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1الصفحة  عالمات الترقيم في اللغة العربية

محاضرة بعنكاف: 

انرتقيم  عالماث
لطالب الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية بمنيسكتا

محاضرة مف إعداد كتقديـ:

/ حممذ عبذ اهلل عباس انشالد
مصر -دكتكراه في األدب كالنقد العربي 

ٕٕٓٓ/ ىػ ٔٗٗٔ

اإلسالمية بمنيسوتا: تيوب: موقع الجامعةلمحاضرة عمى اليو ا طبار 

https://www.youtube.com/watch?v=ETnsAGpvQss
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 تقديـ

ن، وعمى آلو الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمي
 وصحبو أجمعين، وبعد.

الحديث النبوي الشريف، ولغة لسان  فإن المغة العربية ىي لغة القرآن الكريم، ولغة
 العرب، والمغة التي نتحدث بيا في كل مكان، إنيا لغة عظيمة.

نو  فيبمنيسوتا  اإلسالمية سند إلي عمل من قبل الجامعةلمن دواعي سروري أن يُ  وا 
 بالجامعة. العميا الدراسات تجييز محاضرة بعنوان: )عالمات الترقيم في المغة العربية( لطالب

اىتم الباحثون والمتخصصون بدراسة عالمات الترقيم، لحاجة الكتابة في العصر  قدول
–العممية  الرسائل الرغم من ذلك فإن ىناك العديد منعمى الحديث ليذه العالمات والرموز، و 

الترقيم،  لعالمات الدقيق االستخدام إلى َتفتقرُ  -وخاصة في مجاالت الدراسات والعموم االجتماعية
 باألخطاء بخالف إذا كانت مميئة ضعيفة من الناحية العممية؛ الرسالة يجعل الذياألمر 

 العربية بالمغة الماجستير والدكتوراه المكتوبة رسائل في التعبير دقة أن وبما المطبعية والمغوية،
 الترقيم عالمات استخدامِ  شأن فمن كذلك، طبيعياً  أمراً  الترقيم بعالمات كان االىتمام مسبق، شرط
جالءِ  المبس، إزالة إلى يؤدي أن  . القارئ ذىن في المعاني وا 

وأسأُل ا التوفيق والسداد، خدمة لمغة العربية، لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي 
 الشريف ولغة العرب. 

 د/ محمد عبد ا الشاؿ    

  دكتكراه في األدب كالنقد العربي       

 مصر -الشرقية -الزقازيؽ         
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 سيكون بمقدوره اآلتي: ليذه المحاضرة بعد دراسة كل باحث 

 .، وتاريخ عالمات الترقيمفي المغة العربية عالمات الترقيم تعريف  -ٔ
 في الكتابة العربية.وفوائده أىمية الترقيم   -ٕ
 رسم عالمات الترقيم.   -ٖ
 استيعاب مواضع استعمال عالمات الترقيم. -ٗ
 توظيف عالمات الترقيم في الكتابة.  -٘
 لعالمات الترقيم Microsoft Wordاستخدام المفاتيح المختصرة في برنامج   -ٙ

 .وعالمات أخرى
 اإلجابة عمى التدريبات في نياية المحاضرة.  -ٚ
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 تعريف عالماث انرتقيم:أوال: 
وص الذي صجمع عالمة، والعالمة ىي األَماَرة عمى الشيء، والرمز المخ :ٔالعالمات

 يدل عميو.

ـَ " ، فيو مصدرٕالترقيـوأما  م(، وىي -ق-عمى ثالثة حروف أصول )ر " وىو يقومُ َرَق
أصل واحد يدل عمى خط وكتابة وما أشبو ذلك، فالرقم: الخط، والرقم: الكتاب ... وكل ثوب 

م ... والرقم تعجيم الكتاب. يقال: كتاب مرقوم: إذا بينت حروفو بعالماتيا من وشي فيو َرقْ 
 التنقيط. 

الُمراد بالترقيم: "ىو وضع رموز مخصوصة في أثناء الكتابة؛ لتعيين مواقع الفصل 
 .ٖوالوقف واالبتداء وأنواع النبرات الصوتية واألغراض الكالمية، في أثناء القراءة"

 

 عالماث انرتقيم عنذ انعربتاريخ ثانيا: 
 ٗد الّدُؤليو األسوَ وضع أبُ عندما  ذلكو  الحروف، وشكل الترقيم عالمات العرب عرف

 منذ ؛ وذلكالكممات نياية في( سكونالو  كسرة،وال ،والفتحة ،الضمة) األربعة بيةاعر اإل الحركات
، والخميل بن ٘بن العالءاعمماء المغة العربية كأبي عمرو مجموعة من  تبعوو  اليجري األول القرن

  النحو.وغيرىم من عمماء المغة و  ٚ، وسيبويوٙأحمد الفراىيدي

 ما وصمنا فقد ط،قَ نُ  شكل في اإلعرابية الحركات وضع إلى سباقا الدؤلي األسود أبو ويعد
 بالحرف شفتي فتحت رأيتني فإذا أحمر صبغاً  خذ: "لو قال إذ يفعل؛ أن كاتبو األسود أبو أخبر

                                                           
 لساف العرب، مادة )عمـ(. - ٔ
يراجع: مقاييس المغة البف فارس، مادة )رقـ(، كالقامكس المحيط لمفيركزبادم، مادة )رقـ(، كلساف العرب البف منظكر، مادة  - ٕ

 )رقـ(.
 .ٗٔالترقيـ كعالماتو في المغة العربية، ص:  - ٖ
مف اليجرة النبكية  ٜٙكتكفي عاـ  –أبك األسكد ظالـ بف عمرك بف سفياف الدؤلي الكناني )كلد قبؿ اليجرة بػ ست عشرة سنة  - ٗ

 الشريفة(. 
ىػ( أحد  ٗ٘ٔ-ٓٚأك  ٛٙأبك عمرك بف العالء بف عمار بف العرياف بف عبد ا بف الحصيف المازني التميمي البصرم )) - ٘

 المغة كالنحك.القراء السبعة، كعالـ 
ـ(، عالـ المغة كالنحك ككاضع عمـ الَعَركض في الشعر ٙٛٚـ ٛٔٚ -ىػ  ٓٚٔىػ ٓٓٔالَخِميؿ بف أحمد الفراىيدم البصرم ) - ٙ

 العربي.
ىػ( عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، ُيكنى أبك بشر، عالـ في النحك كالمغة أك مف بّسط  ٓٛٔ -ىػ  ِٛٗٔسيَبَكْيو ) - ٚ

 النحك، كىك تمميذ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم. عمـ
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ذا فوقو، واحدة فانقط ذا أسفمو، واحدة فانقط كسرت وا   الحرف يدي بين النقط فاجعل ضممت وا 
 .ٛ"نقطتين فانقط غنة الحركات ىذه من شيئاً  اتبعت فإذا ،(أمامو أي)

قط عمى حروف القرآن الكريم من البداية كان يضع النُ " ويعني ىذا أن أبا األسود الدؤلي 
حتى النياية، وكان اليدف من ذلك ىو تسييل عممية القراءة، وتوحيد القراءات القرآنية في 
مختمف األمصار اإلسالمية. وقد زاد الناس بعد أبي األسود الدؤلي عالمة التنوين. بينما زاد أىل 

ومن ناحية أخرى، يعد عاصم بن  ،السكون المدينة حركة الشدة. في حين، زاد البصريون عالمة
: إنو أول من وضع النقاط عمى ين في زمانو، ويقالزِ ر  بَ النحو المُ  من عمماء نصر الميثي الكناني

 .ٜ"الحجاج بن يوسف الثقفي الحروف في المغة العربية بأمر من

وكانت وظائف الترقيم في عمم التجويد "أنيا تساعد عمى التعرف عمى مواطن الوقف 
عمى تالوة القرآن الكريم كما أنزل سماعا، والحفاظ  -قدر اإلمكان–والسكتة واالبتداء، والحفاظ 

 .ٓٔعمى معانييا من الخمط والتحريف"

الدافع لعمماء المغة والنحو بالحركات اإلعرابية ىو االىتمام بالقرآن الكريم،  وكان
جمع القرآن  ذلك نتج عنوانشغاليم بجمعو وتشكيمو وتنقيطو؛ لمتمييز بين حروف المغة العربية، 

، -رضي ا عنو–الكريم في مصحف واحد عمى عيد ثالث الخمفاء الراشدين عثمان بن عفان 
في  ظيرتا من العموم التي مثماني، فضال عن تعمم النحو والصرف وغيرىالعُ المصحف بي وسمُ 

، اإلسالم والعصر األموي، مما أدى إلى انتشار المغة العربية في البالد المجاورة عصر صدر
فنشأ عمم النحو، وعمم الصرف، وعمم التفسير، وعمم الفقو ... وغيرىا من عموم المغة والشريعة 

 اإلسالمية.

كما ىو الحال في النقط في بالعالمات في المغة العربية،  العرب قديما ىتمامولعل ا
كانت فيو دالالت واضحة عمى ظيور القرآن الكريم وتطور قواعد وأحكام التجويد فيو،  حروف

  .ٔٔىذا العالمات عند العرب قديما

كلكف، متى بدأت دراسة عالمات الترقيـ؟ كمتى ظيرت؟ كمف الذم كضع أسسيا 
 كقكاعدىا؟ 

                                                           
 .ٙٔيراجع: المدارس النحكية: د/ شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، الطبعة السابعة، ص: - ٛ
 ـ.ٕٚٔٓ/ ٓٔ/ ٛ، بتاريخ ٔ٘ٓٗسيميكطيقا عالمات الترقيـ: د/ جماؿ حمداكم، صحيفة المثقؼ العربي، العدد:  - ٜ
 .ٖٜٗقكاعد أساسية في البحث العممي: سعيد إسماعيؿ صيني، ص:  - ٓٔ
يقكؿ األستاذ المحقؽ عبد السالـ ىاركف "فإذا استرجعنا التاريخ كجدنا أنا ليا أصال في الكتابة العربية". يراجع: تحقيؽ  - ٔٔ

 .ٜٚالنصكص كنشرىا، ص: 
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 ولإلجابة عمى ىذه األسئمة، نقول: 

االىتمام بعالمات الترقيم بشكل متطور في العصر الحديث بأوروبا مع ظيور  بدأ
مالئية "المطبعة اليدوية واآللية. ومن ثم،  فإن عالمات الترقيم ظاىرة طباعية وبصرية ومرئية وا 

حديثة، ارتبط وجودىا بظيور المطبعة وتطور تقنياتيا. ويعني ىذا أن عالمات الترقيم نتاج 
منذ القرن الثاني قبل الميالد، بعد  األوربيونغربي باألساس. وىي منقولة عن الغرب. فقد عرفيا 

أرستوفان اىتماما كبيرا، وسار عمييا الغربيون في اإلمالء، أن اىتم بيا المسرحي اليوناني 
 .ٕٔ"والكتابة، والتعميم، والقراءة

عالوة عمى ذلك، فمقد عرف العرب المحدثون عالمات الترقيم منذ بداية القرن العشرين؛ و 
إذ كمف وزير المعارف بمصر أحمد زكي باشا، الممقب بشيخ العروبة، بإدخال عالمات الترقيم 

ية عمى المغة العربية، ووضع أسسيا وقواعدىا، وتبيان مواقعيا الرئيسة والثانوية. لذا، فقد الغرب
م، وقد حققو العالمة ٕٜٔٔىـ/ٖٖٔٔ( سنة ٖٔألف كتابا عنوانو )الترقيم وعالماتو بالمغة العربية

وطة صمة(، والشولة المنقالتي نقميا أحمد زكي الشولة )الفعبد الفتاح أبو غدة. ومن العالمات 
(، والنقطتان ):(، ونقط !) )؛(، والنقطة ).(، وعالمة االستفيام )؟(، وعالمة االنفعال أو التعجب

 )"..."(، والقوسان ))...((. التنصيصو (، -الحذف واالختصار)...(، والشرطة )

وقد أخذت وزارة التربية والتعميم المصرية بيذه العالمات البصرية التوضيحية في رسم 
مجمع المغة العربية ىذه الضوابط الترقيمية  ية في الكتب المدرسية. وبعد ذلك، أقرالمغة العرب

م. وبعد ذلك، ظيرت ٕٖٜٔاعتمادا عمى تقارير وزارة التربية والتعميم )المعارف( بمصر سنة 
كثير من كتب اإلمالء والنحو ميتمة بعالمات الترقيم عمى غرار ما وضعو السيد أحمد زكي، أو 

 ات أخرى تأثرا بالثقافة الغربية.بإضافة عالم

قد عالمات الترقيم بناء عمى ما تم عرضو لتاريخ عالمات الترقيم قديما وحديثا، فإن و 
عمى يد أحمد زكي باشا في  اول إشارة إلييأفي العصر الحديث وكانت  -كما نراىا اآلن–ظيرت 

قط فضل القدماء في ابتداع الن   نكرَ قيم وعالماتو في المغة العربية(، وال يمكننا أن نُ كتابو )التر 
 والحركات وغيرىا من العالمات التي كان المتقدمون ليم السبق في ىذا المجال.

 
                                                           

عالمات الترقيـ في الكتابة العربية: أصكليا كقكاعدىا: د/ نبيؿ  سيميكطيقا عالمات الترقيـ: د/ جماؿ حمداكم، مرجع سابؽ، ك - ٕٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، أكتكبر ٖٓ، السنة ٛٙٔالطاىر الفرجاني، بحث منشكر بمجمة "الحياة الثقافية" التكنسية، ع

ة بحمب، المطبعة الترقيـ كعالماتو في المغة العربية: أحمد زكي باشا، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسالمي - ٖٔ
 ـ.ٕٜٔٔاألميرية بمصر، الطبعة األكلى 
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 اننقاط تتهخص يفوفىائذها  انرتقيم عالماث أهميتثانثا: 
 :14انتانيت
 وتوضح المقاصد، وتفسر لممعاني، إدراكو وتجود القارئ، عمى الفيم تسيل أنيا -ٔ

 :القراءة أثناء...  التراكيب

 : التالي المثال خالل من ىذا يتضح

 . الرجؿ أحسف ما -

 ! الرجؿ أحسف ما -

 الرجؿ؟ أحسف ما -

 في بدت أنيا من الرغم عمى متكررة، ال المعنى، في مختمفة الثالث الجمل فيذه
 ؛الرجل(-أحسن-)ما نفسيا الثالث الكممات من ومكونة مكررة واحدة جممة الظاىر
 جعمت التأثر وعالمة النافية،( ما) بـ منفية خبرية جممة األولى الجممة جعمت فالنقطة
 الجممة جعمت االستفيام وعالمة شيء، بمعنى تعجبية( ما)و تعجبية جممة الثانية الجممة
 .استفيام اسم وما استفيامية، جممة الثالثة

 والنبرات النفسية، واالنفعاالت اليدوية، الحركات مثل الكاتب، تصور في أنيا -ٕ
 وصدق التعبير دقة إليو ليضيف كالمو؛ أثناء المتحدث يستخدميا التي الصوتية
 الخطاب داللة توجو التي الصوتية والنبرات الجسمية الحركات تشبو فيي. الداللة
 اإلرشادية وحاتلم  او  السير، حركة تنظيم في المرور إشارات تشبو أنيا كما. الشفوي
 .الطرق تمك سالكي من كثير لضل لوالىا التي الطرقات، عمى المكتوبة

 يجب التي المواضع عمى والوقوف العبارات، وتقسيم الجمل، فصل بمواقع فناعرّ تُ  أنيا -ٖ
 .هدُ و  جَ وتُ  اإللقاء فتحسن...  عندىا السكوت

 تريح خاصة جمالية في فيظير عرضو؛ وتحسن لغتو، وتجمل الموضوع، تنظم أنيا -ٗ
 .بيا واالستمتاع القراءة إلى وتدفعيم القراء،

 الذىن اشتغال وبين النظر، تردد بين الوقت ىدر القارئ فتجنب القراءة، ليّ سَ تُ  أنيا -٘
 وأجزاؤىا تقاسيميا كانت لو معانييا، إدراك األمور أيسر من كان عبارات تفيم في

                                                           
راجع بتصرؼ: عالمات الترقيـ في الكتابة العربية كمكاضع استعماليا: د/ خديجة عبدالعزيز عمي إبراىيـ، كمية التربية  - ٗٔ

 مصر، كمقدمة عف عالمات الترقيـ: محمكد قحطاف، مرجع سبؽ ذكره. -بسكىاج
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 الذي فالزمن. مرامييا وتوضح أغراضيا، تبين بعالمات موصولة أو مفصولة
 النص قراءة تتطمبو الذي الزمن من بكثير أقصر المرقوم النص لفيم القارئ يحتاجو

 .المرقوم غير

 

 رسم عالماث انرتقيم:رابعًا: 
عالمات الترقيم األكثر استخداما في المغة  -طالبنا األعزاء–وىنا نضع بين يدك 

 :، كما ىي موضحة بالجدول التالي، والتي ندرسيا في ىذه المحاضرةةالعربي

 رمسها عالمت انرتقيم

 ، صمةالف
 ؛ صمة المنقكطةالف

 . النقطة
 : النقطتاف

 ؟ عالمة االستفياـ
 ! عالمة التعجب
 ... عالمة الحذؼ
 "   " عالمة التنصيص

 (     ) اليالليافالقكساف 
 [     ] قكفافعالقكساف الم
 - الشرطة
 -   - الشرطتاف

اإلحالة كالربط في عالمة 
 اليامش

=  = 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عالمة الفاصؿ
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 :15تقسيم عالماث انرتقيمخامسًا: 
 تنقسم عالمات الترقيم من حيث الوقف، والنبرات الصوتية، والحصر إلى ثالثة أقسام:

 :عالمات الكقؼ -ٔ

 .القصير الوقف أو الّطويل، الوقف أو التّام، لموقفِ : عالماتٍ  ثالثُ 

 (.،) صمةالف -أ 
 (.؛) المنقوطة صمةالف -ب 
 ).(. النقطة -ج 

كتية النَّبرات عالمات  -ٕ  :الصَّ

 انفعالٌ  أو شعورٌ  ُيصاحبيا لكن الوقف؛ عالمات من نعّدىا أن ُيمكن: عالماتٍ  أربعُ 
 .الُمتحّدث حال يشرحُ 

 ) : (. رأسّيتان نقطتان -أ 
 (. ؟)  االستفيام عالمة -ب 
 ) ! (. الت عجب عالمة -ج 
 ) … (. الحذف عالمة -د 

 :الحصر عالمات  -ٖ

 .الكتابة تُنظ مُ  عالماتٍ  أربعُ 

 (. –)  الش رطة -أ 
 (. – –)  الش رطتان -ب 
 ) » « (. الت نصيص عالمتي -ج 
 .﴾ ﴿ المزّىران والقوسان ،] [ المعقوفات والقوسان ،) ( الياللّيان القوسان -د 

 

 

 

                                                           
 قيـ: محمكد قحطاف )مكقعو الشخصي(.مقدمة عف عالمات التر  - ٘ٔ
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 :16بانتفصيم مع األمثهت عالماث انرتقيموإنيكم شرح 
 (،) ى الشكلة(سمّ صمة )كتُ الف -ٔ

 الالتيني النص في المستخدمة تمك وليس( ،) ىكذا العربي النص في صمةالفتكتب  -
 ىذا في يقعون الطالب والكتاب من العظمى ، والغالبية) ، ( العربي النص مع المتوافقة غير

 .الويندوز ألجيزة المفاتيح لوحة في موجودة العربية صمةالف أن مع الخطأ

 . فراغات بدون مباشرة تسبقيا التي لمكممة مالصقة صمةالف وتكتب

 . والقصص الشعر، أحب: صحيح استخدام مثال -

 .والقصص ، الشعر أحب: القول الخطأ من -

 .أدناه النص في موضحة كثيرة إشارات عمى ينطبق وىذا

 صمة )،(الف استعماؿ مكاضع: 

  :مثل ،معيف معنى في الفائدة تاـ كالـ مف مجمكعيا يتككف التي الجمؿ بيف -أ

 . دروسو في ريقصّ  وال كالمو، في يكذب وال أحدًا، يؤذي ال ميذب، طالب محمداً  إن -

   عمى الناس وحث ،والتأثر اإلقناع بيدف الناس، من جميور عمى يمقى كالم الخطبة -

 .معينة بقضية االلتزام   

  :مثل ،معانييا في المستقمة المعطكفة القصيرة الجمؿ بيف -ب

 . وعجز منقصة والحسد رذيمة، والكذب فضيمة، الصدق -

                                                           
كيؼ تكتب بحثا أك رسالة  : كتاب الترقيـ كعالماتو في المغة العربية: أحمد زكي باشا، كبتصرؼ يراجع شرح عالمات الترقيـ - ٙٔ

ـ، كالقكاعد المغكية األساسية لمكتابة العممية: ٜٚٛٔمكتبة النيضة المصرية، القاىرة، الطبعة الثامنة عشرة  جامعية: د/ أحمد شمبي
جامعة القاىرة، الطبعة  –د/ محمد حسف عبد العزيز، نشر مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث في العمكـ اليندسية بكمية اليندسة 

: استعماليا كمكاضع العربية الكتابة في الترقيـ عالماتك ـ، ٕٔٔٓر العربي، الطبعة الرابعة ـ، ككتاب التحريٕ٘ٓٓاألكلى بالقاىرة 
عالمات الترقيـ  ككتاب قكاعد أساسية في البحث العممي: د/ سعد إسماعيؿ صيني، ك، إبراىيـ عمي عبدالعزيز خديجة/ د

 ىيـ خضر عمى مكقع شبكة األلككة: كاستعماالتيا فى بحكث الماجستير كالدكتكراه: مقاؿ لمدكتكر أحمد إبرا
https://www.alukah.net/literature_language/0/44382/#ixzz6S7HuwGno 
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 .األصدقاء خير وا معمم، خير والزمان كتاب، خير الدنيا -

  :مثل ،العطؼ حرؼ مف بدالن  الجمؿ، أشباه أك الصغرل الجمؿ بيف -ج

 . كثيراً  حزنت السفينة، بو ابتعدت أخي، سافر -

 .الغنم قطيع انتشر صافية، سماء تحت ،ٚٔالرابية فوق النير، عند -

  :مثل أقسامو، أك الشيء أنكاع ببف -د

 . والجماد والنبات، والحيوان، اإلنسان،: رئيسة أنواع أربعة األرضية المخموقات -

 .والشتاء والخريف، والصيف، الربيع،: أربعة السنة فصول -

 طكليا، في بالجمؿ شبيية تجعميا أخرل بكممات المرتبطة المعطكفة الكممات بيف -ىػ
  :مثؿ

 الدفاع في المتفاني والجندي عممو، في المخمص والعامل دروسو، في المجتيد الطالب -
 . األمة صرح عمييا ينيض التي األركان ىم... أدبو يف الصادق واألديب وطنو، عن

 مصنعو، في والعامل حقمو، في الفالح: المصير لمعركة مجند األمة في فرد كل -
 ...ديوانو في والموظف معيده، في والطالب

 : مثؿ المتصؿ، المنادل لفظ بعد -ز

 . دروسك في اجتيد أحمد، يا -

 .النجاح باب دّ الجِ  أن اعمم بني، أي -

 : مثؿ طكيمة، الشرط جممة كانت إذا كجكابو الشرط بيف -ح

 . صديق لك يبقى فمن ك،أصدقاءَ  تعاتب األمور كل في كنت إذا -

 .ذكي فأنت األخير، الفصل امتحان في تتفوق أن استطعت إن -

 : مثؿ كجكابو، القسـ بيف -ط

 . ندَ ألجتيِ  واألرض، السموات خمق الذي واِ  -
                                                           

 الرابية: ما ارتفع مف األرض. - ٚٔ
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 .أقول فيما نّ قَ دُ ألصْ  بينيما، وما واألرض السموات ورب   -

 : مثؿ الحالية، الجممة قبؿ -م

 . فرحون وىم عقائدىم، أجل من ُيستشيدون المؤمنون -

 .مسرور وأنا البيت، إلى دتعُ  -

 : مثؿ الكصفية، الجممة قبؿ -ؾ

 . يرقني لم موضوعو كتابًا، قرأت -

 .نظيفةٌ  وثيابُ  رجل، زارنا -

 : مثؿ كبعدىا، االعتراضية شبو الجممة شبو أك الجممة قبؿ -ؿ

 . تفاحتين صباحًا، السابعة عند أكمت، -

 .األشجار بين فرح، وأنا تـنـزىت، -

 : مثؿ رئيسة، لجممة دي  مَ تُ  عبارة   أك كممة   بعد -ـ

 . الطالب انتظره الذي المحاضر وصل أخيرًا، -

 . المحاضر وصل صباًحا، الثامنة عند -

 .األمة ىمكت ، أصحابيا غير إلى األمور أسندت إذا طبعًا، -

 : مثؿ كالصفات، كاألفعاؿ كاألسماء الجممة في المتشابية األجزاء بيف. ف

 .راحة دونما يقارن، يراقب، يختبر، يقرأ، يكتب، العالم كان -

 : مثؿ ،(بمى كال، ال، نعـ،: كىي) الجكاب حركؼ بعد -س

  كميا؟ الذاتي التقويم أسئمة عن أجبت ىل -

 . األخير السؤال إال نعم، -

  صعوبتو؟ ذلك سبب كان وىل -

 . الممل من شيء انتابني ولكن ال، -
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 : مثؿ ما، قاعدة عمى المثاؿ تسبقاف المتيف "نحك" أك "مثؿ" كممتي قبؿ -ع

 . محمد قام: مثؿ واسم، فعل من أساساً  الفعمية الجممة تتكون -

 .مفيدة جممة المعمم كتب: نحك الفعمية، الجممة -

 : الحممة بداية في التعجب كممات بعد -ؼ

 ! تأخرت؟ كيف عجبًا، -

 !الفراق أمر   ما آه، -

 : مثؿ كبعدىا، البدؿ ألفاظ قبؿ -ص

 .المواصالت فيو سيمت اآللة، عصر العصر، ىذا إن -

 : مثؿ المتضادة، الكممات بيف -ؽ

 .تكمم من ا، عبد ال أنت، -

 أك اليكامش، تدكيف عند كذلؾ كتاريخو؛ كمكانو، النشر، كدار الكتاب، عنكاف بيف -ر
 : مثؿ كالمراجع، المصادر قائمة

 .دار المعارف، القاىرة لسان العرب، :ابن منظور -

 

 ( ؛)  المنقكطة صمةالف
 ،«المنقوطة الفصمة» تسمى، و بينيما فراغات يترك وال تسبقيا التي لمكممة مالصقة تكتب

 ياترابطُ  أو الترابط في قوة بينيا التي الجمل بين وتوضع... «القاطعة»و ،«المنقوطة الشولة»و
 عند وقفتو من وأقصر صمة،الف عند وقفتو من قميالً  أطول وقفة عندىا القارئ ويقف الزم، غيرُ 

 .النقطة
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 :استعماليا مكاضع أشير

 : مثؿ ليا، نتيجة أك األكلى عف مسببة ثانيتيما تككف جممتيف بيف -أ

 . المال ىذا فتبدد ليا؛ يخطط لم مشروعات في كمو بمالو غامر لقد -

 . تردي األشرار صحبة ألن شريرًا؛ تصاحب ال -

 .رفاقو عمى األول فكان مذاكرتو، في اجتيد الطالب -

 : مثؿ األكلى، في سببان  ثانيتيما تككف جممتيف بيف -ب

 . اإلجابة في يتأن لم ألنو عالية، درجات من فيو يطمع كان ما أخوك يحرز لم -

 . منك يشمئز والحميم يؤذيك، السفيو ألن حميمًا؛ وال سفيياً  تمازح ال -

 .غيرك عميك يتفوق ال حتى اإلىمال؛ من احترس -

 مف الغرض فيككف الفائدة، تاـ كالـ مجمكعيا مف يتألؼ طكيمة، جمؿ بيف -جػ
 : مثؿ تباعدىا، بسبب بينيا الخمط كتجنب الجمؿ، بيف التنفس إمكاف كضعيا

 أو الطالب، مستوى تدني أو المناىج، جفاف من نابعة المدارس في المشكمة ليست -
نما الدراسي؛ اليوم طول  .المدرسة مع اآلباء تعاون عدم في المشكمة وا 

 : مثؿ ربط، أداة بينيما جمعت إذا تامتيف جممتيف بيف -د

 . حزينة فكانت امرأتو أما وجيو؛ عمى السرور بدا الرجل، وصل حالما -

 .اآلخرين عمى عالة فيعيش الجاىل أما جبينو؛ بعرق خبزه يأكل العاقل اإلنسان -

 : اإلعراب دكف بالمعنى مرتبطتيف تامتيف جممتيف بيف - ىػ

ن فشجعوه؛ التمميذ أحسن إذا -  .فأرشدوه أخطأ وا 

 : مثؿ أقساميا، تتنكع عندما كاحدة جممة في الكاردة األصناؼ بيف -ك

 القمح، المشمش؛ الخوخ، التفاح، الصنوبر؛ الصفصاف، السرو،: النبات مممكة من -
 .الباذنجان الخس، الخيار، الذرة؛ الشعير،
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 ) . ( النقطة
 استخدام حول التفاصيل اقرأ بينيما، فراغات يترك وال تسبقيا التي لمكممة مالصقة تكتب

 .أعاله لمكممة مالصقة صمةالف

 :التالية األماكن في توضع وىي تامة، وقفة عندىا ويوقف ،«الوقفة» تسمى

 أك التعجب معنى تحمؿ كال بعدىا، كالـ كال المعنى، التامة الجممة نياية بعد -أ
 :مثؿ االستفياـ،

 . فيمل يطل ولم ودل، قل ما الكالم خير -

 . با آمنت -

 .واسعة الحديقة -

 مقكماتيا، كؿ كاستكفت الكالـ، في معناىا تـ التي الجمؿ أك الجممة نياية بعد -ب
عرابان  جديدان  معنى تطرؽ التالية الجمؿ أك الجممة أف يالحظ كحينيا  عرضتو ما غير مستقال، كا 
  :مثؿ السابقة، الجمؿ أك الجممة

  مباركاً  النيار ىذا يكون أن آمل. الصباح طمع -

 .تدرك ال غاية الناس رضى. عنك نقل إليك، نقل من -

 الحمم وحد. أنصاره الناس أن حممو عن الحميم عوض أول: طالب أبى بن عمي قال -
 تعجز ال كثيرة، النفس ضبط عمى الباعثة الحمم وأسباب. الغضب ىيجان عند النفس ضبط
 .المرء

 : مثؿ الفقرة، نياية في -ج

 وقد والمذىبات، المطوالت وتسمى الجاىمي، الشعر أجود من مختارة قصائد: المعمقات -
 .الكعبة عمى وعمقتيا بالذىب، كتبتيا قد العرب أن ربو عبد ابن ذكر

 : مثؿ لالختصار، بيا المرمكز الحركؼ بيف -د

 ستيرنس توماس) إليوت. س. ت اإلنجميزي الشاعر ىو اليباب األرض قصيدة مؤلف -
  (إيميوت
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 ( الميالد قبل) م. ق -

 ق. ىـ )قبل اليجرة( -

 (بريد صندوق) ب. ص -

 (اإلنترنت) النسيجية في اإللكتركني كالبريد المكاقع عناكيف في -ىػ

 

 ) : ( الرأسيتاف النقطتاف
 استخدام حول التفاصيل اقرأ بينيما، فراغات يترك وال تسبقيا التي لمكممة مالصقة تكتب

 .أعاله لمكممة مالصقة صمةالف

 في تستعمالن أنيما أي والبيان؛ التفسير نقطتي أو والحكاية، التوضيح عالمة وتسميان
 :استعماليما مواضع من. عموًما التوضيح سياق

 ،...(تكمـ ركل، أجاب، سأؿ، أخبر، حدث، حكى،) معناه في ىك ما أك القكؿ بعد -أ
 : مثؿ

 . أحسنو ء شي كل من فتخبر بو؛ يؤتى أن من أكثر العمم: الحكماء أحد قال -

 . أبي من: فأجاب ىذا؟ لك أين من: سألتو -

 . «ساعدوني المروءة، أىل يا: »ينادي الوادي في صوتا سمعت -

 .غدك إلى يومك عمل تؤخر ال: يوم كل لي أبي نصائح من -

 : مثؿ أقسامو، أك كأنكاعو، الشيء بيف -ب

 مستقبل ويوم عميك، يدوم ال فيو أنت ويوم إليك، يعود ال مضى يوم: ثالثة الدىر أيام -
 .حالو ما تدري ال

 : مثؿ لو، مكضحا يتمكه الذم كالكالـ المجمؿ، الكالـ بيف -ج

 [مقكلة قاليا غالـ لمخميفة عمر بف عبد العزيز]. وولسانِ  و،قمبِ : وِ يْ رَ غَ بأصْ  المرء -
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 التداوي، في السميمة األساليب اتباع إلى الناس ترشد: الفوائد جميمة الصحية التوعية -
 العدوى، اتقاء بوسائل وتبصرىم والمستشفيات، األطباء عمى التردد بضرورة إيماناً  وتزيدىم
 .الممكنة باإلسعافات القيام طرق وتعمميم

 في النقطتاف تستخدـ ما كغالبا حكـ، أك قاعدة، لتكضيح تساؽ التي األمثمة قبؿ -د
 : مثؿ الكاؼ، قبؿ أك «نحك» أك ،«مثؿ» كممتي بعد الحالة ىذه

 . ذلك وغير والرجمين، واليدين، العينين،: كثيرة بنعم اإلنسان عمى ا أنعم -

 . رجمييا من أطول الزرافة يدا: نحو إضافتو، عند المثنى نون تحذف -

 كالفيل،: النبات يأكل وبعضو ؛ والذئب والنمر، كاألسد،: المحم يأكل الحيوان بعض -
 ...والغنم والبقرة

 يشبييا، ما أك ،«يمي ما» ، «اآلتية» ،«التالية: »بألفاظ المختكمة الصيغ بعد -ىػ
 : مثؿ

 وراء تجروا وال السوء، مقالة إلى تستمعوا ال: يأتي فيما تتمخص إليكم نصيحتي ىذه -
 . عقولكم وراء من ألسنتكم ولتكن اإلشاعات،

 تريد؟ وماذا ىنا؟ إلى جئت وكيف أنت؟ من: يمي عما أجب -

 كمعانييا، أكالعبارات المفردات بيف لتفصؿ كالعبارات؟ المفردات معاني شرح قبؿ -ك
 : مثؿ

 .بزمن مقترن وغير ذاتو، في معنى عمى يدل لفظ: الفعل -

 : مثؿ المقتبس، الكالـ قبؿ -ز

 ".الفرج احُ فتَ مِ  الصبرُ  : "المأثورة األقوال من -

 

 

 إلى يرمزاف المذيف «ج»ك «س» حرفي بعد اإلدارية، أك القضائية التحقيقات في -ح
 : مثؿ كجكاب، سؤاؿ: كممتي
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  اسمك؟ ما: س -

 . سامي: ج -

  عمرك؟: س -

 .سنة ٓٗ:ج -

 : مثؿ كالثكاني الساعات، بيف لمفصؿ الكقت كتابة في -ط

 ٘ٗ:ٕ ناآل الساعة -

 .ربعا إال الثالثة الساعة نأ أي: ـ

 

 ( -)  الشرطة
 :التالية المواضع في وتستعمل. «المعترضة» و «الوصمة» وتسمى

 بيف االعتراض جممة كتقع كآخرىا،( العارضة أك) االعتراضية الجممة أكؿ في -أ
 أك االحتراس، أك لمدعاء، بيا كيؤتى كمفعكلو، كالفعؿ كالخبر، كالمبتدأ متصميف، أك متالزميف

 : مثؿ ذلؾ، شابو ما

 جعمو يمكن الذي الوحيد األموي الخميفة -عنو ا رضي -العزيز عبد بن عمر كان -
 . الراشدين الخمفاء عداد في

ن -الصادق -   .محبوب -فقيرا كان وا 

 . السالمة -ا ىدأك -التأني في -

 .وزوجو جاري بين مشاجرة -أتجسس أكن ولم -فسمعت الدار، فناء في جالسا كنت -

 لمكممة مالصقا كتابتيا ألن مالئم غير الشبكية الكتابة في العربية في الشرطة استخدام
 لتظير يؤدي قد الكممة عن بعيدا وكتابتيا لمسطر، الموازية الحروف بعض مع يتناسب ال قد

 بدال اليالليين القوسين استخدام ويفضل المعنى، وعن الكممة عن يبعدىا مما وحدىا السطر بداية
 .منيما بدال فاصمتين استخدام آو منيا،
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 اسمييما، تكرار عف استغناء ؛ متحاكريف بيف المحاكرة حاؿ في السطر أكؿ في -ب
 :مثؿ

 :لو وقال خالدا، صديقو محمد التقى

  حالك؟ كيف - -

 . جيدة - -

  أىمك؟ حال وكيف - -

 !  والحمد بخير، - -

  المدينة؟ إلى قدمت متى - -

 .الصباح منذ - -

 في العناكيف في ترتيبية األعداد كقعت إذا المعدكد كبيف لفظان  أك رقمان  العدد بيف -ج
 : مثؿ السطر، أكؿ

 : بيا إال الزلل من المتكمم يسمم ال أربعة، شروط لمكالم -

ما نفع، اجتالب في إما: إليو يدعو داع لمكالم يكون أن -أوال  . ضرر دفع في وا 

 . فرصتو إصابة بو ويتوخى موضعو، في بو يأتي أن -ثانيا

 . الحاجة قدر عمى منو يقتصر أن -ثالثا

 .بو يتكمم الذي المفظ يتخير أن -رابعا

 :أنواع ثالثة األجسام -

 .صمبة أجسام -ٔ

 .سائمة أجسام -ٕ

 .غازية أجسام -ٖ

 :يكسب النوم في التبكير -
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 .البدن صحة-ٔ

 .المال وفرة-ٕ

 .العقل سالمة-ٖ

 المركب، المصطمح جزئي كبيف جزأييا، فصؿ إرادة عند المركبة الكممة جزئي بيف -د
 : مثؿ

 ( بعمبك) بك -بعل -

 ( موت حضر) موت -حضر -

 :مثؿ بينيما، الكالـ طاؿ إذا كالخبر المبتدأ بيف -ىػ

 بنفسو، واثقا ريكون بو، يقوم الذي لمعمل ويخمص ونشاط، بجد يعمل الذي اإلنسان -
 الذي المثال ىو -الضمير حي والمسان، القمب عفيف أقوالو، في صادقا آرائو، في مستقيما
 .يحتذى

 :مثؿ بينيما، كثيرا الكالـ طاؿ إذا كجكابو الشرط بيف -ك

خالص، جد بكل ىدفو إلى لموصول يسع من -  يعمل ال الذي اإلنسان أن معتقدا وا 
 العقبات عمى والسيطرة األىوال، واقتحام بالمثابرة، إال وصول ال بأن ومؤمنا حياتو، في يفشل
 .حياتو في ينجح - سبيمو تعترض التي

 : مثؿ لمعانييا، إجماؿ يعقبيا طكيمة، جممة بعد -ز

 وروعة والعواطف، األفكار وسمو الفنية، الصياغة وجودة التجربة، في الصدق إن -
 .األدب شأن رفع في يسيم ذلك كل - الصور

 : مثؿ التمثيؿ، في األرقاـ أك المفردة الكممات ببف لمفصؿ -ح

 . وجد -وعظ -وىب -وقف -وثب -ولد -وعد: يمي مما المضارع ىات -

 ٜ-ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ -ٔ -: ىي الرئيسة األرقام -

 

 : مثؿ المعترضة، الجمؿ بيف تستخدـ -ط
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 .المدير لمقابمة -السوق من القريبة - العمرية المدرسة إلى ذىبت -

 باألحرؼ اإللكتركنية المكاقع أسماء كتابة كفي اإللكتركنية، البرمجة في تستخدـ -م
 .الالتينية

 مع تتوافق ألنيا الجداول وفي الحوار تعتمد التي النصوص في الشرطة باستخدام ننصح
 .جميمة أسيم إلى ىنا اإلشارات البرنامج يحول إذ العرب ديوان سيرفر في نستخدمو ما

 

 (؟) االستفياـ عالمة
 استخدام حول التفاصيل اقرأ بينيما، فراغات يترك وال تسبقيا التي لمكممة مالصقة تكتب

 .أعاله لمكممة مالصقة صمةالف

 :التالية المواضع في االستفيام عالمة تستعمل

 أـ الجممة، في مذككرة االستفياـ أداة أكانت سكاء االستفيامية، الجممة بعد تكضع -أ
 :محذكفة

  المذكورة فمثال

 السفر؟ من عدت متى بالجائزة؟ الفائز أيكما -

 :المحذوفة ومثال

 ترى( بيتك؟ من تخرج وال سفرك من أتأتي: أي) بيتك؟ من تخرج وال سفرك من تأتي -
 (تغيره؟ وال المنكر أترى: أي) تغيره؟ وال المنكر

 : مثؿ صدقيا، مف التأكد عدـ أك معمكمة في الشؾ عند -ب

 وسبعين مئة سنة توفي ىل: أحمد بن الخميل وفاة تاريخ اليقين وجو عمى نعرف ال -
 عرض سنحاول ومئة؟ ثمانين سنة وفاتو كانت أو ومئة؟ وسبعين خمس عام توفي أنو أو لميجرة؟
 .المختمفة الروايات
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 ) ! ( االنفعاؿ كعالمة التعجب، عالمة أيضا كتسمى ر،التأثّ  عالمة
 استخدام حول التفاصيل اقرأ بينيما، فراغات يترك وال تسبقيا التي لمكممة مالصقة تكتب

 .أعاله لمكممة مالصقة صمةالف

 :التالية المواضع في النفسية، االنفعاالت عن تعبر التي الجمل بعد وتوضع -

 : مثؿ التعجب، -أ

 ! القريب ظمم أقسى ما -

 !شاعرا دره  -

 : مثؿ الفرح، -ب

 ! بشراي يا -

 !فرحتاه وا -

 : مثؿ الحزف، -ج

 ! حسرتاه وا -

 !مصيبتاه وا -

 : مثؿ الدعاء، -د

 ! وفقني ربي -

 !الخائن أييا لك تباً  -

 : مثؿ الدىشة، -ىػ

 !الربا فوق الخضرة لجمال يا -

 : مثؿ االستغاثة، -ك

 ! معتصماه وا -

 !رحماك الميم -
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 : مثؿ التحبيذ، -ز

 !مرحى لك مرحى -

 : مثؿ الترجي، -ح

 !يرحمنا ا لعل -

 : مثؿ التمني، -ط

 ! ينجمي الميل ليت -

 : مثؿ التأسؼ، -م

 ! المظموم عمى أسفي -

 !أسفاه وا -

 : مثؿ المدح، -ؾ

 !  الوفي نعم -

 !الكرم حبذا -

 : مثؿ الذـ، -ؿ

 ! المئيم بئس -

 : مثؿ التذمر، -ـ

 !الكيل طفح -

 : مثؿ اإلنذار، -ف

 !لمخونة ويل -

 : مثؿ التحذير، -س

 !والمراوغة إياك -

 : مثؿ اإلغراء، -ع
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 !الصدق الصدق، -

 : مثؿ التأفؼ، -ؼ

 !لتصرفاتك أف -

 : مثؿ االستنكارم، االستفياـ بعد -ص

 ! الحاجب؟ عمى العين تعمو وىل -

 !ابنتو؟ قتل عمى جرؤ كيف -

 

 ) ... ( الحذؼ عالمة
 وال أقل ال) نقط ثالث وىي. «اإلضمار نقط» أو «االختصار نقط» أيضا وتسمى

 :التالية الحاالت في سبقتيا، التي لمكممة مالصقة وتستخدم ،(أكثر

 تقرير في بيا لالستشياد غيره؛ كالـ مف أكثر أك فقرة أك جممة الكاتب ينقؿ عندما -أ
 المنقكؿ، الكالـ ىذا ببعض االكتفاء إلى يشير المكقؼ يجد قد فكرة، مناقشو في أك حكـ،

 عنو، يستغني ما فيحذؼ الكاتب، بحاجة كثيقا اتصاال يتصؿ ال مما بعضو، عف كاالستغناء
 كلـ النقؿ، في أميف المقتبس الكاتب أف عمى القارئ لتدؿ الحذؼ؛ عالمة المحذكؼ بدؿ كيكتب
 :مثؿ المنقكؿ، الكالـ يبتر

 كإعانتيم: لمناس يقدم خير كل تشمل األفق، واسعة فكرة اإلسالم في اإلحسان فكرة» -
 إحسان، ىذا كل... حالصحي لمطريق ىدايتيم أو المعاصي، ارتكاب عن نيييم أو أمورىم، في
 .«كذلك وصدقة إحسان برفق؛ الحيوان معاممة إن بل

 : مثؿ كاالختصار، اإليجاز عمى لمداللة -ب

 ...والكالب والمص والسكرية، الخميمي، خان: كميا محفوظ نجيب روايات قرأت -

 : مثؿ ذكره، يستقبح الذم الكالـ عف عكضا تكضع -ج

 السباب، أنواع ويتبادالن يتشاتمان، الرجمين ىذين سمعت حين واألسى الحزن تممكني -
 ...اآلخر ويقول... أحدىما فيقول
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 أك )" "( ) » « ( التنصيص عالمة
. «الشناتر» أو ،«المزدوجتان» أو ،«االقتباس عالمة» عمييا يطمق التنصيص عالمات

 :التالية المواضع في تستخدم وىي

 سياؽ في كالمكضكعة اآلخريف، كالـ مف بنصيا المقتبسة العبارات بينيا تكضع -أ
 :مثؿ الناقؿ، كالـ عف المقتبس لمكالـ تمييزا الناقؿ؛ كالـ

 ومن. كثير كالم فيو وقيل والحكماء، األنبياء إليو دعا الفضائل؛ أميات من التواضع -
 يخفى ال ما بو أخفيت إذا مرذول، نفاق التواضع": العقاد محمود لعباس كممة فيو قيل ما أفضل

 ."الثناء كسب إلى توسالً  حسناتك من

 كالتسمية، كالسؤاؿ، القكؿ بعد تأتي التي كالمصطمحات العبارات بينيا تكضع -ب
 . ذلؾ إلى كما كالنداء، كالجكاب،

  «السكوت تمتزم أن لك خير: »لي قال -

 .«شئت ما فاصنع تستح، لم إذا: »الحديث في جاء -

 : مثؿ كالقصائد، كالمقاالت كالصحؼ كالمجالت الكتب عناكيف بينيا تكضع -ج

 العربي الشعر في أبدع ما أبرز من معموف لشفيق الشعرية «عبقر» مطولة -
 .المعاصر

 االنتباه اجتذاب الكاتب يريد التي كالتسميات كالمصطمحات العبارات بينيا تكضع -ىػ
 : مثؿ استخداميا، في يتحفظ التي أك إلييا،

 .«الترقيم عالمات» الطالب عند موضوع أفضل -

 : مثؿ كاستخداماتيا، معانييا كمناقشة لفظة عف الحديث عند -ر

 .«إذا» وردت مما أكثر الكريم القرآن في وردت «إن» أن إلى الدراسة انتيت -

 : مثؿ العربية، كغير العامية األلفاظ بينيا تكضع -ز

 «شرشحة» الكالم في أسموبو كان -
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 أك } {  ﴾ ﴿الُمَزّىراف  القكساف
 بين ويوضع،  Wordمن قائمة إدراج ثم رمز في برنامج  ﴾ ﴿ يدرج القوسان الُمزىران

 ران آيات القرآن الكريم، مثال:القوسان الُمزىّ 

 ﴾ قؿ ىك ا أحد ﴿قولو تعالى:  -

 والكيميائّية الّرياضّية المعادالتوالنوع اآلخر من القوسان المزىران } { يستخدمان في 
 .والفيزيائّية

 

 ) ( الياللياف القكساف
 :التالية وىي لمكالم، األساسية األركان من ليست التي واأللفاظ الجمل بينيما يوضع

 : مثؿ كالتحديد، كاإليضاح التفسير ألفاظ. أ

 . فيو وصميت( األقصى المسجد) الحرمين ثالث دخمت -

 الفواكو موسم أفسدت( والقيظ الجفاف ثم الشديد، الصقيع) القاسية الطبيعية الظروف -
 . العام ىذا

 العموم لجميع صدرىا اتسع قد( انتشارا المغات أوسع من وىى) العربية المغة إن -
 . بيا العناية أيام في والمعارف

 .المعاصرين العرب شعراء أشير من( الخوري ا عبد بشارة) الصغير األخطل -

 : مثؿ لمبس، منعا االحتراس، ألفاظ -ب

 .الدابة بو تقاد ما( المكسورة ايبالز ) ماموالز   العيد،( المكسورة بالذال) مامالذ   -

 : مثؿ ،المسرحية في الممثمكف بيا يقـك التي المعينة كالحركات التصرفات - ج

  لو؟ شريك ال أحدا ا أتعبدون(: الجميور مخاطباً ) يقظان بن حي -

 .لو شريك ال أحدا نعبده! نعم(: مختمطة بأصوات) الجميور -
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 : مثؿ كالتكاريخ، األرقاـ -د

 . مائة أو مئة يكتب( ٓٓٔ) الرقم -

 .«الشعراء فحول طبقات» كتاب صاحب( ىـ ٖٕٔ ت) الجمحي سالم ابن -

 : مثؿ المذككر، المصطمح بجانب بديؿ مصطمح ذكر عند -ىػ

 .شائعة ترقيم عالمة )أو الشولة( الفصمة -

 : مثؿ سابؽ، لمجمؿ التمثيؿ -ك

 .االسمية الجممة وجود( مثالً  والعبرية العربية) السامية لمغات العامة المميزات ىن -

 : مثؿ إلييا، النظر لفت يراد التي العبارات -ز

 . فظممني ،(مجد أني ا ويعمم) بالتقصير المدير اتيمني -

 .األمر ىذا إلى فانتبو ،(بكاذب ولست) كذبتني -

 : مثؿ لمقارئ لمتكضيح العربية غير كالعناكيف األسماء -ح

 ...  عام إنجمترا في( وليم شكسبير) ولد -

 (منو ىوشي) إلى غدا سافر -

 :مثل لألقواس داعي فال لمجميع معروفة أسماء استخدام حال في لكن

 .يورك نيو إلى سأسافر -

 .عمم عمى نار من أشير نيويورك فمدينة

 المنقكؿ المتحدث لساف عمى كالـ جاء إذا التنصيص أقكاس داخؿ أيضا تستخدـ -ط
 : مثؿ عنو

 وبَاالم باإلرىاق، أشعر أنني الطبيب أخبرت لقد: »بالخروج ييم وىو لي قال -
 .«لمعالج دواء لي وكتب ،(عمي يا بالراحة عميك) لي فقال المفاصل،
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 28الصفحة  عالمات الترقيم في اللغة العربية
 

 ] [ المعقكفاف المستطيالف القكساف
 خاص بشكل استخداميما يفضل ولكن الياللين، السابقين لمقوسين مشابو بشكل وتستخدم

 نفسو، اليامش أو اليامش رقم فييما يذكر أن الكاتب عمى إذ. واألبحاث الدراسات في لميوامش
 : مثالوكالم ليس في النص أدخمتو من عندك، 

 [ المتنبي] السفن تشتيي ال بما الرياح تجري -

 [ٗ] ميال سبعون البمدين بين المسافة -

 ]بحر الطويل[  يقول المتنبي : -

ـُ  تَأتي الَعزِـ  َأىؿِ  َقدرِ  َعمى  الَمكاِرـُ  الِكراـِ  َقدرِ  َعمى َكتَأتي          الَعزاِئ

 

 <> <> المثمثة اآلقكاس
 بعدم وينصح الكمبيوتر وبرامج الرياضيات في خاص بشكل تستخدم األقواس ىذه
 :مثل نفسو لمغرض إال النص في استخداميما

 ( عشرة من أكبر خمسة) يعني عشرة، من<  خمسة -

 (عشرين من قلأ عشرة) يعني عشرين، من>  عشرة -

 في المستخدمة( إل إم تي إتش) لغة في أساسي وبشكل بكثرة اإلشارات ىذه وتستخدم
 .العنكبوتية الشبكة

 عكسية بنتائج ويخرج اإلشارات ىذه خطأ يقرأ قد المتصفحات بعض أن أخرى مرة نذكر
 .األدبية الكتابة في اإلشارات تمك استخدام عدم يفضل لذا

 

 ) / ( المائمة الشرطة أك اإلشارة
 :مثل التاريخ في وأيضا البرمجة في أيضا تستخدم

  ٕٕٓٓ/ٚ/ٕ٘ ىو اليوم تاريخ -
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 ٕٕٓٓ-ٚ-ٕ٘ اليوم تاريخ: مثل( -) الشرطة باستخدام التاريخ استخدام أيضا يمكن -

 : مثل لمقسمة الرياضيات في تستخدم -

 ٕٔ تساوي ٘/ٓٙ -

 

 ( \)  المعاكسة المائمة اإلشارةالشرطة أك 
  المواقع وعناوين البرمجة في تستخدم

 األدبية النصوص في استخداميا عدم يفضل -

 

 )ػػػػػػػػػػػػػػػػ(: ؿْ الفاصِ  عالمة
 نياية في يوضع كما بينيما، لمفصل والتعميقات األصل بين أو والشرح، المتن بين توضع

 .البحث بنياية إيذانا السطور؛ منتصف واألبواب، الفصول

 :موضعين في وتكون

 عمى لمتنبيو إلييا النظر تكجيو يراد التي الجممة أك الكممة تحت  - أ
 :في كما أىميتيا،

 المعيشة، في االقتصاد: الناس سؤاؿ عف الغنى إلى يؤدياف شيئاف       
 .الدىر لطكارئ المكتسب الماؿ مف جزء كادخار

 لتحديد شرحيا؛ أك إعرابيا يراد التي الجممة أك الكممة تحت - ب
 :في كما مكضعيا،

 : يأتي مما خط تحتو ما أعرب

 .ٛٔ﴾حميم  غني وا أذى، يتبعيا صدقة من خير ومغفرة معركؼ قول ﴿

                                                           
 .ٖٕٙسكرة البقرة:  - ٛٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دكتور / محمد عبد هللا الشالالالجامعة اإلسالمية بمنيسوتا ــــــــــــــــــــــــ 
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 (:=     =) ، في اليامش اإلحالة كالربط عالمة
الحواشي(؛ ومن ثمة توضع في  –الغرض منيا الداللة عمى اتصال التعميقات )اليوامش 

نياية السطر األخير من الصفحة المستوفية، وبداية السطر األول من الصفحة التالية، وقد 
 ←يوضع مكانيا سيم؛ ليرشد إلى ما بعده، ىكذا: 
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 Microsoft Wordخمتصرة نعالماث انرتقيم يف برنامح  مفاتيحسادسا: 
 Microsoft Word برنامج في المختصرة المفاتيح استخداـىذا الجدكؿ يكضح 

 :Wordكعالمات أخرل في الترقيـ  لعالمات

 Microsoft Word برنامج في المختصرة المفاتيح عالمة الترقيـ 
 ف +  Shift (،صمة )الف

 Shiftح +  صمة المنقكطة )؛(الف

 ز +  Shift النقطة ).(
 ؾ +  Shift النقطتاف ):(

 ظ +  Shift عالمة االستفياـ )؟(
+  ٔ Shift عالمة التعجب )!(  

 ر +  Shift ر )}(قكس مزىّ 
 ؤ +  Shift ر ){(قكس مزىّ 
 مف قائمة إدراج ثـ تضغط عمى رمز ( ﴾ ﴿ ر )قكس مزىّ 

 ب +  Shift معككفة )](
 م +  Shift معككفة )](
+  ٓ Shift القكس يميف  
+  ٜ Shift القكس يسار  

 ط +  Shift عالمة تنصيص )" "(
عالمتي تنصيص أخرل )<< 

)<< 
Shift + د 
Shift  + ج 

عالمة الفاصؿ )خط تحت 
 الكممة أك الجممة(

ctrl  + ع 

 ال +  ctrl خط غامؽ
 ق +  ctrl خط مائؿ
 خ +  Shift )×(عالمة 
 ق +  Shift )÷(عالمة 

 = +  Shift عالمة )+(
 ا + Shift ألؼ عمييا ىمزة )أ(
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 32الصفحة  عالمات الترقيم في اللغة العربية
 

 غ + Shift ألؼ تحتيا ىمزة )إ(
 ل + Shift ألؼ المد )آ(
ؼ +   Shift الـ ألؼ )إل(  
ؿ +   Shift الـ ألؼ )أل(  
ال +   Shift الـ ألؼ )آل(  
 ث +  Shift الضمة
 ث +  Shift الفتحة
 ش +  Shift الكسرة
 ء +  Shift السككف
 ذ +  Shift الشدة

 ؽ +  Shift تنكيف بالضـ
 ص +  Shift تنكيف بالفتح
 س +  Shift تنكيف بالكسر

 ت +  Shift تمديد  الحرؼ )تػػػػ(
 

 
 
  عالماث انرتقيم يف الصتال

يضاح عالمات ىي الترقيم  عالماتن إ   يستعين بيا الكاتب عمى تعيين أجزاء الكالم، وا 
 :وىي ،شعور الكاتب الكالم والتعبير عنالمعاني المقصودة، والربط بين عناصر 

عالمة التعجب  –عالمة االستفيام  –النقطتان  –النقطة  –صمة المنقوطة الف –الفصمة 
الشرطتان  –الشرطة  –القوسان المعقوفان  –القوسان  –عالمة التنصيص  –عالمة الحذف  –
 .عالمة التابعية –

 وظيفتها رمسها عالمت انرتقيم 
يقؼ القارئ كقفة خفيفة، تكضع في المكاف الذم يحسف فيو أف  ، صمةالف

 صمة فيما يمي:تكضع الف
 بيف أجزاء الشيء: مثؿ الكالـ: اسـ، فعؿ، حرؼ. -ٔ
بيف مفردات معانييا منفصمة؛ مثؿ: عندم أقالـ، ككتاب،  -ٕ

 كأكراؽ.
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 33الصفحة  عالمات الترقيم في اللغة العربية
 

 بعد المنادل؛ مثؿ: يا طالب، كف ميتمًّا بدركسؾ. -ٖ
ا أريد التنبيو ليا؛ مثؿ: ىذا الكتاب، كتاب قبؿ ألفاظ البدؿ إذ -ٗ

 ا، ييدم إلى الرشد.
أف يقؼ القارئ كقفة أطكؿ مف  تكضع في المكاف الذم يحسف فيو ؛ صمة المنقكطةالف

 صمة، كىي تكضع بيف جممتيف أحدىما سبب في األخرل.الف
 اجتيد الطالب في دركسو؛ فناؿ أعمى الدرجات.

 لُبعدىـ عف تعاليـ اإلسالـ. أصيب البعض بالذؿ كاليكاف؛
 تكضع عند نياية الجممة كعند نياية المكضكع. . النقطة
كىما النقطتيف الرأسيتيف أك القائمتيف، كتكضعاف في المكاضع  : النقطتاف

 التالية:
 سأؿ (. –أقكؿ  –بعد ألفاظ القكؿ ) قاؿ  -ٔ
بعد المجمؿ الذم يحتاج إلى تفصيؿ )الناس نكعاف: غافؿ،  -ٕ

 كمتنبو(.
 –أمثاؿ  –بعد الكممات التي يتضح قبميا بما بعدىا؛ مثؿ: )مثؿ  -ٖ

 التالي(. -اآلتي  –أم 
 تكضع بعد السؤاؿ. ؟ عالمة االستفياـ
 تكضع بعد كؿ كالـ فيو إظيار لمحالة النفسية كما فيو تعجب. ! عالمة التعجب
نقؿ جممة أك فقرة يضعيا الكاتب بدالن مف كالـ محذكؼ عند  ... عالمة الحذؼ

لالستشياد بيا عند االكتفاء ببعض ىذا الكالـ المنقكؿ كقد يزاد 
 بعضيا لفظ ) إلخ (.

 تكضع ليكتب بينيما الكاتب كالمنا ليس مف كالمو. "   " عالمة التنصيص
يكضع بينيما الجممة المفسرة لما قبميا أك جممة دعائية، كغير  (     ) القكساف المنحنياف

 ذلؾ.
كىي عالمة الحصر كيضع بينيما الكاتب كالمنا زائدنا عف نص  [     ] القكساف المقكفاف

 منقكؿ، كىذه الزيادة مف إنشاء الكاتب.
 كتسمى الكصمة كتكضع في المكاضع التالية: - الشرطة

 بعد األعداد المسمسمة سكاء كانت لفظنا أك رقمنا. -ٔ
لذم يتمـ معناىا، كال بعد جممة طكيمة ابتعد أكليا عف الجزء ا -ٕ

 بد بعدىا في ىذه الحالة مف تكرير أكؿ الجممة.
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 34الصفحة  عالمات الترقيم في اللغة العربية
 

 قبؿ الجممة في حكار بيف اثنيف أك أكثر. -ٖ
 كتسمياف بإشارتي االعتراض، كيضع بينيما الكاتب جممة اعتراضية. -   - الشرطتاف

اإلحالة كالربط عالمة 
 في اليامش

أك اليامش أك آخر  كتسمى بالمتساكيتيف، كتكضع في أخر الحاشية =
السطر مف الصفحة، لبياف أف الكالـ لـ يكتمؿ، كيكضع مثميا في 

 الصفحة التالية.
 

 :أثناء الكتابة مالحظات
 ترك مسافة قدر كممة في بداية كل فقرة أول السطر. -ٔ
صمة المنقوطة ال توضع في أول السطر، وىي: الفصمة والف ىناك عالمات ترقيم  -ٕ

 وعالمة االستفيام وعالمة التعجب، وعالمة التنصيص.والنقطة والنقطتان، 
عالمة  من دون ترك مسافٍة بين ُتكتب عالمات الوقف والّنبرات الّصوتّية  -ٖ

 .والكممة اّلتي تسبقيا الترقيم
عالمة  ىي خاّصة بالكممة اّلتي تسبقيا؛ لذلك توضع مسافة بين عالمة الترقيم  -ٗ

 .والكّممة اّلتي تمييا الترقيم
الكالم المحصور بين العالمتين؛ لذلك ُيفتُح القوس وُيمصق  تخص   الحصر عالمات  -٘

  كممٍة في الجممة.  بأّول كممٍة، وُيغمق القوس وُيمصق بآخر
أّنيا ُتعامل كعالمة الوقف في نياية  من خصائص عالمتي االستفيام والّتعجب  -ٙ

 .الجممة؛ لذلك ال ُتوضع نقطة بعدىما
في داخل األقواس، فإّن كان الكالم المنقول  والّتعّجب قد تأتي عالمتا االستفيام  -ٚ

ن كان الكالم المنقول عمى لسان شخٍص  انعمى لسان صاحبو ُتكتب خارج القوس، وا 
 .آخر ُكتبتا في داخل القوس

 .كيف تجّرأَت وُقمَت ُأحب ِك سّيدتي؟ ت:قال :مثال
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 انرتقيم عالماثعهى  تطبيقه منارجسابعا: 
 النمكذج األكؿ:

 واجب األمّ  إكرام أنّ  ذلك ومعنى األّميات أقدام تحت الجّنة وسّمم عميو ا صّمى الّنبيّ  قال
 .فضميما أعظم فما أجمنا من تعبا وقد وجودنا سبب فيما األب وكذلك

 اإلجابة:

 إكرام أنّ  ذلك ومعنى "؛األّميات أقداـ تحت الجّنة(: "كسّمـ عميو ا صّمى) الّنبيّ  قال
 .!فضميما أعظم فما ،أجمنا من تعبا وقد ،وجودنا سبب فيما ،األب وكذلك واجب األمّ 

 النمكذج الثاني:

 الناس وخالق تمحيا الحسنة السيئة وأتبع كنت حيثما ا اتق وسمم عميو ا صمى ا رسول قال
 حسن بخمق

 اإلجابة: 

 الحسنة السيئة كأتبع ،كنت ماحيثُ  ا اتؽ: "(كسمـ عميو ا صمى) ا رسول قال
 ."حسف بخمؽ الناس كخالؽ ،تمحيا

 النمكذج الثالث:

 :لمجاحظ( الحيوان) كتاب من القطعة

 فمما الجوع من نموتُ  كدَنا حّتى نبرحْ  فمم ىارونَ  بن سيل عند أقمنا الشاعر ِدْعبلٌ  قال
 قبَميا ليس ىرم عاسٍ  ديك لحمُ  فيوِ  مرقٌ  فييا بَقصعةٍ  فُأِتينا قال غد نا وْيَمك غالم يا قال اضطررناه

 فييا بصَره وقم ب القصعة في فاّطمع األضراس فيو تؤث ر وال السكين فيو تحز   ال غيُرىا بعَدىا وال
 مطِرقاً  فبقي وحده الد يك من الرأس فقد حت ى الَقصعة في َما جميع فقم ب يابس خبزٍ  ِقْطعةَ  أخذ ثمّ 

 أظّنك لم قال بو رميت ولم قال بو رميتُ  فقال الر أس أين فقال الغالم إلى رأسو رفع ثم   ساَعةً 
 يرمي من فكيف برجميوِ  يرمي َمن أَلمقتُ  إن ي فوالّمو آكُمو ال أن ي َظننتَ  شيءٍ  وأَلي   قال تأكمو
 ومنو الحواس   وفيوِ  رئيٌس  الرأس لَكرْىُتو والفأل لمط َيرةِ  إالّ  صَنعتَ  َما أكرهْ  لم لو َلوُ  قال ثم برأسو
 يقال المثل بيا يضرب التي وَعيُنوُ  بو ُيتبّرك الذي َفرُقو وِفيوِ  أِريد ما صوُتو ولوال الديك يصَدح
 َعْظم من األسنانِ  تحت أىش   َقط   َعظماً  أرَ  ولم الكمية لوَجع عجيب وِدَماُغو الديك كعين شرابٌ 
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 والّموُ  بطنك في ِبوِ  رَميت أّنك أدري لكن ي قال ِبوِ  رميتُ  أينَ  أدري ما والّمو قال ىو أين رأِسوِ 
 كَحسيبُ 

 اإلجابة:

 ،الجوع من نموتُ  كدَنا حّتى نبرحْ  فمم ،ىارونَ  بن سيل عند أقمنا: الشاعر ِدْعبلٌ  قال"
 ،ىرم عاسٍ  ديك لحمُ  فيوِ  مرقٌ  فييا بَقصعةٍ  فُأِتينا: قال .غد نا وْيَمك ،غالم يا: قال اضطررناه فمما
 وقم ب القصعة في فاّطمع ،األضراس فيو تؤث ر وال ،السكين فيو تحز   ال غيُرىا بعَدىا وال قبَميا ليس
 ،وحده الد يك من الرأس فقد حت ى الَقصعة في َما جميع فقم ب يابس خبزٍ  ِقْطعةَ  أخذ ثمّ  ،فييا بصَره
 رميت ولم: قال ،بو رميتُ : فقال ؟الر أس أين: فقال الغالم إلى رأسو رفع ثم   ،ساَعةً  مطِرقاً  فبقي
 يرمي َمن أَلمقتُ  إن ي فوالّمو ؟آكُمو ال أن ي َظننتَ  شيءٍ  وأَلي  : قال ،تأكمو أظّنك لم: قال ؟بو

 الرأس ؛لَكرْىُتو ،والفأل لمط َيرةِ  إالّ  صَنعتَ  َما أكرهْ  لم لو: َلوُ  قال ثم ؟برأسو يرمي من فكيف برجميوِ 
 وَعيُنوُ  ،بو ُيتبّرك الذي َفرُقو وِفيوِ  أِريد، ما صوُتو ولوال ،الديك يصَدح ومنو ،الحواس   وفيوِ  رئيٌس 
 َعظماً  أرَ  ولم ،الكمية لوَجع عجيب وِدَماُغو (،الديك كعين شرابٌ ): يقال ،المثل بيا يضرب التي
: قال ؟ِبوِ  رميتُ  أينَ  أدري ما والّمو: قال ؟ىو أين ... رأِسوِ  َعْظم من األسنانِ  تحت أىش   َقط  

 ".كَحسيبُ  والّموُ  !بطنك في ِبوِ  رَميت أّنك أدري لكن ي

 

 عهى عالماث انرتقيم تذريباث
 اختر عالمة الترقيـ المناسبة :: السؤاؿ األكؿ

 ! (. -.  -)؟         السماءما أجمَل  -ٔ
 .(؟ -،  -).             وظيفتكما  -ٕ
 ؟( -)(  –).    قال صمى ا عميو وسمم  -ٖ
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 صؿ مف العمكد )أ( بما يناسُبو مف العمكد )ب( :: السؤاؿ الثاني

 )ب( )أ( 

 ، تكضع بيف جممة كجممة لتفصؿ بينيما . المنقكطة أك الّشكلة المنقكطةصمة الف

 " " يكضع بينيما كّؿ كالـ منقكؿ بنّصو . صمة-الؼ

 . تكضع في نياية العبارة الّتاّمة . الّنقطة

 ، تكضع بيف جممتيف الثّانّية منيما سبب لألكلى . عالمة التعّجب

 : تكضعاف بعد القكؿ أك ما شابو مف الّتصريح أك الّتفصيؿ . القكساف

 ) ( كُيستعمال لإلحاطة بكممة أك تركيب أك جممة. الّنقطتاف الرأسيتاف

 ! تكضع في نياية الكالـ المثير لمدَّىشة . عالمات الّتنصيص
 

 : المناسبة الّترقيـ عالمات ضع السؤاؿ الثالث:

 بذيء وال فاحش وال لعان وال بطعان المؤمن ليس وسّمم عميو ا صّمى الّنبيّ  قال  -ٔ
 كل أكميا تؤتى طّيبة كشجرة الطيبة الكممة ألن الطّيب الكالم إلى دعوة الحديث فيذا
 .الطّيبة الكممة أعظم فما رّبيا بإذن حين

 طمب العمم فريضة عمى كل مسمم. وسّمم عميو ا صّمى الّنبيّ  قال  -ٕ
  

 غير كحذؼ المناسبة الترقيـ عالمات كضع مع التالية الجمؿ كتابة السؤاؿ الرابع: أعد
 :المناسبة

 .با إال قوة وال حول ال،  -ٔ
 اليومية أعمالك أىم ما -ٕ
 تعجز؛ وال المذاكرة في اجتيد، خالد يا خالدا: يوسف نادى  -ٖ
 قل أعوذ برب الفمق -قال تعالى  -ٗ
نما بالنيات األعمال إنما -قال رسول ا صمى ا عميو وسمم  -٘  ما امرئ لكل وا 

 ........ نوى
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  المصادر كالمراجع
 م.ٕٔٔٓ الرابعة الطبعة العربي، التحرير -ٔ
 ىارون. السالم ونشرىا: عبد النصوص تحقيق -ٕ
 مكتب غدة، أبو الفتاح عبد: تحقيق باشا، زكي أحمد: العربية المغة في وعالماتو الترقيم -ٖ

 .مٕٜٔٔ األولى الطبعة بمصر، األميرية المطبعة بحمب، اإلسالمية المطبوعات
 ،ٔ٘ٓٗ: العدد العربي، المثقف صحيفة حمداوي، جمال/ د: الترقيم عالمات سيميوطيقا -ٗ

 .مٕٚٔٓ/ ٓٔ/ ٛ بتاريخ
 بحث الفرجاني، الطاىر نبيل/ د: وقواعدىا أصوليا: العربية الكتابة في الترقيم عالمات -٘

 .مٕ٘ٓٓ أكتوبر ،ٖٓ السنة ،ٛٙٔع التونسية،" الثقافية الحياة" بمجمة منشور
 عمي عبدالعزيز خديجة/ د: استعماليا ومواضع العربية الكتابة في الترقيم عالمات -ٙ

 .مصر -بسوىاج التربية كمية إبراىيم،
 إبراىيم أحمد لمدكتور مقال: والدكتوراه الماجستير بحوث في واستعماالتيا الترقيم عالمات -ٚ

  األلوكة شبكة موقع عمى خضر

https://www.alukah.net/literature_language/0/44382/#ixzz6S7HuwGno. 

 المحيط: الفيروزبادي. القاموس -ٛ
 صيني. إسماعيل سعيد: العممي البحث في أساسية قواعد -ٜ

 مركز نشر العزيز، عبد حسن محمد/ د: العممية لمكتابة األساسية المغوية القواعد -ٓٔ
 القاىرة، جامعة – اليندسة بكمية اليندسية العموم في والبحوث العميا الدراسات تطوير
 م.ٕ٘ٓٓ بالقاىرة األولى الطبعة

 المصرية، النيضة مكتبة شمبي أحمد/ د: جامعية رسالة أو بحثا تكتب كيف -ٔٔ
 م.ٜٚٛٔ عشرة الثامنة الطبعة القاىرة،

 .العرب: ابن منظور، طبعة دار المعارف بالقاىرة لسان -ٕٔ
 السابعة. الطبعة القاىرة، المعارف، دار ضيف، شوقي/ د: النحوية المدارس -ٖٔ
 فارس. ابن المغة: مقاييس -ٗٔ
 .قحطان محمود: الترقيم عالمات عن مقدمة -٘ٔ
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