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 المطلوب

 وافتحي الضغطمجلد المدونة  يو رقم فصلك) وانسخ  Test-1-1مجلد باللغة االنجلیزیة باسم  ( أنشيء  ١
 ضغطھ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            یھابالدخول على المدونة وقم بكتابة (( أھال بكم في مدونة فصل  ...)) وانشر يموق ٢
 ھا .ی

 بالدخول على حسابك وتغییر المظھر إلى اللون األزرق  يمووق ٣

٤ 

بإضافة تدوینھ جدیدة اكتب العنوان ((مسابقة اإلبداع العلمي )) وفي منطقة  يمومن خیار تدوینات ق
 التدوینة 
 :ما یلي  ياكتب

 
ستوى على الدخول في مسابقة اإلبداع العلمي والمقامة على م الطالبات(( قامت إدارة المدرسة بحث 

 وزارة التربیة والتعلیم ، وقد خصصت جوائز قیمة لذلك )) .
 صفحة من خیار صفحات باسم ((من نحن )) اكتب بھا اسمك وبریدك االلكتروني  يفیأض ٥
 باسم ((لالتصال)) اكتب بھا رقم جوال ) من نحن (صفحة أخرى فرعیة تحت  يفیأض ٦

٧ 
 يفي منطقة التدوین اكتبتدوینھ أخرى بعنوان (( النادي العلمي )) و يفیأض

((قامت إدارة المدرسة باالھتمام بالجانب العلمي في المدرسة وقامت بإنشاء نادي علمي یجمع جمیع  
 وابتكاراتھم العلمیة  )) الطالباتبحوث وأعمال 

 تصنیفان  للمدونات التصنیف األول ((المسابقات)) والثاني ((اإلنجازات)) يفیأض ٨
 )) تحت تصنیف رئیسي (( االنجازات ))العلمیة ((األندیة تصنیف فرعي باسم يفیأض ٩

١٠ 

 بتعدیل تصنیف تدویناتك السابقة وتحریرھا إلى التصنیف الجدید كالتالي :  يموق
 
 تدوینھ (( مسابقة اإلبداع العلمي )) اجعل تصنیفھا (( المسابقات )) -أ
 ألندیة العلمیة ))ا –تدوینھ (( النادي العلمي )) اجعل تصنیفھا ((االنجازات  -ب
 
  ))http://www.mawhiba.org((الرابط التالي :  يفی((مسابقة اإلبداع العلمي )) أضفي تدوینھ  ١١
  )العلمي - وسوم ( النادي يفیالعلمي )) أض النادي((في تدوینھ  ١٢

 تناسب المحتوى من الصور الموجودة بالجھاز ))النادي العلمي((اضیفي صورة في تدوینة  ١٣

القوائم الجانبیة التالیة إلى مدونتك بالترتیب: ((أحدث المدونات)) ((تصنیفات)) ((بحث))  يفیأض ١٤
 ((وسوم))

  .لمدونتك  بوضع ترویسة وخلفیة مناسبة يموق ١٥

١٦ 

 /عضو جدید  لمدونتك  يفیاض
 )) Mahaسم العضو ((ا

 )) 123وكلمة مرور مناسبة ولتكن ((
 ))مشاركولتكن رتبتھ ((

١٧ 
 )) Maha((من حساب العضو  أخرىبتسجیل الخروج ثم الدخول مرة  يموق

 بداع العلمي)) تعلیقاً على مدونھ ((مسابقة اإل يودون
 في التعلیق ((مسابقة رائعة تستحق المتابعة)) يواكتب

 . للمعلمةالعمل  يبتسجیل الخروج والدخول بالمستخدم الرئیسي . واشرح يموق  ١٦
 

 على برنامج ( الوورد بريس)  تطبيقي مثال

 


