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ما هي شبكة اإلنترنت؟
شبكة اإلنترنت مدهشة وسهلة لإلستكشاف على الكمبيوتر أو التابليت أو 

الهاتف الذكي. وفي ما يلي بعض النصائح حول كيفية البدء.

إن شبكة اإلنترنت هي أكبر مكتبة في العالم، ومركز للتسوق، ومركز 
معلومات ونقطة اللقاء االجتماعي، وكلها في بوتقة واحدة.

يمكنكم االتصال مع األصدقاء والعائلة، والعثور على المعلومات، وشراء 
السلع ودفع الفواتير، ولعب األلعاب، ومشاهدة األفالم وأكثر من ذلك بكثير 

على شبكة اإلنترنت. والشيء األفضل أنكم ال تحتاجون كثيراً للبدء.

كيفية الوصول إلى اإلنترنت
للوصول إلى اإلنترنت، سوف تحتاجون إلى خدمة اإلنترنت، وتسمى أيضاً 

 النطاق العريض )broadband(. ويمكنكم الحصول على هذه الخدمة 
 من مزود خدمة اإلنترنت )Internet Service Provider-ISP( أو من مزود الهاتف المحمول. 

 عندما يجري ربطكم باإلنترنت، 
فأنتم سوف تكونون ‘online’، اي ‘على االنترنت’.

متصفح الويب
  .’app‘ الشيء اآلخر الذي تحتاجونه هو برنامج متصفح الويب، المعروف أيضا باسم تطبيق أو 

 لدى كل كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو تابليت أو هاتف ذكي واحد مثبت داخله. اعتماداً على 
الجهاز، سيتم تسمية متصفح الويب:

Microsoft Edge  •
Apple Safari  •

Google Chrome  •
Mozilla Firefox  •

 إذا نقرتم أو طرقتم بخفة على رمز 
تطبيق متصفح الويب، فسيبدأ المتصفح.

اإلنترنت هو مدهش وسهل الستكشافه!
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ما هي شبكة اإلنترنت؟
الكتابة في عنوان الويب

بمجرد بدء المتصفح، تحتاجون إلى إخباره بزيارة موقع على شبكة 
االنترنت. ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

أنقروا على شريط العناوين.  	.1
اكتبوا عنوان الويب للموقع الذي تريدون زيارته. على سبيل المثال،  	.2
كتابة www.abc.net.au/news/sport سوف يخبره بفتح 

.ABC موقع
اضغطوا على Enter في لوحة المفاتيح. 	.3

طالما لديكم اتصال باإلنترنت، سيتم تحميل صفحة الويب في المتصفح الخاص بكم.

روابط الويب والمالحة
بعض النصوص والصور على صفحة الويب تُسمى روابط الويب. عند النقر على رابط ويب، سوف يأخذكم إلى صفحة 
جديدة، وعادة ما تكون ذات صلة بنص الرابط أو محتويات الصورة التي نقرتم عليها. يمكنكم معرفة ما إذا كان شيء ما 

رابط ويب إذا:

يكون النص ملوناً باللون األزرق أو تحته خط. 	•
عند تحريك مؤشر الماوس فوقه، يتغير المؤشر من سهم إلى إصبع يشير. 	•

أثناء النقر على رابط ما يأخذكم إلى صفحة جديدة، يمكنكم دائماً العودة 
إلى الصفحة السابقة. انقروا على زر الرجوع )السهم األيسر( في 

المتصفح للعودة إلى الصفحة السابقة.

اكتبوا عنوان الويب هنا

هذا هو رابط ويب
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ما هي شبكة اإلنترنت؟
إجراء بحث

 ال يُتوقع منكم أن تتذكروا عنوان كل موقع على شبكة اإلنترنت! 
 هناك محركات البحث التي سوف تساعدكم في العثور على المواقع 

على شبكة اإلنترنت.

هناك طريقتان إلجراء بحث على الويب.

أكتبوا عنوان الويب لمحرك البحث.  	• 
)مثل www.google.com.au( في شريط عنوان متصفح 

الويب الخاص بكم، ثم إعملوا البحث من موقع محرك البحث.
ببساطة اكتبوا اسم أو وصف للشيء الذي تبحثون عنه في شريط عنوان متصفح الويب. 	•

سيستجيب محرك البحث بروابط الويب للمواقع التي يعتقد أنها قد تهمك.

إستعدوا لتصفح اإلنترنت!
هذه هي األساسيات! أنتم اآلن على استعداد لتصفح اإلنترنت حيث أنكم مسلحون بالمعرفة حول متصفح الويب وروابط 

الويب ومحركات البحث،!

تبسيط مصطلحات اإلنترنت.

دليل للمواقع. مثل الصفحات الصفراء لإلنترنت. 	 محرك البحث - 

 www.abc.net.au المثال	سبيل	على	معين.	ويب	موقع	على	العثور	يمكنكم	حيث	عنوان الويب -    العنوان
هو	عنوان	ويب.

البرنامج	الذي	تستخدمونه	لتصفح	اإلنترنت. متصفح الويب -  

هو	زر	داخل	صفحة	ويب	ينقلكم	إلى	صفحة	مختلفة. رابط الويب –  

صفحة	واحدة	من	المعلومات	على	شبكة	االنترنت. صفحة الويب -  

مجموعة	صفحات	تنتمي	إلى	فرد	أو	شركة. موقع الويب -   

أكتبوا عنوان الويب هنا


