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   :مقدمة
 

 في « ARPANET »  يكيانطلقت فكرة االنترنت من مشروع عسكري أمر :نظرة تاريخية

  . أي خطر نووي محتمل تصمد أمام الستينات بغية تصميم شبكة معلوماتية قوية المركزية

  ومنذ ذلك الوقت تطورت االنترنت لتصبح احد أهم مميزات العصر الحالي

الكمبيوتر التي تبقى في  االنترنت عبارة عن شبكة ضخمة تربط بين الماليين من أجهزة : تعريف

  .التيار الكهربائي إال في بعض حاالت الصيانة  لمدة سنوات أو حتى فصل غيل دون توقف حالة تش

  هي إال مجرد صفحات رقمية يتم تخزينها والمواقع التي تراها على االنترنت ما

 . على هذه األجهزة

  :أهم الخدمات التي تقدمها االنترنت -1
  

  Emailالبريد االلكتروني -
  Forumsمنتديات النقاش  -
    FTP نقل الملفات- 

 البحث عن المعلومات -
   Chatالحوار التفاعلي المباشر  -
  

   : شروط االتصال باالنترنت-2
 

 : يلي يتطلب االتصال باالنترنت ما
  جهاز كمبيوتر-1

  ويمكن أن يكون مثبتا داخل الكمبيوتر) Modem (جهاز المودم-2

  المعلومات عبر خطوط الهاتفأو بخارجه ويسمح هذا األخير بإرسال واستقبال
  رقمي  يخط هاتف-3
أنظر الشكل .Cerist مقدم خدمات انترنت وهي الشركة التي تربط جهازك باالنترنت مثال-4

  .المقابل
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  : Internet Explorer استعمال برنامج المالحة -3

  
ارة المواقع الموجودة علي مختلف أجهزة  تسمح بزي)Surfer (ت اإلبحار أو المالحة عبرا النترنإّن

المثبت في جهاز  )Navigateur( بالشبكة ويتم ذلك باستعمال برنامج المالحة ةالكمبيوتر المتصل

 هذا البرنامج هو تصفح االنترنت بمعني فتح المواقع ةومهم.الكمبيوتر المراد استعماله في اإلبحار

 من إنتاج شركة ميكروسوفت  Internet Explorerوالتعامل معها ولعل أشهرها هو برنامج 

نتعرف على مكونات نافذة إنترنت في الفقرة المقبلة  . Windowsوالمثبت مع معظم أنظمة 

  . االنترنت أو مستكشفإكسبلورر

  

  

  

  
 

يوترجهاز الكمب  

 برنامج مالحة
Navigateur 

 مودم
Modem 

 خط هاتفي

 مقدم خدمات االنترنت
ISP 

1 

5 

4 

3 

2
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 تالفرو قابعض هناك  ولكنرأينا   كماWindows نافذة أي كل مكونات لهانافذة البرنامج   شكل

 : التي نلخصها فيما يلي

  .عند الضغط عليه يوقف تحميل الموقع المطلوب :Arrêter/Stop إيقاف الزر•

  .يقوم بإعادة تحميل الموقع لتراه من جديد :Actualiser/Refresh التحميل زر إعادةال •

يقوم بفتح صفحة من موقع  وعند الضغط عليه :Page d’accueil االفتراضية زر الصفحة •

 إكسبلورراإلنترنت، ويمكنك تغيير هذه الصفحة من خصائص إنترنت  معين كل مرة تدخل فيها

  . تريدالذيمن هناك يمكنك كتابة الموقع  Adresse  وستجد كلمة العنوان

  تفضل زيارتها ويمكنكالتيالمواقع هذا مكان تضيف إليه   :Favoris/Favorites المفضلة•

  .Ajouter/ Addإضافةإضافة ما تريد عن طريق كلمة 

ليه  زرتها من قبل ونحتاج إالتيالمواقع  يحتوى على أسماء :Historique/History التاريخ •

  .مثال اسمه إذا أردنا العودة إلى موقع معين قد نسينا

ستكتب فيه اسم   البرنامج ألنكفيهذا الشريط مهم جدا  :Adresse /Address شريط العنوان •
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من  صفحة رئيسية وكل موقع له  تريد أن تتصفحه، والموقع عبارة عن عدة صفحاتالذيالموقع 

 إل أريو   تكتبه اسمهالذيعنوان الموقع  ينبغي معرفته أن والذي خاللها تتابع إلى بقية الصفحات

 Uniform Resource Locator  : وهى اختصار URL أو إيرل

 : األجزاء التالية  إيرل تكون منوأي

 
  :الوطني للتعليم والتكوين عن بعد  الديوان موقع :مثال  
 
 

 
 
       : World Wide Web هو اختصار لـwww معنى 
 

عنى الشبكة العنكبوتية العالمية تشبيها ببيت العنكبوت نظرا للعدد الهائل من أجهزة والتي ت

  .الكمبيوترات المتصلة بالشبكة بكيفيات مختلفة

أن بعض المواقع يجب أن  الحظ المفاتيح لوحة فيEnter الموقع تضغط على الزر عندما  تكتب

 ttp ويمكنك االستغناء عن  dz.edu.onefd.www://http الديوان السابق موقعمثل  www كتب

   dz.edu.onefd.www : كالتاليالموقع  ليكون 
                     :المثال السابق هكذا فيالديوان يمكنك أن تكتب موقع  •

www.onefd.edu.dz                         
 

ألن كل عنوان لموقع  الخ، الفكرة بسيطة .. net ؟ ما معنى هذا؟ ولماذا هناك مواقع comمواقع

  : بحروف تدل على قيمة معينة وإليك هذا الجدول للتوضيحينتهي

 
com   معناه أن الموقع تجارى اختصار Commercial  

net   اختصارNetwork  

edu   اختصار éducation عليم للتأي  

gov   راختصا Gouvernement حكومي موقع أي  
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org  اختصار  Organisation  ال تجاريةوتعنى منظمة 

info  اختصار  Information  معلومات وأن الموقع يقدم  

dz  بلد هو الجزائر  السم  اختصارAlegria       

au  اختصار آخر السم بلد وهى أستراليا Australie  

 
 موقع  إنشاء أنني يمكنني على فكرة محتويات الموقع بمعنى أساسيبشكل  هذه االختصارات ال تدل

 Comتجاريا وال يكون.  
 

  :البحـث

إن االنترنت منجم ضخم للمعلومات بشكلها الخام و عملية البحث عن المعلومة المفيدة و الوصول 

  :إليها بسرعة تتطلب منهجية ندرجها في العناصر التالية

مفاتيح             طريق كلمات دقيقة نعتبرها ن تحديد نوع المعلومة التي نبحث عنها ع-1

  .المعلومة

  . اختيار وسيلة بحث فعالة-2

  . من أجل بحث عام نستعمل محركات البحث -3

  . من أجل بحث متخصص نتوجه إلى المواقع المتخصصة-4

 من إعادة اختيار الكلمات المفتاحية بشكل  إذا لم تتحصل على نتائج مرضية خالل بحثنا ال بد-5

  .أدق و نعيد البحث

 عندما نصل إلى المواقع التي تهمنا و بصورة خاصة المواقع التي لها عالقة بميادين اهتمامنا -6

  .Internet explorer في برنامج المالحة favoris)(نضيفها إلى قائمة المفضلة 
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  : محركات البحث-4
  

  

 :أهمها بالغة الفرنسية )les mots- clés( فعالة للبحث باستعمال الكلمات المفتاحية هي وسائل
 
  

fr.google.www                           fr.altavista.www 
fr.yahoo.www 

 
 :أما باللغة العربية

 
  

Google Arabic-                                  
 

com.elkhayma.dir.www                  net.dalil.www              
com.konouz.www  

 

 
 GOOGLEالصفحة الرئيسية لمحرك البحث 

  )اللغة العربية(
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 GOOGLEالصفحة الرئيسية لمحرك البحث 
  )ةاللغة الفرنسي(
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  الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعدالصفحة الرئيسية لموقع
 

  :دنصائح للبحث الجي
  
 . ابدأ بثالثة أو أربعة كلمات مفتاحيه على األقل لكي ال تجد نفسك أمام الماليين من النتائج-

  

  . حاول كذلك مع مرادفات الكلمات التي تبحث عنها-

  

 للبحث عن الكلمة كما هي، ضعها بين مزدوجتين في حقل محرك البحث،إذا رغبت مثال في -

بين مزدوجتين في " مدارس ابتدائية"ئية أدخل كلمة البحث عن صفحة خاصة بالمدارس االبتدا

  .محرك البحث

  

. في حقل البحث"+"  كل كلمة تظهر في الصفحات المتحصل عليها يجب أن تكون مرفقة بعالمة -

في نفس " الجزائر"و " جغرافيا"إضافة إلى ذلك فإن أردت البحث عن صفحات تخص الكلمات 

  ").الجزائر+جغرافيا"و ليس فقط "(الجزائر+جغرافيا:"+الوقت قم بالكتابة على الشكل التالي

تاريخ تعديل (تسمح بالتعريف بخصائص البحث " متقدمة "معظم محركات البحث تقترح طرقا 

  ).الخ.......الصفحات،البلد،
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:المواقع المتخصصة  

 
يتعلق يمكن أن .يتعلق األمر بمراكز المعلومات التي تجمع كل المعلومات المتعلقة بميدان معين

 .Web مبتكرة من طرف مصممي الموقع،أو بعناوين خارجية حول الـ تاألمر بمعلوما

  

  :نجد مثال مراكز معلومات حول التعليم و التكوين

  

 http//www.Meducation.edu.dz :  موقع وزارة التربية الوطنية-

  

  http//www.onefd.edu.dz: موقع الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
  
  :  موقع المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم-

http//www.infpe.edu.dz 
  

  

   : تطبيق-5
  

يمكنك إجراء تطبيقات حية حول هذه الوحدة باستعمال أسئلة التقويم الذاتي الموجودة بداخل القرص 

قع الديوان الوطني مباشرة من االنترنت على مو أو 3 و 2المرفق مع اإلرسال  CD  المضغوط 

                            dz.edu.onefd://httpللتعليم و التكوين عن بعد 

 .اإلعالم اآللي كما أنه يمكنك أن تجد معلومات إضافية/ أسئلة التقويم الذاتي / في جناح المتعلم 


