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مقدمة
يستخدم التالمذة واألساتذة من جميع أنحاء العامل ويكيبيديا كمصدر تعليمي  إال أنه كأساتذة، ميكننا اإلصابة باإلحباط بسبب إساءة 

استخدام بعض التالمذة لويكيبيديا  أو ميكننا استخدامها لتعليمهم دروس مهمة عن وسائل اإلعالم والوعي املعلومايت  حتى أنه ميكننا 

أن نستخدمها لتدريس مهارات القرن الحادي والعرشين الحيوية مثل التفكري النقدي والتواصل واملساهمة  ميكن للتالمذة استخدام 

ويكيبيديا  تقريباً يف أي موضوع أكادميي"كمحطة أوىل" ألخذ فكرة عامة عن املوضوع  لنساعدهم عىل القيام بهذا مبسئولية 

إن الفريق التعليمي يف مؤسسة ويكيميديا متحمس لتقديم هذا املرجع كجزء ال يتجزأ من برنامج "قراءة ويكيبيديا  يف القسم"  

"قراءة ويكيبيديا  يف القسم هو برنامج تدريبي ملساعدة األساتذة عىل فهم واستغالل ويكيبيديا كأداة تعليمية عن طريق وصلها 

مبكونات إطار محو األمية واملعلوماتية اإلعالمية ملؤسسة اليونسكو   يف املرحلة التجريبية األوىل، قمنا بتطوير مجموعة أدوات 

لألستاذ وبرنامج للتدريب املهني ليتوافق مع أنظمة التعليم املحلية والواقع التعليمي لألساتذة يف ثالثة دول تجريبية أولية  سيساعد 

هذا املرجع األساتذة عىل تدريس مهارات حيوية للوعي املعلومايت واإلعالمي للقرن الحادي والعرشين، مبا يف ذلك فهم كيفية إنتاج 

املعلومات وكيفية الحصول عىل وتقييم املحتوى عىل اإلنرتنت وكيفية فهم التحيزات وفجوات املعرفة  كذلك يتناول هذا الربنامج 

التدريبي عىل أسئلة أساسية تلقيناها من األساتذة عن كيفية الحفاظ عىل سالمة التالميذ وهم عىل اإلنرتنت وكيفية إعدادهم مواجهة 

األشكال املختلفة من املعلومات الخاطئة واملُضللة عىل اإلنرتنت 

مؤسسة ويكيميديا

 مؤسسة ويكيميديا هي مؤسسة غري هادفة للربح و التي تستضيف ويكيبيديا واملشاريع املصاحبة لها  نحن نسعى لعامل يشارك 

فيه الجميع املعرفة كلها  نحن ندعم مجتمع عاملي من املتطوعني الذين يجمعون ويطورون ويشاركون املحتوى التعليمي يف تعاون، 

ونحن ندعو للقيم والسياسات التي تضمن حق املعرفة املجانية 

Nichole Saad

Melissa Guadalupe Huertas

Vasanthi Hargyono

Sailesh Patnaik

Brahim Faraji

Soukaina Abelhad

Noemi Ticona Angles

Olga Paredes Alcoreza

 Erlan Vega Rios

Imelda Brazal

 Vanj Padilla

   فريق "قراءة ويكيبيديا يف القسم"

الوحدة 1
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6

معلومات عن مجموعة األدوات

تتوافق مجموعة األدوات هذه مع املكونات الثالثة  إلطار محو األمية واملعلوماتية اإلعالمية 

ملنظمة اليونسكو ))MIL: إتاحة الوصول والتقييم واإلنشاء((  تقرتح منظمة اليونسكو 

نهجا متكامال نحو مفهوم محو أمية متعدد التخصصات، وبالتايل ميكن تعريف MIL عىل 

أنها "مجموعة الكفاءات التي تُعزز إمكانية وصول واسرتجاع وفهم وتقييم واستخدام 

املواطنني للمعلومات، وكذلك إلنشاء ومشاركة املعلومات واملحتوى اإلعالمي بجميع 

أشكاله، باستخدام أدوات متعددة، بطريقة حاسمة وأخالقية وفعالة، للمشاركة واالنخراط 

يف فعاليات اجتامعية ومهنية وشخصية"  نعتقد أن تعلم كيفية إرشاك التالميذ يف ويكيبيديا 

 MIL هو يشء أسايس لتحقيق الكفاءات التي يشملها إطار

 لتطوير مجموعة األدوات هذه، قمنا باستخدام مبادئ إطار الفهم بالتصميم 

)Understanding by Design(  لتنظيم األسئلة الرضورية واملفاهيم طويلة األمد  يتضمن 

كل منوذج نتائج تعليمية واضحة لألساتذة وكذلك التطبيقات يف القسم للمعرفة التي سوف 

يكتسبونها 

لقد قمنا باتباع نهج بناء حيث قمنا بوصل خربات ومعرفة األستاذ السابقة بطريقة عمل 

ويكيبيديا  تساعد األسئلة التدريبية واألنشطة عىل بناء معرفة جديدة ووصلها بتدريبات 

وتجارب الفصل الدرايس 

يتوافق هذا النهج التعليمي مع الفلسفة التعليمية الخاصة بنا:

نحن نعتقد أن املراجع التعليمية املفتوحة رضورية لتقديم تعليم جيد 	 

للجميع وأن املشاركة يف الحركات املفتوحة تساعد التالميذ عىل النمو 

كمتعلمي القرن الحادي والعرشين 

نحن نعتقد أن أفضل طريقة لتعليم التالميذ هي عندما يقومون بتسهيل 	 

رحلة التعليم الخاصة بهم بأنفسهم مع الدعم من األساتذة 

نحن نعتقد أنه يجب عىل الناس من جميع الخلفيات والقدرات املشاركة 	 

والتعلم من خالل برامجنا 

نحن نقدر املعرفة والخربات املحلية ونعتقد أن برنامجنا سيُمكن من إدراج 	 

مصادر التعليم املحيل يف القسم 

نحن نعتقد أن سالمة التلميذ أمراً رضورياً لتطورهم األكادميي واالجتامعي  	 

الوحدة 1

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/understanding-by-design/
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كيف نستخدم مجموعة األدوات هذه

يتضمن محتوى مجموعة األدوات هذه , ثروة من املعرفة التي أنشأتها 

مجتمعات ويكيميديا وقد تم تصميمها للتكيف بسهولة مع السياقات 

املختلفة  إنه مستمد من سياسات وإرشادات ويكيبيديا واملقاالت التي 

كتبها ويكيبيديون، ومجموعة متنوعة من املوارد املفيدة لفهم ويكيبيديا 

ومجتمعاتها ومامرساتها  ميكنك العثور عىل املصادر األصلية من حيث 

تم تعديل هذا املحتوى يف قسم املراجع 

تم ترخيص مجموعة األدوات هذه بواسطة مؤسسة ويكيميديا مبوجب 

ترخيص مساهمة املشاركات اإلبداعية 0 4 العاملي  هذا يعني أن لك 

الحرية لنسخ وإعادة توزيع واقتباس وترجمة هذا املصدر ألي غرض 

طاملا تقوم بذكر مؤلفي األعامل بشكل مناسب واستخدام نفس ترخيص املشاركات اإلبداعية لتوزيع مساهامتك 

مفتاح التصفح

نشاط
 مربع النشاط

ك
مات

لو
ملع

مربع املعلومات الخاصة بك

يستدعي مربع "ملعلوماتك"

االنتباه إىل املعلومات الشيقة أو الثاقبة حول املوضوع الذي 

نراجعه يف القسم 

يشري مربع النشاط إىل نشاط مطلوب للتدريب ، يحتوي كل قسم يف هذا الدليل 

عىل قسم واحد عىل األقل  اقرأ التعليامت واستخدم الصفحات الفارغة لتدوين 

املالحظات إذا أردت  إذا كنت تستخدم هذا الدليل كجزء من مجموعة التعلم ، 

فسيكون لديك منتدى مخصص ملشاركة عملك 

الوحدة 1

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
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يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

 مربع " اندمج يف التعليم"

تشري مربعات " اندمج يف التعليم" إىل املحتوى الذي يرتبط 

ارتباطًا مبارًشا بنظريات التعليم أو االتجاهات الرتبوية  

استخدم هذه املعلومات إلجراء اتصاالت أعمق بني املحتوى 

ومامرستك التعليمية 

جدول التدريب
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________________ 
________________

________________
________________ 
________________
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________________
________________ 
________________

________________
________________ 
________________
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________________
________________
________________

________________
________________ 
________________

________________
________________ 
________________
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الوحدة 1
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التنشئة االجتامعية عىل التعلم الخاص بك

بغض النظر عن مكانك ، من خالل التعرف عىل ويكيبيديا وإحضارها إىل الفصل الدرايس بغض النظر عن مكانك ، من خالل التعرف عىل ويكيبيديا وإحضارها إىل الفصل الدرايس 

الخاص بك ، فأنت تصبح جزًءا من مجتمع من األساتذة املبتكرين امللتزمني بالتعلم مدى الخاص بك ، فأنت تصبح جزًءا من مجتمع من األساتذة املبتكرين امللتزمني بالتعلم مدى 

الحياة الحياة 

إذا كنت تستخدم هذه املوارد من خالل مجموعة تعليمية ، فسوف يخربك املنسق إذا كنت تستخدم هذه املوارد من خالل مجموعة تعليمية ، فسوف يخربك املنسق 

املحيل مبكان مشاركة إجاباتك وواجباتك )عىل سبيل املثال: مجموعة املحيل مبكان مشاركة إجاباتك وواجباتك )عىل سبيل املثال: مجموعة FacebookFacebook ، دورة  ، دورة 

 ) )DiscordDiscord قناة  ، قناة ، MoodleMoodle

أثناء التدريب ، ستشارك وتقدم تقريرًا عن تقدمك أثناء العمل من خالل املهام يف كل أثناء التدريب ، ستشارك وتقدم تقريرًا عن تقدمك أثناء العمل من خالل املهام يف كل 

وحدة وحدة 

إذا كنت متعلاًم مستقالً ، ففكر يف األفكار التالية لجعل تعلمك أكرث اجتامعية:إذا كنت متعلاًم مستقالً ، ففكر يف األفكار التالية لجعل تعلمك أكرث اجتامعية:

ابحث عن زميل مهتم أيًضا بتوسيع معارفه ومهاراته يف ويكيبيديا ، ومحو ابحث عن زميل مهتم أيًضا بتوسيع معارفه ومهاراته يف ويكيبيديا ، ومحو 

األمية اإلعالمية واملعلوماتية ، أو املساحات الرقمية  قم بجدولة مراحل األمية اإلعالمية واملعلوماتية ، أو املساحات الرقمية  قم بجدولة مراحل 

تقدمك وتعلمك كل أسبوعني ملشاركتها ، ومساعدة بعضكام البعض يف تقدمك وتعلمك كل أسبوعني ملشاركتها ، ومساعدة بعضكام البعض يف 

توضيح بعض الشكوك ، أو التعمق يف املوضوعات التي تهمك  بحلول توضيح بعض الشكوك ، أو التعمق يف املوضوعات التي تهمك  بحلول 

نهاية الوحدة نهاية الوحدة 33 ، ميكنك االجتامع شهريًا ملواصلة تعلم كيفية املساهمة  ، ميكنك االجتامع شهريًا ملواصلة تعلم كيفية املساهمة 

باملحتوى يف ويكيبيديا مًعا!باملحتوى يف ويكيبيديا مًعا!

إذا كنت تستخدم وسائل التواصل االجتامعي ، فحدد يوًما ميكنك إذا كنت تستخدم وسائل التواصل االجتامعي ، فحدد يوًما ميكنك 

فيه نرش ما تعلمته خالل األسبوع ، وشارك أفكارك وروابطك املفيدة فيه نرش ما تعلمته خالل األسبوع ، وشارك أفكارك وروابطك املفيدة 

، وقم باإلشارة إلينا عرب ، وقم باإلشارة إلينا عرب WikimediaEduWikimediaEdu@ عىل @ عىل TwitterTwitter أو  أو 

WikimediaEducationTeamWikimediaEducationTeam@ عىل @ عىل FacebookFacebook  نود معرفة النتائج   نود معرفة النتائج 

املحصل عليها من هذه التجربة!املحصل عليها من هذه التجربة!

تم ترخيص مجموعة األدوات هذه بواسطة مؤسسة ويكيميديا مبوجب ترخيص 

مساهمة املشاركات اإلبداعية 0 4 العاملي  

الوحدة 1

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
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:MIL القدرة عىل البحث، والقدرة عىل الوصول واسرتجاع املعلومات واملحتوى اإلعالمي كفاءة 

النتائج التعليمية:

سوف يستطيع األساتذة التمييز بني مختلف املصادر التعليمية الرقمية  1

سوف يستطيع األساتذة مناقشة مميزات ويكيبيديا كمصدر للمعلومات  2

سوف يستطيع األساتذة استخدام ويكيبيديا ملعرفة املفهوم العام ألي موضوع  3

الوحدة 1

الوصول إىل املعلومات

التطبيق يف الفصل الدرايس:

سوف يستطيع األساتذة التخطيط للدروس التي تتضمن ويكيبيديا كأداة تعليمية  1

سوف يستطيع األساتذة تقييم استخدام التالميذ لويكيبيديا للوصول إىل املعلومات  2



البداية11

النهاية
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الوصول إىل 

املعلومات

ما هي 

Wiki؟

ما هي 

ويكيبيديا؟

املفاهيم 

الخاطئة 

الشائعة عن 

ويكيبيديا

ملاذا نستخدم 

ويكيبيديا؟

من يكتب 

من الذي ويكيبيديا؟

ال يكتب 

ويكيبيديا؟

تصفح 

ويكيبيديا

طرق أخرى 

للوصول إىل 

ويكيبيديا

الحفاظ عىل 

أمان التالميذ 

أثناء قراءة 

ويكيبيديا

مسار التعلم
الوحدة 1

املساواة يف 

املعرفة وتنوع 

املحتوى 

وويكيبيديا
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لنبدأ!
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1 1 أهمية الوصول إىل املعلومات

تخيل عامل يستطيع فيه كل تلميذ الوصول للمعرفة، و أن تكون متاحة لهم 

بسهولة ليبحثوا عنها ليستخدموها كمرجع لدروسهم 

بالطبع، إن حرية املعلومات ال تضمن الوصول إليها  إن تم حجب الناس عن الوصول للمعلومات )بسبب عوائق أو نقص 

االتصال( فتصبح الفجوات االجتامعية التي تُهمش فئات معينة من األشخاص أكرب  و مبا أننا نصبح مجتمع معلومايت،فقد أصبح 

تعزيز القدرات الالزمة للوصول إىل املعلومات وإرشاد التالميذ من خالل تقنيات جديدة شيئاً ذا أهمية قصوى 

كيف نبدأ يف مساعدة طالبنا لتصفح كمية املحتوى املكثف عىل شبكة اإلنرتنت واستيعابه واستخدامه لدعم أهدافهم التعليمية؟ 

يبدأ البحث عن املعلومات عىل اإلنرتنت بتحديد ما الذي تود معرفته وطرح األسئلة الصحيحة أو إعطاء الكلامت الداللية الالزمة 

للحصول عىل املعلومات املنشودة  تتيح ويكيبيديا للجميع الوصول للمعلومات بدون أي قيود وتدعم حق املواطنني يف الوصول 

ملختلف مصادر املعلومات 

يف هذا النموذج، سوف نكتشف:

كيف ميكن لويكيبيديا مساعدة التالميذ واألساتذة للوصول للمعلومات

ملاذا ويكيبيديا هي أداة جيدة لتيسري الوصول للمعلومات

كيفية تصفح ويكيبيد

نشاط

تتيح حرية املعلومات للمواطنني فهم العامل الذي يعيشون فيه واتخاذ قرارات 

حاسمة، من وجهات نظرهم، ليصبحوا طالب علم مدى الحياة  إنه يشء أسايس 

للكفاح من أجل كرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان، حيث ُتكن من املشاركة 

الدميوقراطية يف املجتمع  حرية التعبري مرتبطة بحرية املعلومات – مشاركة 

املعلومات واألفكار بدون قيود  ال ميكن أن توجد واحدة دون األخرى 

قدم نفسك للمدرسني اآلخرين يف املنتدى املخصص 	 

من أنت؟	 

ملاذا تعتقد أنه من املهم تعزيز مهارات املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية 	 

للامدة التي تدرسها؟
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1 2 ما هي Wiki؟

هل كل "wiki" مرتبط بـ ويكيبيديا؟

Share your thoughts in 
the discussion forum!

Wiki هي أداة رقمية تدعم التعاون  التعاون هو أحد أهم مهارات القرن 

الحادي والعرشين التي يحتاجها الشباب ليصبحوا مواطنني ناجحني  يف 

الظاهر، فإن التعاون يعني العمل سوياً لتحقيق هدف مشرتك، ولكنها يف 

الحقيقة تشكل عدة مهارات مهمة  مع كل تعاون إيجايب، يجب أن نُدرس 

ونُحايك االستامع املفيد وطرح أسئلة جيدة والتفاوض والتفويض والوصول 

لتوافق جامعي  

التعاون

ملعلوماتك

يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

يوجد العديد من املواقع اإللكرتونية والتطبيقات والشبكات الرقمية األخرى 

التي تستخدم كلمة wiki " ميكن أن يصبح فهم معنى كلمة wiki بالضبط 

 wiki" شيئاً مربكاً  رمبا نكون حتى استخدمنا wikisوالصلة بني كل هذه ال

داخيل" يف مدرستنا أو منطقتنا 

يف لغة هاواي، فإن معنى "wiki wiki" هو رسيع  تم اعتامد هذه الكلمة 

لوصف املوقع اإللكرتوين الذي يتيح للناس املساهمة باملحتوى بشكل رسيع  

مُيكن wiki مجتمعات من املحررين واملساهمني لكتابة وثائق بشكل تعاوين  

يُشار إىل صفحة واحدة يف موقع wiki ب"صفحة wiki"، بينام مجموعة كاملة من الصفحات، والتي تكون عادة مرتابطة بشكل 

جيد بواسطة الروابط التشعبية، هي "الwiki"  Wiki هي قاعدة بيانات يف األساس لإلنشاء والتصفح والبحث عن معلومات  

السمة املميزة لتقنية wiki هي السهولة التي ُتكن من إنشاء وتحديث الصفحات 

ما هي بعض الطرق لتدريس وُمحاكاة التعاون يف الفصل 

الدرايس؟ 

نشاط

ال  فالعديد من املواقع اإللكرتونية والتطبيقات والشبكات يطلقون عىل أنفسهم “wikis” وال ينتمون إىل 

ويكيبيديا أو مؤسسة ويكيميديا أو حركة ويكيميديا  املشاريع التي تنتمي إىل ويكيبيديا ُمدرجة عىل موقع 

مؤسسة ويكيميديا:  

www wikimediafoundation org

شارك افكارك

يف املنتدى املخصص

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
http://www.wikimediafoundation.org
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1 3 ما هي ويكيبيديا؟

ويكيبيديا هي موسوعة مجانية عىل اإلنرتنت تسعى ملشاركة كل املعلومات  تم كتابتها 

بتعاون من عدد كبري من املتطوعني مجهويل الهوية الذين يكتبون مجاناً  ميكن ألي أحد 

لديه إمكانية الوصول لشبكة اإلنرتنت الكتابة والتغيري يف مقاالت ويكيبيديا، باستثناء يف 

حاالت محدودة حيث مُينع التعديل ملنع اإلفساد أو التخريب 

منذ إنشاءها يف 15 يناير،2001، أصبحت ويكيبيديا أكرب موقع مرجعي يف العامل، والذي 

يجذب 5 1 مليار زائراً منذ شهر مارس 2020، فإنها تحتوي حالياً عىل أكرث من 54 

مليون مقالة بأكرث من 300 لغة، تشمل  6,133,962 مقالة باللغة االنجليزية، مبعدل 

100000 مساهم كل شهر  ويكيبيديا مجانية ومفتوحة للجميع 

إعالن ملوسوعة بريتانيكا 1911، 

من إصدار 1913 ملجلة ناشيونال 

جيوغرافيك  29 مجلد بعدد 950 صفحة 

لكل منها   44 مليون كلمة  

ويكيبيديا  مطبوعة )2015(

5231100 صفحة مطبوعة

7473 مجلدات بعدد 700 صفحة لكل منها: إلتقى بطباعة ويكيبيديا

ك
مات

لو
ملع

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EncycBrit1913_format.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Print_Wikipedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Print_Wikipedia
https://diff.wikimedia.org/2015/06/19/meet-print-wikipedia/
https://diff.wikimedia.org/2015/06/19/meet-print-wikipedia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_logo#/media/File:Wikipedia-logo-v2-en.svg
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  )OER( ويكيبيديا هي مصدر تعليمي مفتوح

وفقاً لليونسكو، فإن املصادر التعليمية املفتوحة )OER( هي املوارد التي تستخدم 

يف التعليم والتدريس والبحث يف أي وسط – سواء كان رقمياً أو غري ذلك – موجود 

يف املجال العام أو تم إصدارها مبوجب ترخيص مفتوح والذي يتيح لآلخرين الوصول إليها واستخدامها واالقتباس 

منها وإعادة توزيعها بدون تكاليف وبدون قيود أو بقيود محدودة  يف عام 2019، اعتمدت اليونسكو توصية 

املصادر التعليمية املفتوحة )OER(، بتشجيع الحكومات يف جميع أنحاء العامل لدعم إنتاج وتحديث واستخدام 

املصادر التعليمية املفتوحة )OER( للتعليم يف الفصول الدراسية 

يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

 مصادر تعليمية 

مفتوحة

ما املصادر التي تستخدمها عادة يف الفصل الدرايس؟  هل 

تعتمد عىل املوارد التي تخضع لحقوق الطبع والنرش؟ خذ 

رأيك الخاص  بعني االعتبار بشأن مزايا وعيوب استخدام 

املصادر التعليمية املفتوحة )OER( كوسيلة الستكامل املصادر 

التعليمية الخاصة بك  

نشاط

املعرفة املفتوحة )أو املعرفة املجانية( هي املعرفة التي يكون الشخص حراً يف استخدامها وإعادة استخدامها 

وإعادة توزيعها بدون قيود قانونية أو اجتامعية أو تقنية 

ماذا تعني "مفتوحة"؟

ملعلوماتك

لدى استخدام املصادر التعليمية املفتوحة )OER( بدالً من املنشورات التقليدية 

العديد من الفوائد  أوالً، تقلل من تكاليف إنتاج املوارد التعليمية  ثانياً، تعطي 

األساتذة حرية استخدام واقتباس وإعادة دمج املواد بدون القلق بشأن انتهاك 

حقوق الطبع والنرش  أخرياً، تُغري االعتبارات الرتبوية حول استخدام املصادر 

التعليمية املفتوحة )OER( عالقتنا مع املعرفة واملصادر التعليمية، تساعدنا 

كأساتذة يف دعم طالبنا لتنمية مهارات مهمة للقرن ال21 

اعرف املزيد عن كيفية مساهمة مجتمع ويكيميديا يف اقرتاحات املصادر التعليمية املفتوحة )OER(، اشرتاكنا يف 

تحالف املصادر التعليمية املفتوحة، وتدخلنا يف تحالف التعليم العاملي ملنظمة اليونسكو استجابة لكوفيد19- 

شارك افكارك

يف املنتدى املخصص

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://wikimediafoundation.org/our-work/education/
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مالحظات وأسئلة



18

1 4 املفاهيم الخاطئة الشائعة عن 
ويكيبيديا

ميكن ألي شخص اإلدالء رأيه ويدعي أنه حقيقة

ال يُسمح بإدالء اآلراء عىل ويكيبيديا  يجب أن يتم دعم ما يُضاف يف مقالة ويكيبيديا من قبل مصدر 

ثانوي موثوق وعندما ال تتوافق هذه املصادر، يجب توثيق هذه اآلراء   إن قام شخص بإضافة ما ال 

يتبع هذه القوانني، تُحذف من قبل ُمحرري ويكيبيديا 

مراقبة التحرير يف ويكيبيديا يساري/ تقدمي/ متحرر

ال يوجد منظمة واحدة لديها رقابة تحريرية عىل ويكيبيديا  يتم تحرير ويكيبيديا بواسطة متطوعني 

بشكل كامل ويتم حل النزاعات من خالل حوارات عىل املنصة  ميكن ملنظمة ويكيميديا التدخل يف 

عملية التحرير فقط يف حالة انتهاك رشوط االستخدام 

ال ميكن إلغاء التعديالت التي تم إضافتها ملقالة ويكيبيديا

مقاالت ويكيبيديا حيوية وميكن تحسينها باستمرار  ميكن مسح التعديالت الجديدة أو تغيريها 

وميكن استعادة التعديالت القدمية عند الحاجة  يتم تسجيل كل هذه التغيريات يف سجل التعديالت 

للصفحة وميكن ألي شخص رؤية تطور املقالة مبقارنة النسخ املختلفة 

تجعل ويكيبيديا التالميذ كساىل وأكرث عرضة الرتكاب الرسقة األدبية

عند تقدميها ورشحها بشكل صحيح، فإن ويكيبيديا تعزز قدرة التالميذ عىل القيام ببحث ُموجه ذاتياً 

باستخدام املوسوعة كنقطة بداية  ميكن لويكيبيديا تسهيل تطوير مهارات القرن الحادي والعرشين 

األساسية التي تنع التالميذ من ارتكاب الرسقة األدبية 

أثناء عملنا مع األساتذة من جميع أنحاء العامل، سمعنا العديد من املفاهيم الخاطئة 

حول ويكيبيديا، ولألسف، عادة ما تؤدي لشعور األساتذة باالنزعاج عند استخدام 

هذا املصدر الرائع  لذلك، لنلقي نظرة عىل البعض منها، عىل أمل أن تزيل أي سوء 

فهم:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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اسأل زمالءك بشأن افرتاضاتهم عن استخدام ويكيبيديا كأداة تربوية  اخرت واحدة واكتب 

بياناً توضيحياً لتصحيح هذه االفرتاضية  إن كانت مسألة مل نتناولها هنا، اطلب النصيحة 

من مجموعة الفيسبوك 

نشاط

وضع األمور يف نصابها بشأن ويكيبيديا

عىل األرجح أنك كأستاذ قد قابلت حاالت من الرسقة األدبية وقمت بتطوير 

اسرتاتيجيات وأدوات ملساعدة التالميذ عىل تجنبها  الرسقة األدبية هي تقديم عمل 

شخص آخر – مبا يف ذلك لغتهم وأفكارهم – عىل أنه عملك، سواء كان ذلك بقصد 

يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

الرسقة األدبية

نسخ النص كلمة بكلمة أو بتغيري بسيط من مصدر غري معرتف به يف أي مكان يف املقالة )نص املقالة، الهوامش، 

قسم املراجع( 

النسخ من مصدر ُمعرتف به يف مكان غري مالئم للموقف، ليس مبارشة بعد الجملة أو املقطع الذي تم نسخه 

اختصار مصدر بكلامتك الخاصة بدون اقتباس املصدر يف أي موقع باملقالة )نص املقالة، الهوامش، قسم املراجع( 

بيان توضيح: افرتاض حول ويكيبيديا:

أو بدون  غري مسموح بالرسقة األدبية عىل ويكيبيديا – سيقوم املحررون بحذف أو تحسني االقتباسات أو تعديل 

األقسام التي تم تحديد الرسقة األدبية بها  ميكنك من خالل معرفة الطرق التي تحدث بها الرسقة األدبية عىل 

ويكيبيديا أن تزودك باسرتاتيجيات إضافية لتوجيه طالبك  ميكن للرسقة األدبية عىل ويكيبيديا  أن تأخذ األشكال 

التالية: 

النسخ من مصدر ُمعرتف به بشكل صحيح مع اقتباس مبارش بعد الجملة أو املقطع 

الذي تم نسخه ولكن بدون ذكر اسم املصدر بشكل واضح يف النص  عىل سبيل املثال، 

"ترُصح راتشيل سميث أن   " 

https://web.facebook.com/groups/643387579647755/learning_content
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1 5 ملاذا نستخدم ويكيبيديا؟
اآلن مبا أننا قمنا بتوضيح بعض املفاهيم الخاطئة الشائعة، حان الوقت لتوضيح ملاذا 

ويكيبيديا أداة تعليمية قوية  عندما نفكر يف املصادر التي نستخدمها يف الفصل 

الدرايس، كيف نُقيم فائدتهم؟ عندما تختار الكتب واملوسوعات وصحائف العمل 

واملوارد التعليمية األخرى، عن ماذا تبحث؟ يف القسم التايل، نحدد بعض األسباب 

ملاذا يجب إضافة ويكيبيديا ملجموعة أدواتك كمعلم كمصدر تعليمي لطالبك:

تقتبس ويكيبيديا مصادر موثوقة

ينبغي للمعلومات التي يتم تقدميها يف كل مقالة ويكيبيديا أن تأيت من مصادر منشورة ومستقلة 

وموثوقة  يعمل ُمحرري ويكيبيديا يف تعاون للتعرف وتقييم واقتباس مصادر موثوقة ترُثي املقاالت  إن 

مل يكن يوجد مصادر موثوقة، ال تُعترب املقالة هامة مبا فيه الكفاية للنرش عىل ويكيبيديا وسيتم حذفها 

تسعى ويكيبيديا لعدم التحيز

السبب العتبار أن   ويكيبيديا ذات تحيز أقل من املصادر األخرى هي أن ويكيبيديا يتم تحريرها من 

طرف كال جانبي الجدال  املواضيع املثرية للجدل، مثل اإلجهاض وجورج بوش، محمية من التعديل ملنع 

املعلومات املضللة واملعلومات املتحيزة من الترسب خاللها 

ويكيبيديا مواكبة للتحديث

تحتوي ويكيبيديا عىل محررين أكرث من أي مصدر آخر للمعلومات، بأكرث من 25 تعديالً يحدث يف 

الثانية تقريباً   هذا يؤكد أن ويكيبيديا واحدة من أكرث املواقع املواكبة للتحديث عىل اإلنرتنت 

نشاط

شارك إجاباتك يف املنتدى املخصص:	 

ما نوع املعلومات التي تبحث عنها عادة عىل ويكيبيديا؟	 

مع األخذ يف االعتبار الجوانب الثالثة املشار إليها يف هذا القسم )املراجع ، وجهة نظر 	 

محايدة ، محدثة( ، كيف تعمل ويكيبيديا كمواد مرجعية مقارنة باملواد املرجعية األخرى 

التي يستطيع طالبك الوصول إليها؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82
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1 6 من يكتب ويكيبيديا؟
أنت ميكنك أن تكتب! نعم، ميكن ألي شخص أن يتجرأ ويُحرر مقاالت موجودة أو 

يكتب واحدة جديدة، وال يحتاج املتطوعون إلكامل أي نوع من التدريب الرسمي  

األشخاص الذين يقومون بكتابة وتحرير املقاالت عىل ويكيبيديا يأتون من دول عديدة، 

وكل منهم يأيت بيشء مختلف: مهارات للبحث، خربات تقنية، براعة كتابية أو مهارات 

تنظيمية، معرفة محلية، ولكن أهم يشء هو الرغبة يف املساهمة  أي مساهم يف هذه 

املوسوعة،سواء املسجلني وغري املسجلني، يُدعى "ويكيبيدي"، أو، األكرث رسمية، "محرراً"

ُمحرري ويكيبيديا هم متطوعون لديهم دوافع مختلفة  البعض منهم مهتم مبواضيع 

معينة مثل الطب أو الفن  البعض يُحرر ليضمن تقديم لغته وثقافته عىل اإلنرتنت  

رحلة متطوع بوليفي يف تحرير ويكيبيديا 

ووييك قاموس

عاملة نبات من كواالملبور تشارك بصور 

متخصصة إلعالم ويكيميديا

متطوعة من العراق تصف التأثري اإليجايب 

لكتابة مقالة ويكيبيديا

البعض يحرر ألنه يؤمن بأهمية حركة ويكيميديا: أنه ينبغي للجميع يف العامل الحصول عىل حرية املشاركة يف مجموع كل 

املعرفة 

انقر عىل الصور باألسفل لسامع ما يود املحررون قوله عن دوافعهم للتحرير يف ويكيبيديا عىل لسانهم: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNZWjJOoG3I
https://www.youtube.com/watch?v=zcGotJ927YM
https://www.youtube.com/watch?v=4E5T94ThevE
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20
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نشاط

شارك إجاباتك يف املنتدى املخصص:	 

إذا كنت قد عّدلت ويكيبيديا من قبل ، فام الذي ألهمك إلجراء 	 

التعديل األول؟

إذا كنت ستصبح محرًرا ، فام هي املوضوعات الرئيسية التي تهمك؟	 

إذا كنت ستقابل محرر ويكيبيديا وجهاً لوجه ، فامذا تريد أن تسألهم؟	 

ملعلوماتك

يعتقد الناس أحيانًا أن مؤسسة ويكيميديا هي السلطة التي تكتب وتحرر مقاالت ويكيبيديا 

عندما يقول العاملون يف مؤسسة ويكيميديا إن وظيفتهم ليست كتابة مقاالت ويكيبيديا ، ولكن لدعم مجتمع املحررين الذين 

يفعلون ذلك ، يسأل الناس غالبًا كيف يتم التحقق من جودة املقالة والتحقق منها 

بالتأكيد ، ال ميكن أن يقوم املتطوعون فقط بكل هذا العمل عىل مئات اآلالف من املقاالت بأكرث من 300 لغة؟ يبدو من املستحيل 

أن يكون الجهد التطوعي مسؤوالً عن يشء بهذه الضخامة ، ولكنه يف الواقع هو كذلك!

يقوم املتطوعون بكتابة وتحرير والتحقق من املعلومات املوجودة يف جميع مقاالت ويكيبيديا  باإلضافة إىل ذلك ، ميكنك العثور 

عىل:

اإلداريون: محررو ويكيبيديا املوثوق بهم املحددون من قبل املجتمع ألداء بعض اإلجراءات الفنية 

عىل ويكيبيديا مثل حذف الصفحات أو حظر املستخدمني لحامية الوييك 

الروبوتات: هي أدوات آلية أنشأها محررو ويكيبيديا لدعم جهود الحفاظ عىل جودة مقاالت 

ويكيبيديا  خذ  عىل سبيل املثال  -  ClueBot NG ، هذا الروبوت يحدد ويعيد ما تم تخريبه 

بناًء عىل مجموعة البيانات الخاصة به وخوارزمية الكشف عن التخريب  ال تُعفى الروبوتات من 

التحيزات أو عدم الدقة ، لذا فإن ClueBot NG لديها أنظمة مطبقة للمتطوعني ملراجعة أداء 

الروبوت 

https://en.wikipedia.org/wiki/User:ClueBot_NG
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1 7 من الذي ال يكتب ويكيبيديا؟
تهدف حركة ويكيميديا لتقديم كل املعرفة اإلنسانية عىل ويكيبيديا  هذا يعني أن التغطية يجب أن تحتوي عىل جميع اللغات 

و الثقافات ووجهات النظر  ولكن، ال مُيثل تكوين ُمحرري ويكيبيديا الحايل دميغرافية العامل  هذه مشكلة تحاول املجتمعات 

املختلفة الداعمة لويكيبيديا حلها بجهد  أحد الحلول هو مساعدة املزيد من الناس عىل فهم كيفية عمل ويكيبيديا وتشجيع أي 

شخص لديه االهتامم ليصبح ُمساهامً  أحد الركائز األساسية السرتاتيجية حركة ويكيميديا للمستقبل هي "املساواة يف املعرفة"  

انظر أدناه لتعرف املزيد عن املساواة يف املعرفة والتعليم 

يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

املساواة يف املعرفة

االتجاه االسرتاتيجي لحركة ويكيميديا ينص عىل أنه: "كحركة اجتامعية، سنقوم 

برتكيز جهودنا عىل املعرفة واملجتمعات التي تم استبعادها بواسطة هياكل 

السلطة واالمتيازات  سرنحب بالناس من جميع الخلفيات لبناء مجتمعات قوية 

ومتنوعة  سنهدم الحواجز التقنية والسياسية واالجتامعية التي تنع وصول الناس 

ومساهمتهم للمعرفة املجانية "

يرى املُعلم الربازييل باولو فريري أنه لخلق مجتمع أكرث عدالً، يجب إعطاء التالميذ الفرصة ليصبحوا بنائني 

للمعرفة  يف هذا الكتاب، بيداغوجيا املقهورين، قال فريري، "ألنهم بعيدون عن التساؤالت، بعيدون عن التدريب 

العميل، ال ميكن لألشخاص أن يكونوا أناساً حقاً  فاملعرفة تنبثق فقط من خالل االخرتاع وإعادة االخرتاع، من 

خالل سعي الناس الدائم التساؤل بأمل والقلقني وقلييل الصرب الدؤوبني يف هذا العامل، ومع العامل، ومع بعضهم 

البعض "

الرتبية التحريرية التي تم تعليمها بواسطة فريري و غريه شجعت التالميذ عىل التفكري النقدي يف املعلومات 

والعامل  أحد الطرق التي ُتكننا كأساتذة من مساعدة طالبنا عىل فعل هذا هو 

عن طريق إلقاء نظرة ناقدة عىل ويكيبيديا و غريها من مصادر أخرى للمعرفة 

وطرح أسئلة بشأن الشخص الذي قام بإنشاء هذه املعرفة، وماذا تعني بالنسبة 

لهم وبالنسبة لنا، ومن الذي تم استبعاده كلياً 

نشاط

شارك إجاباتك يف املنتدى املخصص:

كيف تفكر أنت وطالبك بشكل نقدي حول املعلومات؟ هل تشجعهم ليكونوا بناة 

املعرفة؟ ما العوائق التي يواجهها طالبك يف هذه العملية؟

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20
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مالحظات وأسئلة



25

1 8 تصفح ويكيبيديا
اآلن، مبا أننا عرفنا ما هي ويكيبيديا، ومن يكتبها، لنأخذ نظرة أعمق عىل كيفية تصفح ويكيبيديا واستخدام مزاياها املتعددة  يف 

هذا القسم، سنقوم باستكشاف كيفية البحث، وكيف نرى النسخ اللغوية األخرى من املقالة، وكيفية استكشاف الفئات، وكيفية 

فتح الروابط داخل مقالة 

البحث

اللغات

تحتوي ويكيبيديا عىل صندوق للبحث يف كل صفحة  يساعد صندوق البحث يف االنتقال مبارشة السم صفحة معينة 

ذات تطابق تام عندما تقوم بطرح استفسار عن موضوع معني  إذا مل تتواجد مقالة عن هذا املوضوع يف ويكيبيديا، 

ستجد مقاالت ذُكر فيها 

إن ويكيبيديا ُمتاحة بأكرث من 300 لغة، من اإلنجليزية حتى التاغالوغ  ميكنك تصفح النسخ اللغوية املختلفة من مقالة ويكيبيديا ومالحظة 

االختالفات وأوجه التشابه يف كل مقالة، مبا يف ذلك الطريقة التي يتم تقديم املعلومات بها  ميكن لكل لغة يف ويكيبيديا أن تحتوي عىل قواعد 

وديناميكيات خاصة بها والتي يتفق عليها املجتمع التحريري الخاص بها 
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الفئات

الروابط

الهدف من الفئات هو تجميع الصفحات التي تتناول موضوعات متشابهة عىل ويكيبيديا  تساعد الفئات الُقراء عىل 

إيجاد وتصفح، مجاالً ما، ورؤية الصفحات ُمرتبة حسب العناوين، وبالتايل إيجاد العالقات املرتبطة باملقالة 

توجد الفئات عادة يف أسفل صفحة املقالة عندما تتصفح ويكيبيديا من خالل الحاسوب  من خالل النقر عىل اسم 

فئة معينة، تظهر صفحة للفئة ُمدرج فيها املقاالت )أو صفحات أخرى( تت إضافتها لهذه الفئة املحددة  قد يوجد 

قسم ُمدرج به الفئات الفرعية لتلك الفئة  ُتكن خاصية الفئات الفرعية من تنظيم الفئات إىل هياكل متفرعة 

كالشجرة للمساعدة يف التصفح 

قم بإلقاء نظرة عىل الفئات التي تشمل مقاالت عن "مهارات القرن الحادي والعرشين" 

الروابط التشعبية هي خاصية مهمة لويكيبيديا  تربط الروابط الداخلية املرشوع ببعضه ككيان متكامل  تتيح 

الروابط الداخلية للُقراء إمكانية التعمق و فهم املوضوع عن طريق الوصول للمقاالت األخرى بسهولة بدون مغادرة 

ويكيبيديا  تربط روابط ويكيميديا الداخلية املرشوع باملشاريع املصاحبة له مثل وييك مصدر وييك قاموس و 

ويكيبيديا بلغات أخرى، وتربط الروابط الخارجية ويكيبيديا بشبكة اإلنرتنت 

ولكن، ال تزال هناك فجوات يف املعلومات املتاحة عىل ويكيبيديا حيث أنه يف بعض الحاالت، عندما تتفحص مقاالت 

عىل ويكيبيديا، ستالحظ بعض الروابط الداخلية باللون األحمر  هذا يعني أنه ال توجد مقالة عىل  ويكيبيديا 

متعلقة بهذا املوضوع )ولكن عىل األرجح ينبغي إنشاؤها!( 

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
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افتح ويكيبيديا باللغة التي تختارها   1

حدد مكان صندوق البحث وابحث عن موضوع يتعلق باملادة التي تدرسها   2

حدد عدد اللغات املتاحة لهذه املقالة   3

حدد الفئات التي تنتمي إليها هذه املقالة   4

انقر عىل رابط تشعبي يف املقالة فقد يساعدك عىل توسيع معرفتك عن املوضوع   5

وثّق أفكارك واكتشافاتك: ما مدى سهولة إيجاد معلومات حول هذا املوضوع   6

عىل ويكيبيديا؟ ما هي املعلومات املفقودة عن هذا املوضوع؟ ملاذا تعترب إتاحة معلومات 

حول هذا املوضوع مهامً لطالبك؟ ماذا سيحدث إن مل تكن متاحة لهم؟ شارك بأفكارك عىل 

مجموعة الفيسبوك!

نشاط

جرب بنفسك

شارك مبلخص إجاباتك يف املنتدى
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مالحظات وأسئلة
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1 9 طرق أخرى للوصول إىل ويكيبيديا
يف عام 2015، إجتمع العامل إلنشاء مسودة ألهداف التنمية املستدامة والتي تعمل مبثابة دليل لحل املشاكل امللّحة يف عرصنا  

هل أنت عىل دراية بأهداف التنمية املستدامة؟

يدعو هدف التنمية املستدامة 4# الحكومات ل"توفري 

تعليم جيد وشامل ومتساٍو لتعزيز فرص طلب العلم 

مدى الحياة للجميع" 

تُفاقم األزمات مثل جائحة كوفيد19- خلق     أدت الستبعاد األطفال من أنظمة التعليم 

عدم مساواة   

ميكن ملبادرات املعرفة املفتوحة مثل ويكيبيديا أن تسهل الوصول العادل 

إىل التعليم وفرص التعلم للجميع عن طريق تقليل التكاليف املرتبطة 

بالنرش التقليدي ، وعن طريق التعهيد الجامعي للمحتوى والرتجامت 

لكن     ماذا عن 

الطالب الذين 

ليس لديهم أجهزة 

كمبيوتر أو اتصال 

باإلنرتنت؟

https://sdgs.un.org/goals/goal4
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ومع ذلك، ميكن أن يكون توفري إتاحة الوصول للتكنولوجيا للطالب حول العامل أمراً صعباً  فالعديد من املدارس ال تزال غري 

ُمجهزة بحواسيب ُمناسبة أو شبكة األنرتنيت  إن كانت هذه حالتك، أو حالة أي شخص تعرفه، فهناك طرق أخرى تكنك من 

الوصول إىل ويكيبيديا:

ميكنك الوصول إىل ويكيبيديا عن طريق أي محرك للبحث ُمتصل بشبكة اإلنرتنت، سواء عن طريق حاسوب  ثابت أو 	 

حاسوب متنقل أو لوح إلكرتوين أو هاتف ذيك 

ميكنك أيضاً تنزيل تطبيق ويكيبيديا  الرسمي  عىل هاتفك الذيك 	 

املناطق التي يتعذر فيها االتصال باإلنرتنت )سواًء كان ذلك بسبب تعذر الوصول للشبكة أو التكاليف العالية لألنرتنيت(، 	 

ميكنك أيضاً تنزيل Kiwix، وهو تطبيق يتيح لك الوصول ملحتويات ويكيبيديا بدون االتصال بشبكة اإلنرتنت 

Kiwix هو متصفح شبيك مفتوح املصدر 

مجاين يسمح بالولوج لويكيبيديا بدون االتصال 

باإلنرتنت  ميكنك تخزين ويكيبيديا )واملشاريع 

املصاحبة لها( بأي لغة عىل الحاسوب، أو وحدة 

تخزين متنقلة )USB(،أو حتى قرص أسطواين

)DVD(، ويُتيح لك الوصول إليها بدون 

استخدام اإلنرتنت 

ملحوظة: لالستمرار يف تسهيل إتاحة الوصول لويكيبيديا حول العامل، تطبيق ويكيبيديا لKaiOS - - نظام تشغيل آخر للهواتف املحمولة – 

قيد التطوير حالياً 

تطبيق ويكيبيديا لنظام 

iOS

تطبيق ويكيبيديا 

لألندرويد

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JorgeVargas_HoldsKiwix_August22.jpg
https://www.mediawiki.org/wiki/Wikipedia_for_KaiOS
https://apps.apple.com/us/app/wikipedia-mobile/id324715238
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia&hl=
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سنقوم بالتفكري ملياً يف التجربة الخاصة بإتاحة الوصول إىل ويكيبيديا من خالل متصفح شبيك 

وتطبيق الهاتف  سيتيح لك هذا توجيه طالبك بشكل أفضل يف تصفح ويكيبيديا للوصول 

للمعلومات  اتبع نفس التسلسل أدناه عىلWikipedia org عىل حاسوبك، ثم عىل تطبيق 

 )Play Store ويكيبيديا عىل هاتفك الذيك )ميكنك تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات

قم بتحديد مكان صندوق البحث وابحث عن املقالة عن كوكب األرض 	 

قم بتحديد اللغات األخرى التي هي متاحة بها 	 

انقر عىل الرابط التشعبي الذي سيوجهك ملعرفة املزيد عن النظام الشميس 	 

ُعد للصفحة الرئيسية عن كوكب األرض 	 

ُعد للصفحة األساسية الخاصة بـ ويكيبيديا 	 

شارك بأفكارك حول هذه التجربة يف املنتدى املخصص 

نشاط

جرب بنفسك

ما الذي كان فعله سهالً؟

ما الذي كان فعله صعباً؟

ما الذي ميكن أن يكون ميزة للطالب 

عند استخدام هذه املنصة؟

ما الذي ميكن أن يشكل تحدياً 

للطالب عند استخدام هذا التطبيق؟

ويكيبيديا عىل متصفح تطبيق ويكيبيدياتطبيق ويكيبيديا
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مالحظات وأسئلة
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1 10 الحفاظ عىل سالمة التالميذ 
أثناء قراءة ويكيبيديا

تعلّم كيفية البقاء آمناً عىل اإلنرتنت هي مهارة رضورية لجميع اليافعني يف القرن 

الحادي والعرشين  كأساتذة، ميكننا أن نتساءل عن كيفية توفري األمان لطالبنا حينام 

يتصفحون صفحات يف املجاالت الرقمية  تتطلب املشاركة يف ويكيبيديا من األطفال 

فهم املامرسات األساسية لألمان عىل اإلنرتنت  إرشاف اآلباء أو األساتذة هو أمر مهم، 

حسب عمر الطفل، مثل أي بيئة أخرى عىل اإلنرتنت 

وفقاً لليونيسف، ميكن اعتبار األطفال مستقبلني وممثلني ومشاركني يف بيئتهم عىل 

اإلنرتنت  لذلك، تم تقسيم املخاطر التي يواجهونها إىل ثالث فئات: محتوى غري الئق، 

سلوك غري الئق واحتكاك غري الئق  فلنكتشف كيف ميكننا الحفاظ عىل أمان األطفال عىل ويكيبيديا يف إطار هذه الفئات الثالث 

املحتوى غري الالئق

تُكتب ويكيبيديا للجمهور العام  هذا يعني أنه ال يتم تحريرها لحذف العنارص التي تُصنف غري الئقة لألطفال أو املحظورة  إنها 

تحتوي عىل مقاالت حول موضوعات مثل إهانات عنرصية وقضايا وحركات سياسية ودينية مثرية للجدل ومامرسات جنسية، مبا يف 

ذلك صور عن التعري 

ولكن، املقاالت حول هذه املواضيع مبنية عىل حقائق وليس الغرض منها إثارة أو استفزاز القارئ  املقاالت التي تشمل مواضيع عن 

التناسل البرشي، ميكن أن تحتوي عىل صور ترشيحية وتوضيحية لألعضاء التناسلية، والتي تجدها بعض الثقافات غري الئقة لألطفال 

الصغار  ولكن، ميكن تهيئة ويكيبيديا إلخفاء هذه الصور عند الرغبة 

ألن ويكيبيديا هي منصة مفتوحة، فيمكن تعديل الصفحات التي تكون مناسبة يف العادة الستخدام األطفال بطريقة خبيثة أو ُمدمرة 

بشكل متعمد بكلامت بذيئة أو محتوى ميكن أن يكون جارحاً  هذا النوع من التخريب عادًة ما يتم مالحظته وحذفه خالل دقائق 

–إن مل تكن ثواٍن- ولكن ال يزال من املمكن دخول شخص ما للصفحة قبل معالجة هذه املسألة 

قم مبناقشة مصطلحات البحث املالمئة مع طالبك  1

قم بإبالغ وُمحاكاة التالميذ عام ميكن فعله عند رؤية شيئاً غري الئق   2

قم بعمل قوائم باملحتويات ليقرأها التالميذ  3

إن كنت تنوي أن تجعل التالميذ يقرأون مواضيع معينة، قم بالبحث بنفسك مسبقاً عن أي نتائج غري   4

الئقة 

ما ميكنك فعله لجعل ويكيبيديا أكرث أماناً:

ك
مات

لو
ملع

https://en.wikipedia.org/wiki/Vandalism_on_Wikipedia
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السلوك غري الالئق

تفرس اليونيسف السلوك غري الالئق كالتايل، "ميكن لألطفال والبالغني استغالل اإلنرتنت إلزعاج أو حتى استغالل اآلخرين  ميكن أن 

يقوم األطفال أحياناً بنرش تعليقات مزعجة أو صور ُمحرجة أو من املمكن أن يقوموا برسقة محتوى أو انتهاك حقوق الطبع والنرش " 

ال توجد العديد من الفرص لحدوث سلوكيات غري الئقة أثناء القراءة البسيطة عىل ويكيبيديا، ويتوسع قسم آخر من هذا التدريب 

أكرث من ذلك يف مساعدة التالميذ عىل استخدام محتوى ويكيبيديا بشكل مناسب  ولكن، إن أصبح التلميذ ُمحرراً يف أية مرحلة، أو 

قام بالتعامل مع ُمحررين آخرين عىل ويكيبيديا، فإن احتاملية تعرضهم لسلوك غري الالئق تزداد 

يوجد إجراءات معقولة ملنع ووقف املشاكل املحتملة املصاحبة الستخدام وتحرير ويكيبيديا بواسطة األطفال، والتفاعل بني األطفال 

والبالغني  لذلك يتم اتخاذ هذه اإلجراءات بشكل منتظم بقدر اإلمكان و باملستوى الرضوري من التطبيق للحفاظ عىل سالمة 

وخصوصية وهوية األطفال 

إن شعر أحد طالبك أن مستخدماً آخر يف ويكيبيديا )عىل سبيل املثال، محرراً أو إدارياً( يترصف بطريقة تهدد سالمتهم الشخصية، أو 

تقلقهم بأي طريقة كانت، ينبغي توجيههم إلخبار معلمهم أو أي شخص بالغ مسؤول يثقون به  وينبغي أن يتوقفوا عن التواصل مع 

هذا املستخدم 

االحتكاك غري الالئق

ال تطلب ويكيبيديا من مستخدميها الترصيح بعمرهم أو أية معلومات عن الهوية الشخصية، سواًء عند التسجيل أو يف أي وقت آخر  

ولكن، يقرر بعض املستخدمني إشامل معلومات عن هويتهم الشخصية يف صفحة املستخدم الخاصة بهم، وقد تحتوي عىل معلومات 

االتصال الخاصة بهم )الربيد اإللكرتوين، الرسائل الفورية، إلخ(، صورة شخصية، اسمهم الحقيقي، موقعهم، معلومات عن مجال 

خربتهم واهتامماتهم، ما يحبون، وما ال يحبون، الصفحات الرئيسية، إلخ  أحياناً، ميكن للمستخدم اإلفصاح عن معلومات عن هويته 

الشخصية يف مكان آخر، كام يحدث يف صفحات املناقشة 

يثري هذا النوع من اإلفصاح القلق فيام يخص مستخدمي ويكيبيديا الصغار، خصوصاً عندما يُعرّف املستخدم عن نفسه عىل أنه 

طفل  لسوء الحظ، يقوم بعض املستخدمني الصغار باستخدام ويكيبيديا كموقع تواصل اجتامعي شبيك، وتسبب هذا يف اإلفصاح عن 

معلومات شخصية، وبعض السلوكيات غري الالئقة ملرشوع بناء املوسوعة 

عىل ويكيبيديا، اإلداريني هم أعضاء مجتمع يف محل ثقة ولديهم السلطة لحذف املقاالت وحظر 

املستخدمني وحامية الwiki من التخريب والتعديالت غري الالئقة 

 إداري ويكيبيديا

ملعلوماتك
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للمساعدة يف الحفاظ عىل سالمة التالميذ عىل ويكيبيديا، ميكنك مراجعة اإلرشادات التالية معهم:
ك

مات
لو

ملع

ال تخرب كلمة مرورك ألي أحد أبداً 

إن سأل غريب من اإلنرتنت عىل كلمة الرس الخاصة بك، ال ينبغي عليك إعطاءها له 

ال تدع عائلتك أو أصدقائك يستخدمون حسابك  إن قاموا بفعل شيئ خاطئ، ستحاسب 

أنت عليه 

قم بتسجيل الخروج يف كل مرة ترتك فيها الحاسوب، خاصًة إن كان حاسوباً مشرتكاً 

ال تستخدم أكرث من حساب واحد إال إذا كان لديك سبب وجيه لذلك 

عندما يصبح لديك حساب، قم بتسجيل الدخول دامئاً واستخدمه عندما تقوم بالتحرير 

ال تنرش عنوانك أو رقم هاتفك/ رقم هاتفك املحمول 

ال تستخدم اسمك الحقيقي كاسم املستخدم الخاص بك 

ال تنرش صور شخصية لنفسك أو ألصدقائك أو لعائلتك عىل صفحتك  ميكن أن يستخدم 

الناس هذه املعلومات ملعرفة هويتك الحقيقية، خاصًة إن استعملت نفس املعلومات أو 

اسم املستخدم عىل صفحات إلكرتونية أخرى 

ال تبدأ يف تحرير صفحة مدرستك – فإن هذا دليل قاطع عىل أنك تذهب هناك!

ال تكتب مقاالت عن نفسك – إن كنت شخصاً مهامً حقاً، فسيكتب شخص آخر مقالة عنك 

إن قمت بنرش معلوماتك الشخصية بالخطأ، اطلب من إداري أن يقوم بحذفها، أو ميكنك 

طلب حجبها، مام يجعلها خفية  حتى إن مل تطلب، من املمكن أن يقوم إداري أو ُمحرر 

آخر بحذفها إن كنا نعرف أنك صغري جداً يف السن  يُرجى أال تنزعج، فهذا سيساعد يف 

إبقاءك آمناً 
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معالجة واإلبالغ عن املشاكل

يجب الحذف واإلبالغ عن معلومات الهوية الشخصية التي يتم اإلفصاح عنها من قبل أصحابها األطفال عىل ويكيبيديا بشكل رسي 

ملزييل التعديالت، أو مجموعة الربيد اإللكرتوين ملزييل التعديالت  يجب إخطار املستخدم بالحذف، ونصحهم أن هذا اإلجراء تم 

للحفاظ عىل خصوصيتهم وسالمتهم، وإثناءهم عن اإلفصاح عن أية معلومات شخصية مثل هذه عىل ويكيبيديا يف املستقبل 

يجب اإلبالغ عن املحررين الذين يحاولون السعي أو تسهيل تكوين عالقات بني األطفال والبالغني ملؤسسة ويكيميديا عن طريق 

الربيد اإللكرتوين:

 legal-reports@wikimedia org  يجب إرسال البالغات التي تتعلق بصور األطفال غري الالئقة إىل نفس عنوان الربيد اإللكرتوين 

emergency@ :يجب اإلبالغ عن التهديدات باألذى الجسدي لفريق طوارئ مؤسسة ويكيميديا عن طريق الربيد اإللكرتوين

wikimedia org

نشاط

ميكنك تدوين مالحظاتك يف هذه الخانة أيًضا!

التصفح اآلمن عىل ويكيبيديا
بناًء عىل ما تعلمته يف هذا الدرس ، اكتب 4-3 إجراءات ميكنك اتخاذها ملساعدة طالبك عىل استخدام ويكيبيديا 

بأمان  شاركهم يف املنتديات!

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
mailto:legal-reports%40wikimedia.org?subject=
mailto:emergency%40wikimedia.org?subject=
mailto:emergency%40wikimedia.org?subject=


37

1 11 املساواة يف املعرفة وتنوع املحتوى وويكيبيديا

إن ويكيبيديا ليست مرشوعاً منتهياً، وال تزال هناك فجوات ملحوظة يف املحتوى املتاح عرب 

جميع النسخ اللغوية املختلفة  يتسبب هذا يف استبعاد أو نقص يف تثيل ثقافات معينة ولغات 

وتاريخ ووجهات نظر  يعمل مساهمي ويكيبيديا مثل Marc Miquel عىل ابتكار إطارات 

بحث وأدوات تُساعد عىل تحديد ما هو مفقود  عىل سبيل املثال، الفجوات يف التمثيل الجغرايف 

واملواضيع املحلية املتعلقة بها، الفجوات يف تثيل الجنس )عىل سبيل املثال، عدد السري الذاتية 

للنساء(، والفجوات يف تغطية الجامعات العرقية املُهمشة  تُعزز الجهود املشابهة لهذه املساواة 

يف املعرفة وتكن من وجود تثيل متنوع عىل ويكيبيديا من كل اللغات 

"شمول املعرفة املحلية عىل ويكيبيديا، واستخدامها يف التعليم، قد يكون رضورياً من أجل الحصول عىل فرصة 

لتُنقل لألجيال القادمة  املواضيع التي تشملها ويكيبيديا  واسعة التنوع وطبيعتها املرتابطة واستخدامها املُكثف 

للصور، تُكون مجموعة من املعارف الالزمة إلعادة الحيوية للغة أو لدراسة الفوارق الدقيقة )لثقافة معينة( يف أي 

مرحلة يف املستقبل " )املصدر(

قبل قراْءة مقالة Marc، لنقوم بتمرين رسيع! اذهب إىل ويكيبيديا وحاول إيجاد مقاالت تتوافق مع الترصيحات أدناه  اكتب ما 

وجدته يف الصناديق النصية املناظرة: 

وفقاً للمقاالت التي وجدتها، أجب عن األسئلة التالية:

ملاذا من املهم لألساتذة معرفة الفجوات املعرفية املوجودة عىل ويكيبيديا؟ ما هو أثر وجود تثيل متزايد من اللغات املحلية واملعرفة 

:Marc يف ويكيبيديا؟ عىل لسان

مقالة عن شخص بارز يف مجتمعك

مقالة عن طبق تقليدي يف بلد مسقط 

رأسك

مقالة عن حدث تاريخي أو معلم بارز يف 

منطقتك

كيف تصف جودة هذه املقاالت بلغتك املحلية؟

هل مقاالت ويكيبيديا هذه متوفرة بلغات أخرى؟

هل ميكن تحديد أي اختالفات بينها وبني نفس املقالة 

بنسخة لغوية مختلفة؟ )ميكنك استخدام خاصية ترجمة 

متصفح إن لزم األمر(

https://wikipedia20.pubpub.org/pub/26ke5md7/release/15
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من خالل التدريب السابق، من املمكن أن تكون قد قمت بتحديد محتوى مفقود يف املحتوى املحيل لك عىل ويكيبيديا، وكذلك 

اختالفات يف الطريقة التي تم تقديم نفس املحتوى بها بلغات مختلفة  كيف يستطيع املتطوعون العمل عىل تحديد وتناول هذه 

الفجوات يف املعرفة؟ ستعرف ذلك من مقالة Marc أدناه 

ملحوظة: تم نرش املقالة التالية يف األصل عىل "تقويم املساواة يف املعرفة"، هو مرشوع يرُبز قصص عمل الويكيميدين نحو املساواة يف املعرفة 

"إن كنا نود جمع مجموع كل املعرفة اإلنسانية، يجب أن نشمل الجميع "

اسمي Marc Miquel، أنا أعمل عىل مرشوع يُدعى مرصد ويكيبيديا للتنوع )WDO(، وهو مكان مشرتك للباحثني والنشطاء 

لدراسة شمولية تنوع املحتوى عىل ويكيبيديا ومناقشة االحتياجات االسرتاتيجية واقرتاح حلول لتحسينها واملحاربة ضد فجوات 

املعرفة 

يهدف املرشوع لتفسري أسباب الفجوات ولتوفري ملخص للتمثيالت الثقافية لكل لغة يف كل مكان بالعامل  يف نفس الوقت، إنه 

يهدف لتحفيز مشاركة املحتوى مبختلف اللغات  لسد فجوات املعرفة، نود زيادة الوعي عن طريق توفري أنواع مختلفة من 

املصادر: مجموعات بيانات وتصورات وإحصائيات وكذلك قوائم باملقاالت واألدوات التي تُظهر أكرث الفجوات أهمية والتي 

تحتاج لسدها  

حل مشكلة سد الفجوة هو تحٍد شاق  ولكن، يف هذا املرشوع، أود تسليط الضوء عىل املشكلة والبدء يف زيادة الوعي للتوصل 

إىل فهم مشرتك للمشكلة التي تنعنا من الحصول عىل تنوع أكرث يف املحتوى  يقع التحدي األسايس يف تحويل البحث النظري 

إىل تواصل فّعال، ميكن لكل عضو يف مجتمع ]ويكيميديا[ فهمه بسهولة ويشجعهم عىل تنظيم فعاليات مختلفة لسد بعض 

الفجوات األساسية  لهذا السبب، ننرش مقاالت أكادميية توضح جميع األساليب التقنية املختلفة من أجل تحليل املحتوى وكيفية 

قياس كمية الفجوات املهمة املتعلقة بالجنس والتنوع الثقايف 

أتصور أنه بحلول عام 2030، كل مجتمع ]ويكيميديا[ سيصبح واٍع بفجوات املحتوى الذي يجب عليهم ابتكاره حتى ميثلوا 

السياق األكرث إلحاحاً لهم بشكل صحيح )من األماكن الجغرافية، التقاليد، النصب التذكارية، الشخصيات البارزة، الجامعات 

العرقية، الناس، وإلخ ( ويف محتوى السياقات اللغوية األخرى  أتوقع انتشار التعاون بني املجتمعات اللغوية يف ويكيبيديا يف 

السنوات القادمة من أجل شمول املحتوى املتعلق بالسياق واملحتوى الثقايف  إما مع مرشوعات مثل الشهر األسيوي، والذي 

يدعو الجميع للتحرير عن آسيا، أو بني الثقافات وربيع وسط ورشق أوروبا والذي يدعو لتبادل املقاالت بني لغات شبه الجزيرة 

اإليبريية وبني لغات بالد وسط ورشق أوروبا 

بشكل عام، لدي الثقة أن تنوع املحتوى سوف يصبح أحد األهداف األساسية يف املستقبل وأنه سيصبح منظامً بشكل أفضل 

بكثري وُمنسق لتناول جميع فئات املحتوى األساسية لسد الفجوات املعرفية األكرث أهمية  املساواة يف املعرفة هي الطريق 

الصحيح إلدماج املعلومات التي تنقصنا  ألنه إن كنا نود جمع مجموع كل املعرفة اإلنسانية، يجب أن نشمل الجميع.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Knowledge_Equity_Calendar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Knowledge_Equity_Calendar/13/en
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Diversity_Observatory
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Diversity_Observatory
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2020
https://meta.wikimedia.org/wiki/Intercultur
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لقد أكملت الوحدة 1!

خذ دقيقة لتشارك هذا اإلنجا  

املنتدى املخصص!

أين ميكن للطالب الذهاب، سواء عىل اإلنرتنت أو بدون اتصال باإلنرتنت، للحصول 	 

عىل املعلومات عن التاريخ املحيل والتقاليد واألشخاص البارزة بسهولة؟

ما األجزاء التي ينقص تثيلها عىل اإلنرتنت عن السياق الثقايف الخاص بك؟ هل 	 

يوجد مجموعات معينة من الناس ينقص تثيلهم؟

ملاذا من املهم تقديم املعرفة عن السياق الثقايف الخاص بك عىل اإلنرتنت؟	 

وفقاً للبحث الذي قمت بفعله يف التمرين األول، هل تعتقد أن ويكيبيديا تثل 	 

ثقافتك املحلية بشكل جيد؟ ما الذي ميكن فعله لتحسني ذلك؟

نشاط

أفكار ما بعد القراءة

ميكنك تدوين مالحظاتك يف هذه الخانة أيًضا!
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اآلن بعد أن أكملت الوحدة 1 ، فأنت جاهز لبدء الوحدة 2!

ما التايل؟

يف الوحدة الثانية ، ستتعلم املزيد حول بنية مقالة ويكيبيديا وكيفية 

 مساعدة طالبك عىل تقييم املعلومات التي يجدونها بشكل أفضل 

اجلب معرفتك الجديدة إىل الفصل الدرايس الخاص بك! قم بإعداد 

خطة درس حيث ميكنك تعليم طالبك كيفية استخدام ويكيبيديا 

لتقوية مهاراتهم يف مجال املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية: الوصول 

إىل املعلومات عىل ويكيبيديا ، أو تقييم محتواها ، أو إنشاء محتوى 

جديد  استخدم املساحة أدناه لبدء صياغة أفكارك ، وميكنك 

 تحسينها أثناء تنقلك خالل الوحدتني 2 و 3 

استخدم خطط الدروس الواردة يف امللحق لإللهام ، وستجد أمثلة 

عىل كيفية دمج ويكيبيديا يف مجاالت و مواضيع مختلفة 

تذكر أن تتواصل مع مجتمع ويكيميديا التعليمي األكرب عرب وسائل 

التواصل االجتامعي وتحقق مام إذا كان هناك فرع محيل لويكيميديا 

يف منطقتك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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مالحظات وأسئلة
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النشاط األخري:

 دمج ويكيبيديا يف دروسك

حان الوقت اآلن لتطبيق معرفتك!

فكر يف الجوانب الجديدة التي تعلمتها عن ويكيبيديا وقيمتها كأداة تربوية لتطوير مهارات املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية 	 

ضع يف اعتبارك املهارات القابلة للتطوير التي ميكن لطالبك اكتسابها من خالل استخدام ويكيبيديا بشكل نقدي يف رحلتهم 	 

األكادميية 

راجع أمثلة خطط الدروس واألنشطة يف امللحق 1 للعثور عىل طرق قابلة للتنفيذ لدمج ويكيبيديا يف الفصل الدرايس االفرتايض 	 

الخاص بك 

حدد نشاطًا أو درًسا أو وحدة يف فصلك حيث ميكنك دمج ويكيبيديا لتعزيز مهارات املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية 	 

ضع خطة لهذا النشاط  استخدم املساحة أدناه لتبادل األفكار وجمع املوارد  استخدم منوذج خطة الدرس )أو منوذج آخر 	 

تستخدمه بالفعل( لتنظيم أفكارك وتطوير نشاطك 

يف نهاية الوحدة الثانية ، يجب عليك مراجعة أفكارك ، ودمج وجهات نظر ومعرفة جديدة ، وتحسني مسودة خطة الدرس 	 

العصف الذهني:
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مالحظات وأسئلة
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منوذج خطة الدرس
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الصف:النشاط:

   املوارد:أسئلة االكتشاف:

نتائج التعلم:

مواءمة املعايري:

إعداد:

املقدمة:

التطبيقات املوجهة:

التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:
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امللحق: 

مثال عىل خطط الدروس واألنشطة 

لدمج ويكيبيديا يف الفصل الدرايس
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   النشاط: 
الدراسية:

أسئلة االستكشاف: 
   املوارد:

  ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

اإلعداد:

املقدمة:

   مهمتي املعرفية

التامس املعرفة 

كيف ميكنني العثور عىل 

املعلومات التي أحتاج إليها عىل اإلنرتنت؟ كيف 

ميكنني تقييم املعلومات التي أجدها؟ 

 ا لحاسوب، االتصال باإلنرتنت، دفرت املالحظات،

"مستلزمات الكتابة، ورقة عمل "التامس املعرفة

   يتأمل الطالب ويوثّقون رحلتهم يف التنقل يف ويكيبيديا وذلك أثناء وصولهم إىل املعلومات التي يحتاجون إليها 

لحّل استفسار معنّي وتقييم تلك املعلومات 

سيتمّكن الطالب من تحديد مؤرشات إيجابية وسلبية للجودة لتقييم املعلومات التي يعرثون عليها 
يف ويكيبيديا كنقطة انطالق ملرشوع بحثي 

حّدد مرشوع البحث، والنشاط، والواجب املنزيل؛ حيث سيتوّجب عىل الطالب التنقل يف شبكة االنرتنت 	 

للعثور عىل املعلومات 

تعرَّف عىل ورقة العمل "التامس املعرفة" وعىل املثال وإرشادات التقييم املعطاة 	 

وزِّع ورقة العمل "التامس املعرفة" رقمياً عىل الطالب إلكاملها عىل اإلنرتنت أو طباعتها واستخدامها يف 	 

املنزل  

اعرض موضوع مرشوع البحث أو النشاط أو املهمة املنزلية 	 

اطلب من الطالب طرح أفكار حول املواقع التي سوف يستخدمونها للعثور عىل معلومات إلكامل مرشوعهم 	 

أجِر مناقشة بني طالبك حول املقارنة بني فوائد وتحديات البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت، ومدى موثوقية 	 

املعلومات، وكيفية تجنب الرسقة األدبية يف عملهم  الفت انتباههم إىل ويكيبيديا عىل وجه الخصوص وأخربهم أنهم 

سوف يستخدمونها كنقطة انطالق يف مرشوعهم 

م مؤرشات إيجابية وسلبية للجودة من الوحدة 2 وأخرب طالبك أنهم سوف يستخدمونها أثناء تنقلهم يف ويكيبيديا 	  قدِّ

لبدء مرشوعهم 

املؤرشات السلبية للجودة: مؤرشات إيجابية للجودة:

وجود عدة مراجع من مصادر موثوقة 	 

وجود قسم رئييس غني باملعلومات وواضح 	 

تغطية جوانب مختلفة ذات صلة مبوضوع واحد 	 

تقديم محتوى متوازن وٌمنظّم 	 

كتابة املقال من وجهة نظر محايدة 	 

لعدم وجود أية مراجع 	 

وجود الفتة تحذيرية يف املقال 	 

وجود أخطاء إمالئية أو نحوية 	 

وجود معلومات قدمية حول املوضوع الحايل 	 

وجود آراء وعبارات ِقيمية مجهولة املصدر 	 

مواءمة املناهج الدراسية:
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

اخرت موضوعاً واحداً كمثال إلكامل ورقة العمل "التامس املعرفة" 	 التطبيقات املوجهة:

وّضح كيفية البحث عن املوضوع يف مربع بحث ويكيبيديا، وكيفية توثيق املعلومات يف ورقة العمل، واطلب من 	 

طالبك إدخال ُمدخالت حول املؤرشات اإليجابية والسلبية للجودة التي يجدونها يف مقالة ويكيبيديا  

امنح طالبك الوقت إلكامل ورقة العمل "التامس املعرفة" بشكل فردي، أو ميكنهم العمل يف مجموعات 	 

مكّونة من فردين أيضاً 

تأكد من أن لديهم مؤرشات الجودة اإليجابية والسلبية يف متناول اليد والتي ميكنهم مراجعتها عند 	 

الحاجة 

توفري اإلرشادات واملدخالت أثناء عمل طالبك خالل النشاط 	 

اطلب من طالبك أن يرسلوا لك أوراق العمل املكتملة: صورة لورقة العمل املطبوعة، أو لقطة شاشة، إلخ 	 

اطلب من 2 - 3 طالب مشاركة العملية التي اتبعوها: ما الذي كان مفيداً؟ ما الذي كان صعباً؟ ما هي مؤرشات الجودة التي تكنوا من 	 

تحديدها يف املقاالت التي عرثوا عليها؟ هل كانت ويكيبيديا نقطة انطالق جيدة ألبحاثهم؟

قيّم عمل الطالب باستخدام القاعدة املقرتحة وقّدم املالحظات  	 

إذا كان متاحاً، ميكنك نرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة، أو سبورة اإلعالنات االفرتاضية، أو سبورة Pinterest الخاصة 	 

بالفصل، إلخ 
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التعليامت: استخدم ورقة العمل هذه لتوثيق بحثك عن معلومات عىل ويكيبيديا 

أجب عن كل سؤال يف املربع املقابل للوصول إىل خط "النهاية" 

قارن نتائجك مع زمالئك!

مهمتي املعرفية
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النقطة الطالب قادرون عىل    

تحديد معلامت البحث والكلامت الرئيسية ذات الصلة

افحص املقالة باستخدام مؤرشات الجودة اإليجابية والسلبية

لخص املعلومات التي يجدونها لإلجابة عىل استعالمهم األصيل

حدد ما إذا كانت املقالة تحتوي عىل حقائق أو آراء

ضع قامئة مبصادر املعلومات األخرى ملواصلة بحثهم

ميكنك هنا العثور عىل مثال لورقة عمل "السعي وراء املعرفة" 

املكتملة وقاعدة تقييم مقرتحة لتقييم النشاط 

مهمتي املعرفية - مثال و منوذج تقييم

 يف صفحة "نقاش" رأيت أن املقالة توجد يف عدة
 مشاريع و هذا يعرب عن جودتها، كام وجدت إشارة إىل

 حذف وصلة يف مقدمة املقالة و التي تم رشحها من
 طرف املؤلفني

عتمد النص عىل الوصف الخارجي 
للشاهني و تصنيفه العلمي وعالقته 

باإلنسان 

تحتوي مقاالت ويكيبيديا التي رأيتها عىل الكثري من املراجع 
، وكانت األقسام الرئيسية غنية باملعلومات وواضحة ، 

وغطت جوانب مختلفة من املوضوع

شاهني	 
شاهني بربري	 

أبحث عن نوع من الطيور الجارحة  الكلامت 
الرئيسية:

شاهني	 
طائر جارح	 

مل أجد أي مؤرشات سلبية للجودة 
يف هذه املقاالت ، وكان لديهم 

مراجع مناسبة ومعلومات محدثة 
وال الفتات تحذيرية

 هذه ليست آراء ألنني أستطيع

 أن أرى املصادر التي استخدمها

 املؤلفون إلنشاء النص بطريقة

محايدة وموضوعية

إظهار واضح للفهم  3

بعض مظاهر الفهم 2

غري قادر عىل إكامل املهمة 1

بعد ذلك سوف أقوم بزيارة هذه املراجع املدرجة يف 
مقاالت ويكيبيديا التي رأيتها:

الصقر والصقار
الحياة الفطرية وموسوعة الصقور

دليل تعريف الطيور )PDF( تأليف خافيري بالسكو 
زوميتا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.s6am2k.com/muntda/f58
http://www.b3sm.org/vb/forumdisplay.php?f=74
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf
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مواءمة املناهج الدراسية:نشاط:

   املوارد:أسئلة االكتشاف:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

إعداد

املقدمة:

التاريخ

من يف كتابك املدريس؟

 من هو املمثَّل يف كتبي؟ من

املفقود؟ ما الذي يجعل شخصاً ما "ملحوظاً"؟

الحاسوب، االتصال باإلنرتنت، كتاب التاريخ، 

دفرت، لوازم الكتابة 

يستكشف الطالب ويكيبيديا إلنشاء ملف تعريف عن شخص بارز غري ممثل يف كتاب التاريخ املدريس 

يستطيع الطالب تحليل فجوات التمثيل يف كتاب التاريخ املدريس واستخدام ويكيبيديا للبحث يف حياة 

الشخصيات املحلية البارزة غري املدرجة يف كتبهم املدرسية 

راجع الكتاب املدريس الذي يستخدمه الطالب يف صف التاريخ 	 

الحظ الثغرات الرئيسية يف تثيل األشخاص البارزين املذكورين يف الكتاب: الجنس، الجنسية، الهوية العرقية، اللغة األم، 	 

وما إىل ذلك 

أنشئ شبكة لتسليط الضوء عىل الفجوة الرئيسية يف التمثيل للطالب إلكاملها  إذا ركزنا عىل الفجوة بني الجنسني، عىل 	 

سبيل املثال، ميكن أن تبدو شبكتك كام ييل:

اطلب من الطالب مشاركة أسامء الشخصيات البارزة يف تاريخ بلدهم / العامل بحرية  قدم بعض األمثلة لتبدأ بها  قم 	 

بإدراجها يف مستند مشرتك أو لوحة افرتاضية 

اسألهم عام إذا كان بإمكانهم تحديد بعض الخصائص املشرتكة لألشخاص الذين حددوهم ولفت انتباههم إىل 	 

املفقودين: هل يوجد يف الغالب رجال / نساء يف هذه القامئة؟ كيف تعلم طالبك عنهم؟ ما الذي يجعل هؤالء الناس 

بارزين؟

قم بتدوين املالحظات حول النقاط الرئيسية لهذه املناقشة 	 

قدم الغرض من النشاط:	 

"سوف نحدد من هو مذكور يف ومن هو مفقود من كتاب التاريخ املدريس لدينا  سنضيف القصص املفقودة ألشخاص 	 

بارزين بأنفسنا من خالل إجراء بحث أويل عىل ويكيبيديا وصفحات أخرى عىل الويب " 

الرجال املذكورون يف كتاب التاريخ النساء املذكورات يف كتاب التاريخ

إنشاء ملف شخيص لشخصية بارزة غري واردة يف كتاب التاريخ إلظهارها للطالب كمثال 	 
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

الفت انتباه الطالب إىل كتاب التاريخ واسألهم عام إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون العثور عىل األشخاص 	 التطبيقات املوجهة:

الذين ذكروهم يف النشاط السابق هناك 

م لهم الشبكة التي أعدتها واطلب منهم رسد أسامء األشخاص املختلفني الذين يجدونهم يف كتبهم املدرسية 	  قدِّ

أخرب طالبك أن دورهم قد حان اآلن للعثور عىل مزيد من املعلومات حول األشخاص البارزين املفقودين من 	 

كتبهم املدرسية 

اطلب منهم اختيار شخص بارز واحد يريدون تضمينه يف كتابهم املدريس  ميكن أن يكون من القامئة 	 

الجامعية التي أنشأوها أو شخص آخر حددوه 

امنح طالبك الوقت املناسب إلجراء أبحاثهم عىل الويب 	 

قدم مدخالت حول أسلوب الكتابة ، وأفضل املامرسات لتجنب االنتحال ، واالقتباس من املصادر ، وتجاوز 	 

ويكيبيديا ، إلخ 

اطلب من طالبك تقديم امللفات الشخصية التي أنشؤوها  ميكن القيام بذلك يف مجموعات صغرية أو أزواج أو أمام الصف بأكمله 	 

اطلب من طالبك التفكري يف العملية التي اتبعوها: كيف تعرفوا عىل األشخاص البارزين املفقودين، وكيف بحثوا عن معلومات عىل الويب، 	 

وكيف تحققوا من مصادر املعلومات، وكيف اختاروا ما يجب تضمينه يف امللف الشخيص، وما هي الدروس التي تعلموها عن هذا النشاط 

إذا كان متاحاً، قم بنرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة، سبورة اإلعالنات االفرتاضية، سبورة Pinterest الفصلية، إلخ 	 

الرجال املذكورون يف كتاب التاريخ النساء املذكورات يف كتاب التاريخ

اطلب من طالبك مقارنة إجاباتهم مع رشيك  ميكنك أيضاً أن تطلب من 3-2 من الطالب مشاركة النتائج مع 	 

بقية الصف 

اخرت مثاالً عن شخص واحد ملحوظ ال يظهر يف كتابهم، واعرض لهم إجراء بحث بسيط عنه عىل ويكيبيديا 	 

تسليط الضوء عىل األقسام املختلفة، األكرث أهمية لهذا النشاط، من مقالة ويكيبيديا  عىل سبيل املثال: القسم 	 

الرئييس، املراجع، الروابط الداخلية 

إظهار امللف الشخيص الذي أعددته عن شخص بارز مفقود من كتاب التاريخ املدريس  	 

ارشح للطالب كيفية صنع ملف شخيص: املعلومات الرئيسية التي يجب أن تكون لديهم، أسلوب الكتابة، 	 

كيف يجب أن تكون ويكيبيديا نقطة البداية، املراجع الخارجية التي ميكنهم االستعانة بها  

مالحظة: إذا مل تكن هناك مقاالت متاحة يف ويكيبيديا حول األشخاص البارزين املفقودين الذين حددتهم، 	 

فأرشد طالبك للبحث يف الويب باستخدام نفس املبادئ املعمول بها  

وفقاً لذلك  مثال:
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  مواءمة املناهج الدراسية:     نشاط:

   املوارد: أسئلة االكتشاف:

 ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

اإلعداد:

املقدمة:

   علوم

             فقط خمس نقرات

            كيف ميكنك

               اكتشاف معلومات جديدة عىل اإلنرتنت؟ 

                كيف ترتبط صفحات الويب املختلفة؟

 الحاسوب أو الهاتف املحمول، واالتصال باإلنرتنت، 

والحاسوب املحمول

يتنقل الطالب بني االرتباطات التشعبية عىل مقاالت ويكيبيديا من خالل خمس نقرات كنموذج 
الكتشاف معلومات جديدة عىل اإلنرتنت جديدة عىل اإلنرتنت 

سيستطيع الطالب تحديد كيفية ربط املعلومات عىل اإلنرتنت من خالل االرتباطات 

التشعبية ومقارنة النتائج التي توصلوا إليها بنتائج أقرانهم بنتائج أقرانهم 

اخرت 3 - 4 مقاالت ويكيبيديا حول املواضيع التي ستغطيها يف درسك العلمي األسبوعي 	 

راجع املقاالت للتأكد من أنها أمثلة عىل مقاالت ويكيبيديا التي تعتربها ذات محتوى عال الجودة 	 

إعداد مخطط للطالب لتسجيل أعاملهم:	 

اعرض موضوع األسبوع عىل طالبك  	 

م ويكيبيديا وكيفية استخدام رشيط البحث للبحث عن املعلومات 	  قدِّ

اعرض مثاالً ملقالة ويكيبيديا من ضمن تلك التي اخرتتها حول موضوعك األسبوعي باستخدام رشيط البحث 	 

إظهار أجزاء مختلفة من املقالة واملعلومات التي ميكن للطالب الحصول عليها 	 

الرتكيز عىل االرتباطات التشعبية: ارشح كيفية التنقل داخل ويكيبيديا من خالل االرتباطات التشعبية، وكيف يتم ربط 	 

املعلومات لسهولة الوصول إليها داخل املوسوعة، واملقاالت الجديدة التي تجدها، وكيف تساعدك عىل التوسع يف 

املوضوع 

أرش إىل الفرق بني الروابط الداخلية والروابط الخارجية  قم بالتأكيد أن مقالة ويكيبيديا ميكن أن تكون دامئاً نقطة 	 

انطالق يف البحث عن املعلومات 

النقرة النهائية النقرة 4 النقرة 3 النقرة 2 النقرة 1  مقالة
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التطبيقات الفردية:

 مظاهرة التعلم:

اعرض الرسم البياين الذي أعددته وأخرب الطالب أنهم سيقومون بتوثيق تنقلهم عىل ويكيبيديا 	 التطبيقات املوجهة:

أرش إىل الرشوط: هناك 3-2 مقاالت يجب أن يبدأوا فيها ، ميكنهم البدء يف قراءة املقاالت والنقر فوق أي رابط 	 

يثري اهتاممهم ملعرفة املزيد ، ولكن ميكنهم فقط إجراء 5 نقرات  بعد 5 نقرات يجب أن يتوقفوا عن التصفح 

اطلب منهم توثيق اسم كل مقالة يزورونها بعد كل نقرة: ميكنهم نسخ رابط املقالة أو كتابة االسم أو التقاط 	 

لقطة للشاشة 

اطلب منهم تدوين بعض الحقائق التي يتعلمونها يف كل صفحة يزورونها 	 

عمل املقالة األوىل معاً  	 

قارن نتائجك مع نتائج طالب ما  	 

امنح الطالب بعض الوقت للتنقل بشكل مستقل وتوثيق أفعالهم 	 

قدم الدعم حسب الحاجة 	 

شجع الطالب عىل اإلبداع واالستقاللية يف كيفية توثيق تجربة التنقل الخاصة بهم 	 

اطلب من طالبك إنهاء مخططاتهم للعرض التقدميي 	 

قدم بدائل مختلفة: إنشاء عرض رشائح ، مجمعة ، سحابة كلامت ، رسم بياين ، إلخ 	 

احصل عىل الطالب يف أزواج أو مجموعات صغرية واطلب منهم مقارنة مقاالت ويكيبيديا املختلفة التي اكتشفوها 	 

اجمع الفصل مًعا واطلب من 2 - 3  طالب مشاركة خرباتهم وتعلمهم: هل كان املحتوى سهل الفهم؟ ماذا وجدوا مفيدا؟ ما الذي يرغبون 	 

يف العثور عىل املزيد منه؟ ماذا يعلمهم هذا عن مامرساتهم للوصول إىل املعلومات عىل الويب؟
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  مواءمة املناهج      نشاط:

الدراسية:

  أسئلة االكتشاف:
   املوارد:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

  اإلعداد:

  املقدمة:

   االجتامعيات

               أربع نجوم يف ويكيبيديا!

هل ميكنك الوثوق بكل 

يشء تقرأه عىل اإلنرتنت؟ كيف ميكنك معرفة ما إذا 

كان املحتوى الذي تجده عىل اإلنرتنت موثوقاً به؟ 

كيف ميكنك تقييم جودة املعلومات التي تجدها 

عىل اإلنرتنت؟ 

  الحاسوب أو الهاتف املحمول، االتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة 

يقوم الطالب بفحص مقاالت ويكيبيديا ويصنفون جودتها بناًء عىل نظام تصنيف بسيط للنجوم 

يستطيع الطالب تقييم مقاالت ويكيبيديا ورشح كيف ميكنهم استخدام معايري 

التقييم هذه لتحليل املعلومات التي يجدونها يف مواقع الويب األخرى 

قم بإعداد رشيحة أو تثيل رسومي لنظام تصنيف النجوم الذي ستقدمه:	 

ميكنك توجيه التفكري مع طالبك حول كيفية تنقلهم عرب الويب للعثور عىل املعلومات التي يحتاجون إليها  	 

ركز عىل: ما هي املواقع التي يزورونها بشكل متكرر؟ ألي غرض؟ ما نوع املحتوى الذي يجدونه؟ كيف ميكنهم 

تقييم ما إذا كان املحتوى الذي يجدونه موثوقاً به؟ا؟

قم بتدوين األفكار الرئيسية التي خرجت من هذه املناقشة 	 

اسأل الطالب عن استخدامهم لـويكيبيديا عىل وجه الخصوص: كيف يستخدمون املعلومات التي يجدونها 	 

هناك؟ ما هي عنارص مقالة ويكيبيديا؟ هل ميكنهم الوثوق باملعلومات التي يجدونها عىل ويكيبيديا؟

ن أفكارهم وقدم التوجيه حسب الحاجة 	  دوِّ

تحتوي املقالة عىل قسم رئييس واضح 	 تحتوي املقالة عىل 5 إشارات أو أكرث إىل مصادر  	

موثوقة

املقال مكتوب من وجهة نظر محايدة 	 تحتوي املقالة عىل معلومات محدثة 	

قم بتكييف نظام تصنيف النجوم وفًقا الحتياجاتك الخاصة: اجعل املعلامت أكرث تحديًدا ، أضف نجمة أو نجمتني 	 

إضافيتني ، إلخ 

اخرت اثنني من مقاالت ويكيبيديا املرتبطة مبوضوع تدرسه يف ذلك األسبوع الستخدامها كأمثلة 	 
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التطبيقات الفردية:

عرض التعلم:

قدم نظام تصنيف النجوم كأداة ملساعدتهم عىل تقييم املعلومات التي يجدونها عىل ويكيبيديا 	 التطبيقات املوجهة:

قدم مقاالت ويكيبيديا التي اخرتتها كأمثلة 	 

عرِّف طالبك باملعايري التي ميثلها كل نجم وناقش ما إذا كان املقال يستحق تلك النجمة أم ال 	 

ساعد طالبك يف اختيار مقالة أو مقالتني من ويكيبيديا إلجراء نفس التقييم 	 

اطلب منهم توثيق قراراتهم: عىل طاولة ، أو عرض رشائح ، أو رسم بياين بسيط ، 	 

أو تدوين مالحظات يف دفرت مالحظاتهم 

امنحهم الوقت الكايف إلجراء النشاط وتوجيههم حسب الحاجة 	 

اطلب من الطالب تقديم املقاالت التي قاموا بتقييمها والتصنيف بالنجوم الذي قدموه لهم 	 

قم بتحفيز الطالب عىل مناقشة ما تعلموه عن املعلومات التي يستهلكونها عرب اإلنرتنت: هل كان نظام الدرجات 	 

مفيًدا لتقييم املعلومات التي عرثوا عليها؟ هل ميكنهم استخدام هذه املعايري عند البحث عن املعلومات يف 

مواقع اإلنرتنت األخرى؟ كيف؟ 

دوِّن مالحظاتك حول هذه املناقشة وقارنها مع املالحظات من النشاط التمهيدي  هل أدرك طالبك أهمية تقديم 	 

معلومات حديثة بوضوح، مكتوبة من وجهة نظر محايدة، مع إشارات واضحة إىل املصادر املستخدمة 
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مواءمة املناهج الدراسية:       نشاط:

   املوارد: أسئلة االكتشاف:

 ملخص الدرس:

 نتائج التعلم:

  اإلعداد:

 املقدمة:

          الفنون 

فيلمي عىل ويكيبيديا

ما الذي يجعل الفيلم مميزًا؟ 

كيف ميكن التعبري عن نفس املعلومات من خالل

   الحاسوب أو الهاتف املحمول، اتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة

يقارن الطالب املعلومات حول فيلم شائع عىل ويكيبيديا ومواقع الويب األخرى لفهم االختالفات يف أمناط النص 

وإنشاء مقالة موسوعية حول فيلم مل يتوفر بعد عىل ويكيبيديا 

يستطيع الطالب تحديد أمناط الكتابة املختلفة عىل اإلنرتنت وتحديد ما إذا كانت النصوص 

مكتوبة من وجهة نظر محايدة 

ابحث عن مقاالت ويكيبيديا حول األفالم التي يستمتع بها طالبك هذا املوسم 	 

ابحث عن مواقع الويب أو الوسائط األخرى التي يزورها طالبك للتعرف عىل األفالم 	 

قم بإعداد بعض أسئلة  التأملية لطالبك لتحليل االختالف يف كيفية تقديم حبكات األفالم من خالل ويكيبيديا )وجهة 	 

نظر موسوعية ومحايدة( ومواقع الويب األخرى )اآلراء ، ومراجعات النقاد ، واإلعالن ، وما إىل ذلك(  فمثال:

ساعد الطالب عىل تذكر أفالمهم املفضلة: اكتب العناوين عىل مستند أو لوحة افرتاضية ، واطلب منهم وضع صور 	 

ملصقات الفيلم عىل عرض رشائح ، أو اطلب منهم وصف الفيلم واطلب من اآلخرين تخمني العنوان 

قم بعمل قامئة تعاونية ملواقع الويب التي يزورها طالبك للتعرف عىل األفالم القادمة 	 

قدم ويكيبيديا كموقع ويب آخر حيث ميكنهم البحث عن معلومات حول فيلم )إذا مل يكن قد ظهر بالفعل( 	 

أي موقع يصف الفيلم مبوضوعية أكرث؟ 	

ما املوقع اإللكرتوين الذي يحاول إقناعي مبشاهدة الفيلم؟ 	

ما املوقع اإللكرتوين الذي يعرب عن وجهة نظر شخصية للفيلم؟ 	

الفهم ، مراجعة الكتاب / الفيلم

التطبيقات املوجهة:

قارن بني مقال عن فيلم متاح عىل ويكيبيديا وموقع آخر أوىص به طالبك 	 

امنح الطالب الوقت لقراءة املقاالت بشكل مستقل 	 

قسمهم إىل مجموعات صغرية ملناقشة االختالفات يف هذه املواقع باستخدام أسئلة التفكري التي أعددتها 	 

قم بإعادتها واطلب من 2 - 3 طالب ملشاركة أفكارهم 	 
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

اطلب من الطالب اختيار فيلم واحد ال يحتوي عىل مقالة ويكيبيديا حتى اآلن 	 

أخرب طالبك أنهم سيُنشئون منوذًجا ملقالة ويكيبيديا حول هذا الفيلم 	 

أرشدهم خالل األجزاء الرئيسية ملقالة ويكيبيديا حول فيلم واتركه كمثال  أرش 	 

مرة أخرى إىل خصائص النص املوسوعي 

قدم الدعم حسب الحاجة أثناء عمل طالبك بشكل مستقل عىل مقاالتهم  	 

ميكن القيام بذلك عىل مستند رقمي أو دفاتر مالحظاتهم  بدالً من ذلك ، ميكن 

للطالب أيًضا العمل يف أزواج أو مجموعات صغرية 

تأكد من أن الطالب يقومون بتضمني العنارص املختلفة ملقالة ويكيبيديا 	 

ويقومون بكتابة نصوصهم من وجهة نظر محايدة 

اجمع كل مناذج مقاالت ويكيبيديا التي أنشأها الطالب 	 

قم بتقدميها كعرض باستخدام عرض الرشائح أو منصة أخرى من اختيارك 	 

حدد 3-2 مقاالت عشوائية أنتجها طالبك واطلب من الفصل التحقق من أنها تحتوي عىل العنارص املختلفة ملقالة Wikipedia وأنها 	 

مكتوبة يف الواقع من وجهة نظر محايدة  بدالً من ذلك ، ميكن للطالب تبادل املقاالت وتقديم املالحظات مبارشة إىل زمالئهم يف الفصل 

إذا كان متاًحا ، انرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة مدرسية أو لوحة إعالنات افرتاضية أو لوحة Pinterest للصف وما إىل ذلك 	 
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نشاط:
مواءمة املناهج الدراسية:

  املوارد:أسئلة االكتشاف:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

 اإلعداد:

 املقدمة:

الرياضيات

تثيل البيانات عىل ويكيبيديا

كيف ميكن تقديم املعلومات 

بطرق مختلفة؟ ما هي فوائد تثيل البيانات 

من خالل الرسومات؟

الحاسوب أو الهاتف املحمول، اتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة

يقوم الطالب بتحديد وتثيل البيانات للرتكيبة السكانية لبلد عىل مقاالت ويكيبيديا وإنشاء مقاالت خاصة 

سيتمكن  الطالب تحليل املعلومات الدميوغرافية من خالل العروض التصويرية للبيانات، وتحديد مصادر 

البيانات، وتصميم عروض تصويرية جديدة للبيانات  

قم بعمل قامئة مبقاالت ويكيبيديا حول البلدان املختلفة والتي تتضمن مبيانات يف قسم "املعلومات السكانية" 	 

تحقق من أن مصادر الرسومات املتاحة موثوقة ومحدثة 	 

قم بإنشاء 2 - 3 تثيل بيانات بديلة لتلك املعروضة يف مقاالت ويكيبيديا التي حددتها  كن حرا لالبتكار! استخدم 	 

األشياء اليومية أو حّول الجداول إىل رسومات أو أنشئ رسوًما متحركة صغرية 

قم بإعداد أسئلة عامة رسيعة لطالبك ملراجعة البيانات الدميوغرافية حول 4-3 من البلدان التي أدرجتها يف قامئتك 	 

قم بنشاط هاميش رسيع لحمل الطالب عىل تخمني أو تذكر البيانات الدميوغرافية حول 3 - 4 من البلدان التي اخرتتها 	 

اجذب انتباه طالبك إىل ويكيبيديا واطلب منهم تحديد إجابات األسئلة العامة يف املقاالت املقابلة حول كل بلد 	 

أرشد طالبك للتعرف عىل مصادر هذه املعلومات باتباع املراجع املوجودة يف مقاالت ويكيبيديا 	 

 باستخدام الرسوم البيانية لتمثيل البيانات املنظمة
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   التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

قُد تحليال صغريًا حول  الطرق املختلفة التي ميكن بها تقديم البيانات الدميوغرافية ، وفوائد وتحديات تصورات 	 التطبيقات املوجهة:

البيانات ، وأمثلة عىل تصورات البيانات التي يواجهها الطالب يف حياتهم اليومية 

قدم تصورات البيانات التي قمت بإنشائها بناًء عىل البيانات الدميوغرافية املتاحة عىل ويكيبيديا 	 

وضح كيف قمت بتفسري البيانات املتاحة واستخدام األلوان واألشكال والتسميات لتوصيل املعلومات 	 

اطلب من طالبك التعليق عىل تصورات البيانات: أي منها كان أسهل يف الفهم؟ أي منها كان من الصعب فهمها؟ 	 

ملاذا ؟

اعرض قامئة مقاالت ويكيبيديا التي أنشأتها عن مختلف البلدان 	 

اطلب من الطالب اختيار بلد واحد يثري اهتاممهم، وابحثوا يف قسم "الدميوغرافيا" يف مقال ويكيبيديا الخاص 	 

بهذا البلد  ما نوع املعلومات التي ميكن أن يجدوها؟ ما نوع العروض التصويرية البيانية املتوفرة؟ ما هو 

مصدر هذه املعلومات؟

اطلب من الطالب الرتكيز عىل جانب واحد من املعلومات الواردة يف قسم "الدميوغرافيا" من مقالة ويكيبيديا 	 

من اختيارهم )السكان حسب العمر والجنس والدين والعرق، إلخ( 

أخرب طالبك أنهم سيستخدمون هذه املعلومات إلنشاء عروض تصويرية بيانية خاصة بهم باستخدام أدوات 	 

رقمية أو قياسية )أو مزيج من كليهام(  

وفّر بعض املؤرشات للعملية: اعترب حال املستمعني، واخرت األلوان والعنارص التي تسهل الفهم، وحدد 	 

املعلومات ذات الصلة إلبقاء املوضوع سهالً، واستخدم عناوين إرشادية، واذكر املصادر  

إجمع كافة مرئيات البيانات التي أنشأها الطالب 	 

قدمها كعرض باستخدام عرض الرشائح أو منصة أخرى من اختيارك 	 

حدد بعض األمثلة واطلب من الطالب املختلفني تفسري املعلومات التي ترَسل بواسطة هذه الرسومات  	 

إذا كان متاًحا، قم بنرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة أو سبورة اإلعالنات االفرتاضية أو سبورة Pinterest الفصلية، إلخ 	 
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شكر وتقدير

نحن ممتنون للعمل التعاوين الذي قام به املنسقون املحليون يف كل بلد, لجعل هذا املرشوع حقيقة واقعة وللمدخالت 

الواردة من أولئك الذين ساهموا يف مجموعة األدوات هذه 

لعب املنسقون املحليون يف املغرب و بوليفيا والفلبني دوًرا رئيسيًا يف تطوير مرحلة تقييم االحتياجات لهذا املرشوع ، 

والتواصل مع االساتذة املحليني من خالل مقابالت متعمقة ، ووضع سياق ملحتوى مجموعة األدوات والربامج التدريبية 

لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات و اهتاممات االساتذة 

نود أن نشكر زميلينا الخريجني Priyal Gala و Meng Zhou الذين ساعدوا يف البحث األويل لهذا املرشوع وساعدوا يف 

تشكيل اتجاهه 

نود أن نشكر كل شخص يف مؤسسة ويكيميديا   ويف مجتمع ويكيميديا   الذين تعاونوا يف هذا املرشوع من خالل تقديم األفكار 

واالقرتاحات والدعم 

نود أيًضا أن نشكر آالف االساتذة الذين شاركوا يف استطالع ما قبل الربنامج  ساعدت وجهات نظرهم يف إفادة هذا املرشوع 

التجريبي وشكلت مجموعة األدوات لتكون مصدًرا مفيًدا وعمليًا ملامرساتهم التعليمية 

شكرا لكم !
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املراجع

 2 1 ما هو الويكي؟
المساهمين في ويكيبيديا  1 سبتمبر2020   في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع في 21:26 ، 3 سبتمبر2020 ، من

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=976131101

3 1 ما هي ويكيبيديا؟
المساهمين في ويكيبيديا  3 سبتمبر 2020  ويكيبيديا  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع في 21:26 ، 3 سبتمبر 2020 ، من

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=976521866
المساهمين في ويكيبيديا  4 سبتمبر 2020   في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 18:18 ، 4 سبتمبر 2020 ، من

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:About&oldid=975975349 
المساهمين في ويكيبيديا  3 أغسطس 2020  المعرفة المفتوحة  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 65:22 ، 4 سبتمبر 2020 ، من

 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_knowledge&oldid=970891242 

4 1 المفاهيم الخاطئة الشائعة حول ويكيبيديا
المساهمين في ويكيبيديا  4 سبتمبر 2020  ويكيبيديا  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 52:81 ، 4 سبتمبر 2020 ، من

 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Plagiarism&oldid=958736282
 

5 1 لماذا نستخدم ويكيبيديا؟
 في ويكيبيديا  1 ديسمبر 2019  ويكيبيديا: لماذا نستخدم ويكيبيديا  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 24:51 ، 61 سبتمبر 2020 ، من

 المساهمين
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Why_use_Wikipedia
 

6 1 من يكتب ويكيبيديا؟
 في ويكيبيديا  8 سبتمبر 2020  ويكيبيديا: من يكتب ويكيبيديا ؟  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:42 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

المساهمين

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Who_writes_Wikipedia%3F 

7 1 من الذي ال يكتب ويكيبيديا؟
• Berthoff, A. (1990). Paulo Freire's Liberation Pedagogy. Language Arts, 67(4), 362-
369. Retrieved September 16, 2020, from
http://www.jstor.org/stable/41961745 
• Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed (930854093 729190338 M. B. Ramos, Trans.). NY, NY: The 

Continuum International Publishing Group, from 
https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf
• Ira Shor, Paulo Freire. A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education. Greenwood 

Publishing Group, 1987

8 1 تصفح ويكيبيديا
 المساهمين في ويكيبيديا  27 أغسطس 2020  المساعدة: البحث  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:21 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Search

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=976131101
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=976521866
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Why_create_an_account%3F
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_knowledge&oldid=970891242
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_knowledge&oldid=970891242
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Why_use_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Who_writes_Wikipedia%3F
http://www.jstor.org/stable/41961745
https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Search


64

 في ويكيبيديا  10 سبتمبر 2020  ويكيبيديا: دليل األسلوب / الربط  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:22 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

المساهمين

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Linking

9 1 طرق أخرى للوصول إلى ويكيبيديا
المساهمين في ويكيبيديا  14 أغسطس 2020  كيويكس  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 23:35 ، 4 سبتمبر 2020، من

 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiwix&oldid=972915338 

10 1 الحفاظ على سالمة  التالميذ أثناء قراءة ويكيبيديا
 في ويكيبيديا  19 مارس 2020  ويكيبيديا: حماية خصوصية األطفال  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:23 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

المساهمين

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protecting_children%27s_privacy
المساهمين في ويكيبيديا  8 يوليو 2020  ويكيبيديا: حماية الطفل  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:24 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Child_protection
 في ويكيبيديا 5 أغسطس2020  ويكيبيديا: األسئلة الشائعة / المدارس  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:24 ، 16 سبتمبر 2020 ، من

المساهمين
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Schools#Is_it_a_safe_environment_for_young_people?

المساهمين في ويكيبيديا 9 مايو 2015  ويكيبيديا: حماية الشباب  في ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  تم االسترجاع 15:25 ، 16 سبتمبر 2020 ، من
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Youth_protection
International Telecommunication Union (ITU) & UNICEF. (2015). Guidelines for Industry on Child Online 
Protection. 
https://www.unicef.org/media/66616/file/Industry-Guidelines-for-Online-ChildProtection.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Linking
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiwix&oldid=972915338
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protecting_children%27s_privacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Child_protection
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ/Schools#Is_it_a_safe_environment_for_young_people?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Youth_protection
https://www.unicef.org/media/66616/file/Industry-Guidelines-for-Online-ChildProtection.pdf
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