אנציקלופדיה עברית  / English /العربية
מילון עברית  / English /العربية
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ערך מאנציקלופדיה עברית English /

=>

ערך לא חתום באנציקלופדיה עברית  / English /العربية
ערך לא חתום במילון עברית  / English /العربية

=>

=>

כניסה תלויה
בכתיבת השורה השנייה של הפריט הביבליוגראפי יש להשאיר רווח של ארבע
אותיות ולהתחיל לכתוב באות החמישית.

אנציקלופדיה או מילון
שם עורך (עורך/עורכים)( .שנה) .שם ספר היעץ (מהדורה ,מספר כרכים).
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ערך מאנציקלופדיה
שם משפחה ,אות ראשונה של שם פרטי של המחבר של הערך (שנת הוצאה).
שם הערך .בתוך שם האנציקלופדיה ,כרך (עמודים) .מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
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ערך לא חתום באנציקלופדיה
שם הערך( .תאריך) .בתוך שם האנציקלופדיה ,כרך (עמודים) .מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
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ערך לא חתום במילון
שם הערך( .תאריך) .בתוך שם המילון ,כרך (עמודים) .מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
ערבות .)1997( .בתוך אברהם אבן-שושן ,המילון החדש (עמ'  .)1371ירושלים :קרית-ספר.
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