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  ؟Search Engineما هو محرك البحث : أوال

الشبكة بمحرك البحث هو برنامج يساعد في العثور على المعلومات المخزنة 
يسمح محرك البحث للباحث . حاسب شخصيبأو  world wide webالعالمية 

ويستدعي قائمة  مفردات أو عبارات أو أرقامأن يطلب المحتوى الذي يقابل 
 تحدث بانتظام لتعمل فهارستستخدم محرآات البحث  .بمصادر تتطابق معها 

 .وبدقةبسرعة 
===========================================  

  
 :نقاط هامة لبدء البحث: ثانيا

  .دقيق  حدد ما تريد من اإلنترنت بشكل . 1
 . ومباشرة للموضوع الذي تريد البحث عنه آلمات دقيقة استخدم. 2
 لكلمات    آلمة البحث ، حاول في عديد من المترادفات والصيغ ة في إدخالال تكتف بطريقة واحد .3

  .الجمع صيغة المفرد أوبالبحث 
البحث عن األشياء المحسوسة  في حال البحث عن المفاهيم المجردة استخدم صيغ المفرد وفي حال.4

 . أو األشخاص والجماعات استخدم صيغ الجمع
، "إلى"، " من"مثل  يرة االستخدام مثل حروف الجر والعطفالعامة وآث   ال تستخدم العبارات .5
  .from,to,by,in,if,isوباللغة اإلنجليزية " . ثم"، أو "آل"، " مع"
 . آن على إلمام بالموضوع الذي تبحث عنه وبتداخالته مع الموضوعات األخرى .6
لذي تتيحه معظم ا البحث المتقدماستخدم  حصولك على النتائج التي ترجوها،في حال عدم   .7

وجميعها تتيح  Google ، Altavista  ،AlltheWebمثل  البحث العالمية والعربية محرآات
والبحار،  ،  www.naseej.comنسيج  ومن محرآات البحث العربية يوجد. البحث باللغة العربية

 .  أين وغيرها
صصة مثل محرك على محرآات البحث المتخ التعرفموضوع محدد حاول  فيذا آنت تبحث إ.8 

 . االقتصادبحث خاص بالطب أو 
 (wildcard) تقنيةاستخدم  شك في  طريقة آتابتهالديك عندما تريد البحث باللغة اإلنجليزية لكلمة .9 
 Googleال توجد هذه التقنية في محرك (  المشكوك في آتابته مكان الحرف "؟"بوضع عالمة  

  ).األنها تتمتع بخاصية تصحيح الكلمات تلقائي
لحصر البحث في العبارة المطلوبة "   "     صغيرين قوسينلتضييق نطاق البحث ضع إشارة  .10 

 .آاألسماء أو أبيات الشعر وما شابهها  أو للبحث لكلمتين متالزمتين
أن تضيق مجال أو نطاق البحث عبر الرابطة  إذا آان عدد المواقع المسترجعة آثيرًا حاول .11

  "+".     AND"و"
 .  NOT،" -"، " ما عدا"، " ليس"استخدم الرابطة لتضيق نطاق البحث  .12

 OR ، " أو"  توسع نطاق البحث عبر الرابطة عدد المواقع المسترجعة قليًال حاو ل أن إذا آان.13 
 .الوصول لهالبحث المراد بمصطلح قريب أو مرتبط  بإضافة

   
  
  
  
  

محرآات البحث 
وطرق 

استخدامها في 
 اإلنترنت؟

  .المساعدة من أحد الموظفين المسئولين بالقسم ال تتردد في طلب



                                         

  شعبة اإلرشاد المكتبي
  المكتبة وخدمات المعلومات

2

  
  :محرآات البحث المختلفة: ثالثا

  )"مرآز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية"مقتبس من موقع (ات البحثأشهر محرك
http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/LMS/ERTSearchEngineRegional 

 
 عجيب 

.يقدم خدمات عديدة، منها محرك بحث باللغتين العربية واإلنجليزية موقع 
 

 

 البحار 
 .ين العربية واإلنجليزية، من خالل محرك بحث متقدميقدم خدمة البحث باللغت موقع 

 

 

 البوابة 
خاص بمنطقة الشرق األوسط، ويقدم في إحدى خدماته العديدة محرك بحث متقدم مع  موقع 

 .يقدم الموقع خدماته باللغتين العربية واإلنجليزية. إمكانية البحث في أي محرك بحث آخر
 

 
AllTheWeb )قابل للبحث باللغة العربية (  

.عدة من أفضل محركات البحث العالمية التي تدعم البحث باللغة العربية وبلغات أخرى
 

 

AltaVista )للغة العربيةقابل للبحث با (  
من أفضل محركات البحث على اإلنترنت التي تدعم البحث باللغة العربية، وعدة لغات 

  .أخرى
 

 

 أين؟ 
ون مستخدم عربي، يقدم مجموعة من الخدمات منها محرك بحث باللغتين موقع مركزي لملي
 .العربية واإلنجليزية

 

 

 محرك بحث عيون 
جزء من موقع فارس نت، يقدم خدمة البحث في مواقع إلكترونية مصنفة حسب 

 .الموضوعات، باللغتين العربية واإلنجليزية
 

 
 شبكة فارس نت 

.يقدم خدمات عدة منها محرك بحث متقدم باللغتين العربية واإلنجليزية موقع
 

 

Google )قابل للبحث باللغة العربية (  
يمكنها البحث باللغة العربية، ويقدم في نتائجه كل الصفحات  من أفضل المحركات التي

 .الموجودة على اإلنترنت والخاصة بموضوع البحث
 

 
  كنوز 

.موقع محرك بحث للمواقع اإللكترونية العربية
 

 
Yahoo ) العربيةقابل للبحث باللغة (  

.من أشهر محركات البحث المعروفة، ويدعم البحث باللغة العربية
 

  


