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املؤلف هلذه  .السياحة يف بالد مصرعن النشاط التاريخ وكيف تطور قالة خيربلنا عن هذه امل 

كثري من املقالة يف اإلنرتنيت. هذا الناقد من يؤلف  املقالة هو صابرين السعو. هو الناقد احلر الذي قد 

اليف هذ هورالناس املش برغم اىل ذلك، حاصل من  .إلنه كثري من خربات إلنتاج عن املقالة ا ا

املقاالت، وسوف يسبب فإن القارئ متابعة القراءة األوىل هلذه املواد اليت الشهرة يف جمال كتابة 

 .تنتجها له

ن أهذا ميكن . لقد وجدت أن املوقع لديه عيوبه اخلاصة، من وجهة نظري حول هذا املقال 

رة الشك يف معلومات حول صحة . يثبت من قبل املوقع ميكن حتريرها وتعديلها سيؤدي ذلك إىل إ

يف نفس الوقت، هذا سوف يتسبب يف املوقع سوف يكون على . حيث ميكن تعديلها املعلومات

 .معلومات إضافية غري دقيق من قبل شخص غريب



ذه املقالة  مبعرفة العام أو كما معروف عن غالبا جلميع البشر عن املوضوع قد يبدأ الؤلف 

ا هذه من أمر أشياء طبيعية يف  لكتب املقالة. هذه تسمح القراء تفهم ماذا اليت تقصدها املؤلف إل

ا ال يوجد الكلمات الغريبة أو الشاك أو عنصر هذه املوضوع كتابة املقالة.   الوضوح جلميع القراء إل

از يف م ذه بالغية مثل ا  املقالة من البداية حىت النهاية. ملواصلة القراءةسيأثر القراء سبب وضوعه. 

هذا اختار الكلمة. املؤلف يف ات ز ممي يالتعليق عن طريق كتابة عن هذه املقالة ه 

إلضافة إىل ذلك ، من مالحظيت يف . املؤلف جيد يف اختيار الكلمات املستخدمة يف هذه املقالة

ت  يرتب املؤلف عن. أو الفكرة احملتوىرتب املقالة ، فإن املؤلف حكيم أيًضا يف تهذه  هذا يف حمتو

التعب   استخدام احملتوى املنظم سيؤدي إىل عدم شعور. بشكل منظم والتحكم فيهامكتوبة النص 

إلضافة إىل ذلك، فإن استخدام حمتوى منظم مهم أيضا لتجنب اإلفراط للقارئ من قراءته. يف  و

م ضمن مقال الثقة يف اختيار  وماهر على الرغم من أن املؤلف حكيم .من الكتاب يف كتا

 يف اآلية. أدوات الربط الكلمات وترتيب اجلمل ، إال أن هناك نقًصا حيتاج إىل تصحيح من حيث

ت يساهم منفعة كبرية  إذا متكن املؤلف من . يف بناء مجلة مثالية وجيدةإن أدوات الربط يف اآل

ته يف املقالة ، فسيؤدي ذلك إىل إعجاب كتابته و أدوات الربط إضافة   ممكن سيكون عندهيف كتا

 .يف عرض األفكار فصل خاص

أيضا يقسم اىل النقاط الصغري ليسهل القارئ تركيز عن أفكار الذي يقصده هذه املقالة  

كما عرفنا، أن البشر يف   .انتباه القراءة من أجل جذب النقاطالكاتب جيب أن تتضاعف املؤلف. 

يف هذه  شاهدالعيب األخري الذي  .بطريقة سريعة وسهلةعصر اليوم حيب أن حيصل املعلومات 



ت عدم اخلامتة. مقصود اخلامتة هي  املقالة هو يؤدي عدم . النتائجأو نتيجة الرأي أو ملخص احملاد

التساؤل حول نتائج هذه املقالة. مع هذا سوف تثبط القراء وجود تغطية يف هذه املقالة للقراء إىل 

 .بعد فرتة طويلة من قراءة املقال

اخالصة القول،   ها وعيو حنن حباجة إىل رصد مستمر وقراءة الكتابة  . هذه املقالة هلا مزا

 .اآلخرين لتحسني طريقتنا يف كتابة املقاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


