروا على العدسة المكبرة. 	•

سيكون البحث داخل هذا الموقع فقط. 	•
لن يكون هناك خيار لعرض الصور فقط. 	•

عادة ما تكون أكثر صرامة بالنسبة لإلمالء من محرك البحث بالنسبة لإلمالء. 	•

حفظ الصور والملفات من اإلنترنت
قد تحتاجون أحياناً إلى حفظ النماذج أو الوثائق أو الصور من اإلنترنت. وهذا ما يسمى بالتحميل.

معظم الوثائق والصور ووسائل اإلعالم األخرى هي محمية بحقوق الطبع والنشر. من غير القانوني استخدامها  	•
بدون إذن من مالك الموقع.

.JPG معظم الصور على اإلنترنت هي على شكل 	•
العديد من الوثائق هي على شكل وثائق قابلة للنقل،  أو PDF. قد يكون لدى جهاز الكمبيوتر  	• 

الخاص بكم برنامج Adobe Reader  لقراءة هذه الوثائق. إذا لم يوجد، يمكنكم تحميله من 
.Adobe موقع

إذا كان لديكم إذن، يمكنكم تنزيل هذه الوثائق وغيرها. 	•
للتنزيل، انقروا الزر األيمن للماوس على الشيء. 	•

إذا كانت صورة، انقروا على حفظ الصورة بإسم )Save image as(. وإال، انقروا على  	• 
.)Save link as( حفظ الرابط بإسم

حفظ إشارة مرجعية بالنقر على النجمة

نسق )شكل( الوثائق 
القابلة للنقل


