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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"
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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 3

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655
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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 4.0 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 3
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يم
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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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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 4.0 العاملي. 

الوحدة 3

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1
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كفاءة الرتبية اإلعالمية 

واملعلوماتية
إنشاء واستخدام ومراقبة املعلومات واملحتوى اإلعالمي.

نتائج التعلم

سيتمكن األساتذة من رشح الطرق املختلفة التي ميكن للمرء أن يساهم بها يف املعرفة املجانية عىل ويكيبيديا. 1

سيتمكن األساتذة من تقديم مساهمة صغرية إىل ويكيبيديا. 2

التطبيق يف القسم 

سيتمكن األساتذة من دعم الطالب لتقديم مساهمة صغرية إىل ويكيبيديا. 1

سيتمكن األساتذة من تقييم قدرة الطالب عىل تقديم مساهمة صغرية إىل ويكيبيديا. 2

الوحدة 3:

خلق املعلومات
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الوحدة 3

النهاية 

مسار التعلمبداية

3 1

كن جريئا!

3 2

إنشاء صفحة 

مستخدم ويكيبيديا

3 3

مساهمتك األوىل
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كيف ينظم 

محررو ويكيبيديا 

املساهامت

3 5

املامرسات التحويلية

لبناء املعرفة املجتمعية
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3 1 كن جريًئا: عقلية النمو و ويكيبيديا

كمعلمني ، نحن نعلم مدى أهمية نقل عقلية النمو لطالبنا. يعترب اإلميان 

بقدرة الفرد عىل النمو والقيام بعمل أفضل بعد ارتكاب األخطاء عامالً أساسيًا 

يف نجاح الطالب. كل يوم يتم إجراء آالف التعديالت عىل ويكيبيديا ، بواسطة 

مئات األشخاص يف جميع أنحاء العامل. يف بعض األحيان يرتكبون أخطاء ويتم 

الرتاجع عن تعديالتهم. يف بعض األحيان ، يحتاجون إىل إرشادات من محررين 

آخرين أكرث خربة. يحتاج محرر ويكيبيديا إىل أن يتعلم برسعة كيف يكون 

جريئًا ، من خالل تحديد أهدافهم الخاصة ، والسعي لتحقيقها ، وطلب 

املساعدة عند الحاجة ، وعدم أخذ املالحظات عىل محمل شخيص.

يف وحدة سابقة ، راجعنا بعض اإلرشادات السلوكية للمحررين يف ويكيبيديا. 

دعنا اآلن نلقي نظرة عىل إرشادات التحرير ، ونفكر يف كيفية تأثري ذلك عىل طالبنا إذا كنا سنقوم بتدريسه يف فصولنا الدراسية.

إرشادات تحرير ويكيبيديا 

كن جريًئا ميكن تفسريه بكلمتني: "اذهب إليه". يشجع مجتمع ويكيبيديا املستخدمني عىل التحيل بالجرأة عند 

تحديث املوسوعة. تتطور مواقع الوييك مثلنا بشكل أرسع عندما يساعد الجميع يف حل املشكالت ، وتصحيح 

القواعد اللغوية ، وإضافة الحقائق ، والتأكد من دقة الصياغة ، وما إىل ذلك. نود أن يتحىل الجميع بالجرأة وأن 

يساعدوا يف جعل ويكيبيديا موسوعة أفضل. كم مرة قرأت شيئًا وفكرت - ملاذا ال تحتوي هذه الصفحة عىل 

تهجئة أو قواعد نحوية أو تخطيط جيد؟ ال تسمح لك ويكيبيديا بإضافة املقاالت وتعديلها فحسب: إنها تريدك 

أن تفعل ذلك. بالطبع ، سيعدل اآلخرون هنا ما تكتبه. ال تاخذ االمر شخصيا! إنهم ، مثلنا جميًعا ، يرغبون 

فقط يف جعل ويكيبيديا موسوعة جيدة بقدر اإلمكان. أيًضا ، عندما ترى تعارًضا يف صفحة نقاش ، ال تكن مجرد 

"متفرج أخرس" ؛ كن جريئا و ضع رأيك هناك!

أصلحها بنفسك بدالً من مجرد الحديث عنها. إذا الحظت خطأً أو مشكلة ال لبس فيها يويص أي شخص عاقل 

بإصالحها ، فقد يكون أفضل مسار للعمل هو أن تكون جريئًا وتصلحه بنفسك بدالً من لفت انتباه شخص ما يف 

شكل تعليق أو شكوى. يف الوقت الذي تستغرقه الكتابة عن املشكلة ، ميكنك بدالً من ذلك تحسني املوسوعة.

ال تنزعج إذا تم الرتاجع عن تعديالتك الجريئة  بدالً من االنزعاج ، اقرأ ويكيبيديا: افرتض حسن النية ويكيبيديا: 

األدب. بعد الرتاجع عن تعديلك الجريء ، قد ترغب يف أن تكون جريئًا يف تعديل عىل صفحات الحديث حتى 

ال تبدأ حرب تحرير. يف بعض املقاالت األقل شهرة عىل ويكيبيديا والتي لديها معدل تحرير أقل ، قد ال يتم الرد 

عىل تعديلك الغامق عىل الفور. فكر يف األمر بهذه الطريقة: إذا مل تجد أحد تعديالتك يتم الرتاجع عنه بني الحني 

واآلخر ، فرمبا ال تكون جريئًا مبا يكفي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%83%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%83%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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:Facebook بعد قراءة اإلرشادات ، فكر يف األسئلة التالية واكتب أفكارك يف مجموعة

كيف تعتقد أن هذا الدليل يؤثر عىل ويكيبيديا سواء إيجابًا أو سلبًا؟	 

كيف تؤثر عىل نظرتك لجودة مقاالت ويكيبيديا؟	 

نشاط

تأمالت ما بعد القراءة

ميكنك تدوين مالحظاتك يف هذا املربع أيًضا!

ال تنىس مشاركة أفكارك يف املنتدى املخصص
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3 2 إنشاء صفحة مستخدم عىل ويكيبيديا
يف عام 2006 ، طرح السري كني روبنسون السؤال ، "هل تقتل املدارس 

اإلبداع؟" ترتك النامذج املرصفية للتعليم مجااًل صغريًا للطالب 

الستكشاف إبداعاتهم والتعبري عنها ، وهذا يشكل تحديًا لنا كمعلمني 

يأملون يف إعداد طالبنا للمستقبل. تعترب املهارات ما وراء املعرفية مثل 

التفكري النقدي واإلبداع واالبتكار رضورية للتدريس ، من أجل إعداد 

الطالب للوظائف والتقنيات التي مل تكن موجودة بعد. ومع ذلك ، ال 

يتم دامئًا منحنا الوقت أو املوارد أو التدريب الذي نحتاجه ملساعدة 

الطالب عىل تطوير هذه املهارات.

مع ويكيبيديا ، املحررون لديهم الفرصة للتعبري عن أنفسهم من خالل 

صفحة املستخدم الخاصة بهم. عىل صفحة املستخدم الخاصة بهم 

ميكنهم اإلشارة إىل اهتامماتهم ، وأن يكونوا مبدعني برصيًا ، ويعربون عن كيفية تفاعلهم مع ويكيبيديا ومشاريع املعرفة املجانية 

األخرى. يف هذا الفقرة ، سننشئ صفحات مستخدمني خاصة بنا ، ونفكر يف كيفية توفري املزيد من الفرص لطالبنا للتطوير كمبدعني.

سيسمح لك إنشاء حساب ويكيبيديا أيًضا مبا ييل:

اخرت اسم مستخدم مناسبًا ، والذي سيتم حجزه لك فقط عىل ويكيبيديا 

ومشاريع ويكيميديا األخرى.

قم بإنشاء صفحة املستخدم الخاصة بك للتعاون ، ومشاركة املعلومات عن 

نفسك واهتامماتك ، أو مجرد مامرسة التحرير والنرش يف امللعب الخاص بك.

تواصل مع املحررين اآلخرين عرب صفحة النقاش الخاصة بك.

قم بالتحرير دون الكشف عن عنوان IP الخاص بك )والذي ميكن 

استخدامه لتتبع موقعك الفعيل( للجمهور.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A)
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عىل الرغم من أنك لست بحاجة إىل استخدام بريد إلكرتوين إلنشاء حساب يف ويكيبيديا ، فإننا نويص بشدة 

باستخدامه. الربيد اإللكرتوين هو أفضل طريقة الستعادة كلمة املرور الخاصة بك ، والحصول عىل إشعارات عندما 

يحاول املحررون اآلخرون االتصال بك.

ومع ذلك ، تأكد من اختيار اسم مستخدم مناسب / اسم مستعار يختلف عن عنوان بريدك اإللكرتوين. هذا االسم 

املستعار ميثلك ، ولكن يجب أال يكشف عن معلومات شخصية أكرث مام تشعر بالراحة عند مشاركته.

ملزيد من توصيات السالمة ، ارجع إىل إرشادات السالمة املتوفرة يف الوحدة 1.

مبجرد إنشاء حساب شخيص عىل ويكيبيديا ، ميكنك البدء يف اتخاذ خطواتك األوىل يف رحلتك كمحرر متطوع من خالل 

تخصيص صفحة املستخدم الخاصة بك.

صفحات املستخدم - مثل صفحات النقاش وكل نوع آخر من الصفحات عىل ويكيبيديا - هي صفحات وييك ، وميكن 

تحريرها جميًعا بنفس الطريقة. يعد تحرير صفحة املستخدم الخاصة بك طريقة جيدة للتدريب واالستعداد لتحرير 

ويكيبيديا.

لست بحاجة إىل إنشاء حساب للوصول إىل ويكيبيديا وال للمساهمة باملعرفة يف مقالة ويكيبيديا. ومع ذلك ، من خالل 

إنشاء حساب مستخدم عىل ويكيبيديا ، ستنضم إىل مجتمع عاملي ملتزم بتحقيق رؤية "عامل ميكن فيه لكل إنسان املشاركة 

بحرية يف مجموع كل املعارف".

.إلنشاء ويكيبيديا الخاصة بك ، انقر ببساطة عىل خيار "إنشاء حساب" يف الصفحة الرئيسية من ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&returnto=Main+Page
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أخريًا ، تتصل صفحة املستخدم الشخصية بصفحة نقاش املستخدم الخاصة بك. تسمح هذه املساحات للمحررين املسجلني 

بالتواصل مع الويكيبيديني اآلخرين وحتى إظهار التقدير لعمل املحررين اآلخرين. ميكن أن يكون التعبري عن الشكر عىل 

اإلجراءات املفيدة أو السخية أو اإليجابية ملستخدم آخر نشاطًا مهاًم لتنمية فضائل املجتمع مثل أدب أخالق والتعاون.

ميكن أن تكون صفحة املستخدم الخاصة بك بسيطة أو مفصلة كام تريد. تحقق من بعض األمثلة أدناه:
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ميكنك العثور أدناه عىل بعض النصائح التي ميكن أن تساعدك يف تصميم صفحة املستخدم 

الخاصة بك ملامرسة مهارات التحرير األساسية والبدء يف ويكيبيديا.

نشاط

تصميم صفحة مستخدم ويكيبيديا الخاصة بك

استكشف بعض صفحات املستخدم واخرت واحدة تعتقد أنها مثال جيد. حاول الذهاب إىل مقال 	 

ويكيبيديا الذي يعجبك ، انقر فوق "تاريخ" ، ثم انقر فوق صفحات املستخدم لبعض محرري 

ويكيبيديا الذين عملوا عىل هذه املقالة.

حدد ما ستستخدمه من األمثلة التي وجدتها ، أو ما ستضيفه ، أو ما تريد تغيريه.	 

راجع إرشادات صفحة املستخدم.	 

كن جريئا! انقر فوق الزر "عدل" يف صفحة املستخدم الخاصة بك وابدأ يف التجربة. تضمن:	 

تحية ودية 	

سطر يرشح سبب قدومك إىل ويكيبيديا 	

بعض املوضوعات التي تستمتع بالتعرف عليها. 	

انرش التغيريات التي أجريتها. راجعها. حرر مرة أخرى!	 

مالحظات وأسئلة

•     أظهر لنا صفحة املستخدم التي قمت بإنشائها يف املنتديات!

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA
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3 3 مساهامتك األوىل

زر شكرا لك!

ويكيبيديا هي عملية تعاونية. ال ميكن ألي محرر كتابة مقال مبفرده ، أو توقع األسئلة الرئيسية 

لكل قارئ عند كتابة قسم رئييس. إن الجمع بني مهارات الكتابة والبحث والتنسيق ملجموعة من 

املساهمني هو كيفية بناء املجتمع للمقاالت األكرث شموالً وفائدة عىل ويكيبيديا.

يوفر زر "شكرًا" طريقة لتقديم مالحظات إيجابية عىل ويكيبيديا. تتيح هذه امليزة للمحررين 
إرسال إشعار "شكر" للمستخدمني الذين أجروا تعديالت مفيدة - باستخدام رابط "شكر" صغري يف 

صفحة تاريخ.

عندما تقوم بتسجيل الدخول إىل حساب ويكيبيديا الخاص بك ، ميكنك العثور عىل زر "شكرًا" 

بجوار ملخص كل مساهمة يف عالمة التبويب " تاريخ" يف أي مقالة يف ويكيبيديا.

سّجل الدخول إىل ويكيبيديا باستخدام حسابك الذي تم إنشاؤه مؤخرًا	 

ابحث عن مقال عن موضوع يثري اهتاممك	 

نشاط

لنقم مبحاولة!

انقر فوق عالمة التبويب تاريخ الخاصة باملقال	 

انظر إىل أحدث املساهامت التي قام بها محررو ويكيبيديا	 

انقر عىل خيار "شكر" بجوار املساهمة وقم بتأكيد اإلجراء	 

لقد أظهرت للتو االمتنان ملحرر متطوع وساعدت يف جعل ويكيبيديا مكانًا أكرث ودية!	 
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تساعد القراء أيًضا يف العثور عىل معلومات إضافية حول املوضوع حتى يتمكنوا من متابعة بحثهم عن معلومات خارج ويكيبيديا. 

عالوة عىل ذلك ، فأنت تعمل بنشاط عىل تحسني املوسوعة التي يستشريها ماليني األشخاص كل يوم.

ميكنك إضافة اقتباس ملقالة ويكيبيديا بالنقر فوق عالمة التبويب "تحرير" واختيار خيار "استشهد" يف قامئة التحرير.

أضف اقتباًسا

كام تعلمت يف الوحدة الثانية ، تعترب مقاالت ويكيبيديا موثوقة مثل مصادرها. سيتم الطعن يف البيانات 

الواردة يف مقالة ويكيبيديا والتي ال يدعمها مصدر موثوق وميكن حذفها. قد تصادف عالمة "االقتباس 

مطلوب" يف املقاالت حيث ال يدعم مصدر ميكن التحقق منه ادعاءات معينة.

تشجع املبادرات مثل # 1lib1ref األشخاص عىل تحسني مقاالت ويكيبيديا عن طريق إضافة اقتباسات 

لتحسني إمكانية التحقق من محتوى ويكيبيديا. من خالل إضافة مصادر موثوقة ملقالة ويكيبيديا ، فإنك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1Lib1Ref
https://ar.wikipedia.org/wiki/1Lib1Ref
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إذا كنت تريد معرفة املزيد حول املساهمة باملعرفة يف ويكيبيديا ، فراجع املصادر التالية:

تابع رحلة التحرير الخاصة بك عىل ويكيبيديا

ك
مات

لو
ملع

سّجل الدخول إىل ويكيبيديا باستخدام حسابك الذي تم إنشاؤه مؤخرًا	 

ابحث عن بعض املقاالت الخاصة مبوضوع مألوف لك	 

حدد املصدر )املصادر( التي ميكن أن تساعد يف التحقق من املعلومات الواردة يف مقالة 	 

نشاط

جرب بنفسك!

ويكيبيديا

حدد موقع الجملة أو الفقرة حيث تريد إضافة االقتباس	 

انقر فوق الزر "تحرير"	 

انقر فوق الزر "استشهد" يف القامئة العلوية	 

ستتيح لك النافذة املنبثقة إنشاء اقتباس تلقائيًا من عنوان URL أو رقم ISBN أو DOI أو إضافة االقتباس يدويًا.	 

انقر فوق "إدراج". سرتى رقم االقتباس يف املقالة.	 

انقر فوق الزر "نرش التغيريات" يف الجزء العلوي األمين وأضف ملخًصا صغريًا لإلجراء الذي قمت به. ميكنك أيًضا 	 

1lib1ref # استخدام وسم

شارك يف املنتدى عرًضا موجزًا لتجربتك يف القيام بهذه األنشطة ، وأخربنا إذا كانت لديك فرصة للقيام بأي مساهامت 	 

أخرى يف ويكيبيديا حتى اآلن!

بدالً من ذلك ، ميكنك استخدام لعبة Citation Hunt للبحث عن مقاالت ويكيبيديا التي تحتاج إىل استشهادات.	 

Wikipedia Adventure: نشاط شبيه باللعبة يرشدك خالل أساسيات تحرير ويكيبيديا. متوفر باللغة 	 

اإلنجليزية فقط.

مقدمة عن تحرير ويكيبيديا: مجموعة من املبادئ التوجيهية والربامج التعليمية والكتيبات التي تغطي 	 

مختلف املعارف واملهارات الالزمة لتحرير ويكيبيديا. متوفر بأكرث من 100 لغة.

https://citationhunt.toolforge.org/ar?id=767c679c
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
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%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
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مالحظات وأسئلة
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3 4 كيف ينظم محررو ويكيبيديا املساهامت

ميكن ربط املامرسات املطلوبة للمشاركة يف إنشاء مقال عىل موقع ويكيبيديا 

ارتباطًا مبارًشا باملبادئ الكامنة وراء التعلم القائم عىل املرشوع: إنه نشاط يركز 

عىل االستفسار والتفكري والنقد واملراجعة وعمل الخدمة العامة. يواجه الطالب 

عند إنشاء مقال عىل موقع ويكيبيديا تحديًا حقيقيًا يتمثل يف إنشاء املعرفة ، 

وهو منتج عام يدفعهم نحو التميز ، وفرصة للتواصل العام والتأمل.

هذا هو السبب يف قيام االساتذة يف جميع أنحاء العامل بدمج ويكيبيديا يف 

فصولهم الدراسية لتعزيز التفكري النقدي وحل املشكالت والتعاون ومهارات 

االتصال لدى طالبهم. مع وجود املاليني من مشاهدات الصفحات كل شهر 

وماليني القراء الذين يعتمدون عىل ويكيبيديا كمصدر للمعلومات ، يسعى 

مجتمع املتطوعني يف ويكيبيديا للتأكد من أن محتوى املقاالت عىل ويكيبيديا كاملة ومحدثة.

 

دعونا نلقي نظرة عىل بعض الطرق العديدة التي ينظم بها الويكيبيديون أنفسهم بشكل تعاوين إلنشاء محتوى عايل الجودة عىل 

ويكيبيديا ودعنا نفكر يف كيفية تطبيق هذه اآلليات والقيم يف الفصل الدرايس.

مرشوع وييك

مرشوع وييك هو مرشوع تعاون بني Wikimedians الذين يريدون العمل مًعا كفريق واحد لتحسني ويكيبيديا. غالبًا ما يركز 

املحررون املتطوعون الذين يقررون التعاون يف مرشوع وييك عىل موضوع معني أو جزء معني من املوسوعة أو مرشوع معني.

أمثلة عىل مشاريع الوييك

 

مرشوع وييك التعليم

يهدف املرشوع إىل تطوير وتوحيد املحتوى املتعلق بالتعليم عىل ويكيبيديا. يقوم املتطوعون املشاركون يف هذا املرشوع 

بصيانة وتحسني جميع املقاالت ضمن فئة التعليم.

مرشوع وييك الطب

يهدف املرشوع إىل إدارة املقاالت الطبية يف ويكيبيديا واملساعدة يف تنظيمها. يعمل مجتمع التحرير الطبي بجد للحفاظ عىل 

مستوى عاٍل من املحتوى الطبي عىل ويكيبيديا وتنسيق الرشاكات والتعاون للتأكد من توفر محتوى طبي عايل الجودة يف 

العديد من مواقع ويكيبيديا اللغوية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Resources/Wikimedia_Education_database
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%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%B7%D8%A8
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الحمالت واملسابقات

فروع ويكيميديا

تساعد حمالت المحتوى والمسابقات في حركة ويكيميديا في نمو المجتمعات خارج الويكي التي تقدم محتوى جديًدا ومساهمين 

في مشاريع ويكيميديا وتحفيز المجتمعات الحالية على المشاركة بنشاط أكبر. غالبًا ما تسهل هذه األنشطة المحتوى المتنوع 

والجديد ، وتقوي مهارات وقدرات والتزام المحررين والمنظمين الحاليين.

بعض أبرز الحمالت يف حركة ويكيميديا هي:

 :Art and Feminism

الفن والنسوية هي حملة سنوية تعمل عىل تحسني املحتوى الخاص باملرأة والفنون عىل 

ويكيبيديا ، وتشجيع مشاركة النساء يف املوسوعة.

 :Wikipedia Asian Month

ويكيبيديا الشهر اآلسيوي هو حدث سنوي عرب اإلنرتنت يهدف إىل الرتويج للمحتوى اآلسيوي يف ويكيبيديا.

:Wiki Loves Monuments

 ويك تهوى املعامل هي مسابقة صور عامة حول آثار الرتاث الثقايف ، تنظمها فصول ومجموعات ويكيميديا ومتطوعو ويكيبيديا 

املحليون.

 AfroCine project

وحمالت أخرى.

الفروع التابعة لحركة ويكيميديا هي مجموعات منظمة مستقلة ومعرتف بها رسميًا من األشخاص الذين يعملون مًعا لدعم حركة 

ويكيميديا واملساهمة فيها. كام تهدف إىل تنظيم األنشطة واملشاركة فيها لدعم حركة ويكيميديا واملساهمة فيها ، مثل املؤمترات 

اإلقليمية و التواصل والعالقات العامة والسياسة العامة واملنارصة وغريها.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affiliates/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns
https://meta.wikimedia.org/wiki/Art_and_Feminism
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_AfroCine_Project
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArtAndFeminism_logo_with_wordmark.svg
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affiliates
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ما هي تجربتك مع التعلم القائم عىل املشاريع يف الصف الخاص بك؟ ما هي بعض 	 

مزايا وتحديات تطبيق هذا النموذج؟

ما هي املبادئ أو املامرسات من طريقة تنظيم املتطوعني للمساهمة يف ويكيبيديا التي 	 

ميكنك إدخالها يف أنشطة صفك؟

نشاط

لدى مؤسسة ويكيميديا ثالثة مناذج نشطة للحركة: الفصول واملنظامت املواضيعية ومجموعات املستخدمني.

فصول ويكيميديا املحلية:

فصول ويكيميديا هي فصول غري ربحية مستقلة متثل حركة ويكيميديا وتدعم العمل الحريك عىل مستوى العامل ، وتركز يف 

منطقة جغرافية محددة.

منظامت ويكيميديا املواضيعية:

ي منظامت غري ربحية مستقلة متثل حركة ويكيميديا وتدعم العمل الذي يركز عىل موضوع معني أو موضوع أو موضوع أو 

قضية داخل أو عرب البلدان واملناطق.

مجموعات مستخدمي ويكيميديا:

مجموعات املستخدمني هي مجموعات عضوية مفتوحة مع شخص اتصال مؤسس وتاريخ املشاريع ، وهي مصممة لتكون 

سهلة التكوين.

ال تنىس مشاركة أفكارك يف املنتدى املخصص

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_thematic_organizations/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_user_groups/ar
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3 5 املامرسات التحويلية لبناء املعرفة املجتمعية

ميكن ألي شخص تعديل ويكيبيديا. يتم تشجيع األشخاص 

من جميع املجاالت املهنية والجنسيات واألجناس عىل 

املساهمة يف مجموع املعرفة.

ومع ذلك ، ال تزال هناك حواجز متنع الناس من أن 

يكونوا مبدعني نشطني للمعرفة عىل ويكيبيديا ، ال سيام 

يف املجتمعات التي تم استبعادها بشكل منهجي والتي 

ما زالت معارفها وتقاليدها ولغاتها وقصصها مفقودة من 

ويكيبيديا واإلنرتنت األوسع.

ميكن أن تتخذ هذه الحواجز شكل فجوات يف املهارات 

الرقمية ، والتكلفة والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ، وعدم االعرتاف مبصادر املعرفة األكادميية املحلية ، أو عدم القدرة عىل االنخراط يف عمل غري مدفوع األجر.

“Whose Knowledge” هي منظمة تعمل جنبًا إىل جنب مع املجتمعات غري املمثلة عىل اإلنرتنت لبناء اسرتاتيجيات للمشاركة 

وااللتزام يف املجال الرقمي ، مبا يف ذلك تحرير ويكيبيديا وإضافة صور النساء إىل ويكيميديا كومنز.

 ”Whose Knowledge" كيف تبدو هذه االسرتاتيجيات؟ ما الذي ميكن أن يتعلمه اختصاصيو التوعية من طريقة

  نهج إنشاء املحتوى عرب اإلنرتنت ومراكز املعرفة من الهوامش؟ يقولون لنا:

"ويكيبيديا ، عىل الرغم من طبيعتها املجهولة ، هي مجتمع من أناس حقيقيني. يستضيف الويكيبيديون 

اجتامعات التحرير واللقاءات ومسابقات الصور و عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

من أجل متثيل معرفتنا عىل ويكيبيديا ، تعلمنا وما زلنا نتعلم أهمية بناء عالقات مع املحررين القدامى 

، وخاصة أولئك الذين يشاركوننا رغبتنا يف تضمني املعرفة املهمشة بشكل أفضل يف املوسوعة.

يستغرق بناء العالقات وقًتا ، ولكن هناك العديد من مجموعات ويكيبيديا التي تعمل عىل قضايا 

التحيز املنهجي ، سواء كانت الفجوة بني الجنسني ، أو نقص املحتوى عن األشخاص املثليني ، أو 

األشخاص من الشتات األفريقي ، أو الداليت / األديفايس / الباهوجان ، أو ثقافة السكان األصليني ، أو 

التقاطع من هذه القضايا ". )مصدر(

https://whoseknowledge.org/
https://whoseknowledge.org/
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/11/OurstoriesOurknowledges-Part3.pdf
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نظرًا ألن العامل ينتقل عرب اإلنرتنت بشكل متزايد للحصول عىل املعرفة واملعلومات ، أصبحت الرؤية عىل منصات مثل ويكيبيديا أكرث 

أهمية. غالبًا ما يكون محتوى ويكيبيديا هو أول عنرص بحث يتم إرجاعه عند إجراء بحث يف Google. ومع ذلك ، نظرًا ألن محرري 

ويكيبيديا مييلون إىل أن يكونوا أغلبية ساحقة من البيض والذكور  و من الشامل العاملي يف األصل ، تظل الكثري من معرفة العامل 

مفقودة من املصدر. ملعالجة هذا األمر ، تبذل املجتمعات املهمشة جهوًدا إلضافة معرفتها إىل ويكيبيديا. لدينا جميًعا قصًصا فريدة 

إلضافة معرفتنا إىل ويكيبيديا ، ونشارك هذه القصص هنا حتى يتمكنوا من إعالم وإلهام املزيد من الجهود لرتكيز املعرفة املهمشة يف 

املوسوعة األكرث زيارة يف العامل.

Perse قصة

بدأت باستخدام ويكيبيديا يف دورايت يف خريف 2018. لقد استخدمت التعلم القائم عىل املكان كلام أمكن ذلك وشعرت أن الرتكيز 

عىل تجربة Kumeyaay املحلية األصلية كان رضوريًا لتدريس دورة حول إنهاء االستعامر للسكان األصليني يف قسم الدراسات العرقية 

يف جامعة سان دييغو. كان الغرض من إرشاك طاليب كطالب ويكيبيديني هو تفكيك الطرق التي يتسلل بها االستعامر االستيطاين إىل 

جسد املعرفة ويشكلها. من خالل الرتكيز عىل ويكيبيديا اإلنجليزية ، متكن طاليب من اختبار منصة ذات تأثريات عاملية. تضمنت 

أصول التدريس التي استخدمتها نقد افرتاضات ويكيبيديا واستخدام أصول التدريس إلزالة االستعامر إلكامل مرشوع التحرير. يعد 

تعيني القراءات والواجبات التي تتضمن األسس األنطولوجية واملعرفية األصلية أمرًا رضوريًا إلنشاء فصل درايس إلزالة االستعامر.

وشارك بأفكارك حول:

الجودة الشاملة للمقاالت

العنارص املفقودة من كل مقالة بناًء عىل معرفتك الخاصة باملوضوع

املصادر التي ميكنك استخدامها إلضافة مزيد من املعلومات 

حول هذا املوضوع عىل ويكيبيديا

شجعك التمرين السابق عىل التفكري يف قيمة معرفتك الخاصة باملوضوعات التي قد تكون مفقودة من ويكيبيديا. باإلضافة إىل ذلك 

، كنت قادًرا عىل إجراء استكشاف أول ملدى توافر )أو نقص( املصادر التي ميكن أن تساهم يف توسيع هذه املوضوعات. كيف ميكن 

لألساتذة توجيه الطالب إلضافة معرفتهم املحلية إىل ويكيبيديا؟ ستجد مثااًل واحًدا يف املنشور أدناه.

مالحظة: تم نرش املقالة التالية يف األصل يف سلسلة “Our Stories, Our Knowledges” ، وهي عبارة عن مجموعة من الخربات 

 Project Mukti و Equality Labs و Okvir جنًبا إىل جنب مع ”Whose Knowledge"واألفكار من العمل الذي قامت به منظمة

واملجتمعات األمريكية األصلية يف Kumeyaay و Shoshone وحركة ويكيميديا.

تحرير ويكيبيديا

قبل أن تقرأ املقال ، فلنقم بتمرين رسيع! اذهب إىل ويكيبيديا وحاول أن تجد:

مقال طبق مشهور عامليًا

مقال طبق محيل من بلدك

https://whoseknowledge.org/resource/our-stories-our-knowledges-the-full-series/
https://whoseknowledge.org/
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يف املقرر الدرايس الخاص يب ، أردت من طاليب أال ينشئوا مقاالت جديدة يف ويكيبيديا فحسب ، بل أن يكتبوها بطريقة تحرتم العنارص 

األربعة ألبحاث السكان األصليني: املعاملة باملثل ، واالحرتام ، واألهمية ، واملسؤولية. لذلك ، تم اختيار موضوعات املقاالت بالتشاور 

مع أهل Kumeyaay )الصلة(. أقام طاليب عالقات مع األشخاص الذين كانوا يكتبون عنهم )االحرتام(. لقد فكروا يف الطرق التي كانوا 

يتعلمون بها من املجتمع وأهمية توفر املقاالت ألفراد Kumeyaay )املعاملة باملثل(. أخريًا ، دعوا املجتمع لعرض املقاالت مًعا وتقديم 

اقرتاحات التحرير )املسؤولية(.

ما نوع األنشطة التي أجريتها لتشجيع طالبك عىل إنشاء محتوى عرب اإلنرتنت؟	 

ملاذا من املهم للمجتمعات غري املمثلة أن تصبح منتجة نشطة للمعرفة عرب اإلنرتنت؟	 

ما مدى ثقتك يف إضافة معرفتك الخاصة إىل ويكيبيديا؟ ما الذي يجعلك تشعر مبزيد 	 

من الثقة للقيام بذلك؟

نشاط

تأمالت ما بعد القراءة
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لقد أكملت الوحدة 3!

خذ لحظة ملشاركة هذا اإلنجاز يف املنتدى!
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مالحظات وأسئلة
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النشاط األخري: 

دمج ويكيبيديا يف دروسك

حان الوقت اآلن لتطبيق معرفتك!

العصف الذهني:

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

ضع يف اعتبارك املهارات القابلة للتحويل 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.

راجع املسودة التي كنت تعمل عليها يف نهاية الوحدتني 1 و 2 وقم بإجراء أي تحسينات رضورية.	 

شارك خطة الدرس النهائية الخاصة بك يف مجموعة املنتدى للحصول عىل تعليقات من زمالئك.	 
أحرضه إىل فصلك الدرايس!	 
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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 متكنوا 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 متثيل 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؟



44

  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 متثيل 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

متثيل البيانات عىل ويكيبيديا

كيف ميكن تقديم املعلومات 

بطرق مختلفة؟ ما هي فوائد متثيل البيانات 

من خالل الرسومات؟

الحاسوب أو الهاتف املحمول، اتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة

يقوم الطالب بتحديد ومتثيل 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 متثيل 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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