
 في هذا الملف ستجد ما يلي :

 

ريس  •  معرفة ماهو  الووردب

ريس •  مميزات الووردب

ريقة تركيبها • ريس وط  التعرف على قوالب الووردب

ريس للموقع •  اهم عوامل اختيار قالب الووردب

 الفرق بين  القوالب المجانية والمدفوعة  •

ريقة تركيبها  • ريس وط  التعرف على اظافات الووردب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ريس :  ماهو الووردب

 مجاني  بشدددددكل   اسدددددت دام    شددددد    ألي  ُيمكن   المصددددددر    مفتوح   برنامج   عن  عبارة   هو  ووردبريس 

 إلكترونية مدونة أو إلكتروني موقع إلنشاء وذلك تماماً 

 سددوف  ثم  ومن   خاصدددتك    المواقع   اسدددتةددافة   على  وضدددب     تحميل    يمكنك   برنامج   هو  ووردبريس 

 داخل   عنصدددددددر   كل  في  التحكم   خاللها  من  يمكنك  حيث   Dashboard  واجهة   أو  تحكم   لوحة   يمنحك 

ريس يعد موقعك. أكثرها ال رق أبسط ووردب ً  و  مدونة. أو ويب موقع إلنشاء شيوعا

 األكثر   وال ريقة   اآلداة   يجعل    وهذا   ووردبريس   خالل  من  نشداءهاإ  تم  اإلنترنت   مواقع  كل  من  %32

 ً  اإلنترنت. شبكة مستوى على المواقع إنشاء في است داما

 واآلن   Little Mike  وMullenweg Matt     من  كل  بواسددددد ة   2003  مايو   في  ووردبريس   إطالق  تم

 PHP   لغدة  على  ني مب  ووردبريس   المت وعين.   الم ورين   من  كبيرة   مجموعدة   ت ويره  في  يسددددددددداهم 

 SQL MY البيانات وقواعد

 بتنزيل     القيا    شدددددددد    ألي  متداح   أند   أي   Source Open  المصدددددددددر   مفتوح   نظدا  هو  ووردبريس 

 لشد     مملوك   غير  أن   يعني   وهذا   ت ويره.   في  والمشداركة   بل  أيةداً   نشدره  وإعادة   علي     والتعديل 

 دائماً. مجانيت  يةمن بما بعينها مؤسسة أو

   :   ووردبريس   مميزات

 .سهل التدوين و رفع الصور و كتابة المقاالت و تنسيقها بإحترافية عالية  .1

 .بالبرمجة محبب لمحركات البحث لسرعة ارشفت  بناًء على التنظيم ال اص   .2

 .%100يمكنك من خالل الووردبريس بناء موقع مجانى   .3

 .مدعم بشروحات بكل لغات العالم و مفتوح المصدر يمكنك التعديل علي   .4

https://www.alrab7on.com/open-source/
https://www.alrab7on.com/open-source/


 .ال يشترط و جود خبرة فى التعامل مع الووردبريس  .5

 .التحديثات المستمرة من الموقع الرسمي للحفاظ على حماية مواقع الُمست دمين  .6

ريس اظافات هي ما  : الووردب

 هذا   نفهم   ولكي   . ووردبريس   موقع  إنشددددداء  في  األسددددداسدددددي   الثالث  المكون   هي  ووربريس   إضدددددافات

رين المكونين على عجالة في المرور علينا المكون  وهما: اآلخ

 التي   الملفات   من  األساسية   الحزمة   وهي  (: files core WordPress)  األساسية   ووردبريس   ملفات

 محتوى   بإدارة   ال اصة   التحكم   لوحة   تمنحك   التي   وهي  ووردبريس    موقع   ألي  التحتية   البنية   تمثل 

 واإلضافات. القوالب يتةمن وهذا ب   شيء وكل موقعك

 

  التي   الملفات   من   ة حزم   عن   عبارة   هو   ووردبريس   قالب  : Themes WordPress  ووردبريس   قوالب 

ً   تعمل   المست دمين.   أما    الموقع   ومظهر   شكل   في   والتحكم   موقعك    واجهة   لتكوين   معا

ً   ووردبريس   قوالب   تتكون  Files, CSS Files, PHP   وهي:   الملفات   من   مجموعات   ثالثة   من   غالبا

Files JS . 

 تعمل:   وكيف   ووردبريس   بقوالب  ال اصة   األخرى   التعريفية   النقاط   بعض   وإليك 

  أساسي   بشكل   مسئولة   وهي   الملفات    من   مستقلة   حزمة   عن   عبارة   هي   ووردبريس   قوالب   - 1

 ووردبريس.   موقع   أي   مظهر   عن 

  )أي   يشاء   كما   الووردبريس   قوالب   باستبدال   مست د    ألي   تسمح   ب ريقة   مصنوع   ووردبريس   - 2

 الملفات(.   من   المستقلة   الحزمة   تلك   استبدال 

  المحتوى   الظهار   قالب   على   يحتوي   أن   يجب   صحيح   بشكل   س الووردبري   موقعك   يعمل   لكي   - 3

 الموقع.   لتشغيل   افتراضي   مجاني   قالب   مع   يأتي   ووردبريس   لذلك   المست د     أما  

https://www.alrab7on.com/creating-wordpress-website/


  إال   تغييرها    ويمكن   الملفات   من   مستقلة   مجموعة   هو   الووردبريس   قالب   أن   من   الرغم   على   - 4

  ووردبريس   خواص   بعض   ذلك ل   ووردبريس    ( puzzle)   بازل   لعبة   في   جوهرية   ق عة   يمثل   أن  

 القوالب.   خالل   من   أساسي   بشكل   تعمل   الجوهرية 

 والمدفوعة   المجانية   ووردبريس   قوالب   بين   الفرق 

ً   ووردبريس   مست دمي   من   الكثير   بها   يهتم   التي   النقاط   من    هي   المبتدئين    العرب   وخصوصا

  مجانية   بريس وورد   قوالب   عن   يبحثون   المست دمين   من   الكثير   فتجد   الووردبريس.   قالب   تكلفة 

ً  الست دامها   المدفوعة.   القوالب   في   المال   دفع   من   بدال

ً   علينا   النق ة   هذه   لحسم   المدفوعة:   والقوالب   المجانية   القوالب   من   لكل   تعريف   وضع   أوال

 

 المجانية   ووردبريس   قوالب 

  اإلنترنت    مواقع   بعض  على   متاحة   وهي   مت وعين    خالل   من   تصميمها   تم   الغالب   في   قوالب   هي 

 تماماً.   مجاني   بشكل   واست دامها   بها   ال اصة   الملفات   وتنزيل   لها   الوصول   ويمكن 

  لها   الوصول   ويمكن   الرسمي    ووردبريس   موقع   على   موجودة   القولب   هذه   من   الكثير   الحقيقة   في 

 ووردبريس.   تحكم   لوحة   من   مباشرة   وتفعيلها   وتنصيبها 

ً   ويمكن   باألسفل:   الرابط   خالل   من   سمي الر   ووردبريس   موقع   من   لها   الوصول   أيةا

https://ar.wordpress.org/themes 

 المدفوعة   ووردبريس   قولب 

ً   المشهورة    المتاجر   من   الكثير   في   موجودة   وهي   احترافية    شركات   تصميم   من   قوالب   هي    وأيةا

  في  يكون   وهو   المال    من   مبلغ   دفع  عليك   يتوجب   ا عليه   وللحصول   مت صصة.   مواقع   في 

 أمريكي.   دوالر   50  إلى   20  من   المتوسط 

https://ar.wordpress.org/themes/


ً   مدفوع    ووردبريس   قالب   ست دا  ت   أن   األفةل   مقدمات   وبدون   الحقيقة   في    لل موحين   وخصوصا

..   من   النتائج   أفةل   تحقيق   وبالتالي  لمواقعهم   أفةل   آداء   يريدون   الذين   خاللها

 اآلتية:   لألسباب   مدفوع   ووردبريس   قالب   ست دا  ا   يفةل 

  أغلب   ستجد   لذلك   ووردبريس    مست دمي   لجميع   متاحة   هي   المجانية   القوالب  •

  موقع   إلنشاء   كمت لع   أنت   وبال بع   ال برة    وقليلي  والمبتدئين    الهواة    من   مست دميها 

 الفئة.   لهذه   االنتماء   عليك   فليس   متميز   ووردبريس 

  مجاني    بشكل   متاح   منها   المزيد   هناك   أن   يعلمون   المدفوعة   ووردبريس   قوالب   منشيء  •

  لتستحق   أعلى   جودة   وذات   مميزة    قوالب   صنع   عليهم   ويحتم   يدفعهم   الغالب   في   وهذا 

 فيها.   المدفوع   المبلغ 

  لهذا   الحياة   مدى   مجاني   تحديث   على   تحصل   فسوف   مدفوع   ووردبريس   قالب   بامتالكك  •

  مشاكل   لحل   القوالب   بتحديث   باستمرار  يقومون   المدفوعة   القوالب   أصحاب   القالب. 

 عا .   بشكل   آداءها   وتحسين   بها    ال واص   من   المزيد   وإضافة   بها    تقنية 

  6)   زمنية   لمدة   مجانية   دعم   خدمة   على   تحصل   فسوف   مدفوع   ووردبريس   قالب   بامتالكك  •

ً   يمكنك   الزمنية   المدة   هذه   خالل  سنة(    أو   شهور    لحل   القالب   صاحب   مع   التواصل   دائما

 ما…الخ.   خاصية   توضيح   أو     ما   مشكلة 

 ووردبريس   قوالب   اختيار   عوامل   أهم 

  ووردبريس   قالب   اختيار   على   ستساعدك   التي   المهمة   النقاط   من   مجموعة   ستجد   الجزء   هذا   في 

 النقاط:   لهذه   انتب    لموقعك   ومناسب   احترافي   ووردبريس   قالب   الختيار   لموقعك.   احترافي 

 االست دا    من   الغرض   اعتبارك   في   ضع   - 1

  ة مصمم   ووردبريس   قوالب   ستجد   لذلك   المواقع    أنواع   كل   تناسب   منصة   ووردبريس   الحقيقة   في 

 ً  المواقع.   أنواع   من   نوع   لكل   خصيصا

  أكثر   مناسبة   وأخرى   ال بخ    لمواقع   م صصة   ووردبريس   قوالب   ستجد   المثال   سبيل   على 

 …الخ. أدسنس   جوجل  من   تتربح   التي   للمواقع   م صصة   وأخرى   الصور    لعرض 

https://www.alrab7on.com/google-adsense-beginners-guide/


 ب .   ستقدم    الذي   المحتوى   وطبيعة   لموقعك   واضحة   رؤية   تمتلك   أن   هنا   المهم   من   لذا 

 والمتصفحات   األجهزة   جميع   مع   متجاوب   ووردبريس   قالب   اختر   - 2

  توب    )الب   األجهزة   أنواع   من   الكثير   است دا    خالل   من   الويب   يتصفح   اآلن   اإلنترنت   مست د  

  بعةها   عن   م تلفة   األجهزة   لهذه   الشاشات   مقاسات   بال بع   ذكي(.   هاتف   تابلت    كمبيوتر  

 البعض. 

  عا    بشكل   الويب   مواقع   لتصميم   جديد   مفهو    ظهر   الويب   تصفح   عالم   في   الت ور   هذا   نتيجة 

  يعني   وهو     Responsive  باإلنجليزية   علي    ي لق   المفهو    هذا   خاص    بشكل   ووردبريس   وقوالب 

 متجاوب.   بالعربية 

  مقاسات   كل   مع   بكفاءة   ويعمل   رائع    بشكل   يتكيف     تجعل   التي   بالدرجة   مرن   التصميم   أن   أي 

 الشاشات. 

ً   . Responsive  متجاوب   قالب   أن    من   التأكد   ووردبريس   قالب   شراء   قبل   عليك    المهم   من   أيةا

  كرو     جوجل   )مثل  إلنترنت ا   متصفحات   وأهم   أشهر  مع   ممتاز   بشكل   يعمل   القالب   أن   من   التأكد 

..الخ(.   وفايرفوكس    واوبيرا

 موقعك   لغة   خاصتك   الووردبريس   قالب   يدعم   أن   يجب   - 3

  ووردبريس   قالب   يدعم   أن   يجب   لذلك   العربية    باللغة   موقع   بعمل   ستقو    أنك   نفترض   هنا   نحن 

  هذا  للشمال    اليمين   من   المحتوى   عرض   إمكانية   أي     Left To Right  خاصية   ست تاره   الذي 

 نفس .   التصميم   يتةمن   أن   يجب   ولكن    فقط   النصوص   علي   الين بق 

ً   اعتبارك   في   تةع   أن   يجب   - 4  القالب   على   اجراءه   يمكنك   الذي   التغيير   مدى   جيدا

ً   ولكن    الجامدة    الملفات   من   مجموعة   مجرد   ليس   ووردبريس   قالب    تحكم   لوحة   على   يحتوى   أيةا

  وتفعيل   الت صي     من   الكثير   وعمل   التعديالت    من   الكثير   اجراء   يمكنك   خاللها   من   ب     خاصة 

 وخواص.   امكانيات   من   تريد   ما 

https://www.alrab7on.com/the-best-web-browser/


  مظهر   على   الدخول   طريق   عن   ووردبريس    تحكم   لوحة   خالل   من   القالب   ت صي    بال بع   يمكنك 

 المست د .   القالب   أما    الظاهر   ت صي    زر   على   الةغط   ثم   قوالب   ثم 

  التعديالت   من   الكثير   عمل   ويمكن    يارات  ال   من   المزيد   على   يحتوى   القالب   كان   كلما   هنا   بال بع 

  غيرك   الكثيرين   هناك   كان   حالة   في   حتى   مميز   بشكل   لظهوره   امكانية   هناك   كان   كلما   علي   

 يست دمون . 

 البحث   لمحركات   صديق   قالب   اختر   - 5

 مميزات .   قائمة   في   أو   القالب    وصف   في   موجود   يكون   Friendly SEO  يسمى   مص لح   هناك 

Friendly SEO:  القالب   يكون   أن   يعني   ً   الكثير   يشمل   وهذا  البحث   محركات   تحسين  معايير   مع   متوافقا

 أهمها:   وهذه   الجوانب   من 

 أخ اء   ب    وليس   نظيف   كود  •

 التحميل   سرعة  •

 القوائم   خالل   من   الموقع   صفحات   بين   االنتقال   سهولة  •

 للمست د    جيد   ان باع   يع ي   وجذاب   مميز   تصميم  •

 للموقع.   التجارية   للعالمة   جيد  اظهار  •

 الجمال   عنوان   هو   التصميم   بساطة   - 6

  والرسو    المعقدة    والتصميمات   األلوان    من   الكثير   مع   الووردبريس   قوالب   من   العديد   تأتي 

  ما   كل   الحاالت   معظم   في   ولكن   األشياء    هذه   إلى   تحتاج   قد   األحيان   بعض  في  المبهرجة    المتحركة 

 االست دا .   وسهل   بسيط   قالب   هو   تحتاج  

  على   العثور   في   المست دمين   مساعدة   هو   الموقع    تصميم   من   الغرض   أن   تتذكر   أن   عليك 

 أهدافك.   تحقيق   على   الموقع   كصاحب   ومساعدتك   يحتاجونها    التي   المعلومات 

ً   كان   ولو   حتى   الهدف    هذا   ي د    ال   ووردبريس   قالب   أي    القالب   ليس   فهو   رك نظ   وجهة   من   جميال

 لموقعك.   المناسب 

https://www.alrab7on.com/seo-guide/


 :   مجاني   ووردبريس قالب   تنصيب 

 ووردبريس   من   مجاني   قالب   وتفعيل   تنصيب   األولى:   الحالة 

 :   التالي    اتبع    للموقع    التحكم   لوحة   من 

     قوالب   >   مظهر 

 

 

 

 

 

  :التالية   الصورة   في   موضح   هو   كما   جديد”   “اضف   على   بالةغط   قم   ذالك   بعد 

 

 

 



   التالية   الصورة   في    كما   شاش    ستظهر   جديد   ضف أ   على   الةغط   بعد 

 

 جهازك   من   مةغوط   كملف   القالب   ملفات   لرفع   / 1

   الووردبريس   في   القوالب   متجر   من   معين   قالب   باسم   البحث   / 2

  الصورة   تظهر   معين   قالب   عن   البحث    بعد   ..   القوالب   متجر   من   قالب   تركيب   تبين    التالي    الصورة 

   تنصيب   ايقونة   علي   الةغط   هو   ماعليك   كل   التالي  

 

  جاري   رسالة   مع   التحميل    عالمة   الزر   مكان   نفس  في   أمامك   ستجد   تنصيب    زر   على   الةغط   بعد 

  عالمة   مع   منصب   كلمة   اليمين   ناحية   األعلى   من   القالب   في   ستجد   دقيقة   من   أقل   خالل   التنصيب  



ً   بنجاح.   القالب   تنصيب   تم   أن   يعني   هذا   صح.    علي    مكتوب   التنصيب   زر   مكان   زر   ستجد   أيةا

 موقعك.   في   القالب   تفعيل   يتم   سوف   علي    غط بالة   تفعيل  

 :   جهازك   من   قالب   رفع 

  المفترض   من   والذي   القالب    ملفات   على   يحتوى   مةغوط   ملف   على   ستحصل   ما   قالب   بشراءك 

 خاصتك.   الكمبيوتر   جهاز   على   موجود   يكون   أن 

  ووردبريس   قوالب   لصفحة   واالنتقال   السابقة   ال  وة   في   جديدة   أضف   زر   على   الةغط   بعد 

 قالب”.   “رفع   زر   اليمين   ناحية   الصفحة   أعلى   في   ستجد   المجانية  

 باألسفل.   بالصورة   موضح   هو   كما   جهازك    من   القالب   ملف   رفع   زر   لتجد   علي     بالةغط   قم 

 

  بالوصول   قم   خاصتك    الكمبيوتر   لجهاز   نافذة   فتح   يتم   سوف      File Chooseزر   على   الةغط   بعد 

 .بالفارة   مرتين   علي    واضغط   القالب   لملف 

 .تفعيل   زر   واضغط   علي    بالوقوف   وقم   أخرى   مرة   قوالب   إلى   بالدخول   قم   القالب    رفع   بعد 

 



 :   ووردبريس  اظافات   تنصيب 

   تعلمنا   سبق    كما   القوالب   تركيب   نفس   هي   ووردبريس   اظافات   تركيب   فكرة 

 

   جديد   اضف   >   اظافات 

 

 مةغوط( )ملف جهازك من االظاف  ملف رفع /1

ريس المجاني  االظافات متجر في االظاف  باسم البحث /2  للووردب

  ومدددن  تنصددديبها  يدددتم حتدددي وننتظدددر االن التنسددديب ايقوندددة علدددي نةدددغط .. االظافددد  اختيدددار بعدددد

 القوالب في الحال هو  كما االظاف  تفعيل  ثم

 

 


