
 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الوسطى
 المعهد الطبي التقني/بغداد

 مركز الحاسبة
 

  Internet نترنتشبكة ال 
 ُيدرس في أقسام المعهد الطبي التقني / بغداد

 للمرحلة الثانية / مادة تطبيقات الحاسوب
 

 اعداد
 بشرى عبد الكريم عبد العزيز

 
 رس مد

 قسم صناعة السنان
 
 
 
 
 

2018-2019 



 بشرى عبد الكريم عبد العزيز/ قسم صناعة األسنان في المعهد الطبي التقني  

 

2 

 

2 

  الشبكة -1

في التشارك تسمح لمجموعة المستخدمين  مع بعضهامتصلة المجموعة من الحواسيب 
أسالك بواسطة مع بعضها ل الحواسيب وص  ت  يمكن ان  . المعلومات والمعدات المرتبطة بهذه الحواسيب

سلكية الحينها نطلق عليها شبكة ، ون أسالك بدأو  Wired networkحينها نطلق عليها شبكة سلكية 
Wireless network .  

 أنواع الشبكات  -2
فهناك تصنني  حسنب المسنافة التني تاطيهنا الشنبكة ، بينمنا للشبكات  اتتصنيفال هناك العديد من

يتناول تصني  آخر طنر  نلنل البياننات ، وآخنر يتنناول ننوك االسنالك المسنتخدمة وطرالنة رين  الحواسنيب 
وهمنا التصنني  حسنب المسننافة التصننيفات  نننوعين منن هنذه لدراسني نتنناولمنهاجننا اوضنمن ر ذلن  ، وغين

 .التي تاطيها الشبكة والتصني  حسب الوس  الناقل
 تصنيف الشبكات حسب المسافة التي تغطيها الشبكة 2-1
 LAN ( Local Area Network) الشبكة المحلية2-1-1

كانن  تتكنون منن عندي قلينل منن ا جهن    بداية ظهورهنافي  الحاسوبلشبكات  االول ظهورال وهي
 .واحنندجهننال طباعننة ب ةمتصننلهننذه االجهنن   ، و النبع  متصننلة مننع بعنن  ال  جهنن  أريمنا ال يتجنناول العشننر  

مدرسننة أو قسنن  فنني  وامكننن أن تاطنني مسناحة( متنر ، 100 – 10المسنافة التنني تاطيهننا تتنراوي مننا بننين  
 في نلل البيانات والمعلومات للصر المسافة التي تاطيها. كلية او مكتب صاير ، وتمتال بسرعتها

الّشنبكات  وهنناك نوعنان مننم سنتخدم،  1000إلن  حنوالي الشنبكة  هنذه عدي م ستخدمييصل اليوم 
 هما:  والمحلّية حسب الخدمات التي تلدمها 

   (client/server) :شبكة الخادم/المستفيد -1

النذين  خندمات الشنبكة لبناقي أجهن   المسنتخدمين ينوفر  server مرك ي جهال حاسوب  يكون فيها
 .Clientsيطلق عليه  العمالء 

 
 (client/server) الخادم/المستفيدمن نوع  يةشبكة محل( يوضح بنية 1شكل رقم )
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 :الشبكة مزايا
 .من الشبكة ومصايرها مما يسهل إيارتهاأالسيطر  المرك اة عل   -1
 .بسهولة وجوي معدات وأجه   بإمكانات متمي   تؤيي إل  الوصول إل  مصاير المعلومات -2

 .وجوي كلمة مرور واحد  للدخول إل  الشبكة -3

 . ر من الحواسيب في الشبكةإمكانية استخدام عدي كبي -4

 :الشبكة عيوب –ب      

 .ارتفاك كلفة اإلنشاء بسبب الحاجة إل  برامج ومعدات -1

 .في الخايمما عطل  حصول كلها في حالتعطل الشبكة ت -2

 .مجيات إضافية معلد االحاجة إل  بر  -3

 .الحاجة إل  وجوي كاير متخصص إليار  الشبكة -4

 

 : (peer-to-peer) الشبكة التناظرّية -2

 ي االتصال بين أجه   الحاسنوب مباشنر د يون الحاجنة لجهنالك مركن    يت وفي هذا النوك من الشبكات
server متكافئة حواسيب الشبكة  ّن جميع. 

 

 
 

 (peer-to-peer) التناظري نوع المن  شبكة محليةيوضح بنية  (2شكل رقم )
 :الشبكة مزايا    

 . سهولة اإلنشاء والبناء -1
 .رخيصة الكلفة إذ ال تحتاج إل  برامج معلد  وخاصة -2

 . دم الحاجة لتعيين مدير الشبكةع -3

 .تعمل في بيئة ذات عدي محدوي من ا جه   -4
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 :عيوب الشبكة   

منننن كلمنننات المنننرور إذ نجننند أن هنننناك لكنننل مصننندر كلمنننة منننرور قننند يحتننناج المسنننتخدم لك ينننر  -1
 .خاصة

 .ال تؤيي يوراد جيداد عندما تكون هناك عدي كبير من الحواسيب في الشبكة -2

 .عدم وجوي سيطر  مرك اة -3

 :  LANsشبكات المحلية الالتطبيقات التي تقدمها هذه 
  Sharing Equipmentالم شاركة في الّتجهي ات  .1

  Sharing Personal Filesلفات والّسجالت الم شاركة في الم .2
  Sending Messagesإرسال الرسائل  .3
  Sharing Databasesالم شاركة في قواعد البيانات  .4
  Sharing  Softwareالم شاركة في البرمجيات  .5

 MAN (Metropolitan Area Network)الشبكة األقليمية   2-1-2

وامكنها أن تاطي ، نفس مخط  التوصيل وغالباد ما تستخدم  LAN شبكة هي نسخة مكبر  منو 
مولعة ضمن مدينة واحد  ، كما يمكن أن تكون خاصة أو ذات ملكية  LANشبكات من نوك مجموعة 

 .(3شكل رق   عامة 

 
 MAN (Metropolitan Area Network) الشبكة األقليمية( يوضح بنية 3شكل رقم )

 

    WAN (Wide Area Network)الشبكة الواسعة  2-1-3

و أفضننل م ننال  تتعنندا النندول واللننارات ، ةواسننع جارافيننةهننذا النننوك مننن الشننبكات مسنناحات ياطنن  
وفني حليلنة االمنر فنان هنذا الننوك  ماريه .ال  العال  كله من مشرقه  ياطت التياإلنترن   عليها هو شبكة

ّون وتتك . مرتبطة مع بعضها البع  MANو   LANشبكاتمن الشبكات هو عبار  عن مجموعة من 
يالتأكينند و  .Microwave ، وتكنولوجيننا موجننات قصننير Satelliteو قمننر صننناعي متنّوعننة،  أسننالكمننن 

 إمكانيات هذه الشبكة والخدمات التي تلدمها أكبر بك ير من ا نواك السابلة .

 نطقة العامريةم قضاء المدائن

 منطقة التاجي

قضاء 

 المحمودية

 مركز بغداد
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 WAN (Wide Area Network)الشبكة الواسعة  ( يوضح بنية4شكل رقم )

 سط الناقلتقسيم شبكات الحاسوب حسب الو  2-2
 تلس  الشبكات من حيث الوس  الناقل إل :

  الشراطية والمحوراة والملتواة ( بمختل  أنواعها : تستخدم ا سالك المعدنيةWired سلكيةشبكات  -1
 .مع بعضهاأو أسالك ا لياف البصراة لوصل ا جه   

يون الحاجة إل   سوبأك ر من حاالشبكات الالسلكية توصيل بيلصد : Wireless السلكيةشبكات  -2
 Infraredتستخدم موجات ا شعة تح  الحمراء . هذه االجه   لتحليق االتصال بين  االسالكاستخدام 

الشبكات  وأه  فروقات بين أجه   الشبكة. البيانات ناقلكوس   Microwaveأو موجات الراييو 
 مجموعة نلاط هي: عن السلكيةالالسلكية 

مد أسالك في ا ماكن الم يحمة أو  فيها يصعب في الحاالت التيالشبكات الالسلكية ستخدم ت   -1
 المع ولة.

 . سرعة نلل البيانات تكون محدوي , والسرعة تنخف  كلما لايت المسافة -2

، والشبكات الالسلكية بشبكات الهات  المحمول، رضي ه الشبكات السلكية بالهات  ا يمكن تشبي  -3
، وابل  قايراد عل  االتصال بشبكته ما يام يلع  ان يحلو لهحيث يستطيع المستخدم التنلل إل  أي مك

 في المدا الذي تاطيه.

 

 

 

 

 

 

 (Wireless Network) الالسلكيةالشبكة ( يوضح 4شكل رقم )
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  نترنتشبكة ال  -3
مجموعنة شنبكات  عبنار  عنن هنيشبكة واسعة جدا تاطي معظ  مساحة كوكب االرض ، و  نترن شبكة اال

اختصارا للجملنة    INTERNETبالن   قد سميو  Interactive Networkبعضها اتصال متداخلة مع 
workNET nationalINTER الشبكة الدولية ومن هنا جاءت التسمية  . والتي تعني 

 
 نترنتبدايات ال  3-1

وهنذه المراحنل يمكنن اختصنارها بنأريع  بمراحل حت  أصنبح  بالصنور  التني نعرفهنا نترن االمرت  
 ( وهي:1بالجدول رق   سب السنوات حمراحل موضحة 

 (1جدول رقم )
 نترنتيبين المراحل التي مرت بها شبكة ال 

 التفاصيل السنة 
مجموعنننة شنننبكات متداخلنننة لننننري  الوحننندات العسنننكراة التابعننننة لنننولار  الننندفاك االميراكيننننة  1961

بشنننننننبكة اريانينننننننن   هنننننننذه الشنننننننبكة  وضنننننننمان اسنننننننتمراراة االتصنننننننال بينهنننننننا وقنننننننند عرفننننننن
ARPANET. 

رينن  شننبكات الحاسننبات للجامعننات والمراكنن  البح يننة التابعننة للواليننات المتحنند  مننع شننبكة  1972
 . ارياني 

باسنننتخدام هنننذه الشنننبكة لانننرض الدعاينننة واالعنننالن منننن خنننارج السنننماي لنننبع  الشنننركات  1984
داخل مننننع انفصنننال الجهننننة العسنننكراة للشننننبكة وهنننني الوالينننات المتحنننند  باالضنننافة النننن  الننن

MILNET . 
مننن قبننل معظنن  يول العننال  كوسننيلة م لنن  لالتصننال والبحننث عننن  نترننن اعتمنناي شننبكة اال 1992

 أي معلومة سواء كان  علمية او تجاية او فنية وغير ذل .
 
  نترنتالخدمات التي تقدمها شبكة ال  2 -3

 نذكر أهمها: ،نترن االهناك العديد من الخدمات التي تلدمها شبكة  
وذلن  منن خنالل محركنات هذه الخدمة تستخدم للبحنث عنن المعلومنات  : Searching خدمة البحث -1

 البحث التي تسهل عملية الوصول ال  بنوك المعلومات والمواقع االلكترونية.
: وذلنننننن  مننننننن خننننننالل بننننننرامج االتصننننننال المختلفننننننة كالبرانننننند Communicationخدمننننننة االتصنننننناالت  -2

 .  Chatting لق عليها الدريشة او ما يط واالتصال الصوتي وغرف الحوار E-Mailااللكتروني 
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والتننرواج للمنتجننات  واإلعنالن: منن خننالل مواقنع الدعايننة   Shopping االلكتروننيالتسننواق خدمنة  -3
التجاراننة للشننركات والمؤسسننات واسننتخدام  والخنندمات وقسننائ  االشننتراكات وعلنند الصننفلات واالتفاقيننات

 وسائل يفع الكترونية م ل بطاقة االعتماي المصرفية. 

تحميننل وتن اننل البننرامج بملابننل او يون : ومننن خاللهننا يننت  File Transferringلفنناتة نلننل المخدمنن -4
 ملابل .

 : وتستخدم للتعرف عل  أحوال الطلس والمناخ.الجواة  خدمة ا حوال -5

 حجولات الطائرات والفناي .  خدمة  -6

 INTERNET SERVICE PROVIDER) ISPخدمة اإلنترن    مجه   3 -3

التي توفر للمستخدم أمكانية الدخول إل  شبكة اإلنترنن  ملابنل كلفنة محندي  وهنذه الشنركة وهي الشركة    
(  وكلمننة منننرور USER NAMEقنند تكننون محليننة أو عالمينننة، حيننث تمنننح المسننتخدم اسننن  مسننتخدم  

 PASSWORD.خاصة بها يمكن من خاللها الدخول ال  الشبكة  ) 

 نتنتر البروتوكولت المستخدمة مع شبكة ال  4 -3
 السيطرة ليتم من خاللها: هو مجموعة قواعد وقوانين تسمح للحاسبات بأن تتفق في ما بينهنا  البروتوكول

ومنن أهن  البروتوكنوالت المسنتخدمة بين العناصر المختلفة في الشبكة . البيانات والمعلوماتعلى نقل و بث 
 :نترن في شبكة اال

 وهو اختصار لن TCP/IPبروتوكول  .أ

بروتوكننول ضننب   وهننو (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) .ب
 .نترن االاإلرسال / بروتوكول 

 لعننرض ويستتتخ    Hyper Text Transfer Protocolاختصننار لننن وهننو  httpبروتوكننول .ج
 .االنترن  صفحات

وهننو بروتوكننول نلننل الملفننات  (File Transfer Protocol)وهننو اختصننار لننن  FTPبروتوكننول  .ي
 ملفات نصية أو صوتية أو رسومية أو أفالم وغير ذل (.  كأن تكون 

 ول عننؤ وهنو البروتوكنول المسن (Post Office Protocol)وهنو اختصنار لنن  POPبروتوكنول  .ه
 . Emailالبراد االلكتروني  عرض رسائل

 

  WWW  World Wide Webالشبكة العنكبوتية  -4

الننبع  مننن التني تننرتب  ببعضنها  (hypertext) هني مجموعننة هائلنة مننن ولنائق النننص المتننراب 
بنلننل جميننع أنننواك  Browsersلبننرامج التصننفح تسننمح شننبكة الواننب العالميننة ، حيننث اإلنترننن  خننالل شننبكة
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المعلومات من برامج، وأخبار، وأصوات، وصور، وفيديو، إضافة إل  النصنو،، يون الحاجنة إلن  إتلنان 
النذي يظهنر علنن   (Web site) موقنع الوانبوت عنرض هننذه المعلومنات فني  ،الك ينر منن ا وامنر المعلند 

 شاشة المستخدم. 
إلن  تنداخل النرواب  العديند  بنين الولنائق التني ت شنكّ ل مواقنع نسبة شبكة العنكبوت باس   وقد سمي 

 . هذه الشبكة المنتشر  عبر العال ، بطرالة تشبه تداخل خيوط شبكة العنكبوت

   Browsing التصفح عبر شبكة النترنت -5

 : Browserالمتصفح  5-1

وامكننن  مننن .  نترننن االالولننائق الموجننوي  فنني شننبكة و المعلومننات هننو عبننار  عننن برنننامج يعننرض 
جننري تعلمنن  لكيفيننة اسننتخدام هننذا م، و بالشننبكة خاللننه البحننث عننن أيننة معلومننات ويخننول أي موقننع علنن  

 .البرنامج تستطيع أن تبحر في فضاء اإلنترن 

النذي يكنون مندعماد منن قبنل  Internet Explorer أشنهرهامنن من المتصنفحات  أنواكهناك عد  
 desktop، وامكن الدخول ال  هذا المتصفح من خالل شاشة سطح المكتب  Windowsنظام التشايل 

وذل  عن طراق اإليلونة الخاصة بنه التني تكنون علن  شنكل حنرف  Taskbarأو من خالل شرا  المهام 
e . والتني الخاصنة  ا يلونناتوفيما يلي قائمة بأسماء بعن  المتصنفحات منع  بحج  كبير وياللون ا لر

 :Mobileيستطيع المستخدم تن الها عل  حاسويه الشخصي أو جواله 
  
 
 
 
 
 
 

 

 Web Pagesالويب صفحات  5-2
،  Web Pages الوابصفحات تسم  صفحات جميع المعلومات عل  شكل  المتصفحيعرض 

 منسقبشكل نصو، الإضافة ال   وفلمية عل  صور وملاطع صوتيةهذه الصفحات امكن أن تحتوي و 
 Servers الخوايم باس عرف ذات مواصفات خاصة ت   حواسيبنة عل  هذه الصفحات تكون مخ   .  ومرتب
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وهو كل من  ستخدمبجهال الم    Browsersوات  استدعاء الصفحات وعرضها من خالل المتصفحات 
 .يستخدم الحاسوب

وهي الصفحة ا ول  لموقع الواب وتحتوي عاي  عل  اس   :(Home Pages) يةالفتتاحالصفحات 
 الموقع وعبارات الترحيب وجدوال بمحتواات الموقع وفهرسا له.

 Webيتكون موقع الواب الواحد من عدي من صفحات الواب  Web Sites:مواقع الويب 3 -5

Pages  التشعبية  المترابطة فيما بينها عن طراق ما يعرف باالرتباطاتHyperlinks . 

لكنل موقنع وانب عننوان خنا، بنه والنذي يسنم  : Web Sites Addressعناوين مواقعع الويعب  4 -5
URL  Uniform Recourse  Locator ). وهذا العنوان يأخذ الصياة التالية ، ) 

 
.CountryHttp://WWW.Sitename.SiteType 

 

    

 حيث أن : 
1- Http://   تعبننر عننن البرتوكننول المسننتخدم فنني عننرض محتواننات موقننع الواننب ياخننل برنننامج متصننفح

  الواب بجهال المستخدم .
2- WWW    تم ننل اختصننار لخدمننة الشننبكة العنكبوتيننة العالميننةWorld Wide Web  والتنني تكننون

 مسؤولة عن عرض صفحات موقع الواب بشكل منسق .
3- Site name   م ل   تهتم ل اس  الموقع المراي لاار(KFU , Google, Yahoo  
4- Site Type   وتم ل االمتداي الخا، بهذا الموقع ، واوجد أنواك ك ير  لهذه االمتندايات ننذكر منهنا منا

 :يلي
 

 المجال الوصف الكلمة

Com commercial  تجاري 

Edu educational تعليمي 

Gov government حكومي 

Net network شبكة 

Org organization منظمة أو مؤسسة 

Mil military  عسكري 

 

http://www.sitename.sitetype.country/
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5-Country   يستخدم لتمي  المواقع المتشابه في االس  من خالل رم  الدولة ، حيث يأخذ اول رقمين
 .لخ...............ا us. الواليات المتحد  االمراكية    iqرم ه الدولي  العرا لكل يولة م ال 

 ام لة:
للداللة عل  ان الموقع  eduعنوان الجامعة التكنولوجية الحظ 

 للداللة عل  انه في العرا  iqتريوي و 
http://uotechnology.edu.iq/ 

 /http://www.icci.edu.iq عنوان الهيئة العراقية للحاسبات

 /http://www.rafidain-bank.org عنوان مصرف الرافدين

للداللة عل   govخيري البراطانية الحظ وجوي مفوضية العمل ال
 تدل عل  ان الموقع براطاني ukان الموقع منظمة و

http://www.charity-

commission.gov.uk/ 

 /mbc http://www.mbc.netموقع اعالمي قنا  

 Search Enginesمحركات البحث  -6
ان ومواقنع، منع وصن  مصنار قواعند بياننات ضنخمة بعنناو  علن  انهناتعرافها بأبس  صور  يمكن 

موضنوك معنين فني حلنل منن الحلنول المختلفنة ن يمكنن البحنث عنيواسنطتها و لصفحات اإلنترن  المختلفنة، 
تعمنل بشنكل آلني وتلنوم بفنرل وفهرسنة كن  هائنل منن  وا سيطر عليها منن قبنل مجموعنة بنرامج، في الشبكة 
  . الصفحات

ات التننني توافننق طلنننب المسننتخدم وارفنننق علنن  شنننكل قائمننة بعنننناوان المسننتندالبحنننث تعننرض نتننائج 
بالعننناوان فنني الاالننب مختصننر عننن ملتطنن  منننه لالسننتدالل علنن  موافلتننه للبحننث. عناصننر قائمننة البحننث 
 ترتب عل  حسب معايير خاصة  قد تختل  من محرك آلخر( من أهمها مدا موافلة كل عنصر للطلب.

فني نظنام  SEARCHبحنث منر وامكن إعطاء م ال تلرابني علن  عمنل محركنات البحنث كعمنل اال
Windows   عنننن معلومنننة معيننننة او ملننن  معنننين فننني اللنننر، الصنننلب او اللنننر، المضننناوط او النننذاكر

  . Flash RAMاللحظية 
اللننول بننأن الشننبكة ومواقعهننا لننن تكننون ذات فائنند  كبيننر  بالنسننبة لنننا لننو لنن  تكننن محركننات  امكنننناو 

 البحث عل  اإلنترن  موجوي . 
 ث :من أه  محركات البح

 Yahoo ياهو •

  AltaVista التافيستا •

 Google جوجل •
 وغيرها. MSN إن ميكروسوف  إس إم •

 

  File Transferringخدمة نقل الملفات  -7
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الذي FTP بروتكولوات  النلل عن طراق ، تسمح هذه الخ مة بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر
 ن هذه الخدمة وهما:هناك عمليتين ضم .  File Transfer Protocol  هو اختصار لن

( إل  الحاسوب Hostمن حاسوب بعيد  ملفات وهي عملية تن ال ال (Downloadingالتنزيل ) -1
 الشخصي للمستخدم.

 من الحاسوب الشخصي للمستخدم إل  حاسوب آخر. ملفات وهي عملية رفع ال (Uploadingالتحميل ) -2
 (:E-Mailالبريد اإللكتروني)خدمة  -8
ي مكن البراد اإللكتروني المستخدم من  شبكة االنترن  . قدمتهاالتي  الخدمات أقدممن  يوه  

 بتكلفة بسيطة جداد ال تلارن بتكلفة المكالمة الدولية.   مراسلة مستخدم آخر في بلد معين عبر اإلنترن
خدمة  م وي ن تكون أمختلفة كمكن  الحصول عل  حسابات براد إلكتروني من مصاير ي

 . Google Gmail و Yahoo Mail واب م لالأو صاحب العمل أو خدمات  (ISP) نترن اإل

الحصول عل  حساب براد الكتروني من أي مصاير كان هناك عد  خطوات يجب  و جل
حت  ي منح المستخدم اتباعها تتضمن عد  أسئلة حول االس  والجنس والعمر ونوك العمل ومعلومات أخرا 

 : التالية م لةوالي  اال حساباد برادياد باالس  الذي يحديه المستخدم وكلمة سر خاصة بالحساب البرادي.
1-  Ali_2006@Yahoo.com       )باستخدام البراد االلكتروني لمحرك البحث ياهو    
2-  noor_ali_2014@Gmail.com)باستخدام البراد االلكتروني لمحرك البحث كوكول     
3-  hasan_ali_2014@hotmail.com)باستخدام البراد االلكتروني لمحرك البحث أم أس ان  

 (:Chattingالتحاور )خدمة  -  9
يعد الحوار عبر اإلنترن  من أه  الخدمات التي تلدمها اإلنترن  والتي تحظ  بشعبية واسعة بين 

 الحوار عبر اإلنترن :   انواكمستخدميها، إذ تأتي في المرتبة ال انية بعد خدمة البراد اإللكتروني. 
ية الحوار بين (: حيث تت  عملInternet Relay Chat IRCالمحايلة النصية المباشر    .1

 المشاركين عبر كتابة نص ينتلل عبر اإلنترن  ليظهر عل  شاشة كل مشترك في المحايلة. 

(: تمكن هذه الخدمة المستخدمين من علد Live Voice Chattingالمحايلة الصوتية المباشر    .2
 مؤتمرات، أو إجراء محايلات شخصية، وكذل  إجراء مكالمات هاتفية مع أي شخص في العال 

 والتحدث معه عبر اإلنترن . 

(: تمكن هذه الخدمة Live Multimedia Chattingالمحايلة المباشر  بالوسائ  المتعدي    .3
المشاركين من رؤاة بعضه  البع  وسماك أصواته . واعيب هذه الطرالة إنها تحتاج إل  اتصال 

 عالي السرعة وكاميرا وميكروفون. 

 Yahooاستخدام بريد 

javascript:AppendPopup(this,'75173800_1')
javascript:AppendPopup(this,'75173800_1')
javascript:AppendPopup(this,'75173800_1')
mailto:Ali_2006@Yahoo.com
mailto:noor_ali_2014@Gmail.com
mailto:hasan_ali_2014@hotmail.com


 بشرى عبد الكريم عبد العزيز/ قسم صناعة األسنان في المعهد الطبي التقني  

 

12 

 

12 

 www.yahoo.com قعالدخول ال  مو  -1

 mailعل  البراد  تظهر عل  اليمين مجموعة من الخيارات اضا 

  sign inالبرادتسجيل الدخول  -2

ومن ل  اضا  تسجيل (password) وكلمت  السر(!Yahoo ايخل برادك االلكتروني  معّرف
 .  كما في الصور  التالية الدخول

 

 ياهوبراد نشاء رسالة جديد  عل  ال -3

ل اليه في الحلل ستظهر نافذ  جديد  ،  compose را م  اختر ايخل عنوان البراد االلكتروني للمرس 
 . toاور لكلمة جالم

 ارسال براد الك ر من صديق -4

 . ccعناوانه  البرادية في الحلل المجاور لناكتب   لعد  اشخا، رسالة  اذا اريت ارسال
 سال مرفلات ار  -5

 .  attachmentsأفالم وغيرها( نستخدم االمر الرسال مرفلات  ملفات نصية ، صور ،   

  الرسالةرسال ا   -6

ستجدها في اعل   (send) اضا  عل  ارسالالنتهاء من المرفلات ااكمال كتابة الرسالة و  بعد
 الرسالة.قد ارسل  تكون وهكذا  الصفحة
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 . sign outالخروج من البراد االلكتروني لتسجل  -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الختبارات 
 الشبكات حسب المسافة التي تاطيها الشبكة ؟ أنواكعدي  ل الشبكة ؟عرف  .1

 عرف شبكة االنترن  .مت  ت  اعتمايها كشبكة يولية .  .2



 بشرى عبد الكريم عبد العزيز/ قسم صناعة األسنان في المعهد الطبي التقني  

 

14 

 

14 

 عدي واشري متطلبات االتصال باالنترن .  .3

 ال  ك  نوك ت صن  الشبكات المحلية. .4

 ؟ ة منها فل (ع اذكر اريما هي اه  خدمات االنترن    .5

  مع ذكر اسمها الكامل والمختصر باللاة اإلنكلي اة. عرف الشبكة العنكبوتية  .6

 عرفها مع إعطاء ام لة.لوم بتصفح صفحات االنترن  ؟ تي تامج الي البر ما ه  .7

ل  اذكر اس  الخدمة التي تلدمها شبكة االنترن   مع .  UP LOAD و  DOWNLOAD عرف  .8
  هذين المصطلحين.

 عبر االنترن .  chattingعدي أنواك التحاور  .9

   . اشري باختصار مع إعطاء ا م لة. E-mailاذا نعني بخدمة م .10

     مع إعطاء ا م لة. Search Enginesمحركات البحث عرف   .11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (send, attachment,compose) آلي ا غراض ت ستخدم االوامر التالية مع البراد االلكتروني: .12
 اختر العبار  المناسبة من اللائمة  ب( وضعها في اللائمة  أ( -12

  قائمة  ب(   قائمة  أ( 

 LAN  .أ احد أنواك محركات البحث  .1

 1992  .ب جميع المعلومات عل  شكل يعرض المتصفح   .2

 Firefox  .ج البرتوكول المسئول عن عرض محتواات موقع الواب   .3

هي الجهة المسئولة عن ت واد المشترك بخدمات   .4
  االنترني 

 ARPANET  .ي

  AltaVista  .ه موقع الواب الواحد من عدي من   .5

 Web Pages  .و  شبكة تستخدم لألغراض العسكراة  .6

 صفحات الواب  .ل في اعتماي شبكة االنترن  من قبل معظ  يول العال   .7

 MODEM  .ي بناية( –شبكة تري  حواسيب  غرفة   .8
 //Http  .ط احد أنواك متصفحات االنترن   .9

 ISP  .ي ال  لاة يفهمها الحاسوب البيانات لترجمة يستعمل  .10

 1985  .ك   .11

 


