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 الدليل السريع للتنسيق لمجموعات الترجمة في برنامج ويكيبيديا للتعليم

By Reem Al-Kashif 

 أهم العناصر التنسيقية في مقاالت ويكيبيديا. الدليل يشرح هذا

 عناصر التنسيق األساسية:

 

 

 

عندما نترجم المقالة من لغة أجنبية إلى أخرى، تكون القاعدة األساسية هي نقل كل عناصر التنسيق من المقالة األجنبية 

 جعل الخط غليًظا في المقالة العربية.نجد الخط غليًظا في المقالة األجنبية، نإلى العربية )كالمرآة(. مثال: عندما 

 

الخط 

 الغلٌظ

– لوصلة الداخلٌةا

نص قابل للضغط 

 علٌه لونه أزرق

1العنوان حجم   

لصورا

 ة

2العنوان حجم   

لمراجعا  
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 سُتفتح هذه النافذة تلقائًيا. ُيرجى اختيار ، عند البدء في أول خطوةمالحظة: 

 "بدل إلى محرر المصدر"
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فً التنسٌق وتطبٌق الخطوات التالٌة، احرص على فتح مساحة/صندوق التعدٌل فً المقالة التً ترٌد إضافة  بل البدءق

 ترجمتك بالعربٌة إلٌها. ولفتح صندوق التعدٌل نتبع الخطوات التالٌة:

 نفتح المقالة باللغة العربٌة.. 1

 . نضغط على "عدل" أعلى الصفحة:2

 

__________________________________________________________________ 

 شرح عناصر التنسيق

 الخط الغليظ والمائل. 1

 الخطوات:

 د النص المطلوب جعله غلًٌظا فً المقالة العربٌة.نحد. 1

 .للخط المائل Aللخط الغلٌظ أو  من الشرٌط العلوي Aعلى زر  نضغط. 2

 حفظ. نضغط. 3
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 . الوصالت الداخلية2

 لٌتمكن القارئ من االستزادة بالمعلومات عنه. على وٌكٌبدٌا داخل مقالة بمقالة خاصة بههً طرٌقة لربط نص 

 فً المقالة العربٌة. إضافة الوصلة لهد النص المطلوب نحد. 1

 من الشرٌط العلوي. . نضغط على عالمة السلسلة2

 

أن "الصفحة موجودة"،  ناعل سٌظهر لرٌد أن ٌصل إلٌها النص موجودة فً وٌكٌبدٌا بالفنإذا كانت المقالة التً . 3

 فعله هو الضغط على "أدرج الوصلة". نافٌصبح كل ما علٌ

 

 حفظ. نضغط. 4
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 . العناوين مختلفة األحجام3

ٌُمكن استخدامها داخل المقاالت. 5 توجد  أحجام للعناوٌن 

 :حجم عنوان تعٌٌنخطوات 

 د النص.حدن. 1

 ضغط على "متقدم" من الشرٌط العلوي.ن. 2

 ار حجم العنوان المناسب.نختضغط على "عنوان" ون. 3

 

 حفظ. نضغط. 4
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 . إضافة صورة4

. نذهب للمقالة األجنبٌة، ونضغط على الصورة التً 1

 منفصلة. ح الصورة فً نافذةتنرٌد نقلها، فتف

 

وهو  (:file)من بعد  اسم الملف (copy)أو  نسخن. 2

 .ٌكون فً األعلً

 

ونضغط  ذهب لصندوق تحرٌر المقالة العربٌةن. 3

 بالماوس على المكان الذي نرٌد أن تظهر الصورة فٌه.

  .ضغط عالمة الصورةن. 4

 

 .اسم الملف فً الخانة األولى (paste)أو  لصقن. 5

 

 ما عادة نص هو والتعلٌق) للتعلٌق ترجمتنا نضع. 6

 (.لٌوضحها الصورة ٌرافق

 

 

 

.حفظ نضغط. 7
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 . إضافة المراجع5

 مالحظة: المراجع ال ُتترجم.

 موقع المرجع فً النص األجنبً. نعرف. 1

 

)أو المقابل لها فً اللغات  edit. نضغط على 2

 األخرى( فً المقالة األجنبٌة.

 

 نذهب لموضع المرجع فً النص األجنبً.. 3

 ود إضافتهننسخ نص المرجع الذي ننحدد ثم و

 .<ref/< وننتهً عند >ref>بداٌة من 

فً المقالة العربٌة  نرٌد أن نضع فٌه المرجعالمكان الذي  عرفن. 4

 بالماوس. نضغطو

ه المرجع فً المقالة العربٌة هو نفس فٌمالحظة: المكان الذي نضع 

 المكان فً المقالة باللغة األجنبٌة.

 

 .حٌث ضغطنا بالماوس اهنضع ما نسخن. 5

ضغط حفظ.ن. 6

 


