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دلٌل استخدام مٌدٌاوٌكً

مـقـدمـة
يهدف هذا الكتاب إلى شرح موجز ألهم مشاريع ويكيميديا بشكل عام وكيفية استعمال الميدياويكي في ويكيبيديا العربية بشكل خاص.
مالحظات:


الكتاب هو مجانً ألي فرد ٌرٌد استعماله تحت بنود رخصة  GNUللوثابق الحرة.



سٌتم اعتماد األرقام العربٌة ذات النمط ( …  )1 2 3وكذلك الرموز الالتٌنٌة والٌونانٌة المتعارؾ علٌها عالمٌا لتوحٌد وتسهٌل
عملٌة قراءة القوانٌن والعملٌات الحسابٌة بلؽات مختلفة إن وجدت.



سٌتم استعمال أحرؾ عربٌة بدٌلة للحرؾ  gعند الضرورة لعدم توافره بالعربٌة (ٌمكن أن ٌكون ج بالمصرٌة و ق بلؽة البادٌة)
ولذا سٌحل الحرؾ غ أحٌانا لإلشارة للّفظ السابق .مثال هذا عند نطق الكلمة  ، Gaussؼاوس أي أنها لٌست فعال حرؾ غ وإنما
جٌم مصرٌة أو ق بدوٌة .بالمثل الحرؾ  pسٌعامل كالحرؾ  bلٌنطق ب والحرؾ  vسٌعامل كالحرؾ  fلٌنطق ؾ.



الٌعتبر هذا الكتٌب سوى تحفٌزاً وعامالً مساعداً للقارئ فً تطبٌق مهاراته والبدء بالتحرٌر على وٌكٌبٌدٌا أو شقٌقاتها.



معظم محتوٌات الكتاب مجمّعة من صفحات مختلفة من وٌكٌبٌدٌا العربٌة مباشرة.



قد ٌحمل هذا الكتاب العدٌد من األخطاء سٌما أنه فً بداٌاته .فً هذه الحال سنكون شاكرٌن لكل من ٌساهم فً تصحٌح هذه
األخطاء أٌا ً كان نوعهاٌ .مكن اإلعالم بهذه األخطاء فً صفحة نقاش الكتاب كما ٌمكنك تنزٌل آخر إصدار منه على موقع
الكتاب:
.pdfملؾ:دلٌل_استخدام_مٌدٌاوٌكًhttp://ar.wikibooks.org/wiki/

بٌنما ٌمكن تنزٌل الكتاب مباشرة على:
 .pdfدلٌل_استخدام_مٌدٌاوٌكًhttp://upload.wikimedia.org/wikibooks/ar/7/71/
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مـعـلومـات عــامـة
مؤسسة ويكيميديا
مؤسسة وٌكٌمٌدٌا (باإلنؽلٌزٌة )Wikimedia Foundation :هً مؤسسة ؼاٌتها نشر المعرفة ،تأسست فً ٌ 20ونٌو  ،2003تتخذ من
مدٌنة سان فرانسٌسكو مقرا لها .معظم مشارٌع المؤسسة قابمة على نظام الوٌكً .من أشهر المشارٌع التابعة للمؤسسة هً وٌكٌبٌدٌا
الموسوعة ذات المحتوى الحر؛ أسست عدة فصول للمؤسسة فً بلدان مختلفة وهً ال تهدؾ للربح.
ٌمكن معرفة المزٌد هنا
مؤسسة وٌكٌمٌدٌاhttp://ar.wikipedia.org/wiki/

مشــاريـع ويـكيـمـيـديـا (بالعربية)


ويكيبيديا



ويكاموس



ويكي االقتباس



ويكي الكتب



ويكي مصدر



ويكي أنواع



ويكيميديا كومنز



ويكي األخبار



ويكي جامعة



مشاريع متعلقة
o

ميدياويكي

سوؾ ٌتم التطرق هنا لمشروع ويكيبيديا فقط كونه ٌمثل أبرز هذه المشارٌع فً الوقت الراهن.
ويكيبيديا
وٌكٌبٌدٌا (باإلنؽلٌزٌة )Wikipedia :هً مشروع موسوعة متعددة اللؽات ،مبنٌة على الوٌب ،ذات محتوى حر ،تشؽلها مؤسسة
وٌكٌمٌدٌا ،التً هً منظمة ؼٌر ربحٌة .وٌكٌبٌدٌا هً موسوعة ٌمكن ألي مستخدم تعدٌل وتحرٌر وإنشاء مقاالت جدٌدة فٌها.
شعار وٌكٌبٌدٌا تجده مطبوعا ً على صفحة ؼالؾ هذا الكتاب  .أنطلقت هذه الموسوعة بداٌة عام 2001بالنسخة اإلنكلٌزٌة.
فً مارس  2009كان فً وٌكٌبٌدٌا  15ملٌون مقالة تقرٌبًا ،مكتوبة بما ٌقارب  270لؽة .فً ٌوم  17أؼسطس 2009 ،وصلت الوٌكٌبٌدٌا
اإلنؽلٌزٌة الثالثة مالٌٌن مقال .تكتب المقاالت تعاونٌا بواسطة متطوعٌن من حول العالم و الؽالبٌة العظمى من محتوٌات الموسوعة ٌمكن
تعدٌلها بواسطة أي شخص ٌمتلك اتصاالً باإلنترنت .شهرة وٌكٌبٌدٌا تنمو بثبات منذ بداٌة عملها.
وٌكٌبٌدٌا من اإلنؽلٌزٌة  Wikipediaهً اختصار لكلمتٌن هما :وٌكً باإلنؽلٌزٌة ( Wikiفً األصل كانت مشتقة من لؽة هاواي وتعنً
سرٌع ثم أصبحت نوع من مواقع الوٌب التً ٌتم تحرٌرها جماعٌا) ،و الكلمة الثانٌة هً بٌدٌا من كلمة  Encyclopediaوالتً تعنً
بالعربٌة موسوعة .تنتشر خوادم وٌكٌبٌدٌا الربٌسٌة فً تامبا ،فلورٌدا ،وخوادم أخرى موجودة فً أمستردام و سٌولٌ .عد وٌكٌبٌدٌا من أشهر
عشرة مواقع على االنترنت على مستوى العالم.
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نتٌجة لطبٌعة وٌكٌبٌدٌا التً تسمح ألى مستخدم بتعدٌل مقاالتها ،شكك النقاد و المحللون بها و تساءلوا عن مدى مصداقٌتها و دقتها .حٌث
أنه بإمكان أي مستخدم أن ٌجري تعدٌالت على محتوٌات الموسوعة ،تزٌد احتمالٌة أن ٌضٌؾ مجهولون أو مستخدمو الموسوعة المسجلون
ً
خاصة فً
معلومات خاطبة أو ؼٌر مؤكدة ،أو ٌقوم المخربون بحذؾ أقسام من مقاالت أو إضافة تعلٌقات شخصٌة أو آراء متحٌزة،
المواضٌع السٌاسٌة و الدٌنٌة .أٌضا تثار الشكوك حول حٌادٌة المقاالت فً وٌكٌبٌدٌا ،و مدى دقة المعلومات الواردة بهذه المقاالت .حدد
القابمون على موسوعة وٌكٌبٌدٌا مجموعة من السٌاسات و التعلٌمات التً ٌجب على مستخدمً الموسوعة االلتزام بها عند تحرٌر و تعدٌل
محتوٌات الموسوعة ،هذه السٌاسات تهدؾ إلى التصدي لمحاوالت التخرٌب ،وتحاول ضمان مصداقٌة المعلومات التً تحتوٌها مقاالت هذه
الموسوعة.
لمعرفة المزٌد ٌمكنك زٌارة الصفحة:
وٌكٌبٌدٌاhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
ويكيا
وٌكٌا (باإلنؽلٌزٌة )Wikia :هً موقع وب مجانً الستضافة مواقع الوٌكً تشؽلها وٌكٌا المحدودة تأسس عام  .2004تتٌح وٌكٌا القراءة
والتحرٌر المجانً لمواقع الوٌكً التً تستضٌفها ،وتتاح محتوٌات الوٌكٌات المنشأة عن طرٌق المستخدمٌن تحت رخص حقوق متروكة.
برنامج الوٌكً المستخدم فً وٌكٌا هو المٌدٌاوٌكً.
أسس جٌمً وٌلز (الربٌس الفخري لمؤسسة وٌكٌمٌدٌا) وأنجٌال بٌسلً (التً كانت تعمل فً العالقات العامة فً مؤسسة وٌكٌمٌدٌا) وٌكٌا،
بالرؼم من ذلك فلٌس هناك أي رابط أو عالقة مباشرة بٌن وٌكٌا ومؤسسة وٌكٌمٌدٌا أو بٌن وٌكٌا ومشروع وٌكٌبٌدٌا.
التفاصٌل تجدها على الرابط
ويكٌاhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
برنامج الميدياويكي
مٌدٌاوٌكً (باإلنؽلٌزٌة )MediaWiki :هو برنامج إلدارة مواقع الوٌكً مستخدم فً كافة مشارٌع مؤسسة وٌكٌمٌدٌا ،وكافة الوٌكٌات
المستضافة فً وٌكٌا ،باإلضافة إلى مواقع أخرى كثٌرة .تم تطوٌره فً األصل لٌلبً احتٌاجات وٌكٌبٌدٌا ،الموسوعة الحرة ،لكنه اآلن
ٌستخدم إلدارة المعرفة وكنظام إدارة محتوى.
اللؽة المستخدمة فً برمجة مٌدٌاوٌكً هً بً إتش بً  PHPوهً متكاملة مع قواعد بٌانات ماي إس كٌو إل  MySQLوبوستجري إس كٌو
إل  . PostgreSQLمٌدٌاوٌكً منشور تحت رخصة غنو العمومٌة وهو حر ومفتوح المصدر.
لمعرفة المزٌد حول هذا البرنامج ٌمكنك زٌارة الصفحة:
مٌدٌاٌكًhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
رخصة غنو للوثائق الحرة
رخصة ؼنو للوثابق الحرة (باإلنؽلٌزٌة GNU Free Documentation License :؛ تختصر GNU FDL :ؼنو إفدٌإل أو  GFDLجً
إفدٌإل ) رخصة متروكة الحقوق للتوثٌق الحر ،صمّمتها مؤسسة البرمجٌات الحرة لمشروع ؼنو .ومثل ؼنو العمومٌة ،فإنها تعطً القراء
حق النسخ ،وإعادة التوزٌع ،وتعدٌل العمل ،وتتطلب أن تكون كل النسخ واالشتقاقات متوفرة تحت نفس الرخصة .ال ُنسخ ٌمكن بٌعها تجارٌا
لكن إذا تم إنتاجها بكمٌات كبٌرة (أعلى من ٌ )100جب أن ٌتوفر المستند األصلً أو الكود المصدري لمستلم العمل.
 GFDLمصممة لألدلة والكتب النصٌة وؼٌرها من المراجع والمواد التعلٌمٌة والتوثٌق الذي ٌرافق عادة برمجٌات ؼنو ،لكن ٌمكن
استخدامها ألي عمل نصً ،بؽض النظر عن طبٌعته وؼرض .على سبٌل المثال ،موسوعة اإلنترنت الحرة وٌكٌبٌدٌا تستخدمها لكل
نصوصها.
مالحظة :قد تجد غنو مكتوبة جنو فً أؼلب مشارٌع وٌكٌمٌدٌا العربٌة إال أنها تلفظ بالجٌم المصرٌة.
لمعرفة المزٌد حول رخصة ؼنو زٌارة الصفحة:
رخصة ؼنو للوثابق الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ويكيبيديا العربية
وٌكٌبٌدٌا العربٌة هً النسخة العربٌة من مشروع وٌكٌبٌدٌا .وتلقى  %0.7من زوار وٌكٌبٌدٌا.
تأسست وٌكٌبٌدٌا العربٌة فً شهر أبرٌل من سنة  2002م ،عند تأسٌسها كانت موسوعة وٌكٌبٌدٌا تحتوي على  21لؽة ،فً نهاٌة شهرها
األول كانت وٌكٌبٌدٌا العربٌة تحتوي على  4مقاالت ،وكانت تحتل بذالك المرتبة  20من حٌث عدد المقاالت من أصل ( 21أفضل رتبة
وصلت إلٌها إلى حد اآلن) ،لم تكن السنة األولى من تأسٌسها مثمرة حٌث أنهت سنة  2002بـ 6مقاالت واحتلت بذلك المرتبة  25من أصل
 ،26واصلت وٌكٌبٌدٌا العربٌة على نفس الدرب فً السنة الموالٌة " 2003م" (عدد هزٌل من المقاالت " "9إلى متم شهر آب/أؼسطس كما
أن جمٌع الوٌكٌبٌدٌات التً أنشأت بعدها كانت كلها تتجاوزها من حٌث عدد المقاالت إما فً شهرها األول أو الثانً من إنشابها) ،لكن وتٌرة
إنشاء المقاالت تسارعت ابتداء من شهر سبتمبر من نفس السنة ،لكن بقٌت متواضعة مقارنة مع وتٌرة إنشاء المقاالت فً الوٌكٌبٌدٌات
األخرى ،أنهت وٌكٌبٌدٌا العربٌة سنة  2003م بمجموع  44مقالة محتلة بذلك الرتبة  41من أصل .46
فً سنة  2004م وصلت وٌكٌبٌدٌا العربٌة إلى أدنى رتبة لها على اإلطالق منذ إنشابها إلى اآلن (الرتبة  49من أصل  (52وذلك فً شهر
فبراٌر ،لكن تلك السنة شهدت الوالدة الحقٌقٌة للوٌكٌبٌدٌا العربٌة حٌث تسارعت وتٌرة إنشاء المقاالت بشكل مالحظ وأنهت السنة بـ1436
مقالة محصلة بذلك على المرتبة  46من أصل .171
فً سنة  2005م  :واصلت وتٌرة إنشاء المقاالت فً التسارع لكن هذا لم ٌجنبها العودة إلى أدنى رتبة لها " "49من أ صل  176فً شهر
أبرٌل برصٌد  2055مقالة ،لتبدأ رحلة الصعود حٌث أتمت السنة متجاوزة  13وٌكٌبٌدٌا لٌنتهً بها المطاؾ فً المركز الـ 36وتتخطى
حاجز العشرة آالؾ مقالة فً  25دٌسمبر  .2005فً  2006م واصلت مسٌرة الصعود فً الترتٌب العام لتنهً السنة ب  21,767مقالة
وفً المركز الـ .34فً  2007م تخطت وٌكٌبٌدٌا العربٌة حاجز  50,000مقالة فً  31دٌسمبر  2007لتنهً السنة فً المركز الـ.33


فً  2008م  :تخطت حاجر  75000مقالة فً  30أؼسطس  2008م لتنهً السنة فً الرتبة  27بحوالً  80,000مقالة.



فً  2009م :شهدت هذه السنة تجاوز وٌكٌبٌدٌا العربٌة لمثٌلتها باللؽة العبرٌة لتصل إلى المركز الـ 26لكنها عادت إلى المركز
الـ 27بعد تخطً وٌكٌبدٌا الكورٌة لها ،كما شهد عام  2009تخطً حاجز الـ 100,000مقالة فً  25ماٌو .2009



فً شهر فبراٌر  2010أصبح فً وٌكٌبٌدٌا العربٌة ما ٌزٌد عن  120,000مقالة 599,000 ،صفحة 250,000 ،مستخدم
مسجل ،و 6,400ملؾ وسابط .وبذلك تحتل وٌكٌبٌدٌا العربٌة حالٌا المرتبة الـ 25فً قابمة الوٌكٌبٌدٌات من حٌث عدد المقاالت.



فً  19أبرٌل  2010أصبح عدد مقاالت وٌكٌبٌدٌا العربٌة هو .125,000



بنهاٌة ٌونٌو  2011بلػ عدد مقاالت وٌكٌبٌدٌا العربٌة  150,000مقالة.

ٌمكنك االطالع على تفاصٌل وٌكٌبٌدٌا العربٌة عبر هذه الوصلة:
وٌكٌبٌدٌا العربٌة http://ar.wikipedia.org/wiki/
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الدخول إلى ويكيبيديا العربية
إذا كنت جدٌدا على وٌكٌبٌدٌا العربٌة فستعلم حتما ً أنها ؼنٌة عن التعرٌؾ .تخٌل لو كنت تكتب على محرك بحث عن موضوع علمً ،أدبً
تارٌخً أو نحوه .ما هً الروابط التً ستظهر لك فً مقدمة النتابج؟

موقع وٌكٌٌبٌدٌا العربٌة على الوٌب http://ar.wikipedia.org

عند طلب هذه الصفحة فإنه ٌتم تحوٌلك تلقابٌا إلى الصفحة الربٌسٌة المبٌنة فً الصفحة التالٌة.
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عنوان الصفحة
دخول\إنشاء حساب

قد ٌختلؾ شكل الواجهة بحسب إعدادات المستخدم .إذا كانت مسجال فً الموسوعة فمن األفضل لك تسجٌل الدخول بالنقر على
دخول\إنشاء حساب لتظهر لك النافذة التالٌة.

لتسجيل حساب جديد

تسجيل دخول المستخدمين
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ال ٌعد التسجٌل إجبارٌا وإنما مستحسن خاصة أن المسجلٌن سٌمتلكون بعض المزاٌا اإلضافٌة تلقابٌا (تذكر أن وجود اسم لك ٌجعل من
السهل على اآلخرٌن التواصل معك) .بعد تسجٌل الدخول ٌتم استبدال عنوان ( IPأحٌانا) بإسم المستخدم كما بالصورة التالٌة:

تسجيل الخروج

مساهمات
المستخدم

قائمة المراقبة

تفضيالت
المستخدم

صفحة نقاش
المستخدم

اسم المستخدم
بعد الدخول

تهتم واجهة المستخدم بعرض معلومات المستخدم التً ٌقوم بتحرٌرها فً صفحته الخاصة .فً الحالة االفتراضٌة تكون هذه الصفحة ؼٌر
منشأة بعد وٌكون لها وصالت حمراء (مقالة) وٌكون خٌار التعدٌل علٌها معلما بـ(أنشئ) .أما بعد إنشابها ٌتحول االرتباط إلى الكلمة تعديل.
صفحة المستخدم تمثل المسار أو المجلد الربٌسً والتً منها ٌمكنه من خاللها إنشاء صفحات شخصٌة فرعٌة .تعتبر صفحة المستخدم مثل
أي صفحة أساسٌة وال ٌحق للمستخدمٌن اآلخرٌن تعدٌل صفحات المستخدمٌن التً ال تعود لهم إال بإذن من المستخدم نفسه (ربما بهدؾ
المساعدة) .بدال من ذلك توجد صفحة شقٌقة تدعى صفحة النقاش أو (نقاش) والتً ٌتبادل بها المستخدمون رسابلهم ونقاشاتهمٌ .مكن
للمستخدم أٌضا إنشاء صفحات فرعٌة ضمن هذه الصفحة بهدؾ أرشفة أو تنظٌم ملفات نقاشاته.
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إذا لم تكن مسجال بالموسوعة بعد وترؼب بالتسجٌل ٌمكنك اختٌار (قم بإنشاء حساب) من نافذة تسجٌل الدخول السابقة.

أعد كتابة هذه الكلمة في المربع أدناها للتحقق من
جدية األمر فأحيانا تقوم بذلك برامج تجسس أو بوتات.

اختر اسما ُ مناسبا وكلمة سر خاصة بك.

اسم المستخدم قد ٌكون بالعربٌة أو اإلنؽلٌزٌة أوبأحرؾ مركبة باإلضافة لبعض الرموز كالفراؼات .إن كنت مهتما ً بتوحٌد اسم المستخدم
فمن األفضل أن ٌكون اسمك باإلنؽلٌزٌة كً ٌتمكن اآلخرون من فهم توقٌعك فً مشارٌع وٌكٌمٌدٌا األخرى.

عودة إلى صفحات المستخدم ...قابمة تفضيالتي تشبه لوحة التحكم فً الملتقى حٌث ٌمكنك تعدٌل بٌاناتك مثل اإلسم ،تؽٌٌر كلمة السر،
إعداد الوقت ،إعداد الواجهة (بمافً ذلك لؽة العرض) ،إدارة الحساب العام (توحٌد الحساب) ،وما إلى ذلك.
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إضافة لذلك فإن كل تعدٌل ٌقوم به المشترك فً الموسوعة ٌراكم عداد التعدٌالت التً ٌقوم بها آلٌا والتً ٌمكنه وٌمكنك مشاهدتها
بتفاصٌلها وتوارٌخها من قابمة مساهماتي (كما ٌمكنك مشاهدة مساهمات اآلخرٌن فً صفحتهم أو صفحة نقاشهم عبر الوصلة مساهمات
المستخدم.
ٌفٌد التوقٌع فً إبدال اسم المستخدم بأي اسم آخر ٌوضع فً هذا المربع أثناء النقاشات والحاق التوقٌع.
تظهر عضوٌة المستخدم تلقابٌا فً قابمة التفضٌالت أٌضا وتكون العضوٌة األولٌة أو االفتراضٌة لجمٌع المستخدمٌن المسجلٌن هً
(مستخدمون ،مستخدمون مؤكدون تلقابٌا) مالم ٌقم اإلداري بإعادة النظر فً هذه الصالحٌات .تسمح هذه الصالحٌات فً الوقت الحالً
بتحرٌر أو إنشاء أي صفحات ؼٌر محمٌة .الصفحات المحمٌة هً تلك الصفحات التً ٌعتقد اإلدارٌون أنها هامة وقد ٌؤدي تعدٌلها إلى
اإلضرار بسٌاسة المحتوى فٌقومون بحماٌتها وقد تكون هذه الصفحات إما محمٌة كلٌا بحٌث الٌستطٌع حتى المسجلون تعدٌلها سوى
اإلدارٌٌن وقد تكون حماٌة جزبٌة بحٌث ٌستطٌع المستخدمون العادٌون تعدٌلها بٌنما الٌستطٌع الزوار فعل ذلك.
تهتم قائمة مراقبتي بعرض جمٌع الصفحات التً تم إضافتها لقابمة المراقبة والتً تحدث تؽٌرات علٌها من قبله أو من قبل المستخدمٌن
اآلخرٌن .تفٌد هذه العملٌة فً توفٌر الوقت بدل البحث عن الصفحات الهامة التً ٌجري تعدٌلها.
أما قابمة مساهماتي فكما أسلفنا تقوم بعرض جمٌع الصفحات التً قام المستخدم بإنشاءها أو المشاركة فٌها مع تفاصٌل أخرى.
الصفحات الخاصة هً تلك الصفحات التً التظهر مباشرة فً القابمة عادة مثل صفحة إحصاءأت والتً تهتم بعرض إحصابٌات رقمٌة
حول كل ما ٌتعلق بالموسوعة من صفحات ،مستخدمٌن ،ؼٌرها وكذلك صفحات المستخدم المتفرعة من الصفحة األساسٌة وصفحة النقاش.
الشروع في العمل
باإلضافة لقوابم المستخدم هناك قوابم عامة أٌضا تخص الصفحات ونقاشاتهاٌ .مكن مثال تعدٌل صفحة موجودة مسبقا إما باختٌارعدل هذه
الصفحة الموجود بأعلى الصفحة وذلك من أجل تعدٌل جمٌع محتوٌات الصفحة أو باختٌار ]عدل[ الموجود بجانب كل قسم على الصفحة
(ٌسارا فً الواجهة العربٌة) إذا كان الهدؾ توفٌر الوقت وتعدٌل جزء معٌن من الصفحة فقط (مثل تعدٌل قسم األس والجذر فً الصورة
السابقة).
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جلمليح :تانشؿى يٍ يٛضج ذؼذٚيخ ااهغاو ،اّلإ ٌ ذؼذٚم يوذيح انظلسح ٚرطهة ذؼذٚهٓا كايهح آَا إ ذسٕ٘ هغًا ًا اْشٚا ًاٌ .
كُد ذؼاَ ٙيٍ ػًهٛح يؼاندح يوذيح طلسح ؽٕٚهح ٔانر ٙإ ذسٕ٘ هغًا ًا نهرؼذٚم كًٛكُك اعرؼًال انسٛهح انرانٛح :اَغخ ساتؾ
انرؼذٚم انخاص تأ٘ هغى (تانُوش ػهٗ هغى ذؼذٚم تضس انلاسج اأ ًٍٚاخرٛاس َغخ اخرظاس ٔ يا شاتّ اػرًاداًا ػهٗ انًرظلر)
ٔانظوّ ك ٙششٚؾ انؼُٕاٌ ثى تذل انشهى انز٘ ٚه ٙػثاسج = &sectionتانشهى ٔ 0ارْة خٛشاًا نهؼُٕاٌ ٔ اػـؾ . Enter

تجد أحٌانا ً بجانب الخٌار عذل أعلى الصفحة خٌاراً آخر هو ±

 ْٕٔ ،يخظض نهغًاذ تإػاكح هغى خذٚذ نُٓاٚح انًوال انسان ٙدٌٔ انساخح

نرسشٚش كايم انظلسح.

جلمليح :هثم انثذء ترسشٚش ٘ يوال ػهٗ ٔٚكٛثٛذٚا أل يشج ُٚظر تانرذسب ػهٗ يٓاساخ انرسشٚش ٔذدشتح ششٚؾ اادٔاخ كٙ
سبحة الحجربة انًخظظح نٓزا انـشع.
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شريظ أدوات الححرير
انشكم انرانٚ ٙث ٍٛطٕسج ًَٕرخٛح نؼًهٛح ذسشٚش ك ٙطلسح سبحة الحجربة .ػهٗ انظٕسج ٕٚخذ َٕػاٌ يٍ ششٚؾ اادٔاخ – األ ْٕٔ
اإلكرشاػٚ ،ٙسٕ٘ ػذداًا ههٛيًا ٔنكٍ ْى ااصساس انًغرؼًهح ك ٙػًهٛح انرسشٚش – تًُٛا علهّ ششٚؾ آخش يروذو َسظم ػه ّٛػادج يٍ هغى
الحفضيالت انًزكٕس عاتوا ًا.

إمالة
النص
المظلل

تعريض
النص
المظلل

وصلة
خارجية

وصلة
داخلية

إدراج
معادلة
رياضية

إدراج
صورة

إدراج
التوقيع

إلغاء
تأثر
الويكي

فقرات
وترقيم

إدراج
تسطير

إدراج
جدول

شريط أدوات
متقدم

إدراج
تحويلة

المحتوى قيد
التعديل

ٌظهر مربع تحرٌر المحتوى مع شرٌط أدوات بسٌط للمساعدة .فً الواقع شرٌط األدوات هذا لٌس سوى اختصار لبعض شفرات وٌكً
ولٌس كلها .شرٌط األدوات المتقدم ال ٌأتً بالضرورة مع برنامج مٌدٌاوٌكً ولكنه عبارة عن إمتداد إضافً Extensionمثل
 WikiEditorوٌقوم اإلدارٌون المخولون فقط بإضافتها أو إزالتها .عند إضافة هذه المٌزة ٌمكنك تفعٌلها أو تعطٌلها من صفحة التفضٌالت
– قسم التحرٌر (قد ٌكون مثال "م ّكن شرٌط أدوات التحرٌر المُحسّن").
جلمليح :اإايرذاداخ  ْٙ Extensionsدٔاخ ػاكٛح اداء ٔ ائق يؼُٛح تٓذف ذسغ ٍٛيٛذٚأٚك .ٙذظًى ْزِ اادٔاخ تهـح
ٔ PHPنـاخ َظٛح خشٖ يثم  Javascriptثى ٚرى ػاكرٓا نٗ تشَايح يٛذٚأٚك ٙتٕاعطح داس٘ يخٕل.
الجدول التالً ٌبٌن أهم رموز الوٌكً التً ٌمكن استعمالها فً التحرٌر.
الوصف
خط عرٌض
خط مابل
خط عرٌض ومابل

الترميز (أو مثال)
'''عرٌض'''
''مابل''
'''''عرٌض مابل'''''

النتيجة
عريض

مابل
عريض مائل
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الوصف

الترميز (أو مثال)
[[ػٕٛاْ اٌٛفٍخ]]

وصالت داخلٌة ضمن
الموسوعة

[[ػٕٛاْ اٌٛفٍخ|اإلعُ اٌظب٘ش]]

تحوٌل

 #تحوٌل [[العنوان المقصود]]
][http://www.example.org

الروابط الخارجٌة
) روابط لمواقع أخرى)

وقع تعلٌقاتك فً صفحات
النقاش

[http://www.example.orgإٌـ اٌّؼشٚك]

النتيجة
ػٕٛاْ اٌٛفٍخ
اإلعُ اٌظب٘ش

العنوان المقصود

][1
إٌـ اٌّؼشٚك

http://www.example.org

http://www.example.org

~~~~

اعًك انًغدم12:03,
ُٚ 20اٚش )2010 (UTC
يعمل التالي فقط عند بداية السطر

العناوين
ٚظُغ انلٓشط تٕػغ
ستؼح ػُأ ٍٚػهٗ ااهم
ك ٙانظلسح.

عىوان م سحوى أول
==ػٕٛاْ ِغز ٜٛأٚي==
===ػٕٛاْ ِغز ٜٛصبْ===
====ػٕٛاْ ِغز ٜٛصبٌش====
=====ػٕٛاْ ِغز ٜٛساثغ=====
======ػٕٛاْ ِغز ٜٛخبِظ======

عىوان مسحوى ثبن
عىوان مسحوى ثبلث
عىوان مسحوى رابع
عىوان مسحوى خبمس

قوابم نجمٌة

قوابم مرقمة

إعدادات صور إضافٌة

*أٌٝٚ
*صبٔ١خ
**ٔغّزبْ = لبئّخ فشػ١خ
*صبٌضخ




أولى
ثانٌة



ثالثة

o

ٚ#اؽذ
#اصٕبْ
##لبئّخ فشػ١خ
#صالصخ

نجمتان = قابمة فرعٌة

 .1واحد
 .2اثنان
 .1قابمة فرعٌة
 .3ثالثة

]]ٍِف| BlackHole.jpg:رقغ١ش|صمت
أعٛد[[
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الوصف

النتيجة

الترميز (أو مثال)
ثقب أسود

إضافة تصنٌؾ

[[رقٕ١ف:اعُ اٌزقٕ١ف]]
}}إعُ اٌمبٌت{{

تصنٌؾ :اعُ اٌزقٕ١ف

(سٌظهر أسفل الصفحة)
محتوى القالب

إضافة قالب
}}إعُ اٌمبٌت|ِزغ١شاد اٌمبٌت{{

محتوى القالب مع وظابؾ المتؽٌرات
الصٌؽة الرٌاضٌة االحترافٌة

><mathانظٛـح انشٚاػٛح انًثغطح ></math
عرض صٌؽة رٌاضٌة

مثال

ِضبي ><math>1+e^(x_1+x_2)</math

عند االنتهاء من التحرٌر ٌمكن اختٌار إما حفظ الصفحة أو عرض مسبق وهو األفضل قبل عملٌة الحفظ حٌث ٌسمح برؤٌة الصفحة بعد
التعدٌالت الجدٌدة دون التأثٌر علٌها فعال حتى تتم عملٌة تأكٌد الحفظ .سٌتم إدراج معلومات عن اسم المستخدم الذي قام بالتعدٌالت
وتفاصٌل التؽٌٌرات التً تمت مباشرة بعد الحفظٌ .مكن معرفة كل هذه التعدٌالت من خالل تاريخ الصفحة الموجود أعالها .تفٌد هذه
العملٌة فً تعقب تعدٌالت المستخدمٌن ومراقبة أي تخرٌب ٌتم ومعرفة الفاعل كما ٌمكن التراجع عن العملٌات التً تمت بعد الحفظ أو
حتى مشاهدة الفرق وتعدٌله .الحظ أن هذه العملٌة تؽنً أٌضا عن الحاجة لحفظ حقوق تضمٌن اإلسم.
تطبيق

نرثذ تًًاسعح انرداسب ػهٗ َظاو ذسشٚش ٔٚك ٙذٕخّ نٗ سبحة الحجربة ٔ اكرة يا ذشاء ٔ زأل ذدشتح ااصساس انر ٙذظٓش
ػهٗ طُذٔم انرسشٚش  :انضس األ ٚدؼم ػثاسذك تخؾ ػشٚغ ،انثاَٚ ٙدؼهٓا تخؾ يائم ،انضس انثانث ًٚ :كُك ػـطّ تؼذ ذؼهٛى
كهًح يًا ٚدؼهٓا وصلة داخلية ذٕخٓك نظلسح خذٚذج كَ ٙلظ يٕهغ انٕٚك( ٙذغرخذو ْزِ انطشٚوح إلَشاء يواإخ ذششذ
انًظطهساخ ااعاعٛح انًغرخذيح ك ٙيوانك تُلظ ااعهٕب انًٕعٕػ ٙكانٓذف ااعاع ٙيٍ ٔٚكٛثٛذٚا َشاء يواإخ يٕعٕػٛح
يرشاتطح ٚششذ تؼؼٓا تؼؼا )  .انضس انشاتغ ٚؼطٛك هٕعًٚ ٍٛكُك خينًٓا ٌ ذؼغ ساتؾ ٔطهح خاسخٛح (خاسج انًٕهغ) ،انضس
انخايظ (ٚسًم ػييح ) ٚدؼم ػثاسج يؼُٛح ػُٕاَا نلوشج سئٛغٛح  .انضساٌ انيزواٌ ًٚكُاَك يٍ ػاكح طٕسج ٔ يهق طٕذٙ
(عُرؼهى رنك إزوا )  ،ثى صس ػاكح انظٛؾ انشٚاػٛح  ،ثى صس ًٚكُك يٍ زلظ انُض دٌٔ خز طٛاؿح انٕٚك ٙتؼ ٍٛاإػرثاس
(إزوا ٚؼا )  ،انضس انؼاشش ًٚكُك يٍ انرٕهٛغ تاعًك يغ انراسٚخ ػٍ ؽشٚن اإلشاساخ (~~~~) عُرؼهى إزوا ػٍ توٛح ااصساس.
إنشاء صفحة جديدة
هناك أكثر من طرٌقة إلنشاء صفحة جدٌدة أهمها:


كتابة إسم الصفحة مباشرة شرٌط العنوان (مثال  abcاسم الصفحة )http://ar.wikipedia.org/wiki/abc :ثم االنتقال.
عندما ٌتحقق المٌدٌاوٌكً من عدم العثور على الصفحة فإنه ٌعلمك بذلك وٌحثك على إنشاء صفحة بهذا اإلسم.



أو بكتابة إسم الصفحة فً مربع البحث الموجود على ٌمٌن الصفحة الحالٌة واالنتقال .ستحصل على نفس نتابج الطرٌقة األولى.

حذف صفحة موجودة
بالرؼم من بساطة انشاء الصفحات إال أنه الٌمكن حذفها بعد إنشابها إال من قبل اإلدارٌٌن .لذلك ٌفضل توخً الحذر قبل تجربة الصفحات
عشوابٌا .لحسن الحظ أنك تستطٌع إنشاء ماترٌد من صفحات لفحصها دون حفظها وفً هذه الحال ٌمكنك استخدام زرعرض الصفحة
لمشاهدة النتابج دون الحاجة لحفظها ثم اتخاذ القرار النهابً إما بحفظها أو بإلؽاء األمر.
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جىبيه :إذوى تإَشاء طلساخ ػشٕائٛح ػهٗ ٔٚكٛثٛذٚا! َشاء طلساخ خذٚذج ػهٗ ٔٚكٛثٛذٚا يٍ طيزٛاخ انًغرخذي ٍٛػادج
ٔنكٍ ززكٓا نٛظ يًكُا ًا إ ػثش اإلداس .ٍٛٚرا َشأخ طلسح ػٍ ؽشٚن انخطأ ٔهًد تسلظٓا كًٛكُك زُٓٛا ػاكح انوانة
انران ٙك ٙيوذيح انظلسح :
{{شطب| سبب الشطب (صفحة أوشئث عه طريق الخطأ)}}

التنسيق
تختلؾ طرٌقة التنسٌق فً مقاالت الوٌكً عن التنسٌق فً معالجات النصوص العادٌة مثل مايكروسوفت وورد أو أوبن أوفيس .لكن
طرٌقة التنسٌق هنا لٌست صعبة بضع تجارب و ستصبح محترفا .هناك فقط بعض الصٌاؼات النصٌة لتجعل عبارة عنوانا لفقرة ،و
مؤشرات لجعل الخط ؼلٌظا أو مابال .تعرؾ هذه الطرٌقة ب "نص-الوٌكً" أو "تأشٌر-الوٌكً" و هً مصممة لتكون أسهل من طرٌقة
كتابة النصوص فً .HTML
الخطوط العريضة والمائلة
أهم تأشٌرات الوٌكً هً الخط العرٌض والخط المابل .تعرٌض الخط و إمالته تحصالن حسب عدد اإلشارات (') التً تحٌط بهما :
إذا كتبت

ستحصل على

''مابل''

مابل

'''عرٌض'''

عريض

'''''عرٌض مابل'''''

عريض مائل

ٌجري االصطالح فً وٌكبٌدٌا عادة على استخدام الخط العرٌض لكتابة اسم موضوع المقالة الذي تتحدث عنه و عادة ما ٌكون أول كلمة فً
المقالة ٌلٌها التعرٌؾ به و أهم المعلومات عنه .مثال مقالة اقتصاد تبدأ كما ٌلً:
االقتصاد أحد العلوم االجتماعية....
إذا كان هناك أكثر من مرادؾ لموضوع المقال نضعهم فً بداٌة المقال بخط عرٌض:
علم اإلنسان أو اإلنثروبولوجيا
الخط المابل ٌستخدم إلظهار عناوٌن الكتب و األفالم و ألعاب الحاسب  ،أو بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع لكنها لٌست أساسٌة.
سيد الخواتم أحد األعمال الروابٌة الفانتازٌة من تألٌؾ جً آر آر تولكٌن...
العناوين الرئيسية و الفرعية
تنقسم مقالة وٌكٌبٌدٌا عادة إلى فقرات عندما تكون طوٌلة مما ٌساعد على ترتٌبها و على سهولة تحرٌرها الحقا .هذا ٌجعل قراءتها أسهل
أوال ،ثانٌا عندما ترٌد أن تحرر جملة فً مقالة طوٌلة ،ال داع لتقوم بضؽط "عدل هذه الصفحة" و االنتظار لفتح كامل النص المصدري
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للصفحة ،بل ٌكفٌك أن تضؽط عبارة [عدل] الموجودة قرب أقرب عنوان ربٌسً أو فرعً لتفتح النص المصدري الخاص بهذه الفقرة فقط.
انظر مقطع فً مقالة وٌكٌبٌدٌا
بشكل عام كل فقرة أو مقطع ٌجب أن تخصصه بعنوان أما عن طرٌقة كتابة العنوان فتكون بوضعه بٌن عدد من إشارات التساوي (=) :
إذا كتبت
== عنوان ==
=== عنوان فرعً ===

ستحصل على
عنوان
عنوان فرعي

إذا كانت المقالة تحتوي على األقل على أربعة عناوٌنٌ ،تشكل لدٌك تحت مقدمة المقالة جدول محتوٌات أو فهرس .حاول أن تقوم بإنشاء
عناوٌن ربٌسٌة و فرعٌة فً ساحة التجربة و ستجد أنك كلما أضفت عنوانا فرعٌا سٌظهر فً جدول المحتوٌات.
من إرشادات وٌكٌبٌدٌا أن تبدأ المقالة بمقدمة تعرٌفٌة عن موضوع المقالة ،ثم تتوسع بإضافة فقرات ذات عناوٌن  ،لذلك ال تبدأ مقالك
بعنوان ربٌسً أو فرعً .هذا ٌخالؾ إرشادات وٌكٌبٌدٌا و ال ٌعطً مظهرا جمالٌا للصفحة.
وصالت ويكيبيديا
ربط مقاالت وٌكٌبدٌا مع بعضها البعض هو أهم مٌزة و أبرز مٌزة من مٌزات وٌكٌبٌدٌا .المفروض فً أي موسوعة أن توفر مدخال ٌشرح
أهم المصطلحات و المفاهٌم األساسٌة فً أي علم من العلوم .لذلك فأٌا كان المقال الذي تكتبه فهو ٌحتوي مجموعة من المصطلحات
األساسٌة فً الحقل أو المجال الذي تكتب به قد تكون ؼامضة بالنسسبة للقاريء الجدٌد .من المفترض هنا أن تقوم بربط المصطلحات فً
مقالك مع مدخالتها (أي مع الصفحات المخصصة لها و هً صفحات تشرح تفصٌال معانً و مفاهٌم هذا المصطلح ) .
متى أنشئ رابطا؟
أفضل طرٌقة لتعلم متى ٌمكن أو هل من الضروري إنشاء رابط هً أن تقوم بجولة فً مقاالت وٌكٌبدٌا خصوصا المقاالت المختارة .علٌك
ان تسأل نفسك دوما " :لو كنت أقرأ هذا المقال للمرة األولى فهل ستكون هذه الكلمة ؼامضة أو تحتاج لشرح ؟ هل سٌكون هذا الرابط مفٌدا
لً؟ "
كيفية الربط
عندما ترٌد إنشاء رابط إلى مقالة أخرى من وٌكٌبٌدٌا (ما ٌدعى رابط وٌكً) علٌك أن تضع الكلمة بٌن قوسٌن مربعٌن أي [[ ]] (فً لوحة
المفاتٌح العربٌة تحصل علٌهما بضؽط  + Shiftب  + Shift ،ي) مثال :
[[ساحة اللعب]]
فً الكثٌر من األحٌان ٌكون عنوان المقالة المنشأة أو التً ترٌد إنشاءها متعلقا فقط بالكلمة لكنه ال ٌطابقها مثال عندما تقول اسم فرنسً فأنت
ترٌد ربطه مع لؽة فرنسٌة و ال داعً إلنشاء مقالة باسم (اسم فرنسً)  .أمثلة أخرى اشتقاقات الصفات أو وضع ال التعرٌؾ فً اللؽة
العربٌة ٌضطرك أن تكتب قبٌلة عربٌة لكن ترٌد ان تربط الصفة عربٌة مع مقالة عرب :
هنا تكون التقنٌة الفضلى هً أن تكتب [[عرب|عربٌة ]]
بصٌؽة أعم :
[[اسم المقالة الهدؾ التً ترٌد التوجٌه لها|االسم الظاهر]]  االسم الظاهر
حاول دوما أن تتأكد انك توجه للمقالة التً ترٌدها  .فً العدٌد من الحاالت تتشارك عدة مقاالت فً االسم عندبذ تنشأ صفحة توضٌح تسرد
المقاالت التً تحمل نفس االسم أو تتعلق بنفس المصطلح حسب الحقل المستخدمة فٌه .
ربط بفقرة في مقال
ٌمكنك الربط مباشرة بفقرة معٌنة بمقال فً حالة عدم وجود مقال منفصل لها
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[[اسم المقالة الهدؾ التً ترٌد التوجٌه لها#عنوان الفقرة|االسم الظاهر]]  االسم الظاهر
روابط التواريخ
حاول دوما تطبٌق إرشادات وٌكٌبٌدٌا فً ربط التوارٌخ بأن تضع رقم الٌوم و اسم الشهر فً رابط و رقم السنة فً رابط آخر .
مثال [[ 22نوفمبر]] [[]] 2006
تصنيف المقالة
ٌمكنك فً نهاٌة مقالتك أن تضٌؾ مقالتك للتصنٌؾ المالبم لٌمكن الوصول لمقالتك بسهولة و تكون فً متناول المهتمٌن بموضوعك كل
ماعلٌك أن تفعله أن تكتب فً نهاٌة المقالة :
[[تصنٌؾ:اسم التصنٌؾ هنا]]
بعد النقطتٌن ضع اسم التصنٌؾ الذي تراه مناسبا ٌ .مكنك أن تضع المقالة فً أكثر من تصنٌؾ مناسب ،إلنجاز هذه المهمة علٌك أوال ان
تقوم بجولة فً ويكيبيديا:شجرة تصنيف و مساعدة:تصنيف على موقع وٌكٌبٌدٌا العربٌة.
حاول أن ترى مجمل التصنٌفات فً المجال الذي ترٌده لتضع المقالة فً المكان المناسب لها:
[[:تصنٌؾ:فٌزٌاء]]  تصنٌؾ:فٌزٌاء

الوصالت الخارجية
إذا أردت أن تزود مقالتك بمصدر أو وصلة لموقع خارج وٌكٌبٌدٌا فهذا أمر سهل جدا و ننصحك به خاصة إذا كان هذا الموقع موثوقا
(معروؾ بشكل جٌد  ،وكالة أنباء أو قناة إخبارٌة معروفة ...ال نشجع المعلومات المأخوذة من منتدٌات أو مواقع دعابٌة)  .مثل هذه
الوصالت ندعوها الوصالت الخارجٌة  .إذا أمكنك تزوٌد مقالتك بوصلة داخلً ضمن وٌكٌبٌدٌا فهذا أفضل لزٌادة عدد المقاالت فً
وٌكٌبٌدٌا العربٌة .
بشكل طبٌعً و بسهولة ٌتم وضع عنوان الموقع كامال  http://www.example.com :ضمن قوس مربع من كل جهة أي ( ] [ :بدال
من [[]] فً حالة الوصلة الداخلٌة) فً هذه الحالة ٌتم ترقٌم الوصالت الخارجٌة حسب ورودها فً المقالة  ، ... 3 ،2 ، 1 :لكننا نشجعك
على أن تسمً الوصلة الذي تضعه لٌكون واضح االتجاه ٌ :تم تسمٌة الوصلة كما ٌلً  http://www.example.com[ :اسم الوصلة]
أي باختصار بعد لصق الوصلة قم بوضع مسافة ثم اكتب اسم الوصلة :الجزٌرة نت أو العربٌة...
مثال :
[ http://www.aljazeera.netالجزٌرة نت] تعطٌك  :الجزٌرة نت
[ٌ ] http://www.google.com/ Google search engineعطً Google search engine :

.

ؼالبا ما توضع هذه الوصالت فً فقرة خاصة تدعى :
==وصالت خارجٌة==
فً بعض الحاالت ٌمكنك أن تضع الوصلة كما هً و سٌعاملها برنامج مٌدٌاوٌكً كوصلة وٌب:
http://www.google.com/
لكننا نفضل طرٌقة عنونة الموقع أعاله ألنها تبٌن ما ٌحوٌه هذا الموقع و طبٌعة المعلومات فٌه .
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كما أسلفنا ٌمكنك أحٌانا أن تضع الوصلة دون عنوان لكن أٌضا استخدم هذه الطرٌقة كمصدر بعد قول أو اقتباس  ...نفضل دوما استخدام
أدوات المصادر التً سنتحدث عنها الحقا .
تحويل صفحة إلى عنوان آخر
أحٌانا توجد كلمات متشابهة تحمل نفس المعنى مثل أن نقول حقل كهربائي ،مجال كهربائي ،حقل كهربي ،مجال كهربي ،وكذلك استخدام
التعرٌؾ والتنكٌر للكلمات السابقة مثل الحقل الكهربائيٌ .وفر مٌدٌاوٌكً طرٌقة سهلة النشاء تحوٌلة أو اختصار لكل هذه الكلمات لصفحة
واحدة .لفعل ذلك نقوم باختٌار أنسب الكلمات لتكون عنوان صفحتنا (الحقل الكهربائي مثال) وتعدٌل كافة مقالتها .بعد ذلك ٌمكن انشاء
صفحات جدٌدة بعنوان مجال كهربائي ... ،إلخ ثم كتابة التعبٌر التالً داخل كل صفحة من هذه الصفحات المتبقٌة:
#تحوٌل ]] الحقل الكهربابً[[
ومن ثم حفظ الصفحات.
االن ٌمكن للمستخدم كتابة أي اسم من األسماء السابقة فً شرٌط العنوان أو مربع البحث لٌصل لنفس الصفحة األساسٌة :الحقل الكهربابً.
األمر الٌتوقؾ هنا فحسب بل ٌمكن أٌظا التحوٌل إلى قسم معٌن ضمن صفحة .لفعل ذلك نكتب عنوان القسم ضمن الصفحة والذي نحصل
علٌه بسهولة من النقر فوق العنوان المفهرس لٌتؽٌر عنوان شرٌط العنوان إلى هذا اإلسم.
نقل صفحة إلى عنوان آخر (إعادة تسمية الصفحة)
عودة إلى حذؾ الصفحة ،هناك أخطاء إمالبٌة نرتكبها أحٌانا أثناء إنشاء صفحة فنزٌد أو ننقص بعضا من حروفها وبعد أن تعبنا فً العمل
علٌها وحفظها ندرك أننا أخطأنا العنوان.
لحل هذه المشكلة ٌمكننا النقر على خٌار نقل الموجود أعلى الصفحة ثم نحدد اسما جدٌدا للصفحة ونذكر أسباب النقل .سوؾ لن تحذؾ
الصفحة القدٌمة ولكن ستفرغ محتوٌاتها وٌنشأ منها تحوٌل إلى الصفحة الجدٌدة .سٌقوم أحد اإلدارٌٌن بعد ذلك بمراجعة هذه الصفحات
وحذؾ الصفحة الخطأ إن تم طلب ذلك أو لزم األمر.
إنشاء القوالب
تمثل القوالب عنصرا هاما فً نظام الوٌكً حٌث تساعد كثٌراً فً دس محتوٌات موجودة مسبقا ضمن مقالة أو مقاالت أخرىٌ .فاد من
القوالب أٌضا فً إدراج نصوص وكابنات أخرى بطرٌقة دٌنامٌكٌة أسهل من إعادة انشابها .مثال على ذلك العناوٌن الربٌسٌة المتكررة
داخل كل مقالة ،رسابل الترحٌب ،التحذٌر ،قوالب العناصر والمجموعات المشتركة وؼٌرها.
إنشاء القالب قد ٌكون سهال جدا بنفس طرٌقة إنشاء الصفحة وقد ٌكون صعبا جدا .بالنسبة للقوالب الصامتة والتً التتؽٌر محتوٌاتها فهً
أصال صفحات عادٌة حفظت كقوالبٌ .تمٌز اسم القالب عند إنشابه بإنه ٌحمل العنوان قالب:اسم القالب .بدال من إسم القالب أو اسم
الصفحة .عند طلب قالب من داخل صفحة ما فإننا نكتب اسم القاب هذا بٌن حاصرتٌن مزدوجتٌن أي هكذا }} إسم القالب{{ فً المكان الذي
نرٌده صمن محتوٌات الصفحة.
إنشاء قالب لٌس باألمر الصعب ولكن الخطورة تكمن فً العبث به .السبب هو أن مثل هذه القوالب تكون قٌد االستعمال فً عدد ال بأس به
من الصفحات وبالتالً فإن أي تؽٌٌر ٌتم على القالب سوؾ ٌظهر هذا التؽٌٌر فً جمٌع الصفحات المستعملة له.
تبدأ تعقٌدات القالب تدرٌجٌا اعتمادا على دٌنامٌكٌته .مثال لو أردنا قالبا ٌتطلب وسابط أو متؽٌرات فإننا نعرؾ هذه المتؽٌرات داخل القالب
بحصرها كما ٌلً:
}}}{{{i
حٌث  iرقم ٌدل على ترتٌب المتؽٌر أو المدخل أو كلمة دالة (قد تكون بالعربٌة أو اإلنكلٌزٌة) .هذه المتؽٌرات تطلب عادة داحل القالب
بالصورة:
}} إسم القالب| متؽٌر  |1متؽٌر  |2متؽٌر  | ... |3متؽٌر {{ ... | i
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جىبيه :إذوى تإَشاء هٕانة ػشٕائٛح ػهٗ ٔٚكٛثٛذٚا! ذدُة كزنك ذؼذٚم ٘ هانة يٕخٕد كٓٛا يانى ذكٍ يؤْيًا نزنك .يخانلرك نٓزا
اإلسشاد ذشكم خطشاًا كؼهٛا ًا ػهٗ ٔٚكٛثٛذٚا ًُٔٚر اإلداس ٍٛٚكشطح ك ٙيُؼك يٍ انرسشٚش.

فٌما ٌلً مثال على قالب تم إنشاؤه باسم مبدل (ال تقم بإنشاءه فعالً على صفحات وٌكٌبٌدٌا العربٌة الحتمال االشتباه بأنك تتعمد التخرٌب!).


سٌتم إنشاء صفحة جدٌدة باسم قالب:مبدل



داخل الصفحة سنكتب العبارة :إن نتٌجة تبدٌل المتؽٌرٌن هً {{{2}}} :و}}}. {{{1



نقوم بحفظ القالب أو الصفحة

اآلن وعند استدعاء القالب من أي صفحة وفً أي موقع سنكتب العبارة}} :مبدل| األول | الثانً{{
عند عرض أو حفظ التؽٌٌرات فسنالحظ أن نتٌجة القالب تكون :إن نتٌجة تبدٌل المتؽٌرٌن هً :الثانً واألول.
ٌمكن استعمال بعض التعبٌرات البرمجٌة (تسمى  Parser functionsأو دوال محللة) داخل القالب أٌضا مثل الدوال الشرطٌة }}{{#if:
والكلمات السحرٌة مثل اسم_يوم وما إلى ذلك.
عند تخصٌص كلمة أو كلمات دالة كمتؽٌرات بدالً عن الترتٌب التلقابً للمتؽٌرات باألرقام فإننا ٌجب أن نعرفها عند االستدعاء على
الصورة:
اسم = متؽٌر
حٌث اسم ٌمثل اسم الكلمة الدالة أو الوسٌط الذي سٌرحل إلٌه المتؽٌر ،متؽٌر ٌمثل المتؽٌر الذي نحن بصدد إضافته أو معالجته.
فٌما ٌلً إعادة كتابة للصٌؽة السابقة بالستعمال الكلمات الدالة.


سٌتم إنشاء صفحة جدٌدة باسم قالب:مبدل



داخل القالب سنكتب العبارة :إن نتٌجة تبدٌل المتؽٌرٌن هً{{{ :متؽٌر }}}2و{{{متؽٌر.}}}1



نقوم بحفظ القالب

اآلن وعند استدعاء القالب من أي صفحة وفً أي موقع سنكتب العبارة}} :مبدل| متؽٌر = 1األول | متؽٌر = 2الثانً{{
عند عرض أو حفظ التؽٌٌرات فسنالحظ أن نتٌجة القالب تكون :إن نتٌجة تبدٌل المتؽٌرٌن هً :الثانً واألول.
تتمٌز هذه الوسٌلة بالتؽاضً عن ترتٌب المتؽٌرات المستدعاة شرٌطة بقاء المساواة أو التخصٌص صحٌحاً ،فمثالً طلب القالب السابق
بالصورة
}}مبدل | متؽٌر = 2الثانً| متؽٌر = 1األول{{ لن ٌؤثر فً النتٌجة السابقة.
ؼالبا ماٌسمح الوٌكً بنصوص  HTMLعدٌدة مباشرة مثل:
><b>…</b
><div>…</div
><table>…</table
><br /
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جلمليح:


ٚلؼم اعرؼًال هٕاػذ ٔطٛؾ يٛذٚأٚك ٙتذإًا يٍ ٔعٕو  HTMLكًا َّ نٛغد خًٛغ ٔعٕو  HTMLيؼًُح كٙ
يٛذٚأٚك ٙك ٙانٕػغ اإكرشاػ ( ٙثُاء انرُظٛة) ٔرنك كُٕع يٍ ااياٌ نردُة ػًهٛاخ انرخشٚة ٔاإخرشام.



هذ ذسراج نٗ ذسذٚث انًرظلر يغ كم ذؼذٚم ٚدش٘ ػهٗ انوانة ٔرنك نردُة ازرلا انًرظلر تانُغخح ااهذو.
هذ ذسراج ٚؼا ًا نرلشٚؾ انكاػ (اإخرظاس ٚ CTRL F5ؼًم يغ ؿانثٛح انًرظلساخ).

هناك حاالت ال ٌمكن للقالب القٌام بمهمته بالشكل المطلوب كما هو الحال فً قالب الترحٌب بالمستخدمٌن .فً حاالت كهذه ٌتم التحاٌل على
القالب واالستعانة بقالب آخر ٌسمى نسخ :وٌتم طلبه بالطرٌقة التالٌة:
}}نسخ:اسم القالب| متغير | 1متغير{{...| 2
بالطبع هناك أمور أخرى ٌتم االستعانة بها الستكمال عملٌة التحاٌل مثل ><includeonly></includeonly
مثال:
نعلم أن إدراج التوقٌع ٌتم بواسطة كتابة حرؾ المد ~ ثالث أو أربع مرات أي ~~~ (ٌعطً اسم المستخدم) أو ~~~~ (ٌعطً اسم المستخدم
مع التارٌخ) .لكن كٌؾ ٌمكننا إنشاء قالب ٌدعى {{توقيع}} وٌؤدي نفس المهمة؟
فً كل مرة نحاول إدراج حروؾ المد فً صفحة القالب فإن النتٌجة تعطً التوقٌع مباشرة وبالتالً تصبح مخزونة بشكل دابم وعندما ٌأتً
مستخدم آخر لطلب القالب فإن التوقٌع ٌكون باسم توقٌع من أضاؾ حروؾ المد.
لحل هذه المعضلة ،نقوم بإنشاء القالب بحٌث ٌحمل حرفً مد متتالٌٌن والحرؾ أو الحرفٌن اآلخرٌن نتالعب بهما كما فً الصورة:
>~~<includeonly>~</includeonly
بعد حفظ القالب سنجد أنه ٌظهر حرفً مد فقط ولكن عند استدعابه فً صفحة أخرى فإنه ٌظهر أحرؾ المد الثالثة .حتى هذه اللحظة
نجحت الحٌلة فً عدم إظهار التوقٌع .إلظهار التوقٌع فً الصفحة الحالٌة بحسب واضعه ٌتم طلب القالب بالصورة:
{{نسخ:توقيع}}
والنتٌجة ستكون مدهشة بالطبع.
هناك أمور أٌضا قد ال نرؼب بإضافتها عند استدعاء القالب ولكن نرؼب بإظهارها فً صفحة القالب لوحدها .مثال ذلك تعلٌمات استعمال
القالب ،التصنٌفات ووصالت اللؽات الخاصة بالقالب .سٌصبح القالب مزعجا ً إن قام بعرض معلومات كهذه فً الصفحات األخرى .لحل
هذه المشكلة هناك وسم آخر هو > <noinclue></noincludeحٌث ٌتم وضع ما ال نرؼب بإظهاره فً الصفحات األخرى بٌن هذٌن
الوسمٌن .مثال ذلك هو أن نضٌؾ شرحا ً لكٌفٌة استعمال القالب توقٌع .سنعدل الصفحة المسماة قالب:توقٌع لٌصبح محتواها كما ٌلً:
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>~~<includeonly>~</includeonly
><noinclude
استعمل هذا القالب بالترافق مع قالب النسخ
==مثال==
><pre
{{نسخ:توقيع}}
></pre
تكون نتيجته{{ :نسخ:توقيع}}
[[تصنيف:قوالب]]
> </ noinclude

الوسم > <pre></preله فابدة فً العدٌد من الصفحات وهو وسم بتنسٌق معد مسبقا ً بحٌث ٌحافظ على المعلومات الموجودة داخله دون
معالجتها فً إطار مٌدٌاوٌكً وهو ٌشبه إلى حد كبٌر >.<nowiki></nowiki
الحظ أٌضا ً أننا استطعنا نداء القالب داخل صفحة القالب وهذا أمر كان ٌمكن أن ٌدخلنا فً حلقة تكرارٌة مع كل تعدٌل .لكن عدم تضمٌننا
للقالب بواسطة > <noincludeأنقذنا هذه المرة.

قيم المتغيرات االفتراضية في القالب
ٌمكننا فً الحقٌقة إعطاء قٌم أولٌة لمتؽٌرات القالب فً حال لم ٌتم استٌفاؤها وذلك بإضافة عالمة العمود| والقٌمة المراد وضعها ضمن
حواصر المتؽٌر .إذا كان المتؽٌر بالصورة {{{ }}}1أو بالصورة {{{س}}} وأردنا له قٌمة افتراضٌة ولتكن  0مثالً فإننا نعٌد كتابته
بالصورة ة {{{ }}}0|1أو بالصورة {{{س| .}}}0هذا ٌعنً أنه وعندما ٌتم استدعاء القالب دون كتابة قٌمة المتؽٌر فإن قٌمة المتؽٌر
ستعامل على أنها كانت .0

الدوال المحللة أو البرمجية
قد نحتاج أحٌانا ً لدوال تساعدنا فً فحص وأتمتتة العملٌات بشكل أكثر مرونة مما ٌعطٌه القالب .للتوضٌح أكثر لنفرض أننا نرٌد التأكد من
أن المستخدم ٌدخل تعبٌرات صحٌحة إلى القالب .فً هذه الحالة سنحتاج ألدوات شرطٌة مثل#switch ،#ifeq ،#if
الدالة  #ifمهمتها فحص نص إن كان ٌساوي قٌمة ؼٌر فارؼة وصٌؽتها العامة:
}}قيمة عند عدم وجود نص | قيمة عند وجود نص | نص لالختبار {{#if:
مثال ذلك:
}} ا
كال ال يوجد نص! |هناك نص طبعا ًا | {{#if:
تكون نتٌجة هذا التعبٌر :ا
كال ال يوجد نص!
الدالة  #ifeqتقارن نصٌن:
}}قيمة عند اختالفهما | قيمة عند تطابقهما |النص الثاني |النص األول {{#ifeq:
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مثال ذلك
}} االسمان غير متساويين!|االسمان متساويان | احمد| أحمد {{#ifeq:
تكون نتٌجته :االسمان غير متساويين!
فً حال مقارنة نص رقمً فإنها تقارن النصٌن رقمٌا ً ولٌس نصٌا ً
مثال
}} العددان غير متساويين!|العددان متساويان | {{#ifeq: 000001 |001
تكون نتٌجته :العددان متساويان
الدالة  #ifexprتقارن تعبٌر شرطً وصٌؽتها العامة:
}}قيمة عند عدم التحقق | قيمة عند التحقق | شرط منطقي {{#ifexpr:
نص االختبار عبارة عن شرط رٌاضٌاتً مثال ولٌكن  4أكبر من .5
}} ا
كال ليس صحيحا ًا !| هذا صحيح! | {{#ifexpr: 4>5
تكون نتٌجته :ا
كال ليس صحيحا ًا !
سنقوم بتصمٌم قالب مهمته مقارنة عددٌن وٌخرج إشارة موجب أو سالب أو صفر بحٌث:


إذا كان العدد متؽٌر 1أكبر من متؽٌرٌ 2عطٌنا +1



إذا كان العدد متؽٌر 1أصؽر من متؽٌرٌ 2عطٌنا -1



إذا كان العدد متؽٌرٌ 1ساوي متؽٌرٌ 2عطٌنا 0

الدالة  #ifexprتستطٌع القٌام بهذه المهمة بكل بساطة على مرحلتٌن.
لٌكن اسم القالب مقارنة
قم بإنشاء صفحة بعنوان :قالب:مقارنة
وبداخلها اكتب التعبٌرات اآلتٌة:
}} }}{{#ifexpr: {{{1}}} > {{{2}}}|+1|{{#ifexpr: {{{1}}} < {{{2}}}|-1|0
عند حفظ القالب سنستلم رسالة خطأ كالتالً:
خطأ في التعبير :عالمة ترقيم غير متعرف عليها "{"
سنتجاوز هذا الخطأ ونحاول استدعاء القالب من صفحة أخرى بالمحتوى اآلتً:
{{مقارنة|}}2|1
وسنالحظ أن النتيجة كانت-1 :
وهذا صحٌح ألن  1أصؽر من .2
ما كتب داخل القالب على مرحلتٌن لٌس سوى ترجمة للتعبٌر
(إذا كان المتغير 1أكبر من المتغير| 2فاطبع | +1مالم( ،إذا كان المتغير 1أصغر من المتغير |2فاطبع  |-1مالم اطبع ))0
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بالنسبة للخطأ الذي حصلنا علٌه بداٌة ٌعود إلى أن دالة المقارنة تعاملت مع المتؽٌرات مباشرة بحواصرها فلم تتعرؾ إلى معنى الحاصرة.
لكن فٌما بعد وعند االستدعاء فإن هذه الحواصر قد تم إبدالها بقٌم متؽٌرات حقٌقٌة ولم ٌعد هناك خطأ .لتجاوز هذا الخطأ فً القالب ٌمكننا
االستعانة بوضع القٌم االفتراضٌة والتً تكتب ضمن حواصر المتؽٌرات بعد عالمة | ولتكن القٌم أصفاراً.
}} }}{{#ifexpr: {{{1|0}}} > {{{2|0}}}|+1|{{#ifexpr: {{{1|0}}} < {{{2|0}}}|-1|0
دعم العربية في الدوال المحللة
من حسن الحظ أن ؼالبٌة أدوات الوٌكً قد تم تعرٌبها بما فً ذلك الدوال المحللة .الدوال السابقة ٌمكن إعادة كتابتها بالعربٌة أٌضا ً كما ٌلً:
 #ifتقابلها #لو:
{{#لو :نص لالختبار | قيمة عند وجود نص | قيمة عند عدم وجود نص}}

مثال ذلك:
{{#لو | :هناك نص طبعا ًا | ا
كال ال يوجد نص!}}

تكون نتٌجة هذا التعبٌر :ا
كال ال يوجد نص!
الدالة  #ifeqتقابلها #لومعادلة:
{{ #لومعادلة :النص األول | النص الثاني |قيمة عند تطابقهما | قيمة عند اختالفهما }}
مثال ذلك
{{ #لومعادلة :احمد| أحمد | االسمان متساويان| االسمان غير متساويين! }}
تكون نتٌجته :االسمان غير متساويين!
الدالة  #ifexprتقابلها #لوتعبٌر:
{{#لوتعبير :شرط منطقي | قيمة عند التحقق | قيمة عند عدم التحقق }}
نص االختبار عبارة عن شرط رٌاضٌاتً مثال ولٌكن  4أكبر من .5
{{#لوتعبير | 4>5 :هذا صحيح!| ا
كال ليس صحيحا ًا ! }}
تكون نتٌجته :ا
كال ليس صحيحا ًا !

الصيغ الرياضياتية
إن أهم ماٌمٌز برنامج الوٌكً فً الموسوعة هو قابلٌة التعامل مع المعادالت الرٌاضٌاتٌة بالطرٌقة االحترافٌة بفضل برامج خفٌة أخرى ٌتم
تنصٌبها بجانبه .تتبع الصٌػ الرٌاضٌاتٌة نفس الخوارزم المتبع فً  Office 2007وؼالبٌة برامج كتابة المعادالت االحترافٌة مثل
 Equation Editorو .MathType
تعتمد هذه الخوارزمٌة  TeXعلى تعرٌؾ الرموز التالٌة للعملٌات:


اتً توضع بٌن ><math>...</math
الصٌػ الرٌاضً ة



العملٌات الحسابٌة / * - + :تبقى نفسها
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العملٌات المتقدمة ^ :لرفع األس أو الكتابة العلوٌة _ ،للكتابة السفلٌة {} ،لتضمٌن مجموعة أحرؾ أو تعبٌر.



عملٌات متقدمة أخرى مثل \frac :للكسر العادي ،ؼٌرها.

ٌمكن الرجوع للملحق لمعرفة تفاصٌل هذه العملٌات.
على سبٌل المثال لو رؼبنا بكتابة صٌؽة الحل العام لمعادلة الدرجة الثانٌة فإننا نكتبها بالصٌؽة:
><math>x=\frac{-b \pm \sqrt {b^2-4ac}}{2a}</math
وعند العرض تصبح بالصورة
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الــمــلــحــقــات
ملحق أ :كلمات وقوالب سحرية
كلمات سحرية (تكون غالبا على صورة _ _ كلمة_ _)
__فهرس__
سوؾ ٌتم تنظٌم أقسام المقالة بحسب مستوى
أو
عنوانها بدءاً من ادراج هذا القالب.
إظهار الفهرسة
____ TOC

مالحظة :تظهر الفهرسة آلٌا للصفحات ذات
األقسام التً تزٌد عن .4

__الفهرس__
أو
إخفاء الفهرسة
____NOTOC

لن تظهر فهرسة للصفحة بؽض النظر عن
عدد مقاطعها أو أقسامها.

____NOEDITSECTION
أخفاء وصالت تحرٌر من
أقسام المقال

أو
__التحرٌرقسم__
شهر شهر_حالً

عرض الشهر الحالً
باألرقام

أو
CURRENTMONTH

CURRENTMONTHNAME
أو
عرض اسم الشهر الحالً
اسم_الشهر_الحالً

CURRENTDAY
عرض الٌوم الحالً
باألرقام

أو
ٌوم

CURRENTDAYNAME
عرض اسم الٌوم الحالً
من األسبوع

أو
اسم_ٌوم
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كلمات سحرية (تكون غالبا على صورة _ _ كلمة_ _)
CURRENTYEAR
عرض السنة الحالٌة

عام

CURRENTTIME
عرض الوقت الحالً
وقت
NUMBEROFARTICLES
عرض عدد المقاالت

عرض اسم الصفحة
الحالٌة
عرض عنوان الصفحة
الحالٌة

عددالمقاالت
عدد_المقاالت
PAGENAME
اسم_الصفحة
PAGENAMEE
عنوان_صفحة
NAMESPACE

عرض النطاق
نطاق
Thumbnail
عرض صورة مصؽرة
تصؽٌر
Right
عرض الصورة للٌمٌن
ٌمٌن
Left
عرض الصورة للٌسار
ٌسار
Center
عرض الصورة موسطة
وسط
Framed
عرض إطار الصورة

إطار
اطار
SITENAME

عرض اسم الموقع
اسم_الموقع
CURRENTWEEK
عرض األسبوع الحالً
أسبوع
CURRENTDOW
عرض رقم الٌوم الحالً
عرض الشهر المختصر
عرض عنوان الصفحة

رقم_ٌوم
CURRENTMONTHABBREV
FULLURL:
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كلمات سحرية (تكون غالبا على صورة _ _ كلمة_ _)
FULLURLE:
عنوان_كامل:
REVISIONID
عرض رقم اإلصدار
نسخة
SCRIPTPATH
عرص المسار الحالً
مسار
SERVERNAME
عرض اسم الخادم
اسم_عنوان
NUMBEROFFILES
عدد الملفات التً تم
تحمٌلها.

عددالملفات
عدد_الملفات

مالحظات:


قد توجد عناصر تحرٌر أخرى الٌوجد متسع لذكرها اآلن ولكن ٌمكن االطالع علٌها فً موسوعة وٌكٌبٌدٌا العربٌة.



سٌجري تحدٌث هذا الجدول وإضافة بعض الكلمات السحرٌة التً تخص القوالب الجاهزة والمعتمدة من قبل الموسوعة الحقا.
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ملحق ب :ألوان شائعة
ٌفاد من هذه األلوان عادة عند استخدام الخاصٌة  styleفً النصوص والقوالب لتؽٌٌر لون الخط أو الخلفٌة .ترمٌز األلوان هو نفسه
المستعمل فً صٌؽة  HTMLأو فً لؽات البرمجة حٌث ٌتألؾ من  6خانات بالنظام السداسً عشر ( .)0..Fتمثل الخانتان األولوان درجة
اللون األحمر ،الوسطٌتان درجة اللون األخضر واألخٌرتان درجة اللون األزرق.
#0000FF

#0000CC

#000099

#000066

#000033

#000000

#0033FF

#0033CC

#003399

#003366

#003333

#003300

#0066FF

#0066CC

#006699

#006666

#006633

#006600

#0099FF

#0099CC

#009999

#009966

#009933

#009900

#00CCFF

#00CCCC

#00CC99

#00CC66

#00CC33

#00CC00

#00FFFF

#00FFCC

#00FF99

#00FF66

#00FF33

#00FF00

#3300FF

#3300CC

#330099

#330066

#330033

#330000

#3333FF

#3333CC

#333399

#333366

#333333

#333300

#3366FF

#3366CC

#336699

#336666

#336633

#336600

#3399FF

#3399CC

#339999

#339966

#339933

#339900

#33CCFF

#33CCCC

#33CC99

#33CC66

#33CC33

#33CC00

#33FFFF

#33FFCC

#33FF99

#33FF66

#33FF33

#33FF00

#6600FF

#6600CC

#660099

#660066

#660033

#660000

#6633FF

#6633CC

#663399

#663366

#663333

#663300

#6666FF

#6666CC

#666699

#666666

#666633

#666600

#6699FF

#6699CC

#669999

#669966

#669933

#669900

#66CCFF

#66CCCC

#66CC99

#66CC66

#66CC33

#66CC00

#66FFFF

#66FFCC

#66FF99

#66FF66

#66FF33

#66FF00

#9900FF

#9900CC

#990099

#990066

#990033

#990000

#9933FF

#9933CC

#993399

#993366

#993333

#993300

#9966FF

#9966CC

#996699

#996666

#996633

#996600

#9999FF

#9999CC

#999999

#999966

#999933

#999900
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#99CC00

#99CC33

#99CC66

#99CC99

#99CCCC

#99CCFF

#99FF00

#99FF33

#99FF66

#99FF99

#99FFCC

#99FFFF

#CC0000

#CC0033

#CC0066

#CC0099

#CC00CC

#CC00FF

#CC3300

#CC3333

#CC3366

#CC3399

#CC33CC

#CC33FF

#CC6600

#CC6633

#CC6666

#CC6699

#CC66CC

#CC66FF

#CC9900

#CC9933

#CC9966

#CC9999

#CC99CC

#CC99FF

#CCCC00

#CCCC33

#CCCC66

#CCCC99

#CCCCCC

#CCCCFF

#CCFF00

#CCFF33

#CCFF66

#CCFF99

#CCFFCC

#CCFFFF

#FF0000

#FF0033

#FF0066

#FF0099

#FF00CC

#FF00FF

#FF3300

#FF3333

#FF3366

#FF3399

#FF33CC

#FF33FF

#FF6600

#FF6633

#FF6666

#FF6699

#FF66CC

#FF66FF

#FF9900

#FF9933

#FF9966

#FF9999

#FF99CC

#FF99FF

#FFCC00

#FFCC33

#FFCC66

#FFCC99

#FFCCCC

#FFCCFF

#FFFF00

#FFFF33

#FFFF66

#FFFF99

#FFFFCC

#FFFFFF

:** تم نسخ هذا الجدول من وٌكٌبٌدٌا العربٌة على الصفحة
http://ar.wikipedia.org/wiki/ألوان:وٌكٌبٌدٌا
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 الصيغ الرياضية:ج-ملحق
:** تم نسخ الجدول التالً من وٌكٌبٌدٌا العربٌة على الصفحة
http://ar.wikipedia.org/wiki/عرض_صٌؽة_رٌاضٌة:مساعدة

رموز خاصة
الوظيفة
Accents
المثال اآلتً ٌبٌن طرق
 إظهار الحرؾo.

في األعلى ماذا نكتب و في األسفل ماذا يظهر
\hat \acute \ddot \vec \check \grave \breve \widehat
o
o
o
o
o
o
o
{abc}

الوظيفة

\tilde \bar \dot
o
o
o

في األعلى ماذا نكتب و في األسفل ماذا يظهر

عملٌات ثنابٌة

\st \tim \ci \cd \bull \c \c \v \wed \opl \oti \trian \vd \dd \p \m \triangl \triangle
ar es rc ot et ap up ee ge
us mes gle
ots ots m p eleft
right
∩

×

الوظيفة

±
في األعلى ماذا نكتب و في األسفل ماذا يظهر

\su \pr \copr \i \oi \bigc \bigc \bigsqc \bigv \bigwe \bigop \bigoti \bigo \bigup
Opérate m od od
nt nt up
ap
up
ee
dge
lus
mes
dot
lus
urs naires

الوظيفة

الصيغة

اهلٌلجات

x + \cdots + y ou x +
\ldots + y

فواصل

( ) [ ] \{ \} \lfloor \rfloor
\lceil \rceil \langle
\rangle / \backslash | \|
\uparrow \Uparrow
\downarrow
\Downarrow
\updownarrow
\Updownarrow

.دوال
)(جٌد

\sin x + \ln y
+\operatorname{sgn} z
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ماذا يظهر
ou x + ... + y
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.دوال
)(سٌا

sin x + ln y + sgn z

\sin \cos \tan
\operatorname{cotan}
دوال مثلثٌة
\sec
\operatorname{cosec}
\operatorname{Arcsin}
دوال مثلثٌة
\operatorname{Arccos}
عكسٌة
\operatorname{Arctan}

دوال
هذلولٌة

\operatorname{sh}
\operatorname{ch}
\operatorname{th}
\operatorname{coth}

وظابؾ
التحلٌل

\lim \sup \inf \limsup
\liminf \log \ln \lg \exp

دوال الجبر
\det \deg \dim \hom \ker
ًالخط
الحسابٌات
s_k \equiv 0 \pmod{m}
التوافقٌة
االشتقاق

\nabla \partial x \ dx \dot
x \ddot y

المجموعات

\forall \exists \empty
\varnothing \cap \cup

المنطق

p\wedge \land \bar{q}
\to p\lor \lnot q
\rightarrow p\vee
\sqrt{2}\approx\pm 1,4

الجذور
\sqrt[n]{x}

العالقات
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\sim \simeq \cong \le \ge
\equiv \not\equiv
\approx = \propto

sk≡0(mod m)
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العالقات
السلبٌة

\not\sim \not\simeq
\not\cong \not\le
\not\ge \not\equiv
\not\approx \ne
\not\propto

\subset \subseteq
عالقات
\ المجموعاتsupset \supseteq \in \ni

عالقات
سالبة

\not\subset
\not\subseteq
\not\supset
\not\supseteq \not\in
\not\ni

الهندسة

\triangle \angle 45^\circ
\leftarrow \rightarrow
\leftrightarrow

أسهم

\longleftarrow
\longrightarrow
\mapsto \longmapsto
\nearrow \searrow
\swarrow \nwarrow
\Leftarrow \Rightarrow
\Leftrightarrow

\Longleftarrow
\Longrightarrow
\Longleftrightarrow
رموز
أخرى
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\hbar \wr \dagger
\ddagger \infty \vdash
\top \bot \models \vdots
\ddots \imath \ell \Re
\Im \wp \mho
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exponents  أسا ات،مذالت
وظائف

الصيغة

ماذا يظهر
HTML ًف

أس

a^2

a2

مذل

a_2

a2

a^{2+2}

a2 + 2

a_{i,j}

ai,j

تجمٌع

تألٌؾ أس و مذل

x_2^3

مذل و أس سابق

{}_1^2\!X_3^4

)مشتق (جٌد

x'

ً مشتق (سٌا فHTML)

x^\prime

ً مشتق (سٌا فPNG)

x\prime

مشتقات زمنٌة

\dot{x}, \ddot{x}

تسطٌر و سطر فوق

\hat a \bar b \vec c \overline {g h i} \underline {j k l}

متجهات و زواٌا

\vec U \overrightarrow{AB} \widehat {POQ}

جمع

\sum_{k=1}^N k^2

ضرب

\prod_{i=1}^N x_i

نهاٌة

\lim_{n \to \infty}x_n

\ تكامل معرؾ أو ؼٌر معرؾint \frac{1}{1+t^2}\, dt \int_{-N}^{N} e^x\, dx

Intégrale curviligne

34

\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy

x'

PNG ًف
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وظائف

الصيغة

تكامل مزدوج

\iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}\, dx dy

تقاطعات

\bigcap_1^{n} p

اتحادات

\bigcup_1^{k} p

ماذا يظهر

 سطور متعددة، مصوفات،قسمة
قسمات

\frac{2}{4} ou {2 \over 4}

معامالت
،ثنابٌة
تألٌفات

{n \choose k} ou C_n^k
or

\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}

\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix}

مصفوفات

\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}

\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}

\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}

\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}

تمٌٌز
الحاالت
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ou

f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{si
}n\mbox{ est pair} \\ 3n+1, & \mbox{si
}n\mbox{ est impair} \end{matrix}\right.
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ً\ معادالت فbegin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ & =&
 عدة سطورn^2 + 2n + 1\end{matrix}

حروف ورموز
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon
حروؾ ٌونانٌة
\zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu
( صؽٌرةsans
\xi o \pi \varpi \rho \sigma \varsigma \tau
omicron !)
\upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega
\ حروؾ ٌونانٌةAlpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta
(كبٌرةsans
\Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi O \Pi
Omicron !) \Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega
مجموعات
مستعملة

x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C}

gras
() للمتجهات

\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0

\mathfrak{a b c d e f g h i j k l m}
Fraktur

ؼلٌظ

\mathfrak{n o p q r s t u v w x y z}
\mathfrak{A B C D E F G H I J K L M N}
\mathfrak{O P Q R S T U V W X Y Z}
\mathbf{ABCDEFGHIJKLM}

\mathbf{NOPQRSTUVWXYZ}
ًرومان

\mathrm{ABCDEFGHIJKLM}

\mathrm{NOPQRSTUVWXYZ}
عادي

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ
ٌدوي

\mathcal{ABCDEFGHIJKLM}

\mathcal{NOPQRSTUVWXYZ}
عبري

\aleph \beth \daleth \gimel
تحديد في المعادالت الكبيرة

\ ( سٌاfrac{1}{2} )
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\ حسنleft ( \frac{1}{2} \right )

: ػذج زاإخًٙكٍ اعرؼًانٓا كٚ\left et \right
أقواس

\left( A \right)

معقوفات

\left[ A \right]

Accolades

\left\{ A \right\}

Chevrons

\left\langle A \right\rangle

خط

\left| A \right|

Utilisez \left. et \right. pour ne faire apparaître qu'un seul des
délimiteurs

\left. {A \over B} \right\}
\to X

الفراغات

. تؼغ انساإخٙا كٚٔذٚ ذ انلشاؽًٚكٍ ذسذٚ ٍ نك،حٛوح ذهوائٚش يؼظى يشاكم انلشاؿاخ تطشٛ ذغTeX
double cadratin a \qquad b
cadratin

a \quad b

فراغ كبٌر

a\ b

فراغ متوسط

a\;b

فراغ رقٌق

a\,b

عدم وجود فراغ

Ab

فراغ سالب

a\!b
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ملحق-د:ترجمة ميدياويكي الممتدة
هذه قابمة كاملة بكل أسماء الصفحات الخاصة والنطاقات و الكلمات السحرٌة المعربةٌ ،مكن الحصول علٌها على وٌكٌبٌدٌا هنا:
وٌكٌبٌدٌا:ترجمة_مٌدٌاوٌكً_الممتدةhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
رؾ٠ٛالد_ِضدٚعخ = DoubleRedirects
رؾ٠ٛالد_ِىغٛسح = BrokenRedirects
رٛض١ؾبد = Disambiguations
دخٛي_اٌّغزخذَ = Userlogin
خشٚط_اٌّغزخذَ = Userlogout
إٔؾبء_ؽغبة = CreateAccount
رفض١الد = Preferences
لبئّخ_اٌّشالجخ = Watchlist
أؽذس_اٌزغ١١شاد = Recentchanges
سفغ = Upload
ػشك_اٌٍّفبد ,لبئّخ_اٌٍّفبد ,لبئّخ_اٌقٛس = Listfiles
ٍِفبد_عذ٠ذح ,فٛس_عذ٠ذح = Newimages
ػشك_اٌّغزخذِ ,ٓ١لبئّخ_اٌّغزخذِListusers = ٓ١
ػشك_فالؽ١بد_اٌّغّٛػبد ,فالؽ١بد_ِغّٛػبد_اٌّغزخذِListgrouprights = ٓ١
إؽقبءاد = Statistics
ػؾٛائ ,ٟففؾخ_ػؾٛائ١خ = Randompage
ففؾبد_ٚؽ١ذح ,ففؾبد_٠زّ١خ = Lonelypages
ففؾبد_غ١ش_ِقٕفخ = Uncategorizedpages
رقٕ١فبد_غ١ش_ِقٕفخ = Uncategorizedcategories
ٍِفبد_غ١ش_ِقٕفخ ,فٛس_غ١ش_ِقٕفخ = Uncategorizedimages
لٛاٌت_غ١ش_ِقٕفخ = Uncategorizedtemplates
رقٕ١فبد_غ١ش_ِغزخذِخ = Unusedcategories
ٍِفبد_غ١ش_ِغزخذِخ ,فٛس_غ١ش_ِغزخذِخ = Unusedimages
ففؾبد_ِغٍٛثخٚ ,فالد_ِىغٛسح = Wantedpages
رقٕ١فبد_ِغٍٛثخ = Wantedcategories
ٍِفبد_ِغٍٛثخ = Wantedfiles
لٛاٌت_ِغٍٛثخ = Wantedtemplates
أوضش_اٌقفؾبد_ٚفال ,األوضش_ٚفال = Mostlinked
أوضش_اٌزقٕ١فبد_ٚفال ,أوضش_اٌزقٕ١فبد_اعزخذاِب = Mostlinkedcategories
أوضش_اٌمٛاٌت_ٚفال ,أوضش_اٌمٛاٌت_اعزخذاِب = Mostlinkedtemplates
أوضش_اٌٍّفبد_ٚفال ,أوضش_اٌٍّفبد ,أوضش_اٌقٛس = Mostimages
األوضش_رقٕ١فب = Mostcategories
األوضش_رؼذ٠ال = Mostrevisions
األلً_رؼذ٠ال = Fewestrevisions
ففؾبد_لق١شح = Shortpages
ففؾبد_عٍ٠ٛخ = Longpages
ففؾبد_عذ٠ذح = Newpages
ففؾبد_لذّ٠خ = Ancientpages
ففؾبد_ٔٙب٠خ_ِغذٚدح = Deadendpages
ففؾبد_ِؾّ١خ = Protectedpages
ػٕبِ_ٓ٠ٚؾّ١خ = Protectedtitles
وً_اٌقفؾبد = Allpages
فٙشط_ثبدئخ = Prefixindex
لبئّخ_إٌّغ ,ػشك_إٌّغ ,لبئّخ_ِٕغ_أ٠جIpblocklist = ٟ
سفغ_ِٕغ = Unblock
ففؾبد_خبفخ = Specialpages
ِغبّ٘بد = Contributions
ِشاعٍخ_اٌّغزخذَ = Emailuser
رأو١ذ_اٌجش٠ذ = Confirmemail
ِبرا_٠قً_ٕ٘ب = Whatlinkshere
أؽذس_اٌزغ١١شاد_اٌّٛفٌٛخ ,رغ١١شاد_ِشرجغخ = Recentchangeslinked
ٔمً_ففؾخ = Movepage
ِٕؼBlockme = ٟ
ِقبدس_وزبة = Booksources
رقٕ١فبد = Categories
رقذ٠ش = Export
ٔغخخ = Version
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Allmessages = ًوً_اٌشعبئ
Log =  عغالد,ًعغ
Blockip = َ ِٕغ_ِغزخذ,ٟج٠ ِٕغ_أ,ِٕغ
Undelete = اعزشعبع
Import = شاد١اعز
Lockdb = غٍك_لت
Unlockdb = فزؼ_لت
Userrights = دٛخ_ث١ رشل,َش_ٔظب٠خ_ِذ١ رشل,َبد_اٌّغزخذ١فالؽ
MIMEsearch = ُ١ِ_ثؾش
FileDuplicateSearch = ثؾش_ٍِف_ِىشس
Unwatchedpages = ش_ِشالجخ١ففؾبد_غ
Listredirects = الد٠ٛػشك_اٌزؾ
Revisiondelete = ؽزف_ِشاعؼخ
Unusedtemplates = ش_ِغزخذِخ١اٌت_غٛل
Randomredirect = خ١ائٍٛخ_ػؾ٠ٛرؾ
Mypage = ٟففؾز
Mytalk = ٟٔمبؽ
Mycontributions = ِٟغبّ٘بر
Listadmins = ٓ١٠ػشك_اإلداس
Listbots = ربدٛػشك_اٌج
Popularpages = سحٛٙففؾبد_ِؾ
Search = ثؾش
Resetpass =  ضجظ_وٍّخ_اٌغش,ش_وٍّخ_اٌغش١١رغ
Withoutinterwiki = ٟى٠ْٚ_إٔزشٚثذ
MergeHistory = خ٠دِظ_اٌزبس
Filepath = ِغبس_ٍِف
Invalidateemail = ٟٔٚذ_اإلٌىزش٠ً_اٌجش١رؼغ
Blankpage = ففؾخ_فبسغخ
LinkSearch = فالدٌٛثؾش_ا
DeletedContributions = فخِٚغبّ٘بد_ِؾز
Tags = َٛعٚ
Activeusers = ْْٛ_ٔؾغِِٛغزخذ
RevisionMove = ٔمً_ِشاعؼخ
AbuseLog = عغً_اإلعبءح
AbuseFilter =  فٍزش_اإلعبءح,ِشؽؼ_اإلعبءح
AdminLinks = فالد_اإلداسحٚ
AdvancedRandom = َ_ِزمذٟائٛػؾ
APC = ٟ_عٟٗ_ث٠ ػشك_إ,ٟ_عٟٗ_ث٠إ
Asksql = _إيٛ١عؤاي_إط_و
Badimages = ئخ١س_عٛف
Call = اعزذػبء
CategoryIntersection = ف١ٕرمبعغ_رق
CategoryTree = ف١ٕؽغشح_رق
CentralAuth = ٞرؾمك_ِشوض
AutoLogin = ٟي_رٍمبئٛدخ
MergeAccount = دِظ_ؽغبة
GlobalGroupMembership = ػخ_اٌؼبِخّٛخ_اٌّغ٠ٛ ػض,بد_اٌّغزخذَ_اٌؼبِخ١فالؽ
GlobalGroupPermissions = ػخ_اٌؼبِخّٛعّبؽبد_اٌّغ
WikiSets = ٟى٠ٌٛػبد_اًّٛ_ِغ٠رؼذ
GlobalUsers = ِْْٛ_ػبِِٛغزخذ
CentralNotice = خ٠ِالؽظخ_ِشوض
NoticeText = ٔـ_اٌّالؽظخ
NoticeTemplate = لبٌت_اٌّالؽظخ
ChangeAuthor = ش_اٌّؤٌف١١رغ
CheckUser = َك_ِغزخذ١رذل
ChemicalSources = خ١بئ١ّ١ِقبدس_و
Cite = بدٙاعزؾ
CloseWiki = ٟى٠ٌٛإغالق_ا
Code = دٛ ِشاعؼخ_اٌى,دٛو
RepoAdmin = دعٛإداسح_اٌّغز
Book = ػخّٛ ِغ,وزبة
CommunityVoice = د_اٌّغزّغٛف
Configure = ضجظ
Extensions = اِزذاداد
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ViewConfig = ػشك_اإلػذاداد
RequestAccount = عٍت_ؽغبة
ConfirmAccounts = ذ_اٌؾغبة١رأو
UserCredentials = َبداد_اٌّغزخذٙؽ
Captcha = وبثزؾب
Contact = ارقبي
ContributionHistory = خ_اٌّغبّ٘خ٠ربس
ContributionStatistics = إؽقبءاد_اٌّغبّ٘خ
ContributionTotal = _اٌّغبّ٘خٌٟإعّب
ContributionScores = ٔزبئظ_اٌّغبّ٘خ
ContributionTracking = رزجغ_اٌّغبّ٘خ
Contributors = ِّْٛ٘غب
CooperationStatistics = إؽقبءاد_اٌؾشوخ
CountEdits = الد٠ػذ_اٌزؼذ
CrossNamespaceLinks = فالد_ػجش_إٌغبلبدٚ
ViewXML = ػشك_إوظ_إَ_إي
DeleteBatch = ؽزف_اٌجبرؼ
DeleteQueue = س_اٌؾزفٛعبث
Drafts = دادِٛغ
Editcount = الد٠ػذد_اٌزؼذ
EditUser = ًَ_اٌّغزخذ٠رؼذ
EmergencyDeSysop = ػضي_عبسا
Eval = ُ١١رم
ExpandTemplates = اٌتٛفشد_اٌم
ExternalPages = خ١ففؾبد_خبسع
Farmer = ِضاسع
FindSpam = َغبد_اٌغجب٠إ
OldReviewedPages = ّخ٠ففؾبد_ِشاعؼخ_لذ
ProblemChanges = ًشاد_اٌّؾبو١١رغ
QualityOversight = دحٛٔظش_اٌغ
ReviewedPages = ففؾبد_ِشاعؼخ
RevisionReview = ِشاعؼخ_ٔغخخ
Stabilization = اعزمشاس
StablePages = ففؾبد_ِغزمشح
ConfiguredPages = عخٛففؾبد_ِضج
ReviewedVersions =  ٔغخ_ِغزمشح,ٔغخ_ِشاعؼخ
UnreviewedPages = ش_ِشاعؼخ١ففؾبد_غ
ValidationStatistics = إؽقبءاد_اٌزؾمك
Form = اعزّبسح
Gadgets = إضبفبد
GlobalBlock = َِٕغ_ػب
GlobalBlockList = لبئّخ_ِٕغ_ػبِخ
RemoveGlobalBlock = َ إصاٌخ_ِٕغ_ػب,َسفغ_ِٕغ_ػب
GlobalBlockStatus = ,َ ؽبٌخ_إٌّغ_اٌؼب,ضبء١لبئّخ_إٌّغ_اٌؼبَ_اٌج
ًَ_إٌّغ_اٌؼب١رؼغ
GlobalUsage = َاعزخذاَ_ػب
GlobalUserrights = خ١ٌّػخ_اٌؼبّٛخ_اٌّغ٠ٛ ػض,خ١ٌّبد_اٌّغزخذَ_اٌؼب١فالؽ
GoogleNewsSitemap = ًعٛلغ_أخجبس_عِٛ_غخ٠خش
GroupPermissions = ػخّٛعّبؽبد_اٌّغ
RemoveUnusedGroups = ش_اٌّغزخذِخ١ػبد_غّٛإصاٌخ_اٌّغ
SortPermissions = ت_اٌغّبؽبد١رشر
ImageTagging = سٛعُ_اٌقٚ
ImportFreeImages = س_ؽشحٛشاد_ف١اعز
ImportUsers = ٓ١ِشاد_اٌّغزخذ١اعز
Index = شطٙف
InspectCache = فؾـ_اٌىبػ
Interwiki = ٟى٠ٚإٔزش
InterwikiList = ٟى٠ٚلبئّخ_اإلٔزش
Invitations = ادٛدػ
LastUserLogin = َي_ٌٍّغزخذٛآخش_دخ
DeleteThread = ظ١ؽزف_اٌخ
HotTopics = غ_عبخٕخ١اضِٛ
MoveThread = ظ١ٔمً_اٌخ
NewMessages = ذح٠سعبئً_عذ
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SplitThread = ظ١فقً_اٌخ
MergeThread = ظ١دِظ_اٌخ
LogEntry = ًِذخٍخ_عغ
LookupUser = َِغبٌؼخ_ِغزخذ
Maintenance = بٔخ١ف
MassBlank = ّٟإفشاؽ_و
MediaSearch = ب٠ذ١ِ_ثؾش
Mv_Add_Stream = ُ_ِف٠إضبفخ_عزش
MVAdmin = _ِفٞإداس
MvExportAsk = ش_عؤاي_ِف٠رقذ
MvExportSearch = ش_ثؾش_ِف٠رقذ
MvExportSequence = ش_رزبثغ_ِف٠رقذ
MvExportStream = ُ_ِف٠ش_عزش٠رقذ
Mv_List_Streams = ّبد_ِف٠ػشك_عزش
MV_SpecialSearch = ثؾش_خبؿ_ِف
MvVideoFeed = _ِفٛ٠ذ١ُ_ف١رٍم
MostRevisors = ٓ١أوضش_اٌّشاعؼ
MultipleUpload = سفغ_ِزؼذد
NewestPages = أعذد_اٌقفؾبد
NewsChannel = لٕبح_أخجبس
AccountManager = ش_اٌؾغبثبد٠ِذ
Nuke = ّٟؽزف_و
OpenIDLogin = ؽخٛخ_اٌّفز٠ٌٛٙي_اٛدخ
OpenIDConvert = ؽخٛخ_اٌّفز٠ًٌٛٙ_ا٠ٛرؾ
OpenIDServer = ؽخٛخ_اٌّفز٠ٌٛٙخبدَ_ا
OpenIDXRDS = ؽخٛخ_اٌّفز٠ٌٛٙإوغشدط_ا
HideRevision = إخفبء_ٔغخخ
Oversight = ذ٠فشعبٚأ
PasswordReset = إػبدح_ضجظ_وٍّخ_اٌغش
Disabledusers = ٍْْٛ_ِؼغِِٛغزخذ
Patroller = ِشاعغ
Piwik = ه٠ٛ١ث
Player = الػت
Plotters = عبثؼبد
PovWatch = خ_إٌظشٙعٚ_ِشالجخ
ProfileMonitor = ِشالت_اٌٍّف
PureWikiDeletion = ٟ_إٌمٟى٠ٌٛؽزف_ا
RandomExcludeBlank = _ثبعزضٕبء_اٌفبسؽٟائٛػؾ
PopulateBlankedPagesTable = ي_اٌقفؾبد_اٌّفشغخًِٚء_عذ
PurgeCache = إفشاؽ_اٌىبػ
RandomInCategory = ف١ٕ_رقٟ_فٟائٛػؾ
LikedPages = ثخٛففؾبد_ِؾج
ProblemPages = ًففؾبد_اٌّؾبو
RatingHistory = ُ١١خ_اٌزم٠ربس
ReaderFeedback = ِالؽظبد_اٌمشاء
RecordAdmin = ًٞ_إداس١رغغ
RefHelper = ِغبػذ_اٌّشاعغ
RefreshSpecial = ش_خبؿ٠رؾذ
RegexBlock = ىظ١غ٠ِٕغ_س
Renameuser = َخ_ِغزخذ١ّإػبدح_رغ
ReplaceText = اعزجذاي_ٔـ
SecurePoll = ِٓالزشاع_آ
BrowseData = بٔبد١رقفؼ_ث
CreateFilter = إٔؾبء_فٍزش
Filters = فالرش
AddData = بٔبد١إضبفخ_ث
AddPage = إضبفخ_ففؾخ
CreateCategory = ف١ٕإٔؾبء_رق
CreateForm = إٔؾبء_اعزّبسح
CreateProperty = خ١إٔؾبء_خبف
CreateTemplate = إٔؾبء_لبٌت
EditData = بٔبد١ً_اٌج٠رؼذ
Forms = اعزّبساد
Templates = اٌتٛل
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UploadWindow = ٔبفزح_اٌشفغ
Ask = عؤاي
Browse = رقفؼ
ExportRDF = _إفٞش_آس_د٠رقذ
PageProperty = خ_اٌقفؾخ١خبف
Properties = خقبئـ
SMWAdmin = ّٛ_عٞإداس
SearchByProperty = خ١اعغخ_اٌخبفٛثؾش_ث
SemanticStatistics = ه١ّبٔز١إؽقبءاد_ع
Types = اعٛٔأ
URIResolver = ٞ_آس_آٛ٠_ًٍِؾ
UnusedProperties = ش_ِغزخذِخ١خقبئـ_غ
WantedProperties = ثخٍٛخقبئـ_ِغ
SharedUserRights = بد_اٌّغزخذَ_اٌّؾزشوخ١فالؽ
ShowProcesslist = ًّػشك_لبئّخ_اٌؼ
SignDocument = مخ١صٌٛغ_ا١لٛر
CreateSignDocument = مخ١صٌٛغ_ا١لٛإٔؾبء_ر
SiteMatrix = ب٠ذ١ّ١ى٠ٚ_بد١ى٠ٚ ,لغٌّٛفخ_اِٛقف
AddRelationship = إضبفخ_ػاللخ
PopulateUserProfiles = ٓ١ًِِء_ٍِفبد_اٌّغزخذ
RemoveAvatar = إصاٌخ_أفبرش
RemoveRelationship = إصاٌخ_ػاللخ
SendBoardBlast = سد_ثالعذٛإسعبي_ث
TopFansByStatistic = اعغخ_اإلؽقبءادٛٓ_ث١_اٌّؼغجٍٝأػ
TopUsers = ٓ١ِ_اٌّغزخذٍٝأػ
TopUsersRecent = ٓ١ِ_اٌّغزخذٍٝأؽذس_أػ
ToggleUserPage = َش_ففؾخ_اٌّغزخذ١١رغ
UpdateEditCounts = الد٠ش_ػذاداد_اٌزؼذ٠رؾذ
UpdateProfile = ش_اٌٍّف٠رؾذ
UploadAvatar = سفغ_أفبرش
UserBoard = َِغٍظ_اٌّغزخذ
ViewRelationshipRequests = ػشك_عٍجبد_اٌؼاللبد
ViewRelationships = ػشك_اٌؼاللبد
SpamDiffTool = َأداح_فشق_اٌغجب
SpamRegex = ىظ١غ٠عجبَ_س
SphinxSearch = ثؾش_عفٕىظ
StalePages = زخ١ِ_ففؾبد
StoryReview = ِشاعؼخ_اٌمقخ
Story = لقخ
StorySubmission = إسعبي_اٌمقخ
TemplateLink = فٍخ_لبٌتٚ
TaskList = َبٌّٙلبئّخ_ا
TaskListByProject = عٚبَ_ؽغت_اٌّؾشٌّٙلبئّخ_ا
Translate = رشعّخ
Magic = ه١ ِبع,رشعّخ_ِزمذِخ
TranslationChanges = شاد_اٌزشعّخ١١رغ
TranslationStats = إؽقبءاد_اٌزشعّخ
Translations = رشعّبد
LanguageStats = إؽقبءاد_اٌٍغبد
PageTranslation = رشعّخ_ففؾخ
ImportTranslations = شاد_اٌزشعّبد١اعز
FirstSteps = ٌٝٚاد_األٛاٌخغ
SupportedLanguages = ِخٛاٌٍغبد_اٌّذػ
ClickTracking = رزجغ_اٌضغظ
OptIn = َاؽزشان_ِجبدسح_االعزخذا
PrefStats = الد١إؽقبءاد_اٌزفض
PrefSwitch = َالد_ِجبدسح_االعزخذا١ش_رفض١١رغ
CreatePage = إٔؾبء_ففؾخ
SpecialUserStats = َ خبؿ_إؽقبءاد_اٌّغزخذ,َإؽقبءاد_اٌّغزخذ
UserMerge = َدِظ_ِغزخذ
UserOptionStats = َبساد_اٌّغزخذ١إؽقبءاد_خ
Vote = ذ٠ٛرق
Watchers = ِْٛشالج
WatchSubpages = خ١ِشالجخ_اٌقفؾبد_اٌفشػ
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WebChat = ت٠ٌٛدسدؽخ_ا
WhatIsMyIP = ٟ_خبفزٟج٠_األٛ٘_ِب
WhiteList = ضبء١لبئّخ_ث
WhiteListEdit = ضبء١ً_اٌمبئّخ_اٌج٠رؼذ
WhoIsWatching = شالت٠_ِٓ
WhosOnline = ًِٓ_ِزق
SpecialWikiAtHome = _إٌّضيٟ_فٟى٠ٌٛا

أسماء النطاقات
-2 = ب٠ذ١ِ
-1 = خبؿ
1 = ٔمبػ
2 = َِغزخذ
3 = َٔمبػ_اٌّغزخذ
5 = 1$_ٔمبػ
6 = ٍِف
7 = ٔمبػ_اٌٍّف
8 = ٟى٠ٚب٠ذ١ِ
9 = ٟى٠ٚب٠ذ١ِ_ٔمبػ
10 = لبٌت
11 = ٔمبػ_اٌمبٌت
12 = ِغبػذح
13 = ٔمبػ_اٌّغبػذح
14 = ف١ٕرق
15 = ف١ٕٔمبػ_اٌزق

الكلمات السحرية
# MediaWiki Core
$magicWords = array(
'redirect'
'notoc'
'nogallery'
'forcetoc'
),
'toc'
'noeditsection'
'__NOEDITSECTION__' ),
'noheader'
'currentmonth'
'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2'
'currentmonth1'
'currentmonthname'
'CURRENTMONTHNAME' ),
'currentmonthnamegen'
'CURRENTMONTHNAMEGEN' ),
'currentmonthabbrev'
'CURRENTMONTHABBREV' ),
'currentday'
'currentday2'
'currentdayname'
'CURRENTDAYNAME' ),
'currentyear'
'currenttime'
'currenthour'
'localmonth'
'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ),
'localmonth1'
'localmonthname'
'LOCALMONTHNAME' ),
'localmonthnamegen'
'LOCALMONTHNAMEGEN' ),
'localmonthabbrev'
'LOCALMONTHABBREV' ),
'localday'
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=>
=>
=>
=>

array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',

'#ً٠ٛ'رؾ, '#REDIRECT' ),
'__شطٙ'__الف, '__NOTOC__' ),
'__'__الِؼشك, '__NOGALLERY__' ),
'__شطٙ'__ٌقك_ف, '__FORCETOC__'

=> array( '0', '__شطٙ'__ف, '__TOC__' ),
=> array( '0', '__ُشلغ٠'__الرؾش,
=>
=>
),
=>
=>

array( '0', '__ْإٛ'__الػ, '__NOHEADER__' ),
array( '1', '2ٌٟش_ؽبٙ 'ؽ,'ٌٟش_ؽبٙ'ؽ,
array( '1', '1ٌٟش_ؽبٙ'ؽ, 'CURRENTMONTH1' ),
array( '1', 'ٌٟش_اٌؾبٙ'اعُ_اٌؾ,

=> array( '1', 'ٌذٌّٛ_اٌٟش_اٌؾبٙ'اعُ_اٌؾ,
=> array( '1', 'ٌٟش_اٌؾبٙ'اخزقبس_اٌؾ,
=> array( '1', 'ٌَٟ_ؽبٛ٠', 'CURRENTDAY' ),
=> array( '1', '2ٌَٟ_ؽبٛ٠', 'CURRENTDAY2' ),
=> array( '1', 'ٌَٟ_اٌؾبٛ١ٌ'اعُ_ا,
=>
=>
=>
=>

array(
array(
array(
array(

'1',
'1',
'1',
'1',

'ٌٟ'ػبَ_ؽب, 'CURRENTYEAR' ),
'ٌٟلذ_ؽبٚ', 'CURRENTTIME' ),
'خ١ٌ'عبػخ_ؽب, 'CURRENTHOUR' ),
'2ٍٟش_ِؾٙ 'ؽ,'ٍٟش_ِؾٙ'ؽ,

=> array( '1', '1ٍٟش_ِؾٙ'ؽ, 'LOCALMONTH1' ),
=> array( '1', 'ٍٟش_اٌّؾٙ'اعُ_اٌؾ,
=> array( '1', 'ٌذٌّٛ_اٍٟش_اٌّؾٙ'اعُ_اٌؾ,
=> array( '1', 'ٍٟش_اٌّؾٙ'اخزقبس_اٌؾ,
=> array( '1', 'ٍَٟ_ِؾٛ٠', 'LOCALDAY' ),

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
'localday2'
=> array( '1', '2ٍَٟ_ِؾٛ٠', 'LOCALDAY2' ),
'localdayname'
=> array( '1', 'ٍَٟ_اٌّؾٛ١ٌ'اعُ_ا,
'LOCALDAYNAME' ),
'localyear'
=> array( '1', 'ٍٟ'ػبَ_ِؾ, 'LOCALYEAR' ),
'localtime'
=> array( '1', 'ٍٟلذ_ِؾٚ', 'LOCALTIME' ),
'localhour'
=> array( '1', 'خ١ٍ'عبػخ_ِؾ, 'LOCALHOUR' ),
'numberofpages'
=> array( '1', ''ػذد_اٌقفؾبد, 'NUMBEROFPAGES'
),
'numberofarticles'
=> array( '1', ''ػذد_اٌّمبالد,
'NUMBEROFARTICLES' ),
'numberoffiles'
=> array( '1', ''ػذد_اٌٍّفبد, 'NUMBEROFFILES'
),
'numberofusers'
=> array( '1', 'ٓ١ِ'ػذد_اٌّغزخذ,
'NUMBEROFUSERS' ),
'numberofactiveusers'
=> array( '1', 'ٓ١ٓ_إٌؾغ١ِ'ػذد_اٌّغزخذ,
'NUMBEROFACTIVEUSERS' ),
'numberofedits'
=> array( '1', 'الد٠'ػذد_اٌزؼذ, 'NUMBEROFEDITS'
),
'numberofviews'
=> array( '1', ''ػذد_اٌّؾب٘ذاد, 'NUMBEROFVIEWS'
),
'pagename'
=> array( '1', ''اعُ_اٌقفؾخ, 'PAGENAME' ),
'pagenamee'
=> array( '1', 'اْ_اٌقفؾخٕٛ'ػ, 'PAGENAMEE' ),
'namespace'
=> array( '1', ''ٔغبق, 'NAMESPACE' ),
'namespacee'
=> array( '1', 'اْ_ٔغبقٕٛ'ػ, 'NAMESPACEE' ),
'talkspace'
=> array( '1', ''ٔغبق_إٌمبػ, 'TALKSPACE' ),
'talkspacee'
=> array( '1', 'اْ_إٌمبػٕٛ'ػ, 'TALKSPACEE' ),
'subjectspace'
=> array( '1', ' 'ٔغبق_اٌّمبٌخ,'عٛضٌّٛ'ٔغبق_ا,
'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ),
'subjectspacee'
=> array( '1', ' ,'عٛضٌّٛاْ_ٔغبق_إٛػ
اْ_ٔغبق_اٌّمبٌخٕٛ''ػ, 'SUBJECTSPACEE', 'ARTICLESPACEE' ),
'fullpagename'
=> array( '1', ' ,'ًِاعُ_اٌقفؾخ_اٌىب
ًِ 'اعُ_وب,'ًِ''اعُ_ففؾخ_وب, 'FULLPAGENAME' ),
'fullpagenamee'
=> array( '1', ' ,'ًِاْ_اٌقفؾخ_اٌىبٕٛػ
ًِاْ_وبٕٛ 'ػ,'ًِاْ_ففؾخ_وبٕٛ''ػ, 'FULLPAGENAMEE' ),
'subpagename'
=> array( '1', 'ٟ'اعُ_اٌقفؾخ_اٌفشػ,
'SUBPAGENAME' ),
'subpagenamee'
=> array( '1', 'ٟاْ_اٌقفؾخ_اٌفشػٕٛ'ػ,
'SUBPAGENAMEE' ),
'basepagename'
=> array( '1', 'ٟ'اعُ_اٌقفؾخ_األعبع,
'BASEPAGENAME' ),
'basepagenamee'
=> array( '1', 'ٟاْ_اٌقفؾخ_األعبعٕٛ'ػ,
'BASEPAGENAMEE' ),
'talkpagename'
=> array( '1', ''اعُ_ففؾخ_إٌمبػ,
'TALKPAGENAME' ),
'talkpagenamee'
=> array( '1', 'اْ_ففؾخ_إٌمبػٕٛ'ػ,
'TALKPAGENAMEE' ),
'subjectpagename'
=> array( '1', ' ,'عٛضٌّٛاعُ_ففؾخ_ا
''اعُ_ففؾخ_اٌّمبٌخ, 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ),
'subjectpagenamee'
=> array( '1', ' ,'عٛضٌّٛاْ_ففؾخ_إٛػ
اْ_ففؾخ_اٌّمبٌخٕٛ''ػ, 'SUBJECTPAGENAMEE', 'ARTICLEPAGENAMEE' ),
'msg'
=> array( '0', 'سعبٌخ:', 'MSG:' ),
'subst'
=> array( '0', 'ٔغخ:', 'SUBST:' ),
'safesubst'
=> array( '0', 'ِٓٔغخ_آ:', 'SAFESUBST:' ),
'msgnw'
=> array( '0', 'ئخ١ْٙ_رٚسعبٌخ_ثذ:', 'MSGNW:' ),
'img_thumbnail'
=> array( '1', 'ش١'رقغ, 'thumbnail', 'thumb' ),
'img_manualthumb'
=> array( '1', '1$= 'ِقغش,'1$=ش١'رقغ,
'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ),
'img_right'
=> array( '1', 'ٓ١ّ٠', 'right' ),
'img_left'
=> array( '1', 'غبس٠', 'left' ),
'img_none'
=> array( '1', ' 'ثال,'ْٚ'ثذ, 'none' ),
'img_width'
=> array( '1', '$11$' ,'ٓػ1$' ,'ثهpx' ),
'img_center'
=> array( '1', ''ِشوض, 'center', 'centre' ),
'img_framed'
=> array( '1', ' 'ثئعبس,''إعبس, 'framed',
'enframed', 'frame' ),

44

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
'img_frameless'
=> array(
'img_page'
=> array(
'page $1' ),
'img_upright'
=> array(
'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ),
'img_border'
=> array(
'img_baseline'
=> array(
'img_sub'
=> array(
'img_super'
=> array(
'img_top'
=> array(
'img_text_top'
=> array(
'img_middle'
=> array(
'img_bottom'
=> array(
'img_text_bottom'
=> array(
'img_link'
=> array(
),
'img_alt'
=> array(
'int'
=> array(
'sitename'
=> array(
'ns'
=> array(
'nse'
=> array(
'localurl'
=> array(
'localurle'
=> array(
'LOCALURLE:' ),
'server'
=> array(
'servername'
=> array(
'scriptpath'
=> array(
'SCRIPTPATH' ),
'stylepath'
=> array(
'grammar'
=> array(
'gender'
=> array(
'notitleconvert'
=> array(
'__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ),
'nocontentconvert'
=> array(
'__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ),
'currentweek'
=> array(
'currentdow'
=> array(
'localweek'
=> array(
'localdow'
=> array(
'revisionid'
=> array(
'revisionday'
=> array(
'revisionday2'
=> array(
),
'revisionmonth'
=> array(
),
'revisionmonth1'
=> array(
'REVISIONMONTH1' ),
'revisionyear'
=> array(
),
'revisiontimestamp'
=> array(
'REVISIONTIMESTAMP' ),
'revisionuser'
=> array(
'REVISIONUSER' ),
'plural'
=> array(
'fullurl'
=> array(
'fullurle'
=> array(
'lcfirst'
=> array(
'ucfirst'
=> array(
'lc'
=> array(
'uc'
=> array(
'raw'
=> array(
'displaytitle'
=> array(
'rawsuffix'
=> array(
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'1', ''الإعبس, 'frameless' ),
'1', '1$_ 'ففؾخ,'1$='ففؾخ, 'page=$1',
'1', '1$_يٚ 'ِؼذ,'1$=يٚ 'ِؼذ,'يٚ'ِؼذ,
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',

'دٚ'ؽذ, 'border' ),
'ٟ'خظ_أعبع, 'baseline' ),
'ٟ'فشػ, 'sub' ),
' 'عت,'ثشٛ'ع, 'super', 'sup' ),
'ٍٝ'أػ, 'top' ),
'ٍٝ'ٔـ_أػ, 'text-top' ),
'عظٚ', 'middle' ),
'ً'أعف, 'bottom' ),
'ً'ٔـ_أعف, 'text-bottom' ),
'1$= 'ساثظ,'1$=فٍخٚ', 'link=$1'

'1',
'0',
'1',
'0',
'0',
'0',
'0',

'1$=ً٠'ثذ, 'alt=$1' ),
'ِٜٛؾز:', 'INT:' ),
'لغٌّٛ'اعُ_ا, 'SITENAME' ),
'ٔظ:', 'NS:' ),
'ُٔغ:', 'NSE:' ),
'ٍِٟغبس_ِؾ:', 'LOCALURL:' ),
'ٍٟاْ_اٌّغبس_اٌّؾٕٛػ:',

'0', 'َ'خبد, 'SERVER' ),
'0', 'َ'اعُ_اٌخبد, 'SERVERNAME' ),
'0', 'جذ٠ 'ِغبس_عىش,'جذ٠'ِغبس_اٌغىش,
'0',
'0',
'0',
'0',

'ئخ١ٌٙ'ِغبس_ا, 'STYLEPATH' ),
'اػذ_اٌٍغخٛل:', 'GRAMMAR:' ),
'عٛٔ:', 'GENDER:' ),
'__ '__الرغ,'__ْإًٛ_ػ٠ٛ'__الرؾ,

'0', '__ُ '__الر,'__ًٜٛ_ِؾز٠ٛ'__الرؾ,
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',
'1',

'ٌٟع_ؽبٛ'أعج, 'CURRENTWEEK' ),
'_ِأٌَٟ_ؽبٛ٠', 'CURRENTDOW' ),
'ٍٟع_ِؾٛ'أعج, 'LOCALWEEK' ),
'_ِأٍَٟ_ِؾٛ٠', 'LOCALDOW' ),
''سلُ_اٌّشاعؼخ, 'REVISIONID' ),
'َ_اٌّشاعؼخٛ٠', 'REVISIONDAY' ),
'2َ_اٌّشاعؼخٛ٠', 'REVISIONDAY2'

'1', 'ش_اٌّشاعؼخٙ'ؽ, 'REVISIONMONTH'
'1', '1ش_اٌّشاعؼخٙ'ؽ,
'1', ''ػبَ_اٌّشاعؼخ, 'REVISIONYEAR'
'1', 'لذ_اٌّشاعؼخٚ_'عبثغ,
'1', ''ِغزخذَ_اٌّشاعؼخ,
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'1',
'1',

'عّغ:', 'PLURAL:' ),
'ًِاْ_وبٕٛػ:', 'FULLURL:' ),
'ًِِغبس_وب:', 'FULLURLE:' ),
'ش١اْ_وجٕٛػ:', 'LCFIRST:' ),
'ش١اْ_فغٕٛػ:', 'UCFIRST:' ),
'ش١فغ:', 'LC:' ),
'ش١وج:', 'UC:' ),
'َخب:', 'RAW:' ),
'ْإٛ'ػشك_اٌؼ, 'DISPLAYTITLE' ),
' 'آس,''أس, 'R' ),

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
'newsectionlink'
=> array( '1', '__ذ٠فٍخ_لغُ_عذٚ__',
'__NEWSECTIONLINK__' ),
'nonewsectionlink'
=> array( '1', 'ذ٠فٍخ_لغُ_عذٚ_'__ال,
'__NONEWSECTIONLINK__' ),
'currentversion'
=> array( '1', 'خ١ٌ'ٔغخخ_ؽب, 'CURRENTVERSION'
),
'urlencode'
=> array( '0', 'د_اٌّغبسٛو:', 'URLENCODE:' ),
'anchorencode'
=> array( '0', 'سٛد_األٔىٛ'و, 'ANCHORENCODE' ),
'currenttimestamp'
=> array( '1', 'ٌٟلذ_اٌؾبٌٛ'عبثغ_ا,
'CURRENTTIMESTAMP' ),
'localtimestamp'
=> array( '1', 'ٍٟلذ_اٌّؾٌٛ'عبثغ_ا,
'LOCALTIMESTAMP' ),
'directionmark'
=> array( '1', 'ٖ 'ػالِخ_ارغب,'ٖ'ػالِخ_االرغب,
'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ),
'language'
=> array( '0', '#ٌغخ:', '#LANGUAGE:' ),
'contentlanguage'
=> array( '1', 'ٜٛ 'ٌغخ_ِؾز,'ٜٛ'ٌغخ_اٌّؾز,
'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ),
'pagesinnamespace'
=> array( '1', ' ,':_ٔغبقٟففؾبد_ف
_ٔظٟ'ففؾبد_ف:', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ),
'numberofadmins'
=> array( '1', 'ٓ١٠'ػذد_اإلداس, 'NUMBEROFADMINS'
),
'formatnum'
=> array( '0', 'ُغخ_سل١'ف, 'FORMATNUM' ),
'padleft'
=> array( '0', 'غبس٠_'ثبد, 'PADLEFT' ),
'padright'
=> array( '0', 'ٓ١ّ٠_'ثبد, 'PADRIGHT' ),
'special'
=> array( '0', ''خبؿ, 'special' ),
'defaultsort'
=> array( '1', ' ,':ٟت_افزشاض١رشر
ٟف_افزشاض١ٕت_رق١ 'رشر,':ٟت_افزشاض١'ِفزبػ_رشر:', 'DEFAULTSORT:',
'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ),
'filepath'
=> array( '0', 'ِغبس_اٌٍّف:', 'FILEPATH:' ),
'tag'
=> array( '0', 'ُعٚ', 'tag' ),
'hiddencat'
=> array( '1', '__ٟف_ِخف١ٕ'__رق,
'__HIDDENCAT__' ),
'pagesincategory'
=> array( '1', ' ,'ف١ٕ_اٌزقٟففؾبد_ف
ف١ٕ_رقٟ''ففؾبد_ف, 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ),
'pagesize'
=> array( '1', ''ؽغُ_اٌقفؾخ, 'PAGESIZE' ),
'index'
=> array( '1', '__شعخٙ'__ف, '__INDEX__' ),
'noindex'
=> array( '1', '__شعخٙ'__الف, '__NOINDEX__' ),
'numberingroup'
=> array( '1', ' ,'ػخّٛ_اٌّغٟػذد_ف
ػخّٛ_ِغٟ''ػذد_ف, 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ),
'staticredirect'
=> array( '1', '__ ,'__خ١ى١ٍخ_إعزبر٠ٛرؾ
ٍخ_عبوٕخ٠ٛ'__'__رؾ, '__STATICREDIRECT__' ),
'protectionlevel'
=> array( '1', 'خ٠_اٌؾّبٜٛ'ِغز,
'PROTECTIONLEVEL' ),
'formatdate'
=> array( '0', 'خ٠ئخ_ربس١ٙ 'ر,'خ٠ئخ_اٌزبس١ٙ'ر,
'formatdate', 'dateformat' ),
'url_path'
=> array( '0', ''ِغبس, 'PATH' ),
'url_wiki'
=> array( '0', 'ٟى٠ٚ', 'WIKI' ),
'url_query'
=> array( '0', 'َ'اعزؼال, 'QUERY' ),
);
# Autoincrement
$magicWords['ar'] = array(
'autoincrement'
=> array( '0', 'خ١بدح_رٍمبئ٠'ص, 'AUTOINCREMENT' ),
);
# Babel
$magicWords['ar'] = array(
'babel'
=> array( '0', 'ً'ثبث, 'babel' ),
);
# Category Tree
$magicWords['ar'] = array(
'categorytree'
=> array( '0', 'ف١ٕ'ؽغشح_رق, 'categorytree' ),
);
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ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك

# Data Transclusion
$magicWords['ar'] = array(
'record'
=> array( '0', 'ً١'رغغ, 'record' ),
);
# External Data
$magicWords['ar'] = array(
'get_external_data'
'get_external_data' ),
'get_ldap_data'
'get_ldap_data' ),
'get_db_data'
),
'external_value'
),
'for_external_table'
'for_external_table' ),
'store_external_table'
'store_external_table' ),
);

=> array( '0', 'خ١بٔبد_خبسع١'ػشك_ث,
=> array( '0', 'بٔبد_ٌذاة١'ػشك_ث,
=> array( '0', 'بٔبد_لت١'ػشك_ث, 'get_db_data'
=> array( '0', 'خ١ّخ_خبسع١'ل, 'external_value'
=> array( '0', 'ٟي_خبسعٚ'ٌغذ,
=> array( '0', 'ٟي_خبسعٚٓ_عذ٠'رخض,

# Parser i18n tags
$magicWords['ar'] = array(
'languagename'
=> array( '0', ''اعُ_اٌٍغخ, 'languagename' ),
);
# Icon
$magicWords['ar'] = array(
'icon'
=> array( '0', 'ٔخٛم٠'أ, 'icon' ),
);
# Interlanguage
$magicWords['ar'] = array(
'interlanguage'
=> array( '0', 'ٓ_اٌٍغبد١'ث, 'interlanguage' ),
);
# Liquid Threads
$magicWords['ar'] = array(
'useliquidthreads'
'UseLiquidThreads' ),
'lqtpagelimit'
);

=> array( '0', 'ط_اٌغبئٍخٛ١'اعزخذَ_اٌخ,
=> array( '0', ''ؽذ_ففؾخ_خظ, 'lqtpagelimit' ),

# Magic No Numbered Headings
$magicWords['ar'] = array(
'MAG_NONUMBEREDHEADINGS'
'__NONUMBEREDHEADINGS__' ),
);

=> array( '0', 'ٓ_ِشلّخ٠ٚ'ال_ػٕب,

# Maps
$magicWords['ar'] = array(
'display_map'
=> array(
'display_point'
=> array(
'display_point', 'display_points' ),
'geocode'
=> array(
'geocodelat'
=> array(
'geocodelon'
=> array(
'geodistance'
=> array(
'finddestination'
=> array(
'coordinates'
=> array(
'distance'
=> array(
);
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'0', 'غخ٠'ػشك_اٌخش, 'display_map' ),
'0', ' 'ٔمبط_اٌؼشك,''ٔمغخ_اٌؼشك,
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',

'ٟد_عغشافٛ'و, 'geocode' ),
'يٛ_عٟد_عغشافٛ'و, 'geocodelat' ),
'_ػشكٟد_عغشافٛ'و, 'geocodelon' ),
'خ١'ِغبفخ_عغشاف, 'geodistance' ),
'خٙعٌٛغبد_ا٠'إ, 'finddestination' ),
'بد١'إؽذاص, 'coordinates' ),
''ِغبفخ, 'distance' ),

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
# Math Stat Functions
$magicWords['ar'] = array(
'const'
=> array(
'median'
=> array(
'mean'
=> array(
'exp'
=> array(
'log'
=> array(
'ln'
=> array(
'tan'
=> array(
'atan'
=> array(
'tanh'
=> array(
'atanh'
=> array(
'cot'
=> array(
'acot'
=> array(
'cos'
=> array(
'acos'
=> array(
'cosh'
=> array(
'acosh'
=> array(
'sec'
=> array(
'asec'
=> array(
'sin'
=> array(
'asin'
=> array(
'sinh'
=> array(
'asinh'
=> array(
'csc'
=> array(
'acsc'
=> array(
);
# Media Functions
$magicWords['ar'] = array(
'mediamime'
'mediasize'
'mediaheight'
'mediawidth'
'mediadimensions'
),
'mediaexif'
'mediapages'
);

'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',

=>
=>
=>
=>
=>

''صبثذ, 'const' ),
'ْب٠'ِذ, 'median' ),
'عظٛ'ِز, 'mean' ),
''أط, 'exp' ),
'ُز٠غبسٌٛ', 'log' ),
'ٟؼ١زُ_عج٠غبسٌٛ', 'ln' ),
''ظب, 'tan' ),
'ْ 'أسوزب,'ْ'أرب, 'atan', 'arctan' ),
''ربٔؼ, 'tanh' ),
' 'أسوزبٔؼ,''أربٔؼ, 'atanh', 'arctanh' ),
'ْربٛ'و, 'cot' ),
'ْربٛ 'أسوى,'ْربٛ'أو, 'acot', 'arccot' ),
''عزب, 'cos' ),
'ٓ٠صٛ 'أسوى,'ٓ٠صٛ'أو, 'acos', 'arccos' ),
'ٓ١ؽٛ'و, 'cosh' ),
'ٓ١ؽٛ 'أسوى,'ٓ١ؽٛ'أو, 'acosh', 'arccosh' ),
'ه١'ع, 'sec' ),
'ه١ 'أسوغ,'ه١'أع, 'asec', 'arcsec' ),
''عب, 'sin' ),
'ٓ١ 'أسوغ,'ٓ١'أع, 'asin', 'arcsin' ),
'ٓ١'ؽ, 'sinh' ),
'ٓ١ 'أسوؾ,'ٓ١'أؽ, 'asinh', 'arcsinh' ),
'ه١عٛ'و, 'csc' ),
'ه١عٛ 'أسوى,'ه١عٛ'أو, 'acsc', 'arccsc' ),

array(
array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',
'0',

'ب٠ذ١ٌُّ_ا١ِ', 'mediamime' ),
'ب٠ذ١ٌّ'ؽغُ_ا, 'mediasize' ),
'ب٠ذ١ٌّ'اسرفبع_ا, 'mediaheight' ),
'ب٠ذ١ٌّ'ػشك_ا, 'mediawidth' ),
'ب٠ذ١ٌّ'أثؼبد_ا, 'mediadimensions'

=> array( '0', 'ب٠ذ١ٌّف_ا١'إوغ, 'mediaexif' ),
=> array( '0', 'ب٠ذ١ٌّ'ففؾبد_ا, 'mediapages' ),

# Negref
$magicWords['ar'] = array(
'negref'
=> array( '0', 'ف٠غش١ٔ', 'negref' ),
);
# Ogg Handler
$magicWords['ar'] = array(
'ogg_noplayer'
=> array( '0', ''الثشٔبِظ, 'noplayer' ),
'ogg_noicon'
=> array( '0', 'ٔخٛم٠'الأ, 'noicon' ),
'ogg_thumbtime'
=> array( '0', '1$=ش١لذ_اٌزقغٚ', 'thumbtime=$1' ),
);
# Online Status
$magicWords['ar'] = array(
'onlinestatus_word'
),
'onlinestatus_word_raw'
'RAWONLINESTATUS' ),
'anyuseronlinestatus'
'anyuseronlinestatus' ),
);
# Parser Functions
$magicWords['ar'] = array(
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=> array( '1', ''ؽبٌخ_االرقبي, 'ONLINESTATUS'
=> array( '1', 'َ'ؽبٌخ_االرقبي_اٌخب,
=> array( '0', 'َ_ِغزخذٞ'ؽبٌخ_االرقبي_أل,

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
'expr'
'if'
'ifeq'
'ifexpr'
'iferror'
'switch'
'default'
'ifexist'
'time'
'timel'
'rel2abs'
'titleparts'
'len'
'pos'
'rpos'
'sub'
'count'
'replace'
'explode'
'urldecode'

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',

'ش١'رؼج, 'expr' ),
'ٌٛ', 'if' ),
'ِؼبدٌخٌٛ', 'ifeq' ),
'ش١رؼجٌٛ', 'ifexpr' ),
'خغأٌٛ', 'iferror' ),
'ً٠'رجذ, 'switch' ),
'#ٟ'افزشاض, '#default' ),
'دٛعٌِٛٛ', 'ifexist' ),
'لذٚ', 'time' ),
'ًّ١'ر, 'timel' ),
'آثظٍٛز٠'س, 'rel2abs' ),
'ْإٛ'أعضاء_اٌؼ, 'titleparts' ),
'ٓ١ٌ', 'len' ),
'طٛ'ث, 'pos' ),
'طٛ'آسث, 'rpos' ),
''ِزفشع, 'sub' ),
''ػذد, 'count' ),
''اعزجذاي, 'replace' ),
''أفغبس, 'explode' ),
''فه_ِغبس, 'urldecode' ),

);
# Plotters
$magicWords['ar'] = array(
'plot'
=> array( '0', 'ُ'سع, 'plot' ),
);
# PSI NoTocNum
$magicWords['ar'] = array(
'MAG_NOTOCNUM'
=> array( '0', '__يٚ'__ال_أسلبَ_عذ, '__NOTOCNUM__' ),
);
# Replace Set
$magicWords['ar'] = array(
'replaceset'
=> array( '0', 'ػخّٛ'اعزجذاي_اٌّغ, 'replaceset' ),
);
# Semantic Compound Queries
$magicWords['ar'] = array(
'compound_query'
=> array( '0', ''اعزؼالَ_ِشوت, 'compound_query' ),
);
# Semantic Forms
$magicWords['ar'] = array(
'forminput'
'formlink'
'arraymap'
'arraymaptemplate'
'arraymaptemplate' ),
);

=>
=>
=>
=>

array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',

'رطٌّٕٛ'ِذخً_ا, 'forminput' ),
'رطٌّٕٛفٍخ_اٚ', 'formlink' ),
'فخٛغخ_اٌّقف٠'خش, 'arraymap' ),
'فخٛغخ_اٌّقف٠'لبٌت_خش,

# Semantic Internal Objects
$magicWords['ar'] = array(
'set_internal'
=> array( '0', 'ٍٟ'ضجظ_داخ, 'set_internal' ),
);
# Semantic MediaWiki
$magicWords['ar'] = array(
'ask'
'show'
'info'
'concept'
'set'
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=>
=>
=>
=>
=>

array(
array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',
'0',

''عؤاي, 'ask' ),
''ػشك, 'show' ),
'ِبدٍٛ'ِؼ, 'info' ),
''ِجذأ, 'concept' ),
'ػخّٛ'ِغ, 'set' ),

ًدلٌل استخدام مٌدٌاوٌك
'set_recurring_event'
'set_recurring_event' ),
'declare'
'SMW_NOFACTBOX'
'__NOFACTBOX__' ),
'SMW_SHOWFACTBOX'
'__SHOWFACTBOX__' ),
);
# Semantic Result Formats
$magicWords['ar'] = array(
'calendarstartdate'
'calendarstartdate' ),
'calendarenddate'
'calendarenddate' ),
);

=> array( '0', 'ٞ'ضجظ_ؽذس_عبس,
=> array( '0', 'ْ'إػال, 'declare' ),
=> array( '0', '__مخ١ق_ؽمٚ'__ال_فٕذ,
=> array( '0', '__مخ١ق_اٌؾمٚ'__ػشك_فٕذ,

=> array( '0', 'ُ٠ٛخ_اٌزم٠خ_ثذا٠'ربس,
=> array( '0', 'ُ٠ٛخ_اٌزم٠بٙٔ_خ٠'ربس,

# Smooth Gallery
$magicWords['ar'] = array(
'sgallery'
=> array( '0', ''ِؼشك_عٍظ, 'sgallery' ),
);
# Todo Tasks
$magicWords['ar'] = array(
'todo'
=> array( '0', 'ًّ'ٌٍؼ, 'todo' ),
);
# Transliterator
$magicWords['ar'] = array(
'transliterate'
=> array( '0', 'خ١'رشعّخ_ؽشف, 'transliterate' ),
'tr_prefix'
=> array( '1', 'ِٟزشعُ_ؽشف:', 'Transliterator:' ),
'tr_decompose'
=> array( '0', '__ًٍ'__رؾ, '__DECOMPOSE__' ),
);
# Widgets
$magicWords['ar'] = array(
'widget'
=> array( '0', 'دعخٚ', 'widget' ),
);
# Wiki Article Feeds
$magicWords['ar'] = array(
'itemtags'
=> array( '0', 'َ_اٌّذخٍخٛعٚ', 'itemtags' ),
);
# Wikilog
$magicWords['ar'] = array(
'wl-settings'
=>
'wl-publish'
=>
'wl-author'
=>
'wl-tags'
=>
'wl-info'
=>
'wlk-icon'
=>
'wlk-logo'
=>
'wlk-subtitle'
=>
'wlk-summary'
=>
'wlk-hidden'
=>
'wlk-more'
=>
);
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array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(
array(

'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'0',
'1',
'0',
'0',

'إػذاداد-ٛ'ع, 'wl-settings' ),
'ٔؾش-ٛ'ع, 'wl-publish' ),
'ِؤٌف-ٛ'ع, 'wl-author' ),
'َٛعٚ-ٛ'ع, 'wl-tags' ),
'ِبدٍِٛؼ-ٛ'ع, 'wl-info' ),
'شح١سح_فغٛ'ف, 'icon' ),
''ؽؼبس, 'logo' ),
'ٟاْ_فشػٕٛ'ػ, 'subtitle' ),
''ٍِخـ, 'summary' ),
'ٟ'ِخف, 'hidden' ),
'ذ٠'ِض, 'more' ),

