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   إٌجاد المعلومات على االنترنت

How to Find Information on the Internet 
 
متاة  الصةتة الصةتي    أستااذكنت طالبا في قسم اللغة االنكليزية وطلب منك  إذا

فعليتك الاككيت  مليتا قبتو قتةومك     Cat in the Rainالبحت  فتي مصتاالت  ت  
المعلومتتة ويجتتب مع فتتة متت  فتتو المعلتتل وكتتو العوامتتو الماعلصتتة بتت     إليجتتاة

 إذ فتي ةتكحاامم الصيةتية ال ةتكحات ماك قتة  إ متالمميتة جو  فالمعلكو  
 مع فة الكااب سيكية بانجاز جمة كبي .

 

 ?Where to begin ولكن من أٌن أبدا

 
 وأيتت ما  ملكتتات االنا نتتت ميتت  مع فتتة لتتةم احتتة وفتتي ماغيتت   بتتي  فاتت   

معلومتات  ت  يجتة معلومتات ييالتل  تةةفا   Googleفمح ك البح  كوكتو 
   أوفكتتو الصتت اي ينتتيكو  واييتت و  يصتت . AltaVista  الاكستتاا محتت ك البحتت

   وةكحات انامتت ةتيحياما يغي  المعلومات األي والبعض يحذل والبعض 
! وفو ذات طبيعة ماغي   ال احتة يعت ل  تةة الملكتات ة لاذ  ممماك ليست سم

  ةة الةكحات ؟ أوالموجوة   لى االنا نت 
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ادون وجمع المعلومات ٌّ   Hunters and Gatherers .الص
 

ا   ملية جمع المعلومتات احاتاب بعتض التذكاي فمتي مصتو الةتياة التذ  يةتية 
الذي   األصياص  فمناك  ة  ط ق و ة  اكنيكات ميالكة ابعا لمما    الك ائس
فتتي فتتذا البحتت   أال  أنتتت   فتتي االنا نيتتت المعلومتتات بممتتا باقانتتاصيصومتتو  

 الةقة.  إلى ملية احااب  إنماالكبي  م  مك ةات الكلمات كيل اياا  ما ا ية 
   المعلوماِت  أنت ال ُاكّاُش الويَب مباص  . بتةال  ِمت  أَْنتك ُاكتّاُش  ابح  نةما 

ة حيتت  نحتتو األمتتاكِ   لتتى الصتتبك ذا  سي صتتةانكاألةلتتَة َ وقوا تتَة البيانتتات  اللتت
.  المعلومات َاساص ُّ
اإلنا نُت مي  منّظمُة  الاي ُاتعّة  إلتى األستئلِة نوة ا  نصولما ا  قنية إنافية 

فناك. أ  واحة ُيْمِكُ  أَْ  َيْنصَ  أّ  صَئ وال أحة الاي اوجة  حوو صصِة المعلوماتِ 
جمع ص  يَا . فعليك ا  اع ل مةة  فذه المعلومات فانا  نةما ا أوُيصّةُ  ةقَا  

أ  يلكيتة  نت    انت  متواط   أوةتاحب الموقتع  إلىالمعلومات يجب ا  انظ  
 أومنت  ومصا نامتا متع اييت ي     الةاة   لي ا  اةقق المعلومات  إذ  اة  

فذه جامعة  المية فا اصة ا  الموصصية بما جية  فذا الكةِو َسُيزّوُةك بالممتا اِت 
المعلومتاِت فنتاك. أنتت َستَااعلُّم حتوو  الاي احااجماَ  لَصتّق ط يِصتَك يتيو جبتاوِ 

وكيكية اساعمالما . في الكةِو الصاةِم  أنتت َستَاُكوُ   ليساعماواألةواِت الميالكِة 
ُمْسَاِعّة لَاصييم المحاوم َاِجُة فتي  مليتاِت بحصتَك  لتذا أنتت ُيْمِكتُ  أَْ  َاْصتعَ  بالصصتة 

 والمعلوماَت ةحيحُة.
 

 URLs, Browsing,   Tools استعمال : أٌجاد المعلومات

 
 نتتةما احةتتو  لتتى مكتتا  

اكاتب  إ المعلومات  ليتك 
العنتتتتوا  مباصتتتت   واتتتتةيو 

 وأنتتتالتتك المعلومتتات  إلتتى
اعلمتتتت فتتتي فةتتتو ستتتابق 
كيتتتل اكاتتتب العنتتتوا  فتتتي 

فتتاذا  المكتا  الميةتص لت 
كنتتت ا متتب فتتي التتةيوو 

 األبتتيضموقتتع البيتتت  إلتتى
فو  نوا  حكتومي   www.whitehouse.gov العنوا  مباص    فعليك كاابة

 ا  ف  جيةا وليس فناك حاجة اكاب  في مح ك البح  ليجةه لي  وانأ

http://www.whitehouse.gov/
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 تجّولْ حول االنترنت

 المعلومات  لى صبكة االنا نت  اةإليجفناك  ة  ط ق فعالة 

  The Link  الوصالت -ٔ

ة   لتى مواقتع الويتب  واعطتي وواحة  مت  التك األمتو  فتي الوةتيت الموجت
لكنما  يمك  ا  اصوةك الى ةكحات أي م واأليت م اصتوةك  أيناناائج كبي   

 نمتا أ  ا  المعلومتة الاتي ا يتةفا الى الةتكحات ذات الموانتيع الاتي ابحت  
 أكص . أوبعة ةكحاي   اأايك ل بما

 بما ال ب  أول بما اعني بطو الغ ب الماوحش Buffalo Bill“فكلمة "بيو" 
 .الصةم انما ساجلب كو صي    فذا المةطلح ك  

  Browsing .الَتَصفُّح -2

الَاَةتتتكُّح   وواحتتتاأنتتتت َيِجتتتُب أَْ  
ولكتتتتتت  اتتتتتتذك  ا   وأكصتتتتتت  أكصتتتتتت 
 إلتتتتى اأيتتتتذك أ ااتتتتك يمكتتتت  يطو

 أوماافتتات ول بمتتا اعطيتتو حاستتوب 
  .إليكةيوو الماك ز 

نةتتتتتتيحة ! إذا َاحاتتتتتتاُب المعلومتتتتتتاَت 
فالَاَةتتتتكُّح لَتتتتيَس ايايتتتتا ك  بستتتت  ة  

اياتتتتا  ُ أحتتتتة  أ األفنتتتتَو.أنت يجتتتتب 
الط ِق األيت م إليجتاة المعلومتاِت  مصتو 

 اساعماو أ   ماكنة البح .

 Search tools  أدوات بحثِ  -3

 أةوات بحِ  أةواَت مماازَ  إليجاة المعلوماِت  لى اإلنا نِت.
 Search مكتتائ  البحتت  واعابتت  

engines   األةوات أفنتتتتتتتومتتتتتتت 
ُاكّكُ  بأملتب األحيتا  كتأةا  والاي 

  لك  فنتاك فتي  www بحَ  في

الحصيصتتتتة بنتتتتعة أةوات ميالكتتتتة  
األةلتتتتتِة  والويتتتتتب  التتتتتكم  بنتتتتت

الميكي.فتتتتتذه َكانتتتتتْت  أوالعميتتتتتق 
أصياَي منكةلَة وبعية  بعنما  ت  

ا   لكتتتت  اليطتتتتوَط بيتتتتنمم  األيتتتت 
 .ُاةبُح أكص  اككم ا ا ُكّو الوقت 

 

http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter4/page8.html
http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter4/page8.html
http://www.myarmylifetoo.com/data/internetcourse/chapter4/page8.html
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  Think before you search كر قبل البحثف

 

   إليتتكلمتتا ط قمتتا الميالكتتة للاعامتتو متع الةتتكحات وجلتتب المعلومتتات  أةا كتو 
الميالكتة للحةتوو  لتى المعلومتة ستيكو  احتةفا  األةواتةما اسايةم فذه و ن

! وستول ايالتل فانتا ا متب ا  يكتو  الكوكتو فتو مكنتلي بالبحت  مكنياك
 المكاايح الاي اسايةمما لعملية البح  وجمع الحصائق والمعلومات المطلوبة 

مكا  فذه  ي أساكك   أنتكنت طالبا جةيةا ومصبوال في جامعة  المية    إذااما 
ككاياتك  إذ  الطلبتة.ال  وإ تةاةالتذي  ية ستو  فيمتا  األستااذ الجامعة وم  فم 
الطت ق الاتي ستول استايةمما للبحت   ت  متا  وأ  اإلبحا ااطلب الاككي  قبو 

ات والطتت ق الميالكتتة لَجْمتتع المواقتتِع وُاصتتّةُممم إليتتك. ةوا يتتة  َاستتاعمُو ُكتتّو  األ
 اصنتتتا  أونتتتت َستتتَاِجُة واحتتتة متتت  المحامتتتو وأ  لييايتتتا فنتتتاك أةوات  ةيتتتة  

 .َسُاةبحاِ  أصيائَك المكّنلةَ 
 

 المساعدة فً التهٌئة والتحضٌر قبل البحث 
 
 أوبالكلمتات الةليليتِة  اتأايوَاْبحتُ   نت   التذ   أنت َيِجُب أَْ  ُاكّكَ  بصتأ  متا -ٔ

   .إيجاةه وواحاالص وِط الاي ُامّصيِ  ما 
ستتا ُةك أينتتا  ُاصتتّ ُ  أَّ  أةاَ  أَْ  َاستتاعمَو. إذا أنتتت الغت ض  متت  البحتت   َسيُ  -ٕ

 ت   ةما ابحت  َستَيُكوُ  ميالتل  نت ايايتا كَاْجمُع الحصائَق للبحِ  األكتاةيميِ  
 اإل ي  الاجا  . أومعلوماِت الا فيَ  

 

  Search Engines  محرك البحث -4
ومتتة فتتتي  مكتتائ  البحتت  إحتتةم أقتتوم األةواِت لَاكاتتتيش والحةتتوو  لتتى المعل

WWW مح كتتتتات البحتتتت  مميتتتتز  فتتتتي الاعامتتتتو متتتتع الكلمتتتتات وأةتتتتولما..
واةتتحيحما فتتي حتتاو نستتيت ح فتتا متت  فتتذه الكلمتتات   ويبحصتتو   تت  الناتتائج 

الماصتتابمة    فنتتاك العصتت ات متت  مح كتتات البحتت  الماتتوف    لتتى  أوالمماصلتتة 
  .صبكة االنا نيت
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  Surface web مواقع سطحٌة
الاتي في البتةي مكتائ  البحت  ُيْمِكتُ  أَْ  ُاستا َةك  لتى العصتو   لتى المعلومتاِت 

الستاكنِة  معت   HTML: ا ابطت ةكحاُت "موقع سطحي“ لى  ماحّةةْت مكان
 إلى الةكحاِت األي م.

ِت أ متِق  بنتم  ذلتك فتذه المح كتات قتة اما  إليجتاة معلومتاسااوسع اليا حو
وأيبتتا   وملكتتات   FTPالتتك الَةاِيلتتِة بب واوكتتوالت اإلنا نتتِت األيتت م  مصتتو 

ساط  مصو الةوِ .ا  مكائ  البح  اأس  النةوص الكاملتة فتي أ  وماعةة  األ
َاكاتيش الكلمتات الةليليتِة. كتو  أوموقع ويب  لذا في مكيتة   للعبتا ِ  المنتبوطِة 

ي البح  و ليك م اجعة الك الص وط ليساكاة  مح كات البح  لما ص وطما ف
الكبتت  قتتة  متت  فتتذه الكائتتة  واحاتتو   لتتى  يمتتات ياةتتة بمتتا  ُ أمصلتتُة مكتتائِ  

 ®.أوVistأوltأوماكنة بح  و™   Googleالبح  
 

  Subject Directories المواضٌعأدلة 
 

طيع ال املك الاكاةيو الةقيصتة للبحت  استا وأنتكنت ا ية اساكصال بحصك  إذا 
الموانتتيع  فتتذا  أةلتتةاستتايةام 

العمو جةا ممتم فتي حتاو كانتت 
لتتتتتةيك يطتتتتتوط كبيتتتتت    تتتتت  
المونتتتتتع التتتتتذ  ا يتتتتتة بحصتتتتت  

 .وليست يطوط ةقيصة 
أةلتتتتة مونتتتتوِم َاستتتتاعمُو فتتتتي 
أملتتتتتتتتتب األحيتتتتتتتتتا  للبحتتتتتتتتتِ  
األكتتتاةيميِ  وَيحاتتتو  التتتبعَض 
م اجعتتتتتَة واعليصتتتتتاَت اليبتتتتت اي 

ه األةلتتتة باةتتتنيل اصتتتوم فتتتذو 
وفصتتا لموانتتيعما بمتتا  المواقتتع
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 موميتة    يجعو فذه المواقع أصب  ما اكتو  بالكاتب المنظمتة فتي أ وقتة مكابتة
  فيةي  االفاةاي إليما أسمو   وم  أصم  المواقع الاي اصةم فتذه اليةمتة موقتع

Google  صتو   الاتي اميع ِ نتاأةلتِة الموفَاانّمُ  أةواُت البحِ  الصمينِة األيت م
البطاقِة الماعةة   فتي المكابتات العامتِة.فالبح   ت  الاتا ي  كبيت  ولكت  البحت  

ا  نجتتة الحصبتتة  األفنتتو  ولكتت  متت   أستتموستتيكو   اإلستتيمي تت  الاتتا ي  
ال  فذا سيسا ةك  لى الحةوو  وأكص  أكص الاا ييية للبح  فيما وبذلك ةقصنا 

  لى المعلومات الصيمة والصمينة المونوِم.

  ومحركات البحثاألدلة 
 

ات الاتي ــتـاليوم مليا ات الةكحات  ويصتة  اليبت اي أ  المعلوم انم اإلنا نت
سا ة اعاةو ما يمك  لإلنسا  أ  يطلع  لي  طيلة  انال إلى الصبكة كو نةل

حيااتتتتت   وفتتتتتو متتتتتا 
 يجعو الوةوو إلتى

المعلومتتتتة المطلوبتتتتة 
أمتتتتتت ا ميتتتتتت  فتتتتتتي  

  فتتتتتتتذه ياةتتتتتتتة وأ
الةكحات ال اينتع 

 .إلتتتتى أ  انظتتتتيم

ولايستتتتتتتتتي  مممتتتتتتتتتة 
أت ـتتتتتتتـالبحتتتتتتت   نص

يةماا  جةيةاا  فما 
األةلتتتتتة ومح كتتتتتات 

   البح 
 

 وااليايل الذ  يمك  ميحظا :
 
 ..أةلة الويب م ابة بواسطة اإلنسا  وليس ب امج الحاسوبٔ
. مح كات البح  معصة  الا كيب اسايةم ق اي  ةكحات الويب والاصا ي  ٕ
  .وو قوا ة البياناتح
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 المحرك األكادٌمً
 

المحا فة في المواقَع الاي ُاستا ُة البتاحصي   لتى الحةتوو  أواألةلة األكاةيمية 
العلميتتة فَجمعتتْت العةيتتة ِمتتْ  المكابتتات العامتتِة  بأبحتتاصمم لتتى معلومتتات ياةتتة 

 والمعسساِت األكاةيميِة أةلِة مونوِم  ةالحة للمصافة   لى الصبكة.
َاحاو  الاجا يُة األةلُة اإل ي   اة  ووسائَو أي م ِمْ  َاولية التةيِو. ا اكيتب 

َةّل واسع ِمْ  منتاطِق  أوةليلمم َيانّمُ  
المونتتوِم ِمتتْ  استتّوق إلتتى الا فيتتِ  
إليجتاة النتاِس. َيانتتّمنوَ  األةواَت 
فتتي أملتتب األحيتتا  الاتتي َاتتْة وك 

م  باإلنتتتتافة إلتتتتى إلتتتتى جتتتتاليِام
ُيتتتتزّوُةك بتتتتالط ِق للَبْحتتتت   تتتت  
المعلومتتتتتتاِت  ةصتتتتتتنت صتتتتتت كة 
مايك وستتتوفت حتتتةيصا محتتت ك 
بحتتتت   لمتتتتي جةيتتتتة منتتتتافس 
 لمحت ك بحت  قوقتو العلمتي

Scholar  أطلصتت  ليت  استم
 .academic األكتتاةيمي

يصتتتتتتتوم محتتتتتتت ك البحتتتتتتت  
 حاليتتتا  لتتتى البحتتت  فتتتي ايةتتتص  لتتتوم الحاستتتب والمنةستتتة األكتتتاةيمي
الجةية وستب  يةائةت  ابتي  أ  محت ك صت كة  وفي اج بة للمح ك.والكيزياي

ولتتيس  اإلمكانيتتاتناحيتتة  مايك وستتوفت يكتتوق بم احتتو نظ يتت  متت  قوقتتو متت 
األجتاكس فتي  ت ض  أفم فذه الك وقات ا امتاة المحت ك  لتى اصنيتة .المحاوم

جتزي ال الناائج وأينا   ض الييةة للو قة العلمية واأل وم أن  يعطيتك فتي
األيمتت  متت  الصاصتتة معلومتتات  تت  كيكيتتة االساصتتماة بالمةتتة  التتذ  ا يتتة أ  

كمتا  .(BibTex) بباتيكس أو (Endnote) بةتيغة ب نتامج انتةنوت استايةم 
المجلة العلمية ومي فا.  أوالمعام   أوحسب الاا ي   يمك  ا ايب ناائج البح 

 .اةتيو البحت للتاحكم فتي كيكيتة ظمتو  اك كما يوجة مزالب في أ لتى الةتكحة
الةتكحة وط يصتة ظمتو   وطبعا كما في يةائص أجاكس في الاحكم بعناة 

العيب  .البح  الناائج يمك  للصيص ا ايب ظمو  األجزاي الميالكة في مح ك
 لتى ناتائج  الوحية الذ  الحظناه في المح ك فو أ  الناائج لم ااكتوق لحتة اي 

 لنتت م كيتل ستاصوم صتت كةولك  لت  نستتاعجو الحكتم  ليت  إال بعتتة متة   وكتوك

  .مايك وسوفت بالاعاقة مع المجيت العلمية لكاح قوا ة بيانااما للبح 

http://scholar.google.com/
http://academic.live.com/
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 Directories  األدلة
وسيلة  أي م للبح     المعلومتات فتي   (Web directory) الويب ُيَعةُّ ةليو
وفو موقع  - الويب البح   يحو  ةليو لمح كات العالمية. وييفا   الويب صبكة
وُم ابة )انظم  اة  حسب موانيع  امتة وأيت م   وابَط ُمنظمة  -بالوي  لى

وُانِصتتئ فتتذه األةلتتة متت  ِقبتتو بعتتض  .ف  يتتةت ُاتتعة  إلتتى مةتتاة  المعلومتتات
مةتاة  المعلومتات الاتي    صتم  يجت   احةيتةاألفت اة أوالمعسستات  أوالجمتات 

نمايتة فتي ال ساصي  ال وابط إليما  وُاجمتع  وُا اجتع  وُاتنظم  وُاةتنل لاونتع
  .الويب في أةلة

   

  

  :المع وفة وم  األمصلة

 

YAHOO! http://www.yahoo.com  

 

Linkstar http://www.linkstar.com 

 

InfoHiway http://www.infohiway.com/way/index.html 

 و  ولكنما مالبا  ما اكو  أسمو  نة أوو بأويام احةي  فذه النو ية  قة ال
  .محةة  البح     معلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yahoo.com/
http://www.linkstar.com/
http://www.infohiway.com/way/index.html
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 Deep Web. . .االنترنت  العمٌق

يمك  اصبي  البح  في اإلنا نت اليوم بإلصاي صباك  ب  سطح المحيط  فمع أنك 
قة الاصط الكصي  في الصباك  إال أ  كنوزا  قّيمة ابصى ةفينة في األ ماق  وبالاالي 

م محّ كتتات البحتت  الاصليةيتتة ال ال اةتتو إليمتتا. والستتبب فتتي ذلتتك فتتو أ  معظتت
اساطيع ةيوو قوا ة البيانات المايّةةتة وفم ستاما وال ةيتوو المواقتع الاتي 

 أواال    ط يتق استاما    إليمايام اوليةفا بصكو ةيناميكي وال يمك  الوةوو 
اصةيم طلب  وفي اينا مي  

  أيتتت مم ابطتتتة بةتتتكحات 
وفي في الواقتع ميت  م ئيتة 
ولتتتتتتذا مح كتتتتتتات البحتتتتتت  

 زاحكة ل  اساطيع  عياما ال
ال  ليس لةيما  وابط يلكيتة 

ةايليتتتتتتتة أُطلِتتتتتتتق  لتتتتتتتى  أو
ةتتكحات اإلنا نتتت الاتتي ال 
يمكتتت  الوةتتتوو إليمتتتا  تتت  
ط يق مح كات البح  استم 
 أواإلنا نتتتتتتتتتتتتت اليكيتتتتتتتتتتتتة 

اإلنا نت العميصة. وفي ااكّو  م  ةكحات ال اعّص  إليما ةكحات أي م  لى 
كْمتتِ س الةتتكحات  تت  ط يتتق ماابعتتة اإلنا نتتت  حيتت  إ  مح كتتات البحتت  اُ 

فتي  مكااحيت في ةتكحات اولّتةفا المواقتع اليتا   نتة إةيتاو كلمتات  أوال وابط  
ااولتتة  تت  ط يتتق ب نتتامج التتي حتتي  انتتال متتواة جةيتتة  إلتتى  أوحصتتو البحتت  

الموقع. واصمو اإلنا نت العميصة أينا  الك المواقع الاي استالزم الاستجيو  ممتا 
   ةيولمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا.  يمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع مح كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات البحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

جميع مح كات البح  ال ئيسية  بما في ذلك مومو ويافو وأم أس أ    ملتت 
فتتي الستتنوات المانتتية  لتتى اطتتوي  أستتاليب للنكتتاذ إلتتى اإلنا نتتت العميصتتة  تت  
ط يق  صة ااكاقيات مع المواقع الاي اوّف  قوا تة البيانتات المايّةةتة  إال أ  

ممكنتتا  إلتتى اإلنا نتتت العميصتتة متت   أمامنتتا ستتنوات قبتتو أ  يةتتبح النكتتاذ الصتتامو
لك  بعض الص كات طو ت وةنعت  ب امج ياةتة لمتذا  ييو مح ك بح . 

 . Sekhol Finderالغ ض أ  ب امج البح  العميق 
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 Is it visibleَهلْ هو مرئً؟
 

ما في أنوام المعلومات الكامنة فتي قوا تة بيانتات والاتي ال استاطيع محّ كتات 
نمتتتا قائمتتتة ال احةتتتى.. فاإلنا نتتتت العميصتتتة احاتتتو   لتتتى إ  البحتتت  إيجاةفتتتا؟ 

موستو ات وأةلتتة أ قتتام الموااتل ويتت ائط وكاتتب وقتواميس وم اجتتع وأبحتتا  
ووصتتائق متت  ميالتتل األنتتوام. ومتتع أ  فنتتاك بوابتتات استتا ةك فتتي إيجتتاة فتتذه 
المواقتتع الميكيتتة  إال أ  فنتتاك مئتتات ايالل متت  قوا تتة البيانتتات المايّةةتتة 

فإحتتةم   ومتتات قّيمتتة  فكيتتل يمكتت  الاعتتّ ل والوةتتوو إليمتتا؟ الاتتي احتتو  معل
الط ق الجية  إليجاة قوا ة البيانات المايةةة فو إنافة كلمة قا ة  بيانتات 

dوtوbوse ا  البيانتتات فتتي   لبحتت  فتتي إحتتةم محّ كتتات البحتت . إلتتى كلمتتات ا
ي فذه م ئية بالنسبة لك ولكنما ميكية بالنسبة الى مح ك البح  فانت اعلم ا  ف

الاتي ابحت  بمتا ميت  جتاة   واألةواتالنصطة م  البح  يوجة كنز لك  الغتوص 
  .في ايجاةفا

 

 Newsgroups and مجموعات األخبار وخدمة الّنقاش -5

Listservs 

لتى أنت ُيْمِكُ  أَْ  َاجَة الكصيت  ِمتْ  المعلومتاِت أينتا   لتى اإلنا نتِت باالننتمام إ
مجمو تتاِت األيبتتا  وُا ستتُو بالب يتتة اإللكا ونتتي مجمو تتاَت النصتتاش )يةمتتتة 

 الّنصاش  لى اإلنا نتت.
احتتتةة فتتتذه المجتتتاميع 
مجمو تتتتتتتة صتتتتتتت وط 
للمصتتتتا كة والتتتتةيوو 
منمتتتتا ايتتتتذ  نوانتتتتك 
االلكا ونتتتتي وطتتتت   
االساكستتتتتتا ات فتتتتتتي 
الموانتتتتتيع المحتتتتتةة  
بال مم ا  المعلومات 
مي  ةقيصة لكنما مكية  

إلمكتتتتا  ألفكتتتتا ك وبا
مصا ناما مع المةاة  

  فنتا للاأكة م  ةقاما 
محتةة  لكنمتا  األةوات
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احتاكظ معلومااتك  أ ويجتب  ليتك مكية  جةا للاكا و بتي  المجتاميع الماياطبتة 
 . ايي ي المصا كة مع  إصنايالاي حةلت  ليما ل بما لم اصيم 

 

 Search Engines مكائن البحث

 

يصنتتي الماةتتكح لينا نتتت وقاتتا طتتويي متتع مح كتتات البحتت  لتتذا متت  الواجتتب 
مع فتتة كيتتل اتتام  مليتتة الاةتتكح 
وكيل يعمتو محت ك البحت  . ا  

مماتتتتتاز   أةواتمكتتتتتائ  البحتتتتت  
الةقيصة والعامة  إليجاة المعلومات

  والمعلومتتتتتتتتتتتتات الاطبيصيتتتتتتتتتتتتة 
والاتتتي  والجغ افيتتتة وكتتتو صتتتي 

ستول اتاعلم عمو بعة  أفكا  لتذا ا
و متو  أستلوبييو فذا الكةتو 

وفتتتتتتتق الصتتتتتتت وط المح كتتتتتتتات 
 الةحيحة .

 

 ?How do search engines work َكٌَف تعمل مكائن البحث

 

ال ا اصتتة ا  كصيتت ا ممتت  يستتايةمو  االنا نتتت فكتت وا فتتي كيكيتتة اجتت    مليتتة 
فيمتا بينمتا   اوعتااالبح    ا   ملية البح  اج   وفتق صتي  بت امج  ئيستية 

 جتةاوو مليتة منظمتة وفتق  أنمتا الساييص مما مطلوب م  فتذه المح كتات 
 hypertext linksماابعتتة  أيتت م إلتتى متتو ياةتتة وفتتي اناصتتو متت  ةتتكحة 
 سناع ل  لى واجب فذه الب امج 
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 Spider programs  برنامج العنكبوت -ٔ

 
ت إليجتتاة ةتتكحات جةيتتة   لتتى الويتتب إلنتتافاما  spiderنكبتتوت )ب نتتامَج الع

ت ألن  ُيبح  في اإلنا نت لزيا   crawlerويسمى فذا الب نامج أينا  الزاحل )
ةتتكحات الويتتب واالطتتيم  لتتى محاوياامتتا  ويأيتتذ فتتذا الب نتتامج معصتت ات 

ت الاتي keywordsت  والكلمتات المكااحيتة )titleالمواقع م   نتوا  الةتكحة )
ةات المياتا )احويما  إنافة إلى محاويات  فيمتا. وال اصاةت   تMeta tagsمحةِّ
زيتتا   ب نتتامج العنكبتتوت 

لتتتتى ولةتتتتكحة األ لتتتتى ا
للموقع بو ياابع الب نتامج 

ت linksَاعصُّتتتَب التتت وابط )
الموجتتتتوة  فيمتتتتا لزيتتتتا   
ةتتتتتكحات أيتتتتت م. أمتتتتتا 
الغايتة مت  فتذه الزيتا ات 

ونتتتتع النةتتتتوص  فمتتتتي
المناصا  في نظام الكما س 
لمحتت ك البحتت   ليتتتامك  
المح ك مت  العتوة  إليمتا 

او مةتممي محت ك فيما بعة  ولم اغب فك   اغيت  المحاتوم فتي الموقتع  ت  بت
البح   إذ ينظم مح ك البح  زيتا ات ةو يتة للمواقتع الموجتوة  فتي الكمت س 
 للاأكتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  الاعتتتتتتتتتتةييت الاتتتتتتتتتتي اةتتتتتتتتتتيب المواقتتتتتتتتتتع المكم ستتتتتتتتتتة.

 

 Index program برنامج المفهرس -ٕ
تل databaseأحيانا   قا ة  بيانات ) ُيمصو ب نامج الُمَكمِ س ت نيمة ُاَوةِّ

فتذا الاوةتيل  لتى المعلومتات الاتي َحَةتلت ةكحات الويب  وَاعامة في 
 تspider) ليما م  ب نامج العنكبوت 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkhi.com/help/metatags.html
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/sengine.asp#_msocom_1
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 Search Engine Program  برنامج محرك البحث  -ٖ

 
ت في م بع keyword) مكااحي يبةأ ةو  ب نامج مح ك البح   نة كاابة كلمة 

ت إذ يأيتتذ فتتذا الب نتتامج الكلمتتة المكااحيتتة ويبحتت   تت  search boxالبحتت  )
احصتق االستاعيم التذ  كونت  ب نتامج الُمكمت س فتي قا تة   ةكحات الويب الاي
ت  صتتتم ُاعتتتَ ض نايجتتتة البحتتت  المامصلتتتة index databaseبيانتتتات الكمتتت س )

 Browserبةتتكحات الويتتب الاتتي طلبمتتا الُمستتايِةم فتتي نافتتذ  الُمستتاع ض .)

windowت 
 

 

 Adding to the index    ُف إلى الدلٌلِ أض
 

 أوفناك ط يصا  ُاسَاعميِ  إلنافة ةكحاِت الويب إلى  ةليو ماكنتِة بحت  
 قا ةِ  بيانات.

ُمعلكتتو موقتتِع ويتتب ُيْمِكتتُ  أَْ   -ٔ
 ماكينتتتتةُيصتتتتّةموا متتتتواقَعمم إلتتتتى 

البحتت  بإْكمتتاو االستتاما  .وليس 
اةتيةه ماكنتة يجب ا  كو موقع 
يكتتتو   ا  أ يتتتةفعنتتتةما   البحتتت 

و الظتتتتتتاف ي  فتتتتتتي أومتتتتتتوقعي 
اونتع  أ البح  يجتب  ماكينات

 meatوياةتتتتتة فتتتتتي  ليتتتتتةا

name,html 
 

صتّم الحتَظ  -لةكحة ال ئيستيِة ايانم    URL اة   -ّّ  نواَ  الموقَع  -ٕ
ويجب ا  الب نامَج ايلَي  أووحّةَة لكي ُيانّمَ  في الم   الصاةمة العنكبوَت 

حااك الصيةتتية ستتاصيم المعلومتتات اعتت ل ا  البتت امج  نتتةما ا اجتتع ةتتك
 . إليكالجةية  لانيكما الصائيا 

 
 
 
 
 



  لبحث عن المعلومات فً االنترنتا                       الفصل الرابع 
 

 943 

 األحيا  المعلومات اياية :اانم  االساما ات بعض و
 اسم الموقع .1
  نوا  الموقع .2

 الموقع أنصايمكا  وةولة  .3

 كلمة للموقع والمعلومات الاي يط حما ٓ٘ٔوةل بما ال يصو     .4

 .أ  معلومات اصةم    المعلل

 Just Remember  تذكر فقط

.ا  الكاتتب وبعتتض المستتانةات لتتيس ستتمي ٔ 
الصتتتت كات  أو أةتتتتحابماال   إليمتتتتاالوةتتتتوو 

المجمز  ابحت   ت  الت بح واحاتاب التى اصتةيم 
 اساما ات ياةة للحةوو  لى فذه الكاب .

. فنتتاك يوا زميتتة اةتتنيل الكاتتب ياةتتة ٕ
  وال احة يساطيع ا  يصتيم بكو مح كات البح

 محاوم فذه الةكحاَت.
 

 Strive for Perfection  كافْح للكمالِ 

َنااِئج األةلتة  أوقا تةَ  بيانتات سابح   ت   أنت ماكنة بح   إ  نةما َاساعمُو 
ةكحة ويب  الزواحل اتذفب  أوانّمَ  نسيَة منامية الاأ يَ  اَ بحصِك ُيْمِكُ  أَْ  

 نةما َاْنصُ   لى الوةلِة  مع ذلك  أنتت  ِب م  وقت يي ِمْ  الوي وااأكةةائما 
 َسُا سُو النسيَة الحاليَة للةكحِة.

ُحتِذفْت ِمتْ  يتاةِم  أوالةتكحات الاتي َاحّ كتْت   مصاليتةِ المكائ  البح  بعية  ِمتْ  
 ُاوّنُح ِمْ  الةليِو. أوالويب َقْة ال ُاغّيُ  

اتتاِئِج بحِصتتِك و نتتةما انصتت   لتتى فتتذه أنتت ُيْمِكتتُ  أَْ  َاتت م ةتتيَت الةتتكحِة فتتي نَ 
  .يطا في الةكحةقة يكو  فناك  أوال وابط فا  الةكحات ال اعمو 
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 البحث وأدلة مكائن الفروق البسٌطة بٌن

ةقزقض  م وحوْاض أم  وْ قضلم  وض م لًِض مععيزضومّاض   م   بحض  بعض مهوزضص أملة ض  

 ودزجض مبِض ممّ ضر وم  طلبض م ستو اض زمهٌِض مم وض ملًِض معحضْام ِستض  م لوْ قضل

ب  دقض م عوو شمبأًِ معاوخدممعصضٌز م  وتوبض أمّعييض مهتض سأمهحضدةتملامعووض ش

 ّ تضيماعض عمهلزِض ملى .إ ىمحدمه ممّخصْا  مإذ م تضوخده م  عمهض أم  خ اض 
ألًِ مععوودمهلىم هعلْه عِ مهحدّةتمّ زا مه صل مبشتلم  هلممّعحداث عِ مقلزل 

 800 لماعْب م  وحدا مبْجْةمهض ماصاضدمهلضى  وحدا م  زدّا.مّاوتيملىمًوخز

 لًِ معقْممبسازدمآ     بح  هت ئي ل  مهْقلمهلىم  ز ُّْمهثم .مبع مهوزص أ

 وصضض ةزم  وعلْهضض أممّعحضضْامهشضضس أم  وماضضزيمهضضيم  وْ قضضلممّعييضض مهاضض ح م

  زِض مهوقدهض ممّ تضيماعض ع   بحض  ّتِل م ستوخد مممّإهت ً أ جيس  ز مّ تع 

ساضض أم  ووحضضدتم ضض م  ي  ضكممٌُّضض يمزة يتم ضض مًْهزضض م  وعلْهضض أمهلزِض ملًِضض مب  ْ

عخسجِ مم و ملًِ مسمعحضْامّ جِض معخ طبزضَمزتضْهز مهدهوض مب تهمًض أ.م   و 

 هتض ئي   ضرامايضسنمً اضَمُضْ ملامه  زٌض مبحض مًاضوخدم م ٌِض ي ّ  اؤ لم  ِ م

   لتوزلممٌُّ يمه مُْمهٌِ مهيوْزمب  سغنمهيمقْعِ بح مهشِْزتمّهعسّ  

اتكم ىماحوْامبحثومهلىم لو مهيم  واوٌدم  سئزا م  رامعسادم  بح مهٌَم  ذ م

لامملّهدىم  ْز  يم  م  بح ممملهي  ٌ معبح مهيمع زاخم  ْز  يم ووتيم ىم

مظ ُستمهوعلق مبِرٍم  وداٌ م.مّسمعٌاىمعحسامهزص أم  بح م  ووقدمم

  Remember تذكر

 سإ ضض مإذ م ضضز م لوعة مطساضضلم سمٌُضض يملاط

م ٌةقضضس    ًضض م  ْاضضل إماضضحزح  مهضض  نمعم

مهلزِ .

م ضْ إم  هلض إممم ئيتهعماوعول    بح ملة ض ممًمصط

م ضضضض م مام ةِضضضضسم ملمىة تإضضضضي   ضضضضر م ضضضض ىملاممهلضضضض ما وة

مغزضضسم مبحثإضضوم ممحوضضىمإذ م  ًضض مبضضسّطإ ضضوم ًمو ئإتإ

م  بؤزتمم  سئزاز مم لْثزق إ. مهوقدهَمّسمع ق بل 

تإي م ممًمو ئإجإم  بح ممب توعو لمملً ما وة معمصإادم ىة
معقٌز م  بحض م  ووقضدممملم ض   ّط زْ    ضرامتم

. مسحق  م  مُر م   صلإ
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 When to Use Search Engines متى تستخدم مكائن البحث

م  ث ً مملّلمّهت ئيم  بح معاوخدمم  تزلم أل

ّعِضضدام  ضضىمعصضضٌز مزعضضكمذ أماضضل مب  وّْضضْ مملّ ألهتضض ئيمبحضض مجزضضلمم-1

ممURLبح مهٌَمّ ىمُرٍم  سعكمهاوٌدتمب سالم  ىم  عٌْ ىم  سئزا مّم  رامع

غزضسمهْجضْةتمملاضمهت ئيمبح م  تزلم  ث ً ممّعِدام  ىم ات ةمهعلْهض أمم-2م

مهلىم  ص ح م ولبز مطلكم  بح محز معتولم  ٌو ئجمتْا م

ّاونم توخد ممهحس ض أم  بحض مهٌضده ماساضدم  واضوخدمم  حصضْلمهلضىمهعلْهض أم

  وعلْهض أم  دقزقض مّ  ووضبْط مّ  وض ممبئةخض لحسيم  بح معاو م ضومةقزق ممّه

م  وعلْه أم  ع ه م  مهولز م  بح مملبد عي بلم حوز ج عومّسمعاوخدمم
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  Pay up  أدفع

بعضضض ممإىععضضضسامملىهضضضيم  وِضضضنم

هتضضض ئيم  بحضضض مسمععوضضضلمهتضضض ً م

هق بضضلم جضضسم م ىم ثزضضسمهضضيممّإًوضض 

  وتمأم  علوز مّ  توكم  خ اض م

بضضضدّزم  ٌشضضضسمُّضضض معوع هضضضلمهضضضلم

هحس ضضضضض أم  بحضضضضض مبخصْاضضضضضز م

مإات ةُضضض هولزضضض ممإىه  زضضض محزضضض م

هاضضضوٌدمّ تضضضيمم ضضضأا ضضضزسمهقزوضضض م

  يضس مهضلمهق بلم جسماحدةٍم  ٌ بسمممحز معاوخدممبي قض م  ضد لم  خ اض م ِضر م

  عٌْ ىم  ستو م صض حكم  يلضكمحزض ماضونم  شضحيمملّإهي يم  بسادم س توسًّ م

مهلىمُر م  عٌْ ىم.

 

مم?When do Iمممعندما تعمل

معميةلبمم ملمىة تإضضضي  ً اضضوم ومقةساضضضسم  يساقضض م  صضضضحزح م ممِضض مهضضضلةمٌُضض يمبوضضضع ملتضضْل ما وة

مستوعو لمبحثوم 

 معّي ؟  نيق ابح     موقع َاْبحُ   ن الذ   نو كَ َفْو مو .1
َفتتتتْو َاْبحتتتتُ   تتتت  منطصتتتتة  .2

 وصيصة معّينة ؟ أوجغ افية 
َفتتتتتْو ُا يتتتتتُة الَبْحتتتتت   تتتتت   .3

  با اِت؟
إذا كانتتتت إجاباتتتك نعتتتم التتتى فتتتذه 

ستتازية متت  احاماليتتة  فأنتتت األستتئلة
 .نجا   لى ماكينة البح 
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 Keywords الكلمات الدلٌلٌة

 
ة الاتتي يتتةيلما التتزوا  فتتي حصتتو البحتت  فتتي مح كتتات البحتت    كمتتا فتتي الكلمتت

 إ طتتايالويتب فتي الةتكحة مت  اجتو  مةتممواصتي الى الكلمتات الاتي يتة جما 
فك    امة    الةكحة بصليو م  الكيم.ا  مح كات البح  اصا   بتي  الكلمتة 
ئج الاي يةيلما الزائ  و بي  الكلمات الاتي اتة ب فتي الةتكحة  ومنمتا اتأاي ناتا

 .البح 
 

<META NAME="keywords" content=" ( , )  الكلمات
واوجة معظم الكلمات الةليلة <"  بكاةلة المكااحية فنا و يجب ا  اكةو

  العناوي في  أوفي الجسم 
 مصاو:

 <HTML><HEAD><TITLE>Internet Skills Training</TITLE> 

 
في  األفنوساكو   ألنما.يجب ا  اعطي افامام واسع للكلمات الةليلية ٔ

 الحةوو  لى الناائج
ةغي    نةما  أجزايكا  مونوك كبي  فعليك اجزئا  الى  إذا. اما ٕ

 اذك ك بما احااج  أي م أصياياحةو  لى ناائج البح  سااايك 
 لاص يب بحصك   AND, OR, NOT األةوات. اسايةم ٖ 
ح ك سيكمم بالكلمات  الية المساوم ال  الم أو. افام بالكلمات المحلية ٗ

 كو صي 

 

 Case-sensitivity  الحاالتِ حّساسٌة 

 
 لى َانتييق  ك أنت ُيْمِكُ  أَْ  َاساعمَو  سملَة بالكلمات الةليليِة إذا في َسُاسا ةُ 

لَتيَس ُكتّو ق با لبحصتك و أكص اسايةام الح ول الكبي   سيعطي ناائج  إ   بحِصكِ 
   بتتة وبتتةو  يستتا   ولكتت   ليتتك الاج  مكتتائ  البحتت  حساستتة لحجتتم الحتت ول

 امتا اال  اذا ج بتت استايةام الكلمتة الةليليتة   )فتـ    ت و )أ  ات األحت لالحظ 
Buffalo   الكلمتتتة  أبتتتةلنا أذافتتتا  النايجتتتة ستتتاااي بمةينتتتة استتتمى بوفتتتالو ولكتتت

 ماذا ساكو  النايجة) فناك مةينة وفناك حيوا  ت  BUFFALOالمكااحية الى 

 Phraseology  أسلوب الكالم 
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لغة المياطبة بي  البص  كبي   في  إ 
ال   go on نةما اصوو  فأنتمعنافا 

ل بمتتتا ستتتمع  أوصتتتيص ل بمتتتا يكمتتتم 
ولتتم يكمتتم المصطتتع  go وواألالمصطتتع 

الصتتتاني  فتتتذا المكمتتتوم ينطبتتتق  لتتتى 
مح كتتتتات البحتتتت  فالكلمتتتتة) أنامتتتتاي 

 ليتتتتك  إذ ايالتتتتل  تتتت  وانامتتتتايت  
اصوةك الى  ألنمالكلمات بةقة م ا ا  ا

 كلمات ومصاطع اي م. 
 

 إستراتٌجٌات البحِث الفّعالةِ 
 المنطق البولً

 ساعمُو ُكّو مكائ  البح  المنطق البولي لَانييق الَنااِئِج.اَ 
اعاب  االت البح  أةوات  ظيمة الكائة  للعصو   لى المعلومات فتي اإلنا نتت. 

 بتتا   فتتي إحتتةم فتتذه ايالت   أوويمكنتتك فتتي أبستتط الحتتاالت  إةيتتاو كلمتتة 
العبتتا   الاتتي أةيلامتتا.  أولاعطيتتك قائمتتة بالةتتكحات الاتتي احاتتو   لتتى الكلمتتة 

ولستتتتوي الحتتتتظ  مالبتتتتا  متتتتا 
اكو  قائمة الةكحات الاتي 
احاتتو  فتتذه العبتتا   متتةا  
البح  طويلة جةا   واةتبح 
مممتتتتتتتتة العصتتتتتتتتو   لتتتتتتتتى 

لبتتتتتتتي الةتتتتتتتكحات الاتتتتتتتي ا
حاجاك الكعلية م  بي  فتذه 
الةتتتتكحات  صتتتتاقة للغايتتتتة. 
ولاصلتتتيص  تتتةة الةتتتكحات 
الاي اأايتك بمتا التة البحت   
يمكنك اللجوي إلتى استايةام 

 أنتت َستَااعلُّم أساستياتَ Boolean logicاألةوات الاي يوف فا المنطق البوليني 
 مليا  أصناي  مليِة بحِصكَ المنطق البولي في فذا الة ِس  لذا أنت ُيْمِكُ  أَْ  ُاطّبَص   

  و   يانتم أنت َسُا يُة أَْ  ُاةبَح مألوفا   لةم مح كات البح    لذا يجب ا  
 يمتتات الحةتتِ . فتتو أفنتتو لَامويتتو  وأستتاعموولَتتيَست  قُتتْ ب   أولَتتيَس ) أو

فمممتم  يستييالمصغلي   نةما َيستاعملُمم فتي  مليتاِت بحصتَك  لتذا المحّ كتات ال 
 ناظمة.م ةليلي ككلمات 
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  AND المعامل
  التذ  يصابتو بالع بيتة حت ل العطتل "و"  إلتى انتييق ANDيعة  المعامو 

نطاق البح   لانحة  نايجا  في الةكحات الاتي احاتو   لتى ستائ  الكلمتات 
ت  Duck and Soup and movieالمكااحية مونوم البح . فعبا   البحت )

 و Duck ى كلماتي "ساأايك بكو الةكحات الاي احاو   في وقتت واحتة   لت
Soup وmovie  ويعتتتتة المعامتتتتتو ."AND أةا  مماتتتتتاز  للحتتتتة متتتتت   تتتتتةة  

الةتكحات الاتي يتأاي بمتا البحت   ألنمتا اولتة مونتو ا  م كبتا  يصتع فتي منطصتة 
 . الاصاطع المصا كة بي   ة  مونو ات

 
 ORالمعامل 

"  إلتى أو  الذ  يصابو في الع بية حت ل العطتل "ORيعة  اسايةام المعامو 
اوسيع نطاق البح   لاصمو الةكحات الاي احاتو  أيتا  مت  الكلمتات المكااحيتة 

ت  ستتاأايك بكتتو الةتتكحات الاتتي Duck OR Soupللبحتت . فعبتتا   البحتت  )
مالبتا  متا  OR". لكت  المعامتو Duck كلمتة " أو"  Soupة "احاو   لتى كلمت

 color ORيستايةم لاغطيتة الطت ق الميالكتة لامجئتة كلمتة  كمتا فتي المصتاو )

colour  نةما ا ية اوسيع نطاق البح  ليصمو الم اةفات الميالكة للكلمة  أوت 
لتتى "مةينتتة" والصانيتتة وت  حيتت  اعنتتي األcity OR urbanالمكااحيتتة  مصتتو )

حانتت  "  وفمتتا اصعتتا  فتتي النطتتاق التتةاللي ذااتت . ومتت  صتتأ  البحتت  بمتتذه "
الط يصتة  اتتأمي  اغطيتة أفنتتو للمونتوم التتذ  ابحت   نتت  ممتا لتتو استتايةمت 

مع العبا ات  ORإحةم الكلماي  بمك ةفا. وم  المكية أينا   اسايةام المعامو 
 Unitedوالكلمات الاي كصيت ا  متا ات ة فتي ةتيغة مياةت    مصتو استايةام )"
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Nations" OR UN ت  حيتت  يصتتا  مالبتتا  للمنظمتتة الةوليتتة فتتي النةتتوص
 . UNاإلنجليزية باالياةا  

 
 NOT المعامل

  التتتذ  يصابتتتو بالع بيتتتة أةا  النكتتتي "ال" )أ  ال NOTيستتتايةم معامتتتو النكتتتي 
نطاق البح   باسابعاةه الةكحات الاي احاو   لى كلمة يحاو ت  في انييق 

 با   معينة. ويكو  اسايةام فذا المعامو مكيةا   نةما يكو  لبعض الكلمات  أو
المكااحيتتة أكصتت  متت  معنتتى  وا يتتة استتابعاة الةتتكحات الاتتي احاتتو   لتتى فتتذه 

 الكلمة بالمعاني الاي ال اممك. أنت َقْة َاساصنى ةكحاَت ُا يُة حصا .

 
 مصاو: 

Guggenheim not New York 



  لبحث عن المعلومات فً االنترنتا                       الفصل الرابع 
 

 959 

 
 

 Templateمممنموذج

 
بيانات  البح  نموذبالنسية األي م للمنطق البولي أنت َقْة ُاةاةُل في ماكنِة 

 :لك لييايا  ِمْ  قائمة  اساطيع ا  احةة 
 

 ُكّو الكلماِت  - ٔ
 تأوأّ  ِمْ  الكلماِت )َاْمصيو  -ٕ
 مع أي  كلمة -ٖ
 بةو  الكلمة  -ٗ
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  Restrict by date حّدْد التأرٌخ
 

مكائ  البح  ُيْمِكُ  أَْ  ُاسا َةك أينا  ُانّيُق بحَصَك بالَسما  و الاصيية في اأ يِ  
 األيي  للاحةي  ِم  ِقبو الُمعلِل. والاأ ي نصاي اإل

 اإلطتتا ُيصتتيُ  اتتأ يُ  اإلنصتتاي إلتتى اتتأ يِ  َيْلتتِق ةتتكحَة الويتتب  لَتتيَس المصةتتوة 
مستا ة  لانتييق أوانتيق بحصتك  أ الزمني للمونوم فذه ميّزِ   مممة ممك  

 المونوِم.

 
 

 

  Using symbols استعمال الرموزِ 

 
الط يتتق اييتت  لتتَ ْبط بتتي  المنطتتق البتتولي النتتمني و مليتتاِت بحصتتَك يتتيو 

 ال موِز. اساعماو
 ال موِز بةال  ِمْ  المصغلي  المنطصّييَ . الساعماوأكص  مكائِ  البح  َاْسمُح 

  الةليلية سيوةم الى اصويض لبح   ّو الكلماتَوْنع إصا   زائِة )+ت أمام كُ 
 ال َتْدخلْ أّي فراغات بين + والكلمة.

  لى سبيو المصاو  + قطا  + ممنةس اماما  مصو قطا  وممنةس.
 ت بالّط يصة نكسما لَاْمصيو لَيسَ -أنت ُيْمِكُ  أَْ  َاساعمَو اإلصا َ  السالبَة أينا  )

 منطصا .
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 Truncation   التقلٌم
اايح أح ل االسابةاو اسايةام  مز النجمة )*ت  وفذا ما يسمو إمكانية البح    

   جذ  الكلمة واظم  في ناائج البح  جميع الكلمتات المكااحيتة الاتي ااصتاطع 
)اصا كت مع حتة البحت  فتي ح وفت  المحتةة  )أ  المع وفتةت. وفتذه اإلمكانيتة 

لتيس فتي جميعمتا.  لتى مااحة مالبا  في معظم مح كات البح  الكبيت    ولكت  
سبيو المصاو:  نة البحت   ت  الحتة االس*   ساحةتو  لتى ناتائج احتو  متصي  

 االسايةام ...  أو اإلسيم ةكلم
اسايةام  مز بعة كلمة البح  مصو * ؟ ! لنتما  الوةتوو إلتى جميتع الاعتابي  

 المنبصصة    كلمة البح 
 

 NEAR  قرب
لكصي   الماوف    لى اإلنا نت  فإ   مم اوف  اصنيات مانو ة في االت البح  ا

المعلومتتات الاتتي احااجمتتا ال زالتتت مممتتة صتتاقة وةتتعبة  واحاتتاب إلتتى ةتتب  
 وة اية بط ق البح  الميالكة للعةة الكبي  م  االت البح  الميالكة.

 متزه   لكلماتي  بتأ  اكونتا  لتى مستافة معينتة مت   أو NEARيسمح معامتو 
  أحيانا  احةية المسافة العظمتى بتي  فتذه بعنمما البعض  مما يايح للمسايةمي

اإلنا نيتت جميتع الستجيت  NEARالكلمات. مصي   ساعية العبا   الاكنولوجيتا 
الاتتي اانتتم  الكلماتتي  بحيتت  ال يكةتتو بينممتتا أكصتت  متت   صتت  كلمتتات. يعابتت  

ط يصة ممااز  للوةوو إلى ةقة  الية  حاى أن  يسمح للكااب  NEARمعامو 
  با   البح . بانوم ط ق اةميم 

 

Parentheses. األقواس   

فذه الوسيلة وفي  با    ت   ت  ستعاو  يانتي  أينااسايةم المنطق البولي 
منطصتي  فيلجأ المسايةم إلى اساعماو األقواس  نة حاجا  إلى أكصت  مت  معامتو

الاعتابي  المنطصيتة الجزئيتة  البحت   أل  مت  األفنتو اجميتع فتي بنتاي استاعيم
 نتة استايةامما فتي  ة نكسما الاي اجمع فيمتا فتذه الاعتابي نم  أقواس بالط يص

االستاعيم   المعاةالت ال يانية  واحةة الاعتابي  الم كبتة العيقتة بتي   ناةت 
ستبيو المصتاو:  نتة كااباتك المصتو  إلى ة جتة كبيت  .  لتى البح  واحة  ناائج

احةتو  لتى ةتكحات احاتو   سول (البح  OR الح ية) AND البية الاالي
 لى األ بع  أومعا    لى كلماي البية والبح  أوى كلماي البية والح ية معا   ل

  .كلمات معا  
 
 



  لبحث عن المعلومات فً االنترنتا                       الفصل الرابع 
 

 954 

  Check the help دقْق المساعدةَ 

 
أفنو ط يِق لَاَعلّم َكيَل ُاطّبُق فذه الاصنياِت إلى بحِصتِك َاحاتاَب التى الاعامتو متع 

ايةام و مصا نتتتة بحصتتتك  تتت  مونتتتوم متتتا باستتتأو  حتتت Helpامتت  المستتتا ة  أو
 مح كي بح  وانظ  الى الناائج 

 
 

  Search with the address bar أبحث بخانِة العنوانَ 

بتتأكص  الماةتتّكحاِت  أنتتت ُيْمِكتتُ  أَْ  َاْبحتتَ   تت  المعلومتتاِت مباصتت   ِمتتْ  الموقتتِع 
اص   بةال م   نوا  الموقع الحظ فتي الصتكو الم فتق حي  يام كاابة البح  مب

امتتتتتتتتتتتتتتتتت كاابتتتتتتتتتتتتتتتتة بحتتتتتتتتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتتتتتتتو الكلمتتتتتتتتتتتتتتتتات الةليليتتتتتتتتتتتتتتتتة أ  
find+car+detailers+Memphis)  ت  صم النغط  لى المكااEnter  

 َو الُةُيوو أينا  فصط بالكلمات الةليلية.أو.أنت ُيْمِكُ  أَْ  ُاح

 
 

 



  لبحث عن المعلومات فً االنترنتا                       الفصل الرابع 
 

 955 

 Field Searching  البحث الحقلً

 

يصي  البح  الحصلي إلى إمكانية احةية أ  البح  المنكذ سيكو  محةوةا  بتأجزاي 
ياةة م  السجو.  نةما اكو  فذه اإلمكانية ماوف    فإنمتا اصتةم وستيلة ستملة 

بحت   لتى للوةوو إلى ةقة أكبت  مت  البحت .  لتى ستبيو المصتاو  إ  احةيتة ال
حصو العنوا  يعة  إلى انييق مساحة البح  بست  ة ويحتةفا  لتى الستجيت 
الاتتتي اعتتتالج المونتتتوم  ويوجتتتة فتتتي  نتتتوا  الةتتتكحات فصتتتط ومتتت  الحصتتتوو 

   النص  ال وابط الموجوة  في الةكحة. URLالموجوة : العنوا   

 

 
 

 ؟ ما الذي ٌمكن أن ٌحد من عملٌة البحث 
 الوةوو إليما واساعمالما بصكو مجاني   وذلك بكونما موجوة  ويمك  

  . الحكومية العامة مصو الوصائق

بكونما مي  يانعة لمحةةات الملكية الكك ية نم  الموقع اإللكا وني 
.  

  مع اعليمات مصةة  احةة بكونما يانعة لصواني  حماية حصوق الملكية  
  .  المية أوالمحاوم نم  قواني  محلية  اسايةام

  بكونما مواة مي  يانعة لحماية حصوق الطبع بحكم اناماي الةيحية
  . اغطيما حصوق الطبع الزمنية الاي

 ية بص ط اإلصا   إلى حصوق الطبع وإب از اإلصا   بكونما مواة محم
  . االسايةام  لى الموقع إليما  نة
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قة ااطلب  أواالصا اك    أوال    أوبكو  الوةوو إليما محةةا  بالاسجيو 
 أو   معلومات صيةية م  أجو إمكانية الوةوو إليما  اإلفةا 
  .اساعمالما

  كونما مواة يحةة الوةوو إليما ويصي ة بإةياو كلمة س ب .  

  بكونما محاوم مساصنى  مةا  م  نطاق مح كات البح.  

  إ  جميع المعلومات يجب أ  يام انظيمما في المواقع اإللكا ونية بصكو
  (Sighting your Sources) .سليم
 

 
 …كلمات أخٌرة 

 لتتتتى  َبْعتتتتض الكلمتتتتات األييتتتت ِ  حتتتتوو الَبْحتتتت   تتتت  المعلومتتتتاتِ … أييتتتت ا ! 
لكتي اتامك  مت   أ يهانا ماأكة انك احااب الى اص يب ةو   الكااب اإلنا نِت.

.ا  اص يبتت ق اياتت   بةتتو   طبيعيتتة ولكنتتك احاتتاب التتى بعتتض الجمتتة لكتتي يتتام 
يحةتو  إ  إنستا ممتا ات يستاطيع كتو  وإنمتا لتم حصيصتي  ملية البح  ليست 

فتتذه الجاليتتة ستتيصةمو  التتة م لتتك  أبنتتايفتتا   أستتئلةكانتتت لتتةيك  فتتإذا ليمتتا   
 ولآلي ي 

 


