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 :الثامنةاحملاضرة 
 عالمات الرتقيم ),( ).( ):( 

اليت يرمز هلا بعالمة  رموز كتابية تسجل ظواهر صوتية أو غري صوتية تكتنف اللغة الشفوية ، مثل نغمة التساؤل يف اجلملة :عالمات الرتقيم     
 -لذي يرمز له ابلفصلة أو غري ذلك ، وهي حديثة االستخدام يف الكتابة العربية وهي :! أو الوقف اة التعجب اليت يرمز هلا ابلعالمة؟ أو هلجاالستفهام

ا ماا تسابع عباارات تبادأ  اا صلة بل هي أتيت غالبا للفصل بني اجلمل غري التامة وغالبا)،( ليست هناك قواعد حمددة ملواضع الفأو الفارزةصلة االف -1
ت ساابع" أو وبعاد عباارة "بعاد ، وكاا  حمماد قاد صاعد  لياه يف وقااحملااة يف ااام السااعة الواحادة ر، مثل واو االستئناف مثل : "غاادر الطااااجلمل
 ، أو "ومن مث".ذلك"

ا مثاال: "ح اار أيااع أبنااا، اجلامعااة، ر اايل اجلامعااة، والاااال ، ا واحااد  ة الاايت تكااو  يف املهااا  اايئ  ة بااني اسقسااام الر يسااصاالاكمااا توضااع الف
 ، والعاملو ".واسساتذة

 ا.ا جديد  ، وأ  ما بعدها يعد كالم  طرة أو اجلملة اليت اكتملت ااماة ).( وتوضع يف هناية الفالنطا -2
، وأنواعاه مثال : )النااال ةالةاة: حاذر يتخاذ ل ماور : الباد مان او اور( وتوضاعا  باني الشايضعا  بني الطاول واملطاول مثال )قاالالنطاتا  ):( وتو  -3

بااني عبااارة البياا  واللفاا  املبااني، مثاال: )يف جرا ااد اليااوم  نفسااه يريسااة لكاال مفارتال( وتوضااعا  أي ااا، وغار يطاادم عاداا ،وااتاال ذكااي لتااال لنفسااه
 : زايدة يف اسجور وأرابح يف الشركات(.أخبار سارة

 تدريب

 -يف الفطرة التالية من كتا  ياكهة اخللفا، رمبا ال تكو  عالمات الرتقيم يف موضعها املناسب صححها: -1

( عاري  املاال 5( كثاري العاروو واملتااجر.)4( أناه كاا  يف مديناة .جار.)3( الاذين ااايوا الابالد.)2( بلغين من أحد العبااد:)1د.)"قال مبارك امليال
( وتسامي ب ا عه 10( وتفاخر جواهره درر البحار.)9( وتباهي خزا نه معاد  اجلبال.)8( تكاةر نطوده الرمال.)7( غزير ال ياع واملياه.)6واجلاه.)
 ( 11فار.)تالل الط

 .(  …عالمات الرتقيم )" "( )] [( )) (( )!( )؟( )؛( )ــ( )

سابيل االقتبااال وضاع باني  غاريه وادخال يف الكتاباة علا ، ياذذا كاا  هنااك نا  مطتابل مان كاالم   )"  "( تسميا  بعالمايت التنصاي ها.  العالمتا-1
: ال رساول   صالي   علياه وسالم: قاكاالم الكاتاب يف هاذا السايال مثالن  أ  ما بداخل هاتني العالمتني ليل ما ميت تنصي ، لإل ارة عل عال

 "املسلم من سلم املسلمو  من لسانه ويده".
، كان  يشارح كلماة وردت أو يعلان عان خا  هغري الم )] [( ها.  العالمتا  تسميا  ابملعطويني وحتياا  ابلكالم الذي يطحمه الكاتب أةنا، نطله لك-2

 : "املسلم ]أي اوطيطي[ من سلم املسلمو  من لسانه ويده". صل    عليه وسلم(: قال رسول ) مثل
.  أ  خيتل املعىن)     ( الطوسا  لياا  بكالم معرتو أو حشو من كالم الكاتب نفسه غري أنه ليل من سيال الكالم وميكن االستغنا، عنه دو   -3

 كما هو اوال يف املثال السابع.
 توضع بعد اجلملة التعجبية. مثل اي له من رجل ! ، ما أعظمه ! وما أعظم أعماله !.ة التنةر ، م! عال -4
 ؟ أداة االستفهام أتيت يف ختام اجلملة االستفهامية ، أين هو ؟ وكيف حاله ؟ وملاذا مل ل ر ؟ -5
ثال خاصامته؛ سناه مل يكان ظريفاا معاي، أو: مل  خار  أو سابب ييهاا. م، توضاع باني ألتاني  حادالا علاة ل أو الفارزة املنطوااة صلة املنطواةا؛ الف -6

 ؛ ومن مث يذنين قد خاصمته.يكن ظريفا معي
عادة أجازا،   بط باني أجازا، اجلملاة املمتادة مثال: العنصار العا ار يشاتمل علا، وتوضاع للار سعداد  ذا كا  بعدها كاالم مكتاو الشراة توضع بعد ا -7

 …، هي هذه اسجزا –حتتوي أمورا كثرية سوف نبنيها يف حينها 
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 أ  هناك كالما حمذويا. تشري  ىل )...(النطط املتتالية -8
 

 تدريب

 -ضع عالمات الرتقيم املناسبة فيما يلي : -1
قال علي بن أيب االاب رضاي   عناه لرجال سانله أ  يعظاه ال تكان  ان يرجاو ااخارة بغاري العمال ويرجا  التوباة بااول اسمال يطاول يف الادنيا 

بعمل الراغبني    أعا  مل يشبع و   منع منها مل يطنع يعجز عن  اكر ماا أويت ويبتغاي أي يالاب الازايدة ييماا بطاي أي مان  يطول الزاهدين ويعمل ييها
 العمر ينهي الناال وال ينتهي وأيمر مبا ال أييت لب الصاوني ال يعمل عملهم ويبغ  املذنبني وهو أحدهم.

 

 رموز شائعة يف الكتابة العربية 

 .  الكالم يف هذا املوضوع قد انته أ لرمز يف هناية الفطرة للداللة عل ا)أ ها( أييت هذا 
 اكل مااارد مااع الكاالم السااابع مثاال قولنااا :  ا يف هااذا املوضاوع لكنااه علاا ا كثااري  أ  هناااك كالم ا للداللاة علاا )الاا(( أييت هااذا الرمااز أي اا يف هنايااة الفطاارة 

 ابع اخل"."امتحنت الاالب اسول والاالب الثاين والثالث والر 
 ) ةنا ( رمز لكلمة )حدةنا(.                  ) ةىن ( رمز لكلمة )حدةين(. 

 ) أان ( رمز لكلمة )أنبنان(        ) ناا ( رمز لكلمة )أخ ان(      
 )رو( رمز لعبارة رضي   عنه. 

 تدريب

 -حول الرموز يف الفقرة التالية إيل كلمات : -1
بعا  أهال العلام أناه كاا  ملكاا عاادال. وكاا  لاه قصار يسامي أياوا  كساري يتحاه املسالمو   ةناا املادا ن يف العارال. كا  كسري أنو  روا  يطايم يف
 أها.. روبطيادة سعد بن أيب وقاص 

 -حدد املقصود ابلرموز التالية : -3
 (.أان( )أها( )رو( )اخل)ان( )ةىن( ) 

 


