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 Lær å bruke( " نترنتالتقدیمي "تعلم استخدام اال PowerPoint باوربوینت  مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
internett ( ترقیم النقاط یتوافق مع .PowerPoint . الصفحة   1إلى الشریحة   1 النقطة نتمي ت)في 1 (PowerPoint  2، والنقطة  

 .  عرض  . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحة وھکذا،  2إلى الصفحة 

یمكن ھي عناوین.  كبیرة بأحرف ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب  المشرف علی تعلیقات  يھ  عریضالالخط ات المکتوبة ب الكتاب 
 . کسیناریوالدورة التدریبیة  علی استخدام بقیة النص من قبل المشرف 

 

 السیناریو  
 
 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1

 أھم المعلومات وتذكرھا.   علیھم تعلمسیسھل ھذا     
 

 . مواقع الویبعناوین  نع لم. فتح متصفح الویب والتع2
 

ھذه األربعة ھي  ، ولکن الویب ھو برنامج یستخدم لعرض مواقع الویب الموجودة على اإلنترنت. ھناك متصفحات مختلفة متصفح. 3
 األكثر شیوعا.

 

 . )oppgavelinje(  ھم ملقى على شریط المھام متصفحیجد أولئك الذین یستخدمون جھاز الكمبیوتر  . غالبًا ما4

 . dockما یسمی بالـ   على المتصفح في  Mac. یعثر مستخدمو نظام التشغیل  5

 األخرى على سطح المكتب.   یقوناتاللوحي أیقونة المتصفح الخاص بھم من بین األ الکمبیوتریجب أن یجد مستخدمو . 6

 

 ھا. ابحث عن أیقونة المتصفح الخاص بك واضغط علی . 7

 ویب. متصفح ال تح فاألیقونة وساعد الجمیع في العثور على 

 

حتى لو كانت مختلفة بعض الشيء، فإن جمیع المتصفحات تتكون من نفس العناصر الرئیسیة. العنصر األكثر أھمیة ھو شریط    . 8
. ھنا ترى شریط  النص الحر أو الکلمات الرئیسیة للبحثأو استخدام  المواقع. ھنا یمكنك إدخال عناوین ) adresselinje( العنوان

 لوحي.  وکمبیوترماك  جھاز نموذجي والعناوین على جھاز كمبیوتر شخصي 

 

 . رؤیة ما أقوم بھلکم سھل . أرغب في استخدام ھذه النافذة المبسطة أل9
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في شریط العناوین، فإنك تخطر المتصفح بالصفحة التي    الموقع . عند إدخال عنوان URL موقع أو . لكل مواقع الویب عنوان10
عني أن الصفحة  ت . )شبكة االتصاالت العالمیة" " ("  .www " الملكي كمثال:  ھنا موقع القصر . نستخدم الدخول إلیھاترغب في 

 . موجودة على الویب

11  ."konghuset ھو اسم الصفحة " . 

12" ..no " عني أن الصفحة نرویجیة.  ت 

تعلم أنك تأتي إلى المكان   فھکذا  أمًرا جیًدا جًدا عندما تعرف عنوان الصفحة التي ترید زیارتھا. المواقععناوین یعد استخدام 
 . ما علی االنترنت الصحیح. في وقت الحق سوف ننظر في كیفیة البحث عن صفحة

العنوان، اضغط على الزر  کتابة ھ. بعد االنتھاء من علی . لتكون قادًرا على الكتابة في شریط العناوین، یجب علیك أوالً النقر 13
"Enter  " الزر  اسم ھذاالبعض  عندعلى یمین الحروف. یقع جدا و نھ كبیرإلوحة المفاتیح. (إدخال) علی"Enter"  عند، بینما 

 . البعض یحتوي الزر على صورة سھم بزاویة عند. "Return"أو   "Go"اسمھ البعض اآلخر 

 ".  enter" زر ضغط على ل " في متصفحھم واwww.kongehuset.noخال "اطلب من الجمیع إد

 قد یستغرق األمر بعض الوقت حتى تظھر الصفحة. 

 مواد منشورة علی صفحة انترنت . العثور على 14

حتوي على بعض المعلومات، ولكن لیس كل شيء. للعثور على  ت  ا. أنھأو األمامیة  . الصفحة التي تظھر أوالً ھي الصفحة األولى15
في أعلى أو یسار الصفحة. انقر على عنوان  القائمة معلومات حول مواضیع أخرى، یمكنك استخدام قائمة الصفحة. عادة ما توجد 

 ھو رابط.  النقر علیھا یمكن عناصر أخرى مثل الصور والمقاالت لقراءة المزید. كل م النقر علیالقائمة لفتحھ. من الممكن أیًضا 

 علیھ.  نقریمكنك ال رابطفوق  المؤشر  یتحول إلى ید صغیرة في كل مرة یكون فیھا  فأرة. سیرى مستخدم الكمبیوتر أن مؤشر ال16

 بعض العناصر الموجودة على الصفحة.   علی النقر   ةحاولبمالجمیع  تأکد من قیام 

سابقًا. یوجد   شاھدتھ ، أو ألسباب أخرى ترغب في العودة إلى شيء أن تعني ذلكرابط دون  علیفي بعض األحیان یمكنك النقر  .  17
 الیسار للعودة. جھة . اضغط على السھم الذي یشیر إلى مباشرة أسھم على یسار شریط العنوان یحتویانزران 

 . الیمین جھة للمضي قدًما، اضغط على السھم الذي یشیر إلى . 18

 لخلف. لالعودة  المضي قدما لألمام  بعض الروابط ومحاولة   علیواطلب من الجمیع  

 كلمة واحدة أو أكثر البحث بإستخدام . 19

یمكننا القیام بالبحث.    في ھذە الحالة في زیارتھا بالضبط.  المرء  رغب ی التي  انترنت ھيصفحة أیة . لیس من المعروف دائًما 20
علی  لبحث طلق بعض األشخاص علی عملیة ا. ی من بینھا ھو األكثر شیوًعا Google غوغل كات البحث، ولكنھناك العدید من محر

 ". å google "   الویب شبکة

 . google.no اطلب من الجمیع االنتقال إلى 

، یمكن استخدام شریط العناوین كحقل بحث، لكننا  تطرقنا إلیھ في السابقبحث في منتصف الشاشة. كما  ھناك حقل، google.noفي 
 لذلك.  Google  محرك البحث غوغل نستخدماآلن 

 ). إدخال(  "enter"، اكتبھ في حقل البحث واضغط على موضوع ما. للبحث عن 21

، فسیتم إخبارك   ) "خریطة"(   "kart"دقیقًا في عملیات البحث. على سبیل المثال، إذا بحثت عن كلمة   یکون المرء . من المھم أن 22
.  غیر الناضج)  التفاح ( eplekart أن تتعلم حول . ھذا لیس مفیًدا جًدا إذا أردت موقع یمکنك زیارتھاأن ھناك أكثر من مائتي ملیون 

 بزراعة التفاح. تعلق ، ولكن معظمھا ی مواقع، فستحصل على عدد أقل من الeplekartکلمة ومع ذلك، إذا أدخلت 
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  علیك التمریر في ھذە الحالة یجب . بعرضھا الشاشة  من تلك التي یسمح حجم ید من الصفحات على معلومات أكثر تحتوي العد. 23
)scrolle/rulle (  امسك بھ . أولئك الذین لدیھم جھاز كمبیوتر لدیھم شریط تمریر في أقصى یمین النافذة. المعلوماتلرؤیة كل  

 . واسحبھ ألعلى وألسفل لالنتقال ألعلى وألسفل الصفحة

علیك التمریر   في ھذە الحالة یجب . بعرضھا الشاشة  من تلك التي یسمح حجم العدید من الصفحات على معلومات أكثر . تحتوي 24
)scrolle/rulle (  امسك بھ مین النافذة. . أولئك الذین لدیھم جھاز كمبیوتر لدیھم شریط تمریر في أقصى ی المعلوماتلرؤیة كل  

 . واسحبھ ألعلى وألسفل لالنتقال ألعلى وألسفل الصفحة

 على الشاشة للتنقل ألعلى وألسفل الصفحة.  یضعوە إصبعًا یستخدمون اللوحي  کمبیوترال ونیستخدمالذین . 25 

وترغب في اإلقامة في    Moss مدینة موص  إذا كنت ذاھبًا إلىف  .عن أكثر من كلمة واحدة یبحث المرء في كثیر من األحیان .  26
   "hotell" یعرض محرك البحث جمیع الصفحات التي تحتوي على الكلمتین عندھا". Hotell Moss"  البحث بکتابةفندق، فیمكنك 

السیاق. ھذا یعني أنھ یمكننا الحصول على  نفس ، بغض النظر عما إذا كانت الكلمات قریبة من بعضھا البعض أم في "Moss"و 
بالطبع   لبلدیة ومقاالت الصحف وغیرھا الكثیر. و االنترنت العائدة لوصفحات   Østfold مقاطعة أوستفولد مقاالت حول السیاحة في 

 ص. على الفنادق في مو صفحات تعرض نظرة عامة  عرض أیضایتم سوف 

  قتباساال من ھذا القبیل، یمكننا البحث باستخدام عالمات  المواقع /. للتأكد من حصولنا على أكبر عدد ممكن من الصفحات 27
""Hotell i Moss"" ،بھذە  أیًضا البحث  من الحکمةوسنحصل على نتائج بحث تحتوي على الكلمات بھذا الترتیب فقط.   وعند ذلك

 ات. أو اقتباس األغاني كنت تبحث عن كلمات الطریقة إذا 

 .. یمكنك أیًضا مزج ھاتین الطریقتین للبحث28 

 ) FANERعالمات التبویب ( .29

العودة بسرعة إلى  أن تکون لدیك إمکانیة في نفس الوقت ترغب  في بعض األحیان قد ترغب في فتح موقع ویب جدید، ولكن .  30
 یمكنك فتح عالمة تبویب جدیدة. في ھذە الحالة. تتصفحھاالصفحة التي أنت 

(حیث اسم الصفحة التي   المفتوحة أصال . لفتح عالمة تبویب، یجب علیك إما النقر على الحقل الفارغ بجوار عالمة التبویب 31
 . ) مذکور تتصفحھا

 أن یجدوا عالمة زائد على یمین شریط العنوان ویمكنھم النقر علیھ.   نیةھذە اإلمکا. یمكن ألولئك الذین لیس لدیھم  32

 ساعد الجمیع على فتح عالمة تبویب جدیدة. 

 . في عالمة التبویب الجدیدة ھذه، یمكنك البحث عن صفحة جدیدة أو فتحھا. 33

 . إذا كنت ترید إلقاء نظرة على عالمة التبویب األخرى مرة أخرى، فانقر علیھا. 34

 .للعودة إلى الصفحة الجدیدة، انقر فوق عالمة التبویب الخاصة بھا. یمكنك فتح العدید من عالمات التبویب كما ترید. 35

 . انتھى. 36
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	1. استعرض أهداف التعلم مع المشاركين في الدورة قبل بدء التعلیم.
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