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تمهيد

برأيك عن ماذا تعبر هذه الصور؟



مدخل إلى شبكة 
االنترنت



ما هي شبكة االنترنت؟

تتكون من جهازي حاسوب أو أكثر مرتبطة مع : Network))الشبكة •
بعضها بهدف تبادل المعلومات ومشاركة األجهزة مثل الطابعات و 

.الماسحات الضوئية

مجموعة ضخمة من شبكات الحاسوب : Internet))شبكة االنترنت •
.مرتبطة ببعضها حول العالم بهدف تبادل المعلومات

هي خدمة تقدمها : Worldwide Web))شبكة المعلومات العالمية •
و شبكة االنترنت، وتستطيع من خاللها الوصول الى كافة البيانات

افة النصوص و الصور و مقاطع الفيديو المعروضة في الشبكة في ك
.انحاء العالم و عرضها في جهازك



ما هي شبكة االنترنت؟



كيف كان الناس يتواصلون في السابق؟



مزايا شبكة االنترنت

سرعة نقل 
المعلومات

وفرة مصادر 
المعلومات

التواصل 
االجتماعي

و توفير الوقت
المال والجهد



مزايا شبكة االنترنت

هل تستخدمين جهاز االنترنت في المنزل؟ ما هي استخداماتك؟



فوائد شبكة االنترنت



فوائد شبكة االنترنت

؟كيف تتخيلون العالم من غير انترنت



االتصال بشبكة االنترنت



متصفح االنترنت

برنامج يمكنك من خالله التجول في مواقع شبكة االنترنت و 
التنقل بين صفحاتها للوصول الى المعلومات سواء كانت نصية 

او مرئية او مسموعة



متصفح االنترنت



متصفح االنترنت



متصفح االنترنت

شريط 
عنوان 
الموقع

شريط 
األدوات

شريط 
القوائم

شريط 
العنوان

عالمات 
التبويب

صفحة 
الويب



نشاط عملي

تصفح موقع 
www.harfkids.com

ما هو موقع الويب

ما هو عنوان الموقع

الموقعكيف نتنقل بين صفحات

االرتباط التشعبي

إضافة موقع إلى المفضلة

:ستتعرف على



نشاط عملي

أيقونات مهمة عند تصفح مواقع الويب 



عناوين مواقع الويب على االنترنت

www.moe.gov.om

الشبكة العالمية 
world wide web

اسم الموقع نوع الموقع رمز البلد



عناوين مواقع الويب على االنترنت

رمزه

Gov

Edu

com

org

Net

tv

نوع الموقع

مؤسسة حكومية
مؤسسة تعليمية
مؤسسة تجارية

منظمة
شبكة

قناة تلفزيونية



عناوين مواقع الويب على االنترنت

رمزه

om

sa

ae

uk

ca

us

البلد

سلطنة عمان
السعودية
االمارات

المملكة المتحدة
كندا

امريكا



البحث في شبكة االنترنت

هو برنامج يساعدك في الحصول على : محرك البحث
معلومات من االنترنت حيث يقوم بترتيب مواقع الويب

المختلفة و حفظها



البحث في شبكة االنترنت



البحث في شبكة االنترنت



االستخدام اآلمن لإلنترنت

ما المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عند استخدامك 
لشبكة االنترنت؟



االستخدام اآلمن لإلنترنت

اإلدمان و العزلة عن اآلخرين•
سرقة الهويات و االستغالل•
التعدي على خصوصية اآلخرين•
التعرض لإلساءة و المضايقات•
التعرض لبرامج االختراق و الفيروسات التي•

تتلف أجهزة الحاسوب





قواعد الحماية من مخاطر االنترنت



قواعد الحماية من مخاطر االنترنت




