
 

 

 المحاضرة الثالثة

 عالمات الترقٌم

 المرحلة الثانٌة  –اسم المنهج : اللغة العربٌة 

 جامعة االنبار   –كلٌة الزراعة  –اسم البرنامج : بكالورٌوس 

فً اللغة هو علم غٌر مستقل ٌوظف  الترقٌم أو الترفٌد:  عالمات الرتقيم

عالمات ورموز تستعمل فً تنظٌم الكتابة؛ تستعمل عالمات الترقٌم منها 

عالمات الترقٌم هً عالمات  ,صل بٌن كلمات أو أجزاء من الجملةفً الف

ورموز متفق علٌها توضع فً النص المكتوب بهدف تنظٌمه وتٌسٌر 

 .قراءته وفهمه, وهً ال تعتبر حروفاً, وهً غٌر منطوقة

 فً القدٌم منذ والترك اإلفرنج واستخدمها القدم منذ الترقٌم عالمات ُعِرَفت

 حٌث العرب, قبل نم مستخدمة أو معلومة العالمات هذه تكن ولم كتاباتهم,

 تعارف ما غٌر قلة على استخدامها وكان اإلفرنج عن بعد فٌما بعضهم أخذها

ل اللغة وتطور الحدٌثة العصور مجًء وبعد الٌوم, الناس علٌه  علماء عدَّ

 واستعمالها تعرٌفها فً وتوسعوا العربٌة اللغة ٌناسب بما العالمات هذه اللغة

 ولعالمات ,الحالً عصرنا فً إلٌه وصلت لما توصل أن إلى علٌها وزادوا

 .نوًعا عشر الثالثة قاربت كثٌرة أنواع العربٌة اللغة فً الترقٌم

 أهمية عالمات الرتقيم

 ؟ ما فابدة عالمات الترقٌم وأهمٌتها فً النص

: ألن هذه وسٌلة تبٌن الوضوح وتظهر الصراحة فً الكالم المكتوب -1

التً تربط أجزاء الجملة فً  العالمات تدل القارئ على العالقات

 الخصوص, وأجزاء الكالم بعضه ببعض فً العموم.

 

 



: حٌث إّنها ال تتعب ذهنه وال بصره تسهل عملٌة الفهم على القارئ -2

ة, بعضها  حتى ال ٌدركه السأم والملل فٌؤدي ذلك إلى ضٌاع الفابدة المرجوَّ

 أو كلها. 

النص المكتوب تنظًٌما فً  : فعالمات الترقٌم ُتضفً علىتنظٌم النص -3

تراكٌبه اللفظٌة والمعنوٌة والداللٌة, وقد ٌفٌد التنظٌم فً عملٌة القراءة 

االحترافٌة واألداء الصوتً فنبرة الصوت تختلف بٌن عالمات الترقٌم من 

تغٌٌر النبرة الصوتٌة إلٌضاح الداللة  هام, كما تفٌد فًتعجب, أو استف

 المرجوة.

: ألّن االلتزام بوضع هذه قٌم القراءة على القارئتسهل عالمات التر -4

ٌُجّنب القارئ هدر وقته, فالوقت الذي ٌحتاجه  العالمات فً مواضعها 

القارئ لفهم النص الخالً من عالمات الترقٌم أكثر بكثٌر من الوقت الذي 

ا ٌحوي  .عالمات ترقٌم فً مواضعها  ٌستهلكه إذا ما قرأ نًصّ

 عناصر من عنصر فكالهما , وثٌقا اتصاال اإلمالبً بالرسم الترقٌم ٌتصل

 السٌاقات من كثٌر فً المعنى وٌختلف , السلٌم الواضح الكتابً التعبٌر

 والصواب الخطأ حٌث من الكلمة فً إمالبٌا الحروف رسم باختالف اللغوٌة

 عالمات استخدام أسًء إذا نفسه بالقدر المعنى ٌختلف كما , كتابتها فً

 . الترقٌم

 ٌكون بصورة الكلمتٌن كتابة بٌن جلٌا ٌظهر المعنى فً الفرق كان فإذا

(  اإلناءُ  ُملِاَ )  أو ,(  محمد سأَلَ )  و(  محمد ُسِبلَ : )  مثل , إحداهما المقصود

:  مثل , الترقٌم عالمات فً ٌظهر كذلك معنوٌا الفرق فإن ؛(  اإلناءَ  مَلَ )  و

 ٌظهرها الذي االستفهامٌة بالنبرة(  ؟ صافٌة السماء)  و(  صافٌة السماء) 

 . النطق

 

 



 ما)  و(  ؟ الربٌع فً المناظرِ  أجملُ  ما: )  بٌن الفرق فً كذلك ٌظهر وما

 النافٌة(  ما)  باستعمال(  المناظرَ  أجملَ  ما)  و ,! (  الربٌع فً المناظرَ  أجملَ 

 مؤسسً وأحد الكبٌر النحوي العالم ابنة تعجبت عندما جلٌا ظهر ما وهو

 أجملُ  ما : قالت حٌث.  ذلك منها والدها ٌفهم فلم , الدؤلً األسود أبً , لبناته

 للقول الصحٌح فهمه بحسب فأجابها ,  االستفهام ومعناه الالم بضم ؟ السماء

 . الفتاة ذهن فً المتصور ولٌس , المنطوق

.  حٌث فهم من كالمها أنها تسأل عن الشًء أو األشٌاء الجمٌلة فً السماء

ٌا أبت , إنما أنا متعجبة ال  : فقالت له . نجومها ٌا بنتً : فأجابها قابال

  !ما أجمَل السماءَ  : ( ) ما تظهره الكتابة فأجابها : إذن قولً .  مستفهمة

 . بالنصب ال بالرفع

 انواع عالمات الترقٌم :

- الفاصلة فً النص العربً تكتب هكذا ),( ولٌس تلك المستخدمة فً 
 .النص الالتٌنً غٌر المتوافقة مع النص العربً )’( 

تة التً تسبقها مباشرة بدون فراغاوتكتب الفاصلة مالصقة للكلم    

استخدام صحٌح: أحب الشعر، والقصص -مثال  

من الخطأ القول: أحب الشعر ، واألدب -مثال    

  .وهذا ٌنطبق على إشارات كثٌرة

   مواضع استعمال الفاصلة
التً ٌتكون من مجموعها كالم تام الفائدة فً معنى معٌن، مثلبٌن الجمل  -أ   

 إن محمداً طالب مهذب، ال ٌؤذي أحداً، وال ٌكذب فً كالمه، وال ٌقصر فً دروسه 
 

بٌن الجمل القصٌرة المعطوفة المستقلة فً معانٌها، مثل -ب  
 .الصدق فضٌلة، والكذب رذٌلة، والحسد منقصة وعجز     

الصغرى أو أشباه الجمل, بدالً من حرف العطف, مثلبٌن الجمل  -ج  

سافر أخً، ابتعدت به السفٌنة، حزنت كثٌراً           - 
لغنمعند النهر، فوق الرابٌة، تحت سماء صافٌة، انتشر قطٌع ا .             - 



ببن أنواع الشًء أو أقسامه, مثل -د     
         . والخرٌف, والشتاءفصول السنة أربعة: الربٌع, والصٌف,     - 

 ( ؛) المنقوطة لفاصلةا

  بٌنهما فراغات ٌترك وال تسبقها التً للكلمة مالصقة تكتب

 بٌن وتوضع... «القاطعة»و ,«المنقوطة الشولة»و ,«المنقوطة الفصلة» تسمى

 وقفة عندها القارئ وٌقف الزم, غٌر ترابطها أو الترابط فً قوة بٌنها التً الجمل

 .النقطة عند وقفته من وأقصر الفاصلة, عند وقفته من قلٌالً  أطول

 :استعمالها مواضع أشهر

 :مثل لها, نتٌجة أو األولى عن مسببة ثانٌتهما تكون جملتٌن بٌن -أ

 .تردي األشرار صحبة ألن شرٌراً؛ تصاحب ال –

 .رفاقه على األول فكان مذاكرته, فً اجتهد الطالب –

 :مثل األولى, فً سبباً  ثانٌتهما تكون جملتٌن بٌن -ب

 .غٌرك علٌك ٌتفوق ال حتى اإلهمال؛ من احترس –

 من الغرض فٌكون الفابدة, تام كالم مجموعها من ٌتألف طوٌلة, جمل بٌن -جـ

 :مثل تباعدها, بسبب بٌنها الخلط وتجنب الجمل, بٌن التنفس إمكان وضعها

 الطالب, مستوى تدنً أو المناهج, جفاف من نابعة المدارس فً المشكلة لٌست –

 .المدرسة مع اآلباء تعاون عدم فً المشكلة وإنما الدراسً؛ الٌوم طول أو

  بٌنهما فراغات ٌترك وال تسبقها التً للكلمة مالصقة تكتب ) . ( النقطة

 :التالٌة األماكن فً توضع وهً تامة, وقفة عندها وٌوقف ,«الوقفة» تسمى

 أو التعجب معنى تحمل وال بعدها, كالم وال المعنى, التامة الجملة نهاٌة بعد -أ

 :مثل االستفهام,

 .فٌمل ٌطل ولم ودل, قل ما الكالم خٌر –

 مقوماتها, كل واستوفت الكالم, فً معناها تم التً الجمل أو الجملة نهاٌة بعد -ب

 غٌر مستقال, وإعراباً  جدٌداً  معنى تطرق التالٌة الجمل أو الجملة أن ٌالحظ وحٌنها

 :مثل السابقة, الجمل أو الجملة عرضته ما



 مباركاً  النهار هذا ٌكون أن آمل. الصباح طلع –

 :مثل الفقرة, نهاٌة فً -ج

 المطوالت وتسمى الجاهلً, الشعر أجود من مختارة قصابد: المعلقات –

 .الكعبة على وعلقتها بالذهب, كتبتها قد العرب أن ربه عبد ابن ذكر وقد والمذهبات,

 :مثل لالختصار, بها المرموز الحروف بٌن -د

 (المٌالد قبل) م. ق –

 فراغات ٌترك وال تسبقها التً للكلمة مالصقة تكتب ( ) : الرأسٌتان النقطتان 

 أنهما أي والبٌان؛ التفسٌر نقطتً أو والحكاٌة, التوضٌح عالمة وتسمٌان, بٌنهما

 . عموًما التوضٌح سٌاق فً تستعمالن

 :استعمالهما مواضع من

 ,...(تكلم روى, أجاب, سأل, أخبر, حدث, حكى,) معناه فً هو ما أو القول بعد -أ

 :مثل

 .أحسنه ء شً كل من فتخبر به؛ ٌؤتى أن من أكثر العلم: الحكماء أحد قال –

 ٌعود ال مضى ٌوم: ثالثة الدهر أٌام –:مثل أقسامه, أو وأنواعه, الشًء بٌن -ب

 .حاله ما تدري ال مستقبل وٌوم علٌك, ٌدوم ال فٌه أنت وٌوم إلٌك,

 :مثل له, موضحا ٌتلوه الذي والكالم المجمل, الكالم بٌن -ج

 .ولسانه قلبه,: بأصغرٌه المرء –

 فً النقطتان تستخدم ما وغالبا حكم, أو قاعدة, لتوضٌح تساق التً األمثلة قبل -د

 :مثل الكاف, قبل أو «نحو» أو ,«مثل» كلمتً بعد الحالة هذه

 .رجلٌها من أطول الزرافة ٌدا: نحو إضافته, عند المثنى نون تحذف –

 ( -)  الشرطة

 :التالٌة المواضع فً وتستعمل. «المعترضة» و «الوصلة» وتسمى

 بٌن االعتراض جملة وتقع وآخرها,( العارضة أو) االعتراضٌة الجملة أول فً -أ

 أو للدعاء, بها وٌؤتى ومفعوله, والفعل والخبر, كالمبتدأ متصلٌن, أو متالزمٌن

 :مثل ذلك, شابه ما أو التترٌه, أو االحتراس,



 ٌمكن الذي الوحٌد األموي الخلٌفة -عنه هللا رضً -العزٌز عبد بن عمر كان –

 .الراشدٌن الخلفاء عداد فً جعله

 (؟) االستفهام عالمة

 حول التفاصٌل اقرأ بٌنهما, فراغات ٌترك وال تسبقها التً للكلمة مالصقة تكتب

 .أعاله للكلمة مالصقة الفاصلة استخدام

 :التالٌة المواضع فً االستفهام عالمة تستعمل

 أم الجملة, فً مذكورة االستفهام أداة أكانت سواء االستفهامٌة, الجملة بعد توضع -أ

 :محذوفة

 السفر؟ من عدت متى بالجابزة؟ الفابز أٌكما –:  المذكورة فمثال

 سفرك من أتأتً: أي) بٌتك؟ من تخرج وال سفرك من تأتً – :المحذوفة ومثال

 (تغٌره؟ وال المنكر أترى: أي) تغٌره؟ وال المنكر ترى( بٌتك؟ من تخرج وال

 :مثل صدقها, من التأكد عدم أو معلومة فً الشك عند -ب

 وسبعٌن مبة سنة توفً هل: أحمد بن الخلٌل وفاة تارٌخ الٌقٌن وجه على نعرف ال –

 ومبة؟ ثمانٌن سنة وفاته كانت أو ومبة؟ وسبعٌن خمس عام توفً أنه أو للهجرة؟

 .المختلفة الرواٌات عرض سنحاول

 ) ! ( االنفعال وعالمة التعجب, عالمة أٌضا وتسمى التأثر, عالمة

 الجمل بعد وتوضع –بٌنهما فراغات ٌترك وال تسبقها التً للكلمة مالصقة تكتب

 :التالٌة المواضع فً النفسٌة, االنفعاالت عن تعبر التً

 !القرٌب ظلم أقسى ما – :مثل التعجب, -أ

 !بشراي ٌا – :مثل الفرح, -ب

 !حسرتاه وا –:مثل الحزن, -ج

 !وفقنً ربً – :مثل الدعاء, -د

 !الحاجب؟ على العٌن تعلو وهل –:مثل ,االستنكاري االستفهام بعد -هـ

 



 ) ... ( الحذف عالمة

 وال أقل ال) نقط ثالت وهً. «اإلضمار نقط» أو «االختصار نقط» أٌضا وتسمى

 :التالٌة الحاالت فً سبقتها, التً للكلمة مالصقة وتستخدم ,(أكثر

 تقرٌر فً بها لالستشهاد غٌره؛ كالم من أكثر أو فقرة أو جملة الكاتب ٌنقل عندما -أ

 الكالم هذا ببعض االكتفاء إلى ٌشٌر الموقف ٌجد قد فكرة, مناقشه فً أو حكم,

 فٌحذف الكاتب, بحاجة وثٌقا اتصاال ٌتصل ال مما بعضه, عن واالستغناء المنقول,

 الكاتب أن على القارئ لتدل الحذف؛ عالمة المحذوف بدل وٌكتب عنه, ٌستغنً ما

 :مثل المنقول, الكالم ٌبتر ولم النقل, فً أمٌن المقتبس

: للناس ٌقدم خٌر كل تشمل األفق, واسعة فكرة اإلسالم فً اإلحسان فكرة» –

 للطرٌق هداٌتهم أو المعاصً, ارتكاب عن نهٌهم أو أمورهم, فً كإعانتهم

 .«كذلك وصدقة إحسان برفق؛ الحٌوان معاملة إن بل إحسان, هذا كل... الصحبح

 :مثل واالختصار, اإلٌجاز على للداللة -ب

 ...والكالب واللص والسكرٌة, الخلٌلً, خان: كلها محفوظ نجٌب رواٌات قرأت –

 :مثل ذكره, ٌستقبح الذي الكالم عن عوضا توضع -ج

 أنواع وٌتبادالن ٌتشاتمان, الرجلٌن هذٌن سمعت حٌن واألسى الحزن تملكنً –

 ...اآلخر وٌقول... أحدهما فٌقول السباب,

 ) » « ( التنصٌص عالمة

)" "(  الالتٌنٌة اللغات فً المستخدمة التنصٌص عالمة ٌستخدمون الكتاب معظم

 على بعضها ٌكتب التً العربٌة الحروف شكل مع المتوافقة وغٌر المناسبة, غٌر

 األقواس استخدام الجمٌع ننصح لذلك. شابه وما والشٌن السٌن مثل السطر مستوى

 ) (. أو» «  للتنصٌص التالٌة

 عالمات العروبة بشٌخ الملقب باشا زكً أحمد الراحل المصري األدٌب نقل عندما

 حدد فقد حٌنه فً المصرٌة التعلٌم وزارة من بطلب 1١11 عام العربٌة إلى الترقٌم

 : » «.التالٌة األقواس ٌشبة بما المزدوجة التنصٌص عالمات

 الحاسوب ظهر عندما ولكن كذلك, سنجدها القدٌمة األدب بكت إلى عدنا ولو

 ٌستخدمون العرب الكتاب بدأ فقد العربٌة المفاتٌح لوحة ماٌكروسوف وأدخلت

 .ذلك فً واستمروا خطأ" "  الغربٌة األقواس



 أو ,«المزدوجتان» أو ,«االقتباس عالمة» علٌها ٌطلق التنصٌص عالمات

 :التالٌة المواضع فً تستخدم وهً. «الشناتر»

 سٌاق فً والموضوعة اآلخرٌن, كالم من بنصها المقتبسة العبارات بٌنها توضع -أ

 :مثل الناقل, كالم عن المقتبس للكالم تمٌٌزا الناقل؛ كالم

. كثٌر كالم فٌه وقٌل والحكماء, األنبٌاء إلٌه دعا الفضابل؛ أمهات من التواضع –

 إذا مرذول, نفاق التواضع: »العقاد محمود لعباس كلمة فٌه قٌل ما أفضل ومن

 .«الثناء كسب إلى توسالً  حسناتك من ٌخفى ال ما به أخفٌت

 والتسمٌة, كالسؤال, القول بعد تأتً التً والمصطلحات العبارات بٌنها توضع -ب

 .ذلك إلى وما والنداء, والجواب,

 .«شبت ما فاصنع تستح, لم إذا: »الحدٌث فً جاء –

 ) ( الهاللٌان القوسان

 :التالٌة وهً للكالم, األساسٌة األركان من لٌست التً واأللفاظ الجمل بٌنهما ٌوضع

 :مثل والتحدٌد, واإلٌضاح التفسٌر ألفاظ. أ

 .فٌه وصلٌت( األقصى المسجد) الحرمٌن ثالث دخلت –

 :مثل للبس, منعا االحتراس, ألفاظ -ب

 .الدابة به تقاد ما( المكسورة بالزٌن) والزمام العهد,( المكسورة بالذال) الذمام –

 :مثل والتوارٌخ, األرقام -ج

 .مابة أو مبة ٌكتب( 111) الرقم –

 .«الشعراء فحول طبقات» كتاب صاحب( هـ 231 ت) الجمحً سالم ابن –

 :مثل المذكور, المصطلح بجانب بدٌل مصطلح ذكر عند -دـ

 *.شابعة ترقٌم عالمة( الفصلة أو) الفاصلة –

 :مثل للقارئ للتوضٌح العربٌة غٌر والعناوٌن األسماء -هـ

 ... عام تشٌلً فً( نٌرودا بابلو) ولد –



 إلى سأسافر –:مثل للقواس داعً فال للجمٌع معروفة أسماء استخدام حال فً لكن

 .ٌورك نٌو

 .علم على نار من أشهر نٌوٌورك فمدٌنة

 المنقول المتحدث لسان على كالم جاء إذا التنصٌص أقواس داخل أٌضا تستخدم -و

 باإلرهاق, أشعر أننً الطبٌب أخبرت لقد: »بالخروج ٌهم وهو لً قال –:مثل عنه

 .«للعالج دواء لً وكتب ,(علً ٌا بالراحة علٌك) لً فقال المفاصل, وبااَلم

 ] [ المستطٌالن القوسان

 بشكل استخدامهما ٌفضل ولكن الهاللٌن, السابقٌن للقوسٌن مشابه بشكل وتستخدم

 الهامش رقم فٌهما ٌذكر أن الكاتب على إذ. واألبحاث الدراسات فً للهوامش خاص

 :مثال نفسه, الهامش أو

 [المتنبً] السفن تشتهً ال بما الرٌاح تجري –

 [4] مٌال سبعون البلدٌن بٌن المسافة –

 > < المثلثة اآلقواس

 بعدم وٌنصح الكمبٌوتر وبرامج الرٌاضٌات فً خاص بشكل تستخدم اآلقواس هذه

 :مثل نفسه للغرض إال النص فً استخدامهما

 (عشرة من أكبر خمسة) ٌعنً عشرة, من<  خمسة –

 (عشرٌن من آقل عشرة) ٌعنً عشرٌن, من>  عشرة –

 ) / ( المابلة اإلشارة

 :مثل التارٌخ فً وآٌضا البرمجة فً آٌضا تستخدم

 11/٦/211١ هو الٌوم تارٌخ –

 ) & ( العطف إشارة

 المسابل فً وخصوصا البرمجة فً تستخدم ولكنها العربً, النص فً تستخدم ال

 .الرٌاضٌة

 ( \)  المعاكسة المابلة اإلشارة

 اآلدبٌة النصوص فً استخدامها عدم ٌفضل – المواقع وعناوٌن البرمجة فً تستخدم


