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 تمهيد

 

نار أتم التسليم على الذي أالحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة و

دروبنا ودلنا على السبيل القويم نبينا وحبيبنا المبعوث رحمة للعالمين 

هل بيته الطيبين الطاهرين، العلم هو عمود هذه الحياة ومن على أمحمد و

في السنوات ال نتخطى الحياة بسهولة وقد أصبح سهل المنال  دونه

ثورة التكنولوجيا في كافة مجاالت الحياة، وعليه  انفجرتخيرة حيث األ

لجميع االستفادة بإمكان ااتجه التعلم إلى  استغالل هذه الثورة وأصبح 

ية التعلم والبحث عن المجهول، وقد حث اإلسالم الحنيف منها في عمل

له آذ قال رسول هللا )صلى هللا عليه وإعلى طلب العلم ونشره والعمل به 

وسلم( : "أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل من أمتي ، قيل : يا رسول 

هللا!.. ما هن ؟.. قال : استماع العلم ، وحفظه ، ونشره عند أهله ، والعمل 

نترنت كان ألهمية البحث في شبكة اإل ن هذا المنطلق ونظرا  به".  وم

يدور في ذهنه والتي  مان يتعلم مهارات البحث عن شيء أعلى الباحث 

 لها األثر الكبير في ازدياد دقة النتائج.

نستخدم شبكة االنترنت للبحث عن معلومة معينة تارة ولتنمية    

المحركات التي تستخدم في هناك عدد من والمعلومات لدينا تارة أخرى، 

... الخ. ال يخفى على Google, Bing, ASK, Yahooالبحث مثل !,

، وهو (Google)جوجل محرك ن أكثر محركات البحث شهرة أالجميع 

من المحركات التي تمتلك خدمات متميزة بما في ذلك صور جوجل، 

 والخرائط، واألخبار، واالتجاهات الجغرافية وغيرها الكثير.

يانا عندما نبحث في محرك البحث جوجل نرى نتائج غير مرغوبة أح   

أو غير دقيقة أي ليس كما نتوقعها، هنالك العديد من المهارات والخدمات 
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لذا ارتأيت عمل هذا  ؛في هذا المحرك ليس للباحثين نصيب في معرفتها

هم المهارات والخدمات التي يقدمها محرك أالكتيب المتواضع لتغطية 

 جوجل.البحث 

ليف هذا الكتيب على العديد من المصادر منها: صفحات أاعتمدت في ت   

الدورات العربية . وقد تطرقت في و جنبية الويب والكتب العربية واأل

التعرف على االنترنت وكيفية  كيفيةول من هذا الكتيب إلى  الفصل األ

 الحصول عليه ومايتعلق به من مصطلحات وكيف يعمل االنترنت.

 سيتم شرح صفحة البحث )جوجل الرئيسة(. الفصل الثاني فيو

 في الفصل الثالث  سيتم شرح أوامر متقدمة للبحث في جوجل.و

 وفي الفصل الرابع سيتم عرض محركات بحث متخصصة تابعة لجوجل.
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 الفصل االول 

 مقدمة عن شبكة االنترنت

 

 

 المقدمة 1-1

من أعظم ما اكتشفه  يوه ضخمة جدا  اإلنترنت شبكة عنكبوتية 

ثورة علمية وتكنولوجية  انهإنسان في تاريخِ البشريّة التكنولوجّي، اإل

ا في العالم حيث يتم من خاللها نقل البيانات  ا كبير  هائلة أحدثت تغيير 

مما شخاص خالل ثوان معدودة وبشكل غير محدود والتواصل بين األ

ال يتجزأ  ا  االنترنت جزء شبكة تبحصأالعالم إلى  قرية  صغيرة.  حول

من حياة البشر حيث ال يخلو بيت ، أو مؤّسسة، أو وزارة أو صرح 

بكافة مجاالت الحياة االقتصاديّة، والّسياسيّة،  ت، وقد دخلمنها تعليمي

ا صعبا   ا، وأصبح االستغناء عنهالتّعليميّةووالتّجاريّة، والخدماتيّة،  بل  أمر 

ا في  ، خصوص   ظّل التطور الكبير الذي يحدث في العالم.مستحيال 

نترنت؟، اإلهي شبكة في هذا الفصل سنتطرق إلى  المواضيع: ما 

نترنت وكيف اإلشبكة نترنت، مكونات نترنت، فوائد ومضار اإلتاريخ اإل

 عمل؟.ت

 نترنتاإلهي شبكة ما  1-2

بالشبكة العنكبوتية أو شبكة المعلومات أو  دعى اإلنترنت أحيانا  ت

، وهي  (world wide web( www)نكليزية )باإلوالشبكة العالمية؛ 
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بين شبكات  ا  إلكتروني شبكة تربط العالم كله ببعضه البعض ربطا  

من خالل سلك نحاسي الغرض منه الوصول إلمكانية مشاركة الحاسوب 

 وكذلك التواصل بين البشر. مضافا  جهزة البيانات والمعلومات بين هذه األ

خرى مثل كارت االنترنت المثبت أجهزة الكترونية أسالك إلى  هذه األ

قوم عليه تفي جهاز الكمبيوتر الذي يمثل الكيان التقني المادي الذي 

 االنترنت.

 تاريخ االنترنت 1-3

م االختراع، واالنترنت هو الحاجة المخترعة أن الحاجة إكما يقال ف

طالق قنبلة إمكانية إبدأت تفكر في عندما  ةمريكيرة الدفاع األمن قبل وزا

مريكا أثناء الحرب الباردة بين أواخر الستينات أفي  تييمن االتحاد السوفي

يتي مستهدفة المراكز الرئيسة التابعة لها، والتي تحتوي يواالتحاد السوف

جهزة كمبيوتر بها معلومات وبيانات في غاية األهمية، كيف يمكن أ ىعل

مكانية إماكن متفرقة، مع أجهزة كمبيوتر في أحفظ هذه البيانات على 

 ابتكارالبيانات بين هذه األجهزة.  من هنا تم  همشاركة هذ

(ARPANET وهي عبارة عن شبكة واسعة أُنشأت من قبل وكالة )

 ARPA)تابعة لوزارة الدفاع األمريكية  مشاريع البحوث المتقدمة ال

Advanced Research Project Agency( وكانت تعتبر كشبكة ،

الختبار التقنيات الشبكية الجديدة، وقد ربطت بين العديد من الجامعات 

ومراكز البحوث المختلفة، من أجل التأكد من إمكانية نقل المعلومات بين 

إلى  تحولها  ARPANETبكة وقد أدى النجاح العملي لشاألجهزة. 

خالل السبعينات والثمانينات لتصبح شبكة إنترنت تشمل الكثير من 

أما اآلن فإن الماليين من الناس حول العالم يتصلون  ،الشركات واألفراد

باإلنترنت. ونالحظ وخالل هذه الفترة القصيرة كيف تحولت اإلنترنت 
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أثير على كافة جوانب من مجرد مشروع تجريبي إلى  شبكة عالمية لها ت

 الحياة.

 فوائد ومضار شبكة االنترنت 1-4

يجاب والسلب ولربما متساويتين كل شيء في حياتنا له كفتين هما اإل

ن أن غير يخرى، كذلك شبكة اإلنترنت لها نفس الكفتأأو ترجح كفة على 

رجح للشخص الواعي والتي ال يمكن حصرها في يجاب هي األكفة اإل

 من هذه الفوائد:وفوائده كثيرة ومتشعبة،  ننقاط قصيرة أل

المصدر األول واألكبر للمعلومات  هيالمعرفة والتعليم: االنترنت  -1

في كافة المجاالت التعليمية التي أصبحت متوافرة  حول العالم

بكثرة عبر االنترنت وبشكل مجاني في الكثير منها وبالتالي فقد 

ن كانت أوقات بعد للجميع في جميع األ صبحث المعلومة ملكا  أ

ية معلومة أمحتكرة لدى فئة معينة، وكذلك سهولة الحصول على 

زر، وكذلك التواصل  بضغطةتدور في ذهن المتعلم 

 ساتذة الجامعات والطلبةأواالستشارات العلمية بين المعلمين و

 وكل من يسعى إلى  اكتساب معلومة جديدة أو تنمية معلومة لديه

ليها مما إمحفوظة وسهلة الوصول نه يبقي المعلومات أحيث 

يساعد الطالب على االطالع على كل جديد من حولهم من أبحاث 

ومقاالت وتقارير ومشاريع وبالتالي فقد وفر الكثير من الوقت 

والجهد للمتعلم، باالضافة إلى  وجود مواقع للجامعات للدراسة 

االلكترونية )الدراسة عن بعد(، كذلك أصبح باإلمكان مراسلة 

هناك العديد و األشخاص عبر البريد اإللكترونّي خالل لحظات،

من الدورات التي تتم عبر اإلنترنت وتساعد المستخدم في تعلم 

نه أتاح المقارنة بين المعلومات والكتب أ. كما المواضيع المختلفة
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واألشخاص. باالضافة إلى  تبادل المعلومات والخبرات بين 

 المتعلمين.

 كثيرا   التواصل قديما يستغرق وقتا  كان االتصال والتواصل:  -2

ن إكانت توضع في صندوق البريد وفما الرسائل أ، وشهورا   ياما  أو

، لكن عندما انفجرت طويال   وصلت إلى  المستلم فتستغرق وقتا  

صبح إرسال بريد إلكتروني إلى  أي شخص أثورة التكنولوجيا 

إمكانية كل ميسر جدا، إضافة إلى  في العالم في أقل من دقيقة وبش

االتّصال مع األشخاص بالصوت والصورة مهما كانت المسافة 

دون الحاجة إلى  السفر إليهم الفاصلة بعيدة بكل سهولة وسرعة 

طرق مختلفة للتواصل منها: الدردشة فهناك ولقائهم بشكل مباشر، 

ى  من خالل بعض التطبيقات كالمسنجر، الفايبر، الواتس اب، إل

خره من البرامج إضافة إلى  المكالمات عبر اإلنترنت مع أي آ

ت أنشأهناك مواقع وعاله، أشخص في العالم من خالل التطبيقات 

راء وطرح المواضيع مثل المنتديات والفيسبوك في بداء اآلإل

الصدارة في هذا الموضوع. كما أصبح أيضا  انتشار األخبار 

  .وسهولة والمعلومات حول العالم أكثر سرعة

صبح أحيث  فرص العمل: تزايدت فرص العمل عما كان سابقا    -3

هناك ترويج للبضائع ومكانك الشراء من المتاجر االلكترونية، إب

خلق وظيفة التي تتم عن طريق تطبيق الفيسبوك إضافة إلى  

جديدة لم تكن موجودة قبل الثورة االلكترونية وهي المبرمج الذي 

مبرمج تطبيقات الهواتف وع إلكترونية، يتفرع إلى  مبرمج مواق

الذكية وبرامج الحاسوب، وألعاب الفيديو، وغيرها الكثير من 

شركات و الوظائف. إضافة لذلك هناك مواقع خاصة بالتوظيف

يمكن العمل فيها من المنزل باستخدام الكمبيوتر الخاص بهم 
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اإلنترنت الذي قد يساعد في تقليل اإلنفاق على عبر واالتصال 

تكاليف رعاية األطفال وتوفير المال والوقت المستهلك على 

 الذهاب إلى  العمل كل يوم. 

التسوق عبر اإلنترنت: كما اسلفنا مسبقا بوجود متاجر الكترونية  -4

هناك امكانية ومنها وهو جالس في بيته.  التسّوقيمكن ألي شخص 

للجميع بمقارنة األسعار بين المتاجر االلكترونية المختلفة، كذلك 

يه أي شخص ابداء رأل فيمكنيمكن معرفة آراء الناس حول المنتج 

حول منتج ما من خالل التعليقات الموجودة على اإلنترنت  والتي 

 تساعد في اتخاذ قرار شراء أفضل المنتجات.

والمتعة حظ وافر في شبكة االنترنت  التسلية والمتعة: للتسلية -5

لفرد بإمكان اصبح أمن وسائل الترفيه، ف غير محدودفهناك عدد 

الوصول إلى  مقاطع الفيديو المختلفة، ومشاهدة األفالم، 

ألعاب الكترونية  ممارسةواالستماع إلى  الموسيقى، إضافة إلى  

 عبر اإلنترنت.

الطيران وحجوزات حجز تذاكر أصبح باإلمكان اضافة لما سبق،  -6

 الفنادق والسفر عبر تطبيق واحد وخالل دقائق معدودة جدا .

عن الكفة االيجابية لالنترنت سنورد الكفة  السالف ذكره وبعد الحديث

س أر يعتبرالسلبية له والتي يمكن تفاديها من خالل االعتدال الذي 

يهدد  كبيرا   يشكل خطرا  ففراط في استخدام االنترنت ما اإلأالحكمة، 

العقول والمجتمعات من النواحي االجتماعية والدينية واالخالقية وغيرها، 

ثر الواضح في تفادي هذه المخاطر والسلبيات التي لذلك كان للتوعية األ

سلوب مستخدمي االنترنت لأل هسرة في توجيتقع على عاتق المدرسة واأل



 

 مقدمة عن شبكة االنترنت/ الفصل االول 
 

14 
 

الوقوع من  دال  مثل في استخدام هذا االختراع المذهل واالستفادة منه باأل

 لسلبيات التي منها:فريسة ل

هناك العديد من المحتويات السيئة متوفرة في االنترنت ويمكن  -1

ليها بكل سهولة ويسر مثل المحتويات اإلباحية، إالوصول 

والعنصرية، والدينية، والعنف، والكراهية وغيرها الكثير والتي 

على الفرد من الناحية  سيئا   أو تغييرا   سلبيا   ثرا  أقد تترك 

  -سفمع األ -االخالقية، والنفسية، واالجتماعية، وهذه المحتوى 

 تمن أطفال وبنات وشيوخ ونساء ورجال مهما بلغمتاح للجميع 

شبه بمكتبة ضخمة أنه أحيث ، ضهم اغرأومهما كان  أعمارهم

 ها رقيب وال حسيب.فيليس  جدا  

صا في مواقع هناك العديد من المعلومات المغلوطة خصو -2

الظهور التواصل االجتماعي والمنتديات، مضافا إلى  ذلك 

 لعديد من االشاعات.ل المستمر

ة يقلّل االنترنت من قوة الروابط والعالقات االجتماعية الحقيق -3

تواصل الوجعلها مجّرد عالقات افتراضية عبر وسائل 

 الطفال فحدث بال حرج.اما أاالجتماعي، 

ثل الشخصية الواقعية لها ميول خرى التمأشخصيات  ظهرت -4

 ورغبات تختلف عن الواقع بكثير. 

دق تفاصيل حياتهم أشخاص ينشرون أفقدان الخصوصية، فهناك  -5

في وسائل التواصل االجتماعي وكذلك صورهم وعائالتهم، ومن 

خرى هناك مايسمى بالهاكر )مخترق الجهاز( الذي يمكنه أجهة 

استغالل الضحية سحب المعلومات الموجودة في الجهاز و

 .تهضرار بسمعواإل
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 م غيره.أالتجسس سواء من خالل التواصل االجتماعي  -6

فتح االنترنت الباب على مصراعيه لضعاف النفوس بإنشاء  -7

 عالقات مؤقتة بين الناس. 

جهزة أبرامج الفيروسات التخريبية والمزعجة التي تعرض  -8

 المستخدمين للتلف أو فقدان المعلومات.

لعيون اضرار الصحية مثل  التعب الجسدي واإلرهاق و ضرر األ -9

والعمود الفقري والمفاصل واألعصاب وزيادة الوزن أو نقصان 

االستخدام المفرط  للكمبيوتر  عنالناجمة والوزن وغيرها 

 يصل الحد إلى  اكثر من ذلك كاالكتئاب والتوحد.واإلنترنت، وقد 

شراء لبضائع غير موجودة ن البيع والعالناتج  االحتيال والخداع -11

 رض الواقع أو التطابق الواقع. أعلى 

 مستقبل االنترنت 1-5

رغم النجاحات التي حققتها اإلنترنت إال أنها لم تسلم من مشاكل عدة كان 

أهمها البطء في التعامل معها من حيث جلب المعلومة واستعراضها، 

، تتمتع وكان البد من االعتماد على خطوط أسرع من الخطوط الهاتفية

أكبر ، وتمّخض عن تلك األبحاث مشاريع ترمي  Bandwidthبحزمة 

 هما: إلى  تقسيم اإلنترنت إلى  جيلين

 الجيل الثاني من اإلنترنت    .1

 الجيل الثالث من اإلنترنت    .2

وهو  CAnet2أو شبكة  internet2أما الجيل الثاني فإنه يطلق عليه  

مريكية ويعتمد هذا الجيل نسخة مطورة يمّول من الحكومة الفيدرالية األ

 هما : كما أنه يدعم ميّزتين IPv6من بروتوكول اإلنترنت هي 
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 MULTICASTING. اإلرسال المتزامن المتعدد  1

 ((Quality of Services QoS. ميزة جودة الخدمات  2

يتوقع منه أن يدعم كل وأما الجيل الثالث لإلنترنت فما زال قيد األبحاث  

ومشروع  CAnet 3السرعة والقوة، ومن أبرز المشاريع المقدمة :مزايا 

SuperNet هما: ويدعم هذا الجيل ميزتين 

والتوجيه  switchingف الضوئية في التحويل ااستغالل األلي    .1

routing  وأطلق على هذا مصطلح األلياف المعتمةdark fiber  حيث

ئية التي لم تستغل حتى تعتمد البنية التحتية على قدرات األلياف الضو

 اآلن، وهذا سوف يحدث ثورة في مجال التكنولوجيا.

وهي تقنية تستخدم األلياف الضوئية  DWDMاستخدام تقنية     .2

 جيجا بت في الثانية 411لإلرسال بسرعات تصل إلى  

 طرق الحصول على خدمات االنترنت 1-6

حد أبهناك عوامل يجب مراعاتها عند االشتراك بخدمات االنترنت 

سرعة تنزيل و، جماال  إهم هذه العوامل هي  سرعة النت أدناه، وأالطرق 

سعر الخدمة وصالح المشاكل التقنية، الدعم الفني إلوورفع الملفات، 

 المقدمة.

 .DSLخطوط الهاتف العادية  ●

 .Broadbandكيبل التلفاز  ●

 األقمار الصناعية. ●

 . Fiber Optics ةاأللياف الضوئي ●
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 الخاصة باالنترنتبعض المفاهيم  1-7

 ليها وهي:إالتعرف من هناك مفاهيم خاصة باالنترنت البد 

Web (WWW) World Wide  

يتم استخدام مصطلح االنترنت ومصطلح الويب لدى البعض للتعبير عن 

عم أن االنترنت أنفس الشيء، ولكن هناك فرق بين المصطلحين حيث 

هم أحد أن الويب يندرج تحت االنترنت وهو إقدم من الويب، بل أو

 .كثرها تأثيرا  أمميزات االنترنت و

ختصار هي بيانات وملفات مبرمجة بلغات خاصة امواقع الويب ب

أو نظام  DNS سيرفرات، يمكن الوصول لها من خالل ىمخزنة علو

من  ، فبدال  IP addressام مرتبط ببروتوكول ظأسماء النطاقات، وهذا الن

الخاص به والذي يكون  IPالتواصل مع جهاز كمبيوتر آخر من خالل 

ن يحفظها، يتم التواصل مع السرفر أعلى المستخدم  من الصعب جدا  

من خالل  يضا  أالخاص به  IPالمخزن عليه ملفات الموقع من خالل 

( Web Browsers اإلنترنت متصفحات ىاستخدام برامج خاصة تسم

غيرها الكثير من المتصفحات التي و chrome ،Firefox ،torch(مثل 

تقوم بتحويل البيانات المخزنة علي السرفر والخاصة بالموقع )االكواد 

المكتوبة بلغات برمجية خاصة( إلى  عناصر يمكن لمستخدم االنترنت ان 

يفهمها ويتعامل معها، مثل النصوص المكتوبة والصور على اي محرك 

 خره.آبحث مثل جوجل، ياهو، بينج، إلى  

Internet service provider (ISP)  

يعني هذا المفهوم باللغة العربية مزود خدمة االنترنت وهي الشركة 

المسئولة عن توصيل خدمة االنترنت للعمالء والتي هي عبارة عن 



 

 مقدمة عن شبكة االنترنت/ الفصل االول 
 

18 
 

شركات كبيرة )غالبا شركات رائدة في مجال االتصاالت، واحيانا 

ئولة عن البنية هي المسوشركات تابعة للحكومات في بعض الدول(. 

م في كل دولة بعينها. ومنها التحتية لالنترنت ، وتكون بمثابة الشبكة األ

يتم توزيع خدمة االنترنت على المستخدمين عن طريق دفع مبلغ معين 

كل ومن مشتركي االنترنت لهذه الشركة مقابل خدمة االتصال باالنترنت. 

يتم من خالل مزود طلب تقوم به علي االنترنت )مثل تصفح موقع معين( 

، وهذا يفسر كيف يتم حجب بعض المواقع في الخاص بكخدمة االنترنت 

 بعض الدول من خالل الحكومات.

 مكونات االنترنت 1-8

يتكون االنترنت من مكونين أساسيين، المكون األول هو العتاد  

Hardware ا من الكابالت واألسالك التي تحمل ، ويشمل كل شيء بدء 

 Serversوالخادمات  Routersالبيانات باالضافة إلى  الموّجهات 

وأبراج الموبايل واألقمار الصناعية وموجات  Switchesوالمحوالت 

الراديو، باإلضافة إلى  كافة أنواع األجهزة التي يمكنها أن تتصل 

ألجهزة واألدوات السابقة ببعضها تخلق ما عند اتصال اوباإلنترنت. 

يعرف بالشبكة، وعند اتصال هذه الشبكات ببعضها على نطاق عالمي 

 تتكون شبكة من الشبكات وهو ما نعرفه باإلنترنت.

أما المكون االول القيمة له بدون المكون الثاني فهو كالقلم بدون حبر. 

التي توفر   olsProtocهو البروتوكوالتفالمكون الثاني لإلنترنت 

طريقة ولغة مشتركة يمكن لألجهزة اتباعها من أجل تحقيق االتصال فيما 

بينها وإرسال البيانات بشكل ناجح وهي مجموعة من القوانين التي تتبعها 

اآللة )الكومبيوتر أو الراوتر أو الخادم( من أجل إتمام مهمة ما وبدونها 
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جل تحقيق اتصال فيما جهزة من فهم بعضها البعض من ألن تتمكن األ

 بينها.

 كيف يعمل االنترنت 1-9

شبكة االنترنت تعمل وفق أنظمة محددة وتعرف بالبروتوكول الموحد 

وهو بروتوكول إنترنت. وتحمل شبكة اإلنترنت اليوم قدرا  عظيما  من 

هم البيانات والخدمات، حيث تسمح للناس باالتصال والتواصل مع بعض

ت من الشبكة الممتدة في جميع أرجاء واكتساب ونقل المعلوما البعض

العالم بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود 

الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات وتتحدى في الوقت نفسه سيطرة 

 الرقابة. لكن كيف تعمل؟

جابة على هذا السؤال بطريقة مبسطة جدا، شبكة االنترنت تعمل لإل

 ا  جزاء صغيرة وتعطي لكل جزء رقمأء البيانات إلى  ي تجزيأبالحزم 

وعندما تصل إلى  الهدف تتجمع هذه الحزم في كتلة واحدة. يسّمى  ا  معين

(، ويتم إجراء hostالحاسوب المتصل باإلنترنت باسم المضيف )

، كما يتم التحكم عادة 6-1االتصاالت بالطرق سالفة الذكر في القسم 

(، ISPباإلنترنت عن طريق مزود خدمة اإلنترنت )باتصال المستخدم 

وبهذا يمكن إرسال واستقبال المعلومات على شكل بيانات رقمية بين 

األجهزة، ويتم تمرير البيانات بين األجهزة عن طريق الحزم 

 .والبروتوكوالت المختلفة
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 الفصل الثاني:

 محرك البحث جوجل

 

 

 المقدمة 2-1

محرك البحث هو برنامج حاسوبي مصمم للمساعدة في العثور على 

عند البحث عن شيء فمستندات مخزنة على الشبكة العنكبوتية العالمية. 

ما، يقدم محرك البحث نتائج البحث بعدة صفحات على شكل قائمة من 

قد تكون هذه النتائج والنتائج يشار إليها  "صفحات نتائج محرك البحث"، 

ا من تعمل ووصور وأي نوع آخر من الملفات.  صفحات ويب مزيج 

 محركات البحث بشكل أساسي من خالل ثالث عمليات أساسية وهي:

 (Crawling)الزحف  -1

في هذه المرحلة تقوم محركات البحث بجمع معلومات حول محتوى 

رسال برامجها إكل صفحة ويب وطبيعة هذا المحتوى من خالل 

(Bots .لمواقع الويب ) 

 (Indexing)الفهرسة   -2

ن البيانات المجمعة بعملية أهذه العملية متصلة بعملية الزحف، حيث و

 قاعدة بيانات محرك البحث. الزحف سوف تفهرس/ تخزن في

 (Providing Results)تقديم نتائج البحث   -3
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بة كلمة أو جملة في خانة البحث، يقوم محرك البحث بالبحث اعند كت

 تظهار النتائج التي تتطابق ما تمإعنها في قاعدة البيانات وبالتالي 

 بته في خانة البحث على شكل صفحات.اكت

 لكن سنتطرق إلى  اهمها: هناك العديد من محركات البحث و

● https://www.ask.com/Ask:  

يعتمد و. Ask Jeevesتحت اسم  1996تم إنشاء محرك البحث هذا عام 

يتيح و على عنصر الخبرة في إظهار النتائج وليس عنصر الشهرة.

( لنتائج filterتخصيص البحث في الفيديوهات فقط، وهناك مرشح )

 كثر صلة.مدة الفيديو، واألوالبحث خاص بجودة الفيديو، 

● https://search.yahoo.com/Yahoo:  

ياهو محرك بحث عريق في عالم الويب، ولديه حصة كبيرة من عمليات 

 جانية. البحث على اإلنترنت، إضافة إلى  خدمة البريد االلكتروني الم

● https://www.google.com/google:  

محرك بحث غني عن التعريف وهو األقوى واألفضل على اإلطالق 

سرار جمة تساعد الباحثين أفي عالم الويب ويحوي مهارات و

للوصول إلى  نتائج دقيقة، وهو محور هذا الكتيب، وسنتناول الكالم 

 في الفقرة القادمة. عنه

● https://search.aol.com/Aol:  

عمال خبار واأللهذا المحرك محتوى خاص به في مجاالت كثيرة كاأل

ن لهذا المحرك خدمة بريد إلكتروني مجانية، إضافة إلى  أالتجارية، كما 

ذلك يمتلك خاصية إكمال الكلمات البحثية التلقائي، ويمكن تخصيص 

نه يحوي أالبحث فيه للفيديوهات أو الصور أو الخرائط أو التسوق، كما 
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خر الفيديوهات المنشورة وكذلك مدة آخاصية ترشيح النتائج كمتابعة 

 لصور والفيديوهات. الفيديو، و جودة ا

● https://yandex.com/Yandex:  

نه يشبه محرك أيستخدم بكثرة في روسيا وتركيا وكازاخستان، حيث 

في الصور والخرائط  ا  مخصص ا  جوجل في خدماته كذلك يحوي بحث

 والفيديوهات.

● https://www.bing.com/Bing:  

يعتبر من محركات البحث التي تنافس محرك البحث جوجل، ويحوي 

ميزة البحث المتخصص كما في محرك البحث جوجل ويتميز بالسرعة 

 داء العالي.واأل

● https://www.ecosia.org/Ecosia:  

البحث ياهو وبينج. له ميزة رائعة  يمحركببحث شبيه إلى  حد ما  كمحر

غراض جدا وهي احترام خصوصية مستخدميه في عدم تتبعهم أل

 شجار حول العالم. رباحه مخصصة لزراعة األأن فإعالنية، كذلك إ

● https://archive.org/Archive:  

رشيف لماليين الكتب أيب، تاريخ صفحات الوعلى يحتوي هذا المحرك 

موجود في هو رشفة كل مانه بمثابة مكتبة ألأي أوالصور والفيديوهات، 

 النت. 

● https://www.wolframalpha.com/Wolfram|Alpha: 
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كاديمي ومعلم أيعتبر محرك البحث هذا كنز لكل طالب وباحث و

لحصول على معلومات موثوقة ودقيقة، فهو بمثابة قاعدة بيانات علمية ل

 ضخمة. 

 https://giphy.com/Giphy:  

 . وهو اليدعم اللغة العربية.GIFمحرك بحث مخصص للصور من نوع 

● https://vimeo.com/Vimeo:  

مخصص للفيديوهات، محرك بحث شبيه بمحرك البحث يوتيوب فهو 

لالشخاص بالنشر بمقابل مادي  بمساحهيختلف عن اليوتيوب  هلكن

في هو الحال عالنات على الفيديوهات كما إوبالتالي فهو اليحتاج لوضع 

 اليوتيوب.

● https://www.flickr.com/Flickr:  

ة الجودة من قبل مصورين محرك بحث مخصص لمشاركة الصور عالي

 محترفين وكذلك لوحات الفنانيين.

● https://www.pdfdrive.com/PDF Drive:  

نه يحتوي على العديد من الكتب أمحرك بحث مخصص للكتب، حيث 

 المجانية.

● https://duckduckgo.com/DuckDuckGo:  

عالنية،  فهو يحافظ على إغراض محرك بحث اليتتبع المستخدمين أل

 الخصوصية.

، ومهارات هخدماتو، همزاياومحور هذا الكتيب هو محرك البحث جوجل 

 شهر من بين محركات البحث.كونه محرك البحث األ فيه البحث
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  (Google)   الشهير جوجل البحث محرك 2-2

في  فإنه يقعمستخدمين الهائل لمحرك البحث جوجل، نظرا لعدد ال

في  واستخداما   كثرها انتشارا  أشهرها وأصدارة محركات البحث ومن 

الذي يقوم بتقييم وتحليل  »أليكسا » العالم لسنوات وذلك حسب موقع 

ول محرك بحث تعرف عليه أالمواقع األكثر زيارة في العالم يومي ا، وهو 

( يبين 1-2لغة ، الشكل ) 121كثر من أي مستخدم جديد ويدعم أالناس و

خر الدراسات لعام كثر استخداما وفقا آلنسب استخدام محركات البحث األ

2119. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نسبة احصائية لمحركات البحث1-2الشكل )

 

شخاص في جميع محرك البحث جوجل المعلم والمساعد لجميع األيعد 

تتخيلها فهو يبحث هو ليس بالبساطة التي ولكل شيء،  رشيفا  أالمجاالت و

في الشبكة العنكبوتية الضخمة ويبحث في المعلومات المحددة والدقيقة 

ويقوم بتخزين  المعلومات والبيانات في مراكز خاصة به ليتم عرضها 

 الحقا بشكل مبسط للمستخدم ولكي يتم ايجادها بسهولة.
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غلبية المستخدمين يعرفون كيفية استخدام محرك البحث جوجل الذي أ

بة كلمة أو جملة معينة في خانة البحث ومن ثم النقر ان ببساطة بكتيكو

من  enterيسر  أو بالنقر على زر على زر بحث من زر الماوس األ

 يأ ؛لوحة المفاتيح، والنتيجة هي عدة صفحات ربما تحمل المطلوب أو ال

في الحقيقة هناك العديد من المهارات والتوجد دقة في النتائج،  أنه

فضل النتائج أدق وأن نتعلمها للحصول على أسرار التي يمكن واأل

ن تكتب مثال كلمة عين أخاصة عندما يوجد غموض في بعض الكلمات ك

التي لها اكثر من مقصد )عين االنسان، عين الحيوان، عين النهر، ذات 

الشيء، ...الخ( وبالتالي عند تعلمنا لهذه المهارات سنوفر علينا الوقت. 

سرار البحث الخاصة بمحرك أوامر وأتيب سنتعلم مهارات وفي هذا الك

 البحث جوجل.

محرك البحث جوجل لديه رابط خاص لكل دولة من الدول الهدف 

هذه الدولة، وهذا أبناء منها تحسين خبرة الزائر ونتائج البحث لتتوافق مع 

ن كنت من العراق مثال تستخدم محرك بحث جوجل الخاص إاليمنع 

بدولة فرنسا،  ويمكن معرفتها من االمتداد الذي يكون في آخر الرابط. 

فمثال  رابط محرك البحث جوجل لدولة فرنسا: 

https://www.google.fr  رابط محرك البحث الخاص بدولة العراق ،

https://www.google.com.iq ،محرك البحث العام  يضا  أهناك و

 .https://www.google.com/ncrلجوجل : 
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 صفحة البحث )جوجل الرئيسية(  2-3

لجوجل، ولكل زر من زرار في الصفحة الرئيسية هناك الكثير من األ    

زرار أ( يوضح 2-2خر. الشكل )زرار عمل معين يختلف عن اآلهذه األ

ليه تفصيال إمشار هو صفحة البحث الرئيسة والتي سنشرع ببيان كل ما 

 في الفقرات القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوجلمحرك البحث الصفحة الرئيسة ل: (2-2)الشكل 

 (sign inتسجيل الدخول ) -1

نشاء حساب جديد أو الدخول إلى  إتستطيع من خالل هذا الزر 

مكانك االستفادة من خدمات جوجل بحساب جوجل واحد إبوحسابك، 

خبار وغيرها من خدمات نفسه في اليوتيوب في البحث بالصور واأل

لم يكن  إن عليها ن هناك مواقع اليمكنك سوى االطالعأجوجل، غير 

 لديك حساب في جوجل.
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نشطتك وعملياتك البحثية أهمية في حفظ جميع أوجل حساب جول

نشاء إنه يمكن البحث دون أضافة إلى  حفظ كلمات المرور، علما باإل

نشاء الحساب السترداد إفضل ألاحساب أو تسجيل الدخول لكن من 

بياناتك ومفضالتك عند حذف المتصفح وتسجيل الدخول في المتصفح 

 ون عناء التذكر.الجديد وكلمات المرور واستردادها د

 منتجات جوجل -2

مجموعة من النقاط تشكل مربعا، عند الضغط عليها تنسدل قائمة 

شهر الخدمات والمنتجات التي يقدمها جوجل أهم وأفيها مجموعة من 

منها خرائط جوجل، البحث في جوجل، حساب جوجل، جوجل 

درايف، التقويم، الصور، المترجم، اليوتيوب، جهات االتصال وهناك 

 ( يوضح ذلك.3-2مزيد عند النقر على مزيد. الشكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: منتجات جوجل3-2الشكل)
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 ( Imageالصور) -3

خير من هذا سنتطرق إلى  هذا الموضوع تفصيال في الفصل األ

 الكتيب.

 Gmailجيميل  -4

هذا رابط مباشر متخصص لخدمة البريد االلكتروني الخاص 

نشاء بريد الكتروني جيميل وتسجيل إبجوجل، يمكنك من خالله 

، وكذلك يمكنك استالم ا  مسبق ا  الكتروني ا  ن كان لديك بريدإالدخول 

كان جيميل أرسال رسائل الكترونية إلى  بريد الكتروني آخر سواء إو

 أو غيره مثل ياهو، هوتميل،..الخ.

   Address barشريط العنوان  -5

بة ماتريد البحث عنه مباشرة دون افي هذه الخانة يمكنك كت

نك أالذهاب إلى  صفحة جوجل الرئيسة وستظهر النتائج كما لو 

عدادات في متصفح إن هناك ذهبت إلى  صفحة جوجل الرئيسة أل

االنترنت االفتراضي فيها هو البحث في جوجل ويمكنك تغيير 

شرنا في الفصل أعدادات للتحول إلى  محرك بحث آخر كما اإل

 السابق.

 بة الكلمات المفتاحيةاالمستطيل المخصص لكت -6

ء ما تريد البحث عنه في هذا يدخال كلمات مفتاحية لشإيتم 

ال بالنقر على زر البحث والذي إجراء إي أالمستطيل لكن اليتم اتخاذ 

من لوحة  enterأو الضغط على مفتاح الدخول   الحقا  سنتكلم عنه 

ة المذكورة في الفصل ليالمفاتيح، وحينها سيتم البحث حسب اآل

 السابق..
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 زر البحث -7

 ال وتكرارا   عند النقر على هذا الزر من زر الماوس االيسر مرارا  

بة كلمة أو جملة في الخانة ان يتم كتأال بعد إجراء إي أيتم اتخاذ 

بة اعاله وهو المستطيل المخصص لكتأ 6في النقطة  المذكورة

مكن االستعاضة عنه يوبحث عنها الالكلمات أو الجمل التي تريد 

 من لوحة المفاتيح. enterبالضغط على زر الدخول 

 زر تغيير اللغة -8

ن تستخدم أم تستطيع بنقرة زر ن كنت تستخدم لغة غير لغتك األإ

نت من خالل أي بلد أن جوجل يستطيع معرفة في م وذلك أللغتك األ

IP   الخاص بجهازك أو التحويل إلى  اللغة التي تستخدمها دائما 

 كاالنجليزية مثال.

   I’m feeling luckyزر ضربة حظ  -9

كلمة بحثية  ةيهذا الزر سوف ينقلك مباشرة إلى  النتيجة األولى أل

مناسب  ظهار عدة صفحات من النتائج كما في زر بحث، وهوإدون 

لحاالت االنتقال لمواقع بعينها، فمثال  لو كنت تريد الذهاب لموقع 

بة  "جامعة كربالء"  في مربع البحث ثم اجامعة كربالء: فقط قم بكت

أو ضربة حظ. سوف  I’m feeling luckyاضغط زر 

 مباشرة.  للموقع تنتقل

 البحث الصوتي -11

دوات محرك البحث جوجل هو البحث الصوتي الذي يتم من أحد أ

يقونة الميكروفون والتحدث بما نريد البحث عنه أخالل النقر على 

ي حرف في أبة اظهور الصفحة التي توجهنا بالتحدث دون كت عند
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المستطيل المخصص للبحث وبمجرد االنتهاء من التحدث ستظهر 

نك كتبت ماتريد البحث عنه. وهذه ميزة مهمة أالنتائج كما وك

 طفال.بة واألاللمكفوفين وكذلك الذين اليجيدون الكت

  Settingزر الضبط  -11

زايا محرك البحث جوجل من خالل يمكنك التحكم في خيارات وم

عدادات الخاصة بمحرك البحث جوجل والتي النقر على زر اإل

عدادات الموجودة في المتصفح، عند النقر على زر تختلف عن اإل

عدادات تظهر قائمة مكونة من ستة روابط نصية كما في الشكل اإل

 تي:(، حيث وظيفة كل منها على الترتيب كاآل2-4)

 

 

 

 

 

 

 

 settingأو  الضبطأو  عداداتإزر : (4-2)الشكل 

 Search settingعدادات البحث  إ -1

-2عند النقر على هذا الخيار سوف تظهر النافذة كما في الشكل )

باألعلى ثالثة روابط  نتائج  اليساردناه، والتي تحوي في أقصى أ( 5

. help،  مساعدة  languages،  اللغات search resultsالبحث
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وهي التي تظهر في الشكل  search resultsهي نتائج البحث  همها أ

تفصلها خطوط،  ة(. مقسمة إلى  عدة خانات أو جداول عرضي2-5)

 وهي على التوالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  settingأو  الضبطزر إعدادات أو : (5-2)الشكل 
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في حظر الصور غير  البحث اآلمن يمكنك االستفادة من الجدول األول:

، مع العلم بأن نسبة الدقة Googleالمالئمة أو اإلباحية من نتائج بحث 

%، إال أنه يساعدك في تجنب 111في فلتر البحث اآلمن ال تصل إلى 

ن لك هما: تفعيل امعظم محتوى العنف ومحتوى البالغين. ويظهر خيار

 من.حث اآلالبحث اآلمن وغلق الب

 11: العرض االفتراضي لنتائج البحث في كل صفحة هو الجدول الثاني

نتائج، يمكنك زيادة عدد النتائج في كل صفحة من خالل النقر على اتجاه 

 الرقم الذي تريده.

: يمكنك النقر على مربع الحوار ليتم االنتقال إلى  نافذة الجدول الثالث

يمكنك عمل هذا دون  بأنه نتيجة بحث. علما   ةيأجديدة عند النقر على 

عدادات نتائج البحث من خالل النقر بالزر إالنقر على مربع الحوار من 

يمن على نتيجة بحث معينة وحينها ستظهر قائمة منسدلة تمكنك من األ

 فتح النتيجة في نافذة جديدة عند النقر عليها.

جوجل يظهر لك  نتائج هذا االختيار يجعل محرك البحث  الجدول الرابع:

 لنشاطاتك السابقة. بصورة شخصية وفقا  

لبلدك، حيث  : يمكنك ضبط محرك البحث جوجل وفقا  الجدول الخامس

 يمكنك اختيار بلدك من بين قائمة الدول الموجودة في هذا الجدول.

ليتم  saveعند انتهاء التغييرات التي قمت بها انتقل إلى  زر حفظ 

 نت بتغييرها.أذا قمت إال إر حفظها  وسوف لن تتغي

يمكنك اختيار اللغة التي تفضلها  :  Languageتبويب لغات ما أ

 ليتم استخدامها في خدمات ومنتجات جوجل.
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يحوي العديد من المقاالت للمساعدة تتيحها  Helpمساعدة : أما 

مشكلة  ةيأضافة إلى  وجود خانة للبحث في جوجل لخدمة مستخدميه، باإل

أو استفسار تواجة المستخدم أو حتى تعلم شيء ما يخص محرك البحث 

 .جوجل مثال  

 Advanced searchالبحث المتقدم   -2

عند النقر على هذا الخيار سوف تظهر نافذة تحتوي على العديد من 

ليها في الفصل الثالث من هذا الكتيب والخاص إالخيارات والتي سنتطرق 

( يبين الخيارات الموجودة في هذه 6-2الشكل ) وامر جوجل المتقدمة،أب

 النافذة.

 History  (my activity)السجل  -3

عند النقر على هذا الخيار سوف يظهر سجل دقيق جدا لنشاطاتك 

البحثية التي قمت بها في جوجل والتي تكون الكلمات أو الجملة 

، بتها في خانة البحث ووقت البحث ويوم البحثاالبحثية التي قمت بكت

 ن رغبت بذلك.   إزالة سجل نشاطك إويمكن 

 

 

 

 

 

 

 



 

  محرك البحث جوجل / الثانيالفصل 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الضبطأو   settingأو  عداداتإزر : (6-2)الشكل 

 

 Search helpمساعدة البحث   -4

هي عبارة عن نافذة يتيحها جوجل لمستخدميه والتي تحوي العديد من 

الخيار ستخدام جوجل، هذا االخاصة بوالمعلومات والمقاالت المهمة 

 .االنفة الذكر( بعدادات البحث في النقطة )إرابط مساعدة في ل همشاب
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 Send feedbackرسال التعليقات  إ -5

صفحة  ةيشكوى معينة أل تقديمي أو حتى أرسال تعليقات أو رإيمكنك 

سفل كل صفحة لنتائج البحث كما مبين أنها توجد في أويب مخالفة، حيث 

( وكذلك في القائمة المنسدلة عند النقر على زر 7-2في الشكل )

 عدادات.إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  send feedbackزر إرسال تعليقات أو : (7-2)الشكل 
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رسال تعليقات" سوف تظهر نافذة كما في الشكل إعند النقر على "

بة تعليقاتك وفي الخانة اولى لكتحوي خانتين األتوالتي  دناهأ( 2-8)

 لقطة شاشة.خذ أمكن يالسفلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  send feedbackأو  رسال تعليقاتإنافذة : (8-2 )الشكل
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 الفصل الثالث:

 أوامر متقدمة للبحث في جوجل

 

 

 المقدمة 3-1

 وامر التي من المهم جدا  هم األأسنتطرق في هذا الفصل إلى  

وامر الباحثين في الحصول على هذه األوتساعد تعلمها لكل باحث، 

وامر في رموز هذه األ وتتمثلدقة عالية في نتائجهم البحثية. 

 توضيحها وكيفية استخدامها. بوالفقرات القادمة كفيلة  ،وكلمات

 عالمة التنصيص المزدوجة والمشار لها بـ " " 3-2

ما يدور في ذهن الباحث تظهر  يءدخال كلمات مفتاحية لشإعند 

صفحات تحوي نتائج عديدة  ومنها النتيجة التي يريدها الباحث ومنها 

غير ذي صلة بمطلب الباحث أو نتائج لمرادفات للكلمة المفتاحية، 

الصلة يمكننا وضع عالمة التنصيص  اتللتخلص من النتائج غير ذ

العالمتين  بة الكلمات المفتاحية داخل هاتيناالمزدوجة " " وكت

قوم بتجميع الصفحات التي تحتوي على ين جوجل سإوبالنتيجة ف

ن االعالمت هاتانالكلمات التي بين عالمتي التنصيص وبنفس ترتيبها. 

الكثير من الجهد والوقت للباحث في الحصول على النتائج  انتوفر

على  خذ مثاال  ألن التي تتطابق مع الكلمات المفتاحية للباحث.

ستظهر لك   "سيارة مستعملة للبيع": البحث عن ا الرمز  استخدام هذ
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نتائج البحث التي تخص هذا العنوان فقط وبين عالمات اقتباس أيضا  

 ( يين ذلك.1-3وبنفس ترتيب الكلمات والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البحث باستخدام عالمات تنصيص مزدوجة : (1-3)الشكل 

 

المفتاحية دون عالمة التنصيص المزدوجة بة الكلمات اما في حالة كتأ    

( 2-3من الكلمات المفتاحية كما في الشكل ) ا  فسوف تظهر النتائج خليط

 .دناهأ
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 نتائج البحث دون استخدام عالمات تنصيص مزدوجة : (2-3)الشكل 

 

 VSاستخدام  3-3

في البحث عن فروقات مثل الفرق بين  رغبة يراود الباحث حيانا  أ

االنترانت واالنترنت، الفرق بين الحاسب المحمول والحاسب 

بين  vsبة االمكتبي، وهكذا... جوجل سهل البحث عن الفروقات بكت

تي: الكلمتين المراد معرفة الفرق بينهما في خانة البحث وبالشكل اآل

 .البحث ( يبين نتيجة3-3االنترنت، الشكل ) vsاالنترانت 
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 vs(: استخدام 3-3الشكل)

 @استخدام رمز 3-4

في  حيان كثيرة تريد البحث عن الكلمات المفتاحية حصرا  أفي 

بة امكنك محرك البحث جوجل من ذلك بكتيموقع تواصل اجتماعي، 

 :تيةالرمز @ وبالصيغة اآل

 الجملة المراد البحث عنها @ موقع تواصل اجتماعي

يوضح نتائج البحث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ( 4-3الشكل )

 :في موقع التواصل الفيسبوك وكاالتي
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 نتائج البحث في موقع تواصل اجتماعي: (4-3)الشكل 

 

 (:orاستخدام أو ) 3-5

محرك البحث جوجل على الباحثين الذين يريدون البحث عن شيئين سّهل 

بحث بين خيارين في ذات الفي  حائرن الباحث أمترابطين أو مختلفين أو 

ي من الخيارين من خالل أالوقت ويريد الحصول على معلومات عن 

(( بين الكلمات المفتاحية أو الجمل، orنجليزية )و ، | ، وباإلأاستخدام )

ن جوجل سيقوم بجمع كل النتائج المتاحة لكلماتك المفتاحية.  إوبالتالي ف

ي من المعلومتين المعلم والمدرسة أالبحث عن على سبيل المثال تريد 

دناه، وستظهرنتائج البحث أفيمكنك وضعهما في خانة البحث بالصيغة 

 حدهما.أعن 

 المعلم| المدرسة
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 كما يمكن استخدام عالمتي التنصيص المزدوجة مع أو وكالتالي:

 "المعلم"|"المدرسة"

  .orأو |بعالمة أومكانية للبحث عن جمل مفصولة إهناك أن مع مالحظة 

 ( يبين كيفية استخدام هذه الصيغة مع نتائج البحث.5-3الشكل )

 

 (:andاستخدام و ) 3-6

جوجل هذه الخاصية للباحثين الذين يرمون البحث عن شيئين  تاحأ

 إن المثالعلى سبيل في في نفس نتيجة البحث، أمجتمعين في ذات الوقت 

بحث عن مقال يحوي الكلمتين المفتاحيتين العراق كنت ترغب بال

( andمريكي دونالد ترامب فيمكنك ذلك باستخدام )و ، & ، والرئيس األ

 دناه:أبين الكلمتين وبالصيغة 

 العراق & دونالد ترامب

 في عملية البحث  (: استخدام |5-3الشكل)
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ن جوجل سيظهر النتائج التي تحوي الكلمتين مجتمعتين في إوبالتالي ف

 ذات صفحة الويب.

 دام عالمة $:استخ 3-7

بحث وفق سنوات محددة أو يريد شراء منتج ما ال حيانا  أيود الباحث 

تاح أبسعر معين في ذهنه أو حتى معرفة معلومات عن منتج معين، 

 تية:محرك البحث جوجل ذلك من خالل استخدام عالمة $ وبالصيغة اآل

 511..$311كاميرا كانون $

في هذا البحث كاميرا كانون هي المنتج المراد البحث عنه والرقمين 

ال سعر المنتج الذي يتراوح مابين هذين الرقمين، إماهما  511و 311

ن نتيجة هذا البحث هو منتج كاميرا كانون الذي يتراوح سعره إوبالتالي ف

 مابين هذين الرقمين. 

 استخدام عالمة + 3-8

رغب الباحث بالبحث عن عدة كلمات ذا إهذه العالمة مهمة فيما 

عالمة &، يتم وضع الكلمات  مفتاحية في ذات المقال فهو يشبه كثيرا  

ي فراغ بينهما. على سبيل أ ددون وجو المفتاحية مفصولة بعالمة + 

ن يحتوي البحث على أردت البحث عن كلمة مدرسة ونريد أذا إالمثال 

 تية:بالصيغة اآلستاذ وتلميذ فيمكننا استخدامها أكلمتي 

 ستاذ+تلميذأمدرسة+

نتائج البحث ستعطي فقط المقاالت التي تحتوي على هذه الكلمات فقط 

 همال باقي النتائج.إوسيتم 
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 –م عالمة ااستخد 3-9

بة جملتين بحثيتين بنفس الوقت، هذه العالمة افيما سبق تعلمنا كيفية كت   

باستبعاد جملة أو ي يمكن تحديد نتائج بحثك أ تعمل على العكس تماما  

  –كلمة مفتاحية لها صلة بموضوع البحث من خالل استخدام عالمة 

 تية:وبالصيغة اآل

 hpالحواسيب المحمولة نوع -الحواسيب المحمولة 

ن جميع الحواسيب ععاله تخبر جوجل بالبحث أفي الجملة البحثية     

 ، حيث يتم وضع الكلمة hpالمحمولة عدا الحواسيب المحمولة من نوع 

 .-بعادها من البحث بعد عالمة تالمفتاحية أو الجملة المراد اس

لهذه العالمة عند وجود كلمة تحمل معنيين  يضا  أ توجد فائدة مهمة     

(، وهناك حيوان Jaguarهناك ماركة سيارات تسمى جاكوار ) مثال  ف

مفترس ينتمي للسنوريات يسمى بنفس االسم. فيمكنك استبعاد سيارة من 

سيارة، ويمكنك استبعاد حيوان -البحث جاكوار بهذه الطريقة : الجاكوار 

البحث عن سيارات ماركة جاكوار بهذه الطريقة  أردتذا إجاكوار 

ث والحظ خانة البحفي بة الجاكوار وحدها احيوان. جرب كت-الجاكوار 

 النتائج.

 م عالمة * ااستخد 3-10

من شعر أو  ا  معين ا  للباحثين الذين يتذكرون مقطع هذه العالمة مهمة جدا  

نت تتذكر رب نافعة أعلى سبيل المثال ف، ا  شعري ا  مثل وينسون كلمة أو بيت

 تية: فيمكنك وضعها في خانة البحث بالصيغة اآل

 رب*نافعة

 النتيجة كاملة وهي رب ضارة نافعة.ظهار إمحرك البحث جوجل سيقوم ب
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 ماذا تالحظ؟ فجرب البحث  تجري الرياح * السفن 

جوجل قام بإظهار النتيجة الكاملة وهي تجري الرياح بما ال تشتهي  

ث عن أية مادة أكثر سمك ا  من المياه، فكل ما البح يضا  أالسفن، جرب 

الحصول على * أكثر سمك ا من المياه والنتيجة هي   بته هواعليك كت

 الكلمة المفقودة وهي الدم.

 siteم كلمة ااستخد 3-11

يام عمل بحث داخل موقع معين؟. هناك هل جربت في يوم من األ

شبه تيقونة بجوارها أالعديد من المواقع تحوي بداخلها خانة بحث مع 

بة شيء معين داخل هذه الخانة اي البحث، يمكنك كتنعتالعدسة والتي 

نفسه بعد الدخول إلى  الموقع. محرك البحث  للبحث عنه داخل الموقع

تاح البحث عن شيء معين داخل موقع معين في خانة البحث الخاصة أ

 تية:بالصيغة اآل siteبجوجل من خالل استخدام كلمة 

 الموقع كامال مع االمتداد:site  الكلمة المراد البحث عنها

على ذلك؛ تريد البحث عن المقاالت التي نشرت عن  خذ مثاال  ألن

بة اماعليك سوى كتف ،ميريكيةالعراق في موقع جريدة نيويورك تايمز األ

 خانة البحث الخاصة بجوجل :في تي اآل

Iraq site:https://www.nytimes.com 

( يوضح الصيغة مع 6-3الشكل ) ، بة الموقع كامال  ايجب كتأنه الحظ 

 نتائج البحث.
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  relatedاستخدام   3-12

ن نستخدمها أهذه الكلمة تعني متعلق أو مرتبط باللغة العربية، يمكن 

يجاد إنشاء موقع خاص بشركة ما، أو إيجاد المواقع المتشابهة عند إل

 تي:محتوى مشابه لصفحة ما. الصيغة هي كاآل

related:  اسم الموقع كامالا 

 intitleاستخدام كلمة   3-13

نها أهذه الكلمة تعني باللغة العربية في العنوان ومن معناها يتضح ب

ن محرك البحث تبحث في العنوان الذي يتطابق مع الكلمة المفتاحية أل

 نتائج البحث في موقع معين : (6-3)الشكل 
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 جدا   هامةميزة التعد هذه وجوجل عادة يبحث في محتويات الصفحات، 

للباحثين في عناوين الصفحات فقط، على سبيل المثال تريد البحث عن 

بة الصيغة اماعليك سوى كتفقع االلكترونية الخاصة بالكيك فقط االمو

 تية في خانة البحث الخاصة بصفحة جوجل الرئيسة.اآل

intitle:cake 

 كلمة كيك فقط. على ( يبين النتائج التي تحتوي في عنوانها 7-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 intitle( : استخدام 7-3الشكل )
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 inurlاستخدام كلمة   3-14

URL  ( مختصر لـuniform resource locator والتي تعني )

باللغة العربية وهو رابط الصفحة  الُموّحد الموارد محدد موقع

تاح محرك البحث جوجل البحث في روابط العناوين فقد أااللكترونية، 

 تية:لصفحات الويب بالصيغة اآل

inurl:technology 

 ( يبين الصيغة والنتائج الخاصة بكلمة البحث المفتاحية. 8-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inurl(: استخدام 8-3الشكل )
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 13-3تختلف هذه الخاصية عن الخاصية المذكورة في الموضوع و

نها ال تهتم بالعنوان المتضمن في الصفحة، وإنما تهتم فقط بالرابط أب

  .بالصفحةالخاص 

البحث عن المواقع اإللكترونية الخاصة بمؤسسات   3-15

 بعينها فقط

، وذلك ممكنةخاصية البحث عن النتائج في مواقع مؤسسات بعينها 

عن طريق تضييق نطاق البحث على هذه المواقع؛ فمثال  يمكنك البحث 

عن النتائج التي تخص الحكومات فقط، والتي عادة  ما تنتهي باختصار 

«gov». ، أو المواقع اإللكترونية التي تخص الجامعات والمؤسسات

، أو .«edu»والهيئات التعليمية فقط، والتي عادة  ما تنتهي باختصار 

المواقع الخاصة بالمؤسسات فقط، والتي عادة  ما تنتهي باختصار 

«org»..أو غيرها ، 

وهو األمر نفسه الذي ينطبق على البحث في مواقع دول معينة 

، أو .«iq»باختصاراتها، مثل العراق، والتي عادة  ما تنتهي باختصار 

 ، وهكذا..«uk»المملكة المتحدة، والتي عادة  ما تنتهي باختصار 

ثم اختصار  «:site»بة أمر اومن أجل استخدام هذه الخاصية، عليك كت

المؤسسات أو الدول التي تريد البحث عنها، ثم الكلمة التي تريد البحث 

عنها؛ فمثال  إن كنت تريد البحث عن كل ما ذُكر حول حقوق اإلنسان في 

بة األمر االمواقع اإللكترونية التي تخص الحكومات حول العالم، فعليك كت

  حقوق اإلنسان. Site:.gov« »جوجل»التالي في محرك 
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 البحث في فترة زمنية معينة 3-16

سنة بداية بحثك بة ايمكنك البحث في فترة زمنية محددة من خالل كت 

 تية:وسنة النهاية وبالصيغة اآل

 2121..2113العراق 

 البحث عن ملفات بصيغة معينة 3-17

والتي تفتح بالحاسوب بعد  pdfهناك صيغ مختلفة للملفات النصية مثل 

صيغة وقاريء الكتب االلكترونية،  Acrobat readerتنصيب برنامج 

ppt  باوربوينت، كذلك كروسوفت يالخاصة بالعروض التقديمية لما

وغيرها من االمتدادات  docxكروسوفت وورد ياالمتداد الخاص بما

 الخ.  gifو   jpgعن االمتدادات الخاصة بالصور مثل  فضال  

 تي:يمكنك البحث عن الملفات بالصيغة التي تريدها من خالل اآل

 كلمات البحث المفتاحية:االمتداد

، ماعليك pdfبامتداد  سعيدا  ب كن اعلى سبيل المثال تريد البحث عن كت

 .pdfبة كن سعيدا:اسوى كت

 تية:لنفس الغرض وبالصيغة اآل filetypeكذلك يمكنك استخدام 

 filetype:pdf  كن سعيدا  

وهي  هناك صيغة جميلة جدا  وولى. النتيجة هي ذاتها في الصيغة األ

( pdfالبحث في الوثائق التعليمية وبعدة صيغ )وورد، باوربوينت، و

 تي:وكاآل

site:edu intitle النحو"filetype:pdf | filetype:ppt | 

filetype:doc" 



 

   أوامر متقدمة للبحث في جوجل / الثالثالفصل 

53 
 

ن يبحث عن الملفات الخاصة بالنحو في أعاله نخبر جوجل بأفي الصيغة 

( وبامتداد ppt( وباوربوينت )docبامتداد وورد ) eduالوثائق التعليمية 

 نتائج البحث.( يبين 9-3(، الشكل )pdfقارئ الكتب االلكترونية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,pdf, doc ,ppمن نوع  عن ملفات في الوثائق التعليمية (: البحث9-3الشكل )

 العمليات الحسابية   3-18

معادلة  ةيأبة اوامر المباشرة في جوجل حيث يمكنك كتتعد من األ

رياضية في خانة البحث في الصفحة الرئيسة لمحرك البحث جوجل ثم 

المفاتيح أو النقر على زر بحث بعد االنتهاء ( من لوحة enterدخول )

والشكل  calculatorحاسبة  ةلآسوف تظهر وبة العملية الحسابية امن كت

 ( يبين النتيجة.3-11)
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 نتائج البحث لعملية حسابية: (11-3)الشكل 

 timeاستخدام كلمة    3-19

دولة  ةيأحيث يمكنك معرفة الوقت ب يضا  أوامر المباشرة تعد من األ

 تية:من خالل الصيغة اآل

Time:اسم الدولة 

 

  time:Londonعلى سبيل المثال لمعرفة الوقت في لندن نكتب 

( 11-3عالمنا مباشرة بالوقت الحالي في لندن كما في الشكل )إوسيتم 

 دناه.أ
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 time(: استخدام األمر 11-3الشكل )

 

  weatherاستخدام كلمة  3-20

هذه ميزة مهمة ومفيدة لمعرفة طقس المدينة أو الدولة التي تريد السفر 

دولة أو مدينة  ةيأتاح جوجل معرفة حالة الطقس في أليها حيث إ

يام أبالتفصيل من درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وخالل سبعة 

 دناه:أمقبلة  من خالل الصيغة 

weather:اسم الدولة أو المدينة 
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 تي:( يبين حالة الطقس لبلد العراق وكاآل12-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 weather(: استخدام 12-3الشكل )

 toاستخدام   3-21

تاحها محرك البحث جوجل لمستخدميه، أ هذه ميزه لطيفة وجميلة جدا  

خرى، على سبيل المثال تريد أتحويل من وحدة قياس إلى  الحيث تقوم ب

تحويل من عملة إلى  الالتحويل من سم إلى  متر أو بالعكس وكذلك 

 toيمكن التحويل باستخدام وعند السفر،  خيرة مفيدة جدا  خرى واألأ

 تي:وكاآل

 

+ اسم وحدة القياس أو  toبة العدد + وحدة القياس أو العملة + اكت

 ليهاإالعملة المراد التحويل 

 



 

   أوامر متقدمة للبحث في جوجل / الثالثالفصل 

57 
 

( يبين التحويل من كيلو متر إلى  متر والنتيجة 13-3الشكل )

 تي:المباشرة من محرك البحث جوجل في التحويل وكاآل

 

 

 

 

 

 

 toداة األ م(: استخدا13-3الشكل )

 تتبع الشحنات  3-22

عطائك رقم إن تقوم بالشراء والتسوق االلكتروني تقوم الشركة بأبعد 

ين وصلت أيمكنك متابعة ومعرفة حيث تتبع الشحنة الخاص بمشترياتك، 

بة رقم تتبع الشحنة في خانة البحث الخاصة بصفحة اشحنتك من خالل كت

ن جوجل سيعطيك كافة التفاصيل عن شحنتك إجوجل الرئيسة وبالتالي  ف

 وأين وصلت.

 

 تتبع رحلة جوية  3-23

بة رقم الرحلة واسم شركة ايمكنك تتبع رحلتك الجوية من خالل كت

قالع والوصول في خانة البحث الخاصة بصفحة تاريخ اإلالطيران من 

 جوجل الرئيسة.
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  defineاستخدام كلمة  3-24

 ا  ن جوجل يوفر معجمأتاحها جوجل لمستخدميه حيث أ داة رائعة جدا  أ

يمكنك من معرفة المعاني والترجمات دون الدخول إلى  المواقع 

أو  جل ظهور معنىأالتي ربما تتطلب عمل حساب من  ةلكترونياإل

 تية:تعريف أو البحث في بواطن الكتب من خالل الصيغة اآل

define:الكلمة التي تريد معرفة معناها أو مفهومها 

 

بة الكلمة المراد معرفة ابالعربية تعريف ثم كت defineبة ايمكن كت

 تي:( يبين الصيغة والنتائج وكاآل14-3معناها، الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 define(: استخدام كلمة تعريف أو 14-3الشكل )
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  translateاستخدام كلمة  3-25

ننا يمكن أغير  google translatorجميعنا يستخدم مترجم جوجل 

جابة مباشرة دون الدخول إلى  الصفحة الخاصة بترجمة إن نتلقى أ

 تي:وكاآل translateجوجل من خالل استخدام كلمة 

Translate  +ليهاإالمراد ترجمتها+ اللغة المراد الترجمة  الكلمة 

 

إلى   mobileن جوجل ترجم لنا كلمة أ( يبين لنا كيف 15-3الشكل )

اللغة العربية دون الدخول إلى  موقع الترجمة الخاص بمحرك البحث 

 جوجل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 translateمر (: استخدام األ15-3الشكل )
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  Verbatim  داة حرفيأاستخدام  3-26

داة تجعل نتائج البحث التحتوي على تفضيالت استخدام هذه األعند 

بة الكلمات اشخصية أو تصحيحات إمالئية، حيث يمكن استخدامها بعد كت

ستظهر مجموعة من التبويبات و( toolsدوات )أذهب إلى  إالمفتاحية 

   Verbatim( واضغط على حرفي ))all resultsاختر جميع النتائج )

مبين في الشكل هوبتعديل نتائج البحث وتنقيتها، كما  حينها سيقوم جوجل

 ( الفرق بين جميع النتائج وحرفي. 3-16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أ
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 نتائج البحث دون استخدام أداة حرفي، -(: أ16-3الشكل )

 نتائج البحث باستخدام أداة حرفي -ب                    

 -ب
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 الفصل الرابع: 

 محركات بحث متخصصة تابعة لجوجل

 

 

 المقدمة 4-1

هناك عدد من المحركات المخصصة التابعة لجوجل والمقصود بكلمة 

 مثال  ف ،ي تلك المحركات الخاصة بشيء معين دون سواهأمخصصة 

صور فقط وكذلك التجد فيه سوى  محرك بحث الصور عند البحث فيه ال

ي شيء به سوى أيمكنك فعل  محرك البحث الخاص بالترجمة فال

ليها في هذا إالترجمة وغيرها الكثير من المحركات التي سنتطرق 

 الفصل.

 google newsخبار محرك بحث األ 4-2

نه يحتوي على العديد من أللصحفيين حيث  محرك بحث مهم جدا  

خبار في جميع الصحف والمجالت رشيف األأالسجالت ويمكن البحث في 

لى يومنا هذا من خالل الدخول إلى  إو 1885جنبية في العالم منذ عام األ

 .https://news.google.com/newspapersالرابط: 

 وثائق جوجل: البحث في 4-3

 google documentsيحتوي محرك البحث جوجل على وثائق جوجل 

نه يحوي مربع بحث لكن البحث يكون داخل ملفاتك أعلى الرغم من و
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نت فقط وليس الملفات المخزنة في وثائق جوجل ويمكنك البحث عن أ

 تية:ي وثائق جوجل عن طريق الصيغة اآلجميع الملفات ف

 

site:docs.google.com “كلمات بحثك المفتاحية” 

" في computerتم البحث في وثائق جوجل عن الكلمة المفتاحية "

ن جميع الروابط تحتوي على أ( ومن الجدير بالمالحظة 1-4الشكل )

docs . 

 

 (: البحث في وثائق جوجل1-4الشكل )
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 الخاص بالصورمحرك البحث  4-4

، لذلك هداف مهمة جدا  أوله غايات و البحث في الصور مهم جدا      

في البحث في الصور  خاصا   خصص محرك البحث جوجل رابطا  

نواعها كافة ، حيث يمكنك معرفة المواقع التي نشرت الصورة التي أب

ضافة إلى  البحث تبحث عنها وكذلك الصور المتشابهة  أو المماثلة، باإل

لها فائدة في البحث عن الصور وكبر، أرة بدقة عالية وحجم  عن الصو

المزيفة والمفبركة التي تنشر على شبكات التواصل االجتماعي أو 

 غيرها.

عند النقر على هذا الزر سوف تنتقل إلى  محرك جوجل الخاص    

 دناه. أ( 2-4مبين في الشكل )هوبالصور وكما 

مفتاحية السم الصورة، بة كلمات ايمكنك البحث بعدة طرق منها: كت   

البحث الصوتي، رفع صورة من جهازك، البحث عن صورة معينة 

في الشكل كما يقونة باستخدام الرابط الخاص بها من خالل النقر على األ

 دناه.أ( 4-3) 
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( سوف تظهر الواجهة 3-4يقونة في الشكل )ن نقرت على األأبعد 

لصق عنوان  ، األول:دناه والتي تحوي تبويبينأ( 4-4في الشكل )كما 

URL خر تحميل للصورة والمقصود به رابط الصورة والتبويب اآل

 صورة وبعد االنتهاء يتم النقر على زر البحث بحسب الصور.

 أيقونة البحث في الصور من خالل رفع الصورة  أو رابط الصورة: (3-4)الشكل 

 الخاص بالبحث في الصور رابط جوجل: (2-4) الشكل



 

   جوجلمحركات بحث متخصصة تابعة ل / الرابعالفصل 

67 
 

 

بعد النقر على زر البحث بحسب الصور سوف تظهر نتائج عديدة، 

( الذي filterترشيح النتائج ) مثلوهناك العديد من الخيارات المتاحة 

( حسب 5-4مبين بالشكل )هو دوات كما أيظهر عند الضغط على زر 

ضافة إلى  محو النوع، الحجم، حقوق االستخدام، الوقت، باإلاللون، 

دوات الترشيح أجزاء أ( يوضح 6-4زالة الترشيح، الشكل )إوالتي تعني 

< آخر -->  كبير، الوقت --< اصفر ، الحجم --اللون  ، التي تم اختيارها

داة قائمة منسدلة أن لكل أالنتائج حسب اختيارنا، حيث  وتظهرشهر، 

 خيارات.تحوي عدة 

 

 

 

 / تحميل صورة في رابط جوجل الخاص بالصور  رابط صورة دراجإ: (4-4) الشكل



 

   جوجلمحركات بحث متخصصة تابعة ل / الرابعالفصل 

68 
 

 

 

  toolsخيارات الترشيح بعد النقر على زر األدوات : (5-4) الشكل

 نتائج البحث في رابط جوجل الخاص بالصور  (:6-4ل )الشك
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 محرك بحث الفيديوهات 4-5

هذا المحرك شبيه بمحرك البحث الخاص بالفيدوهات )يوتيوب( غير 

( 7-4الشكل )حد تبويبات محرك البحث جوجل كما في أنه يقع ضمن أ

 . أيضا   خرىأنما من مصادر إدناه. النتيجة التكون من اليوتيوب فقط وأ

كما تعلمنا في محرك بحث الصور فهناك ترشيح للفيديوهات بحسب و

 جودتها أو مدتها الزمنية أو حتى مصدر هذه الفيديوهات.

 

 األماكن على الخريطة محرك بحث 4-6

يكشف الموقع المطلوب للمستخدمين من خالل النقر  محرك رائع جدا  

( والنتيجة عبارة عن خارطة 8-4على التبويب خرائط كما في الشكل )

العالم يمكنك البحث فيها عن دولة معينة أو حتى البحث عن موقع معين 

خرائط، أو حتى ن تكتب جامعة كربالء ومن ثم تنقر على التبويب أك

البحث عن مسار معين على سبيل المثال تريد السفر من بابل )مدينة 

ال استخدام إتعرف الطريق فما عليك  نت الأالحلة( إلى  العاصمة بغداد و

 .المرادلك للطريق  هذه الخرائط لتكون مرشدا  

(: محرك بحث الفيديوهات ضمن محرك البحث 7-4الشكل)

 جوجل
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 Google earth بحث محرك 4-7

نه أعاله بأنه يختلف عن المحرك أحيث  محرك بحث رائع جدا  

اسم مدينة كتب أي يتم رؤية المكان الذي تريده بحد ذاته. أبعاد ثالثي األ

معينة أو دولة والتجوال في هذه المدينة والتمتع بالمناظر الخالبة للمدينة. 

نا من تحت البرج كذلك يمكنك أيفل وإ( تصوير لبرج 9-4الشكل )

ي مكان أمشاهدة الناس هناك والحدائق المحيطة بالبرج والتجوال في 

 تريد.

 (: محرك البحث الخاص بالخرائط 8-4الشكل )

 ني هناكأيفل وكإ(: مقطع لتصوير برج 9-4الشكل )
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 Google Alerts  محرك بحث تحت الطلب  4-8

مجال معين حيث يمكنك متابعة في للمتخصصين  دا  محرك بحث مهم ج

تنزيالت جديدة حول موضوع يهمك من خالل الدخول إلى  الرابط :  ةيأ

https://www.google.iq/alerts بة المجال الذي تريد متابعة اوكت

  دناه:أ( 11-4المعلومات الجديدة عنه وكما في الشكل )

 

نشاء تنبيهات إبة مجالك البحثي قم بالنقر على زر ان قمت بكتأبعد 

(create alertحينها سيقوم هذا المحرك ب )ي شيء جديد عن أرسال إ

يقونة القلم ألكتروني، كذلك يمكنك من خالل مجالك على بريدك اإل

 دناه: أ( 11-4عدادات وكما في الشكل )باإل التعديل

 

 

 

 

 

 نشاء تنبيهات لمجال تكنولوجيا المعلوماتإ( 11-4الشكل )

 عدادات التنبيهات في مجال بحث معينإضبط أيقونة (: 11-4الشكل )
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دناه، أ( 12-4يقونة القلم ستظهر نافذة كما في الشكل )أنقر على البعد 

رسال التنبيهات لك )على إول يطلب منك عدد مرات حيث الخيار األ

ول أسبوع، كثر مرة واحدة في األاليوم، على األكثر مرة واحدة في األ

خبار، فيديوهات،...(، اللغة )عربي، ألي، كتب، آول(، المصدر )أب

عالمك بها إانكليزي، ....(، المنطقة والمقصود به التحديثات التي تريد 

منطقة، العراق، فلسطين، الواليات  ةيأن تختار)أمنطقة وعليك  ةيأمن 

بة اكت خيرا  أم جميع النتائج، أفضل النتائج أرسال إد المتحدة،...( ، هل تري

 يميل والنقر على تحديث.اإل

 Google Books محرك بحث الكتب 4-9

بة الكلمة المفتاحية امحرك بحث متخصص بالكتب، حيث يمكنك كت

وكما في الشكل والبحث عنها في الكتب من خالل النقر على تبويب كتب 

غلب الكتب اليمكن تنزيلها من هذا أن أمن المالحظ ودناه، أ( 4-13)

 تقتنيه من كتب. الموقع كونها تتطلب مبالغ لشراء ما

 Google Scholar محرك بحث اكاديمي 4-10

الدراسات كاديميين وكذلك طلبة للباحثين األ هذا المحرك مهم جدا  

بحاث العلمية والكتب في كافة نه يحتوي على العديد من األأالعليا حيث 

 .المجاالت ويمكن تنزيلها مجانا  

ن يكون لديك أضافته إلى  هذا الموقع ينبغي إوتريد  ن كنت تمتلك بحثا  إ

ن يكون تسجيلك فيه من خالل بريد أفضل األمن في هذا المحرك و حسابا  

داريي هذا المحرك وبعدئذ إالكتروني رسمي ليتم التحقق منه من قبل 

يمكنك إضافة بحوثك إلى  صفحتك الشخصية في هذا المحرك وحسب 

 االتفاقية بينك وبين المجلة النااشرة لبحثك )التعهد(.
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 (: ضبط إعدادات تنبيهات جوجل12-4الشكل )

 

 

 

 

 ضمن محرك البحث جوجل الكتب(: محرك بحث 13-4الشكل)

 Google Patent محرك بحث براءات االختراعات 4-11

براءة االختراع هي شيء مبتكر من قبل شخص ما نافع في الحياة 

العملية، من خالل هذا الموقع يمكنك معرفة معلومات كثيرة عن براءات 

 االختراع في كافة المجاالت. 
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 Google   Trends محرك بحث األحداث الساخنة 4-12

شيء معين تم نشره وعلى مدى بهذا البحث يقيس مدى اهتمام الجمهور 

حظي باهتمام  ذيفترة زمنية معينة )حدث رائج في فترة ما( وال

 الجمهور.

 محرك البحث الصوتي 4-13

تم التطرق إلى  هذا المحرك في الفصل الثاني من هذا الكتيب، ما نريد 

جابات ك اإلمكانية ضبط حسابك لكي ينطق لإهنا هو  لهن ننوه أ

 Search settingجابات من السريعة، ويمكنك تفعيل خاصية نطق اإل

 الجدول الرابع. 

بينك وبين  ا  حي ا  الشيء الرائع في البحث الصوتي ، أنه يمثل نقاش

مثال : قم بالضغط على زر الميكروفون ثم قل جامعة  جوجل،

على  سوف تظهر لك النتائج التي تخص جامعة كربالء، اضغط كربالء،

هنا جوجل سوف يفهم أنك تتحدث عن  خرى وقل مكانها،أالزر مرة 

جامعة كربالء دون ذكر االسم، وقل كلية العلوم سوف يتم عرض نتائج 

 كلية العلوم جامعة كربالء.
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 الخاتمة 

 

هذا الكتيب والذي يعين الباحثين في الحصول  ءنهاإتم بفضل هللا تعالى 

ليك بعض إدي أسفضل النتائج من محرك البحث الشهير جوجل، سأعلى 

 تي:النصائح وهي كاآل

 ة بة كلمات عاماتجنب كت -1

ن تكون كلماتها دقيقة لتحصل أعند البحث عن جملة معينة حاول 

 . غير المفيدة لبحثكتتجنب النتائج العامة لفضل النتائج  وأعلى 

 ة انتقاء الجملة البحثي -2

بة كلمات اخير في كتأن التقديم والتحاول ترتيب الجملة البحثية أل

ن أالجملة البحثية يصنع فارقا  في ترتيب نتائج البحث، حيث 

ولوية كلمات الجملة البحثية أل محرك البحث جوجل يعمل وفقا  

فمثال  نتائج البحث لجملة تنمية  تائج ويرتبها،وبالتالي سيحضر الن

عن نتائج البحث لجملة الذات تنمية والشكل  الذات، تختلف قليال  

 . دناه يبين ذلكأ( 4-14)

 
 

 )أ(
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 ترتيب كلمات البحث )أ( )ب(  (:14-4الشكل )

ن لم يعطك محرك البحث جوجل النتيجة التي ترغب بها حاول إ -3

 عادة صياغة ماإقراءة النتائج والتشبث بخيط جديد يمكنك من 

تريد البحث عنه لعل النتائج مكتوبة بصيغة مختلفة عما كتبته 

 . نتأ

حرف ما باللغة االنكليزية التهتم لحالة األء ن كنت تبحث عن شيإ -4

 .الصغيرة أو الكبيرة فالنتيجة هي ذاتهاان كانت مكتوبة باالحرف 

 .عالمات التنقيط غير ضرورية -5

 

 

 

 

 

 )ب(
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بة جملة بحثية باللغة العربية ولوحة المفاتيح ان كنت تريد كتإ -6

محرك البحث ألن كتبت  تتراجع وتحذف ما الفنكليزية باللغة اإل

 :دناهأ( 15-4جوجل سيتولى التحويل كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجليزيةة جملة بحثية باللغة العربية ولوحة المفاتيح باللغة اإلكتاب(: 15-4الشكل )

 

رجو من هللا أليف هذا الكتيب، أهلل الذي يسر لنا السبل لت الحمد خيرا  أو

رجو مراسلتي عبر البريد ألالقتراحات  .ن ينفع القارئأالعلي القدير 

 ي:لكتروناإل

z.aboaltaheen@uokerbala.edu.iq 
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