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 ةساسيّ الخطوات العشر األ .أ
ة ّفر تو مواقع اإلنترنت أو الكتب الم منبها  اثالثة موارد ذات صلة وموثوق  على األقل اجمعوا  – إيجاد المصادر .1

 .فيما يلي( إيجاد المصادر)انظروا فقرة  في المكتبات
ع صوا المعلومات ذات الصلة بموضو ة في الموارد التي جمعتموها ولخّ توّفر اقرأوا المعلومات الم – قراءة وتلخيص .2

 معلومة التفاصيل الكاملة للمصدر الذي تستندون إليه.كّل  المقالة. اكتبوا بجانب
 ب اة المقالة. صيغوا عنوان ا مناسهيكليّ طوا جمعتموها، خطّ بناء  على المعلومات التي  –ة المقالة هيكلي  تخطيط  .3

 .فيما يلي( ة المقالةهيكليّ تخطيط )انظروا فقرة  في المقالة ستدرجونهافقرة من الفقرات التي لكّل 
تي ة الهيكليّ أو معالج نصوص آخر واكتبوا المقالة بكاملها حسب ال «وورد»ا في أنشئوا مستند   –الكتابة  .4

 طتموها وعلى أساس المعلومات التي جمعتموها. انتبهوا إلى النقاط التالية:خطّ 
  كلمة. 500و 300حجم المقالة يجب أن يكون ما بين 
 من العمر أن يفهمه. 12شخص فوق الـكّل  يستطيعنّص  حاولوا كتابة 
   ّنما  ا من المواردال تنسخوا نصوص  .مع إعادة صياغتهاعليكم تلخيصها وا 
 المصطلحات.اختيار في ات و منّظمأسماء األشخاص والو  التواريخ ة في ذكري الدقّ توخّ المهّم  من 
 الواردة في مقالتكمالمعلومات منها  ت  ي  التي استُق  مصادر الذكر المهّم  من. 
  ّمقاالت أخرى في ويكيبيديا.لروا الكلمات التي تريدون جعلها روابط سط 
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م مالحظاته يقدّ و  المقالةبر عن رأيه بعد االنتهاء من كتابة المقالة، اطلبوا من شخص تثقون به أن يعبّ  – التنقيح .5
 ح األخطاء إن ُوجدت.ويصحّ 

 .مصياغة المقالة حسب تقديرك واالمالحظات، أعيد يتلقّ بعد  –مراجعة أولى  .6
 لتغيير.ات واقتراحات لمع مالحظ إعادته إليكمكم وانتظروا ممعلّ أرسلوا المستند إلى  – لإرسال أو   .7
 كم.ممعلّ أعيدوا صياغة المقالة حسب مالحظات  –مراجعة ثانية  .8
 كم.معلمإلى  نهائيّ الالنّص  مبروك! أكملتم كتابة المقالة. أرسلوا – نهائي  إرسال  .9

إدراج  تحميل المقالة إلى ويكيبيديا وكيف يمكنيتّم  ون كيفتتعّلمفي هذه المرحلة س –التحميل إلى ويكيبيديا  .10
 .اات وسائط فيهصور وملفّ 

ن م ح باالستعانة بمقاالت أخرىص  ن  يُ عند كتابة مقالتكم، 
  في ويكيبيديا والتي تتناول مواضيعالمقاالت الموجودة فعال  

قريبة من موضوع مقالتكم. على سبيل المثال، إذا كتبتم 
ن كاتبة مشهورة، فابحثوا في ويكيبيديا عن مقالة مقالة ع

  .تهايّ هيكلو  دوا أسلوبهاوقلّ  يندة عن كاتب أو كاتبة آخر جيّ 

 إيجاد مصادر .ب
في  البدء. قبل للجمهورمتاحة و موثوق بها، مكتوبةة المعلومات الواردة في مقالتكم على مصادر يجب أن تعتمد كافّ 

تكون مصادر محوسبة )مثل مواقع اإلنترنت( أو مطبوعة )مثل الكتب قد ثالثة مراجع، على األقل كتابة المقالة، اجمعوا 
، ت علميّ مجاّل  هي، على سبيل المثال، جمهورالمصادر الموثوق بها والمتاحة للوالمجالت(.   مجّلةة مشهورة )مثال 

ة دقّ  توّخىتصحف بيرة أو ( أو كتب صادرة عن ُدور نشر كة على شبكة اإلنترنتعربيّ المتاحة أيضا بال «نيتشر»
الع ة االطّ عربيّ اء ويكيبيديا الة كي يستطيع قرّ عربيّ المعلومات. من األفضل أن تكون الموارد المستند إليها مكتوبة باللغة ال

ة، يمكن االستناد إلى مصادر بلغة شائعة أخرى، مثل عربيّ بسهولة. وفي حال عدم وجود مصادر مناسبة بالو عليها مباشرة  
 ة.نجليزيّ اإل اللغة

ل بتلخيص المعلومات المنشورة من قبل وتسهيل الوصو ، أبحاث( مجّلةأو  صحيفة)وليس  كونها موسوعة، ويكيبيديا تهتمّ 
ادر مكتوبة ع على مصّطالمن خالل اال تهد من صحّ التأكّ يمكن  ما الة و بصورة علنيّ  اسابق   نشرهيتّم  تنشر ما لمإليها، وال 
ألنواع ، مثل معلومات من اتهاتها ودقّ يتساءل القارئ عن مصداقيّ قد  معلوماتل الخاّص  إيالء االهتمام ينبغيو  .موثوق بها

 التالية:

   وما شابه. نطول نهر معيّ ان مدينة ما، عدد سكّ  :ةالمعطيات الرقمي 
 ة إلخ.، درجته العلميّ أسماء والديهما،  مكان والدة شخص :ةشخصي  التفاصيل ال 
   ها نّ إ أو عن معركة «ةة دوليّ أهميّ مدينة ذات » ، مثل القول عن مدينة ما إنهاالتقييم أو المقارنةر عن أقوال تعب

 اّل إ ال يمكن إدراج أقوال من هذا النوع في مقالتكم، فوما شابه «ة الثانيةالمعارك في الحرب العالميّ  من أهمّ »كانت 
 قع إنترنت موثوق بها.اأو كتب أو مو  تمجاّل في حّدد في الموضوع الم مختّص  كاتب  إذا نشرها 
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 إذا كانف عليهامختل   قضايا ، من ّل ك ة. في مثل هذه الحاالت يجب ذكرللصحّ  ةمفيد ةالتغذية النباتيّ  ت، مثال 
 دها.يؤيّ  ن  م  ة و  اآلراء الرئيسيّ 

   إذا إاّل  نةعيّ م ةة علميّ نظريّ د ها تؤيّ أنّ ب، عن ع ال مة مثال   ،ال يمكن الكتابة. نب اآلراء واألفكار إلى شخص معي  س  ن
.ها تتمسّ ضح من مصدر موثوق به أنّ اتّ   ك بهذا الموقف فعال 

ذي در المص  عن طريق ذكر تفاصيلأصال   اوردت فيهدر اإلى مص غيرها من المعلوماتاألقوال و المعطيات و ن س ب عليكم 
بها،  قةلمتعلّ ابين قوسين بعد الجملة  ،لكتابةمن افي المراحل األولى  ،يمكنكم ذكر هذه التفاصيلمعلومة. كّل  بجانبالصلة 

 .ة إلى النّص ون كيف يمكن إضافة مالحظات هامشيّ تتعّلمإلى ويكيبيديا فالنّص  ا في مرحلة تحميلأمّ 

 طريقة كتابة تفاصيل المراجع .1
 ( إذا كان المرجع صفحة في موقع إنترنت، فاكتبوا عنوان الصفحةURLوعنوان )  مؤّلفواسم ال االوارد فيهالنّص 

 ( واسم الموقع وتاريخ النشر.مذكور ا)إن كان 
 ر واسم دار النش مؤّلفأما إذا كان كتاب ا، فاكتبوا اسم الكتاب واسم ال

 .فيها المعلوماتالتي وجدتم وتاريخ النشر وأرقام الصفحات 
 بوافاكت، مجّلةأو  صحيفةفي  إذا كان المرجع مقالة أو بحث ا أو خبر ا 

 وتاريخ النشر صحيفةأو ال مجّلةواسم ال مؤّلفواسم الالنّص  عنوان
 وأرقام الصفحات.

 المصادر غير المالئمة .2
، «بوكفيس»ة )جتماعيّ اال الشبكاتأو صفحات  ةشخصيّ ات مدّون في وردتتعتمدوا في كتابة المقالة على معلومات ال 
االستناد إلى موقعه  يمكنكمم عن شخص مشهور، إذا كتبت. ةالتجاريّ  اتصة لإلعالنمواقع مخصّ  إلخ( أو «تويتر»
ذا كتبتم عن مدينة و  ،شخصيّ ال له مصلحة  م مصدر ليستااستخددائم ا  لض  ف  يُ ة، ولكن االستناد إلى موقع البلديّ  ميمكنكا 

ة حسب ياضيّ ر إنجازاته ال، فمن األفضل الكتابة عن على سبيل المثال ،رياضيّ إذا كتبتم عن . الموضوع المحّددفي مباشرة 
 ة التي ينتمي إليها.رياضيّ ة الجمعيّ أو موقع ال شخصيّ  من موقعه الة مشهورة بدال  رياضيّ  مجّلة

 .يكيبيديا بلغة أخرىة أو و عربيّ ، سواء أكانت ويكيبيديا النفسها عند كتابة مقالة جديدة مقاالت ويكيبيديا االستناد إلىال يمكن 
رى من الممكن أن توجد مقالة عن الموضوع الذي اخترتموه في ويكيبيديا بلغة أخال ُتستخدم ويكيبيديا لتثبيت مقاالت نفسها. 

قالة ع على قائمة المراجع الواردة في هذه المّطالة(. وفي مثل هذه الحالة يمكنكم االنجليزيّ )مثال  في ويكيبيديا باللغة اإل
ة أفضل ربيّ عاالعتماد على مصادر باللغة ال ا أنّ و  ال تنس  ولكن  ة.عربيّ ليها في كتابة مقالتكم باللتعتمدوا عها واختيار بعض

 ة.عربيّ عند كتابة مقالة بال
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 ة المقالةهيكليّ تخطيط  .ج
 .المراجع، المقالة متن، مقد مةة: أساسيّ ة من ثالثة أجزاء مقالة في ويكيبيديا مبنيّ  كلّ 

 مقّدمةال .1
وع. للموضعاّمة  ، وهي تهدف إلى تقديم صورةالموضوع المحّددة في جوهريّ معلومات بإيجاز  مقّدمةتعرض ال

ك فقط بسبب ضيق وقته أو عدم احتياجه إلى التفاصيل، فلذل مقّدمةبقراءة ال ،في بعض األحيان ،يكتفي القارئ
 قّدمةمشخص فيجب أن تشمل ال . إذا كانت المقالة عبارة عن سيرة لحياةمقّدمةلكتابة الخاّص  يجب إيالء اهتمام
 التفاصيل التالية:

 ذا كان السم اال : ة بين قوسين. مثاليجب إضافة اسمه بلغته األصليّ ، عربيّ شخص غير الكامل، وا 
 (.George Washingtonة: نجليزيّ جورج واشنطن )باإل

 تاريخ الميالد ومكانه، تاريخ الوفاة ومكانها. 
 المجال الذي اشتهر فيه الشخص. 
 ما هي اكتشافاته أو اختراعاتهفاكتبوا ا، ا أو باحث  م  كانت إنجازاته البارزة. إذا كان الشخص عال   ماذا 

. إذا يهاعل حصلالتي نجازات ما هي اإلة و سياسيّ ماذا كانت رؤيته ال فاكتبوا ا،سياسيّ . إذا كان األهمّ 
 ة.ما هي أكثر أغانيه شعبيّ فاكتبوا ا، ي  كان مغنّ 

  ق بإنجازاته وتشير إلىجوائز وتقديرات تتعلّ  خاّصةبارزة حاز الشخص عليها )جوائز وتقديرات 
 .تها(أهميّ 

  أو كيف حصل على  شهرته سببة الشخص أو أهميّ ة من أجل فهم ضروريّ معطيات أخرى إذا كانت
 إنجازاته.

 التفاصيل التالية: مقّدمةفيجب أن تشمل ال ممعلإذا كانت المقالة عن بلد أو مكان أو 

 اّص خ ي يقع المكان فيها، لغة مجتمعتة وبلغات أخرى ذات صلة )لغة البالد العربيّ المكان بال اسم
 Malines، بالفرنسية: Mechelenميخيلين )بالهولندية:  :. مثال  يعيش أو عاش في المكان(

 (.«مالين»
 المكان التي يقع فيهاة، البالد، الدولة جغرافيّ المنطقة ال.  
 ممعلون، إذا كانت المقالة عن مدينة أو محافظة أو دولة أو مبنى أو مؤّسستاريخ التأسيس وال 

 آخر. اصطناعيّ 
  ّة التي تعيش في المكان أو تستخدمه.المجموعات البشري 
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 كن أن ى فيمفي الماضي )مثال، إذا كان مبن  ستخدم كيف كان يُ اليوم و  ممعلكيف ُيستخدم المكان أو ال
 ة، فيمكن أن تستخدم كأرض  جغرافيّ أو مكتب إلخ. إذا كانت منطقة  ي  تجار ستخدم كمدرسة أو محلّ يُ 

 من مدينة(. زراعية أو جزء  

 المقالة  متن .2
المقالة معلومات عن موضوع المقالة بصورة شاملة وبالتفصيل.  متن ميقدّ 
 ة أو فصول.لجزء من المقالة إلى أجزاء فرعيّ م هذا اس  ق  يُ 

 ة التالية:هيكليّ باع النصح باتّ إذا كانت المقالة عن شخص فيُ 

نذكر مسقط رأس الشخص،  في هذا الفصل – : سيرة الحياةالفصل األول
خصّية دينّية، شإذا كان ذا صلة )مثال، إذا كان  سياسيّ أو ال أو الدينيّ  انتماءه العرقيّ  جنسيته،يل، صتاريخ والدته بالتف

ذا كان الدينيّ  اذكر انتمائه ُيحّبذ ة عن ساسيّ ذكر حزبه أو الحركة التي ينتمي إليها(، التفاصيل األ ُيحّبذ ةسياسيّ شخصّية ، وا 
 األشخاص الذين عمل معهم، الكتبأبرز أبرز المناصب التي شغلها، أهله ونشأته، أين ترعرع والتعليم الذي تلقاه، 

ذا توفّ العائلةة عن أساسيّ والمقاالت التي نشرها، معلومات   ا.وّفر توسبب الوفاة إذا كان مالمكان والتاريخ  –ي الشخص ، وا 
تساعد على  ةة كمعلومات خلفيّ شخصيّ لمعلومات الاذكر يتّم  بينماة، العامّ ة و حول حياة الشخص المهنيّ  يتمحور هذه الفصل

 فهم السياق الذي يعمل الشخص فيه.
 إلخ. «عائلته»، «إنجازاته»، «ةمهنيّ حياته ال»، «نشأته»إلى فقرات مثل  يمكن تقسيم هذه الفصل

ز بها زات التي يتميّ حول العمل واإلنجا يتمحور هذا الفصل – المجال الذي اشتهر فيه وسبب شهرته: الفصل الثاني
عمله اهم سيمكن وصف الوضع الذي ساد في المجال المعين قبل بدء الشخص في عمله وكيف  الشخص. في هذا الفصل

ات التي عمل معها أو انتمى إليها. إذا منّظمات والمؤّسسمعه، الهذا الوضع. يمكن ذكر أشخاص آخرين تعاونوا في تغيير 
 بإيجاز. ها في هذا الفصلشرحُ ُيستحس ن طّور نظرية أو عقيدة فالشخص مفهوم ا أو  ابتكر

ذكر عمله في هذا المجال ُيحّبذ يعمل في مجال بارز آخر إضافة إلى المجال الذي اشتهر فيه، ف إذا كان الشخص
ن اشتهروا أيضا و سياسيّ ين وهناك سياسيّ . على سبيل المثال، هناك علماء اشتهروا أيضا كنشطاء خاّصة اإلضافي في فقرة

 كأدباء.

: اأيض   من المفيد ذكر األمور التاليةيكون  ،ضمن متن المقالة
ادر ، مصمهنيّ ت بالشخص إلى اختيار مجاله الالدوافع التي أدّ 

ات والتحديقبات العإلهامه )إذا ذكرها هو أو شخص قريب منه(، 
 التي واجهها.

ة هيكليّ باع النصح باتّ فيُ  معلمإذا كانت المقالة عن مكان أو 
 التالية:
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ة غاية أليّ و  أنشأهم ن  –ا ا اصطناعي  م  معلإذا كان  .ممعلالمكان أو الفيها يقع  التية والبالد جغرافيّ : المنطقة الالفصل األول
 تمويله.تّم  وكيف ممعلدعم إنشاء ال. م ن المعين هموقعاختيار تّم  ولماذا

 ممعلن أو . وتبدأ فترة في تاريخ مكاممعلمكان أو المنها لوصف فترة معينة من تاريخ الكّل  صخصّ ا الفصول التالية فيُ أمّ 
 .أو ما شابهة أصحابه تغيير بارز في مظهره أو طريقة استخدامه أو هويّ  عند حدوث

ذا كتبتم عن  نو ز به، الذي يتميّ  كذلك اإلشارة إلى األسلوب المعماريّ  ستحسنمن المُ كمبنى، ف اصطناعيّ  ممعلوا  ترميمه تّم  ا 
،في الثقافة والتراث، م ممعلمن المفيد اإلشارة إلى دور المكان أو الاألمر. وباإلضافة، تّم  متى وكيف –أو إعادة بنائه   ثال 

  في أغان  أو قصائد أو أساطير شعبية أو قصص مشهورة. معلمذكر المكان أو التّم  إذا

 المراجع .3
ة ذات صلة بموضوع المقالة. هناك أربعة أنواع من خارجيّ ه القارئ إلى مصادر معلومات في نهاية المقالة أقسام توجّ ترد 

 ة:هذه األقسام الختاميّ 

اجع المر تضّمن تبحيث المقالة نّص  هذا القسم المالحظات التي أدرجتموها في يعرض – المالحظات والمراجع .1
 المقالة.  خاتمةالتي تستندون إليها. من اإللزامي إضافة هذا القسم إلى 

من  ة. ليسعربيّ ويكيبيديا ال داخلة توّفر مت صلة ذا بواباتو إلى مقاالت داخلية قائمة روابط  – انظر أيًضا .2
 المقالة وفائدتها للقارئ. نوعّيةيزيد من  لكّنهإدراج قسم من هذا النوع في المقالة و  اإللزامي

بعض المنشورات المطبوعة )كتب ومقاالت( التي تحوي معلومات إضافية عن موضوع بقائمة  – لالستزادة .3
 المقالة وفائدتها للقارئ. نوعّيةيزيد من  لكّنها، و إلزامي  ليس المقالة. هذا القسم 

فية تشمل معلومات إضا قائمة روابط إلى صفحات إنترنت خارج ويكيبيديا – ةخارجي  روابط أو ة خارجي  وصالت  .4
 ا للقارئ.المقالة وفائدته نوعّيةيزيد من  لكّنهإدراج هذا القسم في المقالة، و  عن موضوع المقالة. ليس من اإللزاميّ 

 أو لقاء الشخص الذي أكتب عنه؟ماذا عن زيارة المكان  .د
إذا ن تناول مقالتكم سيرة حياته، ولكتأن تزوروا المكان الذي تكتبون عنه أو تلتقون بالشخص الذي  ضروريّ ليس من ال

بطلب المساعدة حكم فلذلك ننص ع بها.التمتّ وتزيد من  تجربة الكتابة تثري فهي األنشطةمثل هذه أتيحت لكم فرصة للقيام ب
قابلة لطلب إجراء م ه إلى األشخاصالتوجّ أو تنظيم جوالت إرشادية ة تنتمون إليها من أجل جمعيّ من مدرستكم أو أهلكم أو 

 معهم.

  من أجل إدراج الصور في المقاالت التي تكتبونها.ات شخصيّ مكنكم اغتنام هذه الفرص لتصوير المعالم والي

ا و  ة، فال تنس  إذا سمعتم خالل الجولة أو اللقاء حكاية مثيرة لالهتمام أو معلومة مهمّ 
نشر هذه الحكاية أو المعلومة في مصدر مكتوب وكيف يمكن تّم  السؤال ما إذا

المعلومات التي تدرجونها في مقالتكم يجب أن  ع على هذا المصدر، ألنّ ّطالاال
  .م االكتفاء بمصدر شفهيّ تستند إلى مراجع مكتوبة وال يمكنك
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