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هي عبارة عن رموز تُستخَدم بين الُجَمل، أجزاء الُجَمل والكلمات لتنظيم الكتابة، وبالتّالي لتسهيل  

ا في  الوقوف  أماكن  تحديد  طريق  عن  وذلك  القارئ،  على  والفهم  القراءة  إلظهار  عمليّتي  لنّص، 

 التّعجُّب، للفصل، لالستفهام، وغيرها.

م عالمات التّرقيم لثالث مجموعات  : رئيسيّة تُقسَّ

 تُمكّن القارئ من الوقوف، التّنفُّس والرّاحة.  عالمات الوقف: (1)

الصّوتيّة: (2) النّبرات  ي  عالمات  ولكّن  وقف،  عالمات  أيًضا  االنفعال  رافقهاهي  من   شيء 

 ونبرات صوتيّة. 

 هدفها تنظيم الكتابة.  عالمات الحصر: (3)

  :هيعالمات التّرقيم 
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 - رطة الشَّ 

 -- رطتانالشَّ  ، الفاصلة 

 « » عالمة التّنصيص  ؛ الفاصلة المنقوطة 
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 )  (  الهالليّان القوسان  : النُّقطتان  

 [  ] القوسان المعقوفان  ...  عالمة الحذف 

 {  } القوسان المزّهران  ؟ عالمة االستفهام 

 ! عالمة التّعجُّب
 

 / اإلشارة المائلة
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 ل عن أهّم عالمات التّرقيم، واألكثرها استخداًما:يسنشرح بالتّفص

 : عالمات الوقف (1)

 

  :النُّقطة

في  عمَ تُست ونريد ل  للقارئ  إيصاله  نُريد  الذي  الفحوى  نُتّمم  عندما  أو  والفقرات،  الُجَمل،  نهايات 

 .ذات معنى جديد االنتقال إلى فكرة جديدة

 ال تدلُّ النّقطة على استفهام أو تعّجب، ونتوقّف بعدها وقفة طويلة. 

  :مثال

 .قررنا الذهاب إلى مدينة المالهي في األسبوع القادم ▪

 

  الفاصلة:

أهّمها:  ل  تُستعمَ  بين  الفاصلة في عّدة مواقع،  والفحوى،  المعنى  الُمرتبطة من حيُث  الُجمل  بين 

أو أجزائه،   الَقَسم وجوابه أنواع نفس الشيء  الُمناداة،  ، بين  الجواب )نعم، بال، ال،    بعد  بعد حروف 

 . قبل البََدل، قبل كلمة مثل، قبل الجمل الوصفيّة كاّل(،

 نتوقّف بعد الفاصلة وقفة صغيرة.

 أمثلة: 

  بين الُجمل المرتبطة:

 وال يقصّر في مهامه.  ،لجأ إليهُيساعد جميع من ي ،كان أمير طبيبًا ماهًرا ▪

   بين أنواع نفس الشيء:

امبراطوري ▪ نظام  ثمانية:  الُحكم  اتّحادي  ،أنظمة  أميري  ،نظام  بابوي  ،نظام  نظام    ،نظام 

 نظام سلطاني ونظام ملكي. ،نظام جمهوري  ،جماهيري

 بين القسم وجوابه:  

 أحببُتكم كثيًرا.  ،وهللا ▪

 الُمناداة:  بعد

 ال تقلقي من المجهول. ،يا ِسوار ▪

 

. 

، 
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 حروف الجواب:   بعد

 إنّني أحّب هذا الموضوع كثيًرا.  ،نعم ...هل تُحّب الرّياضيّات؟ ▪

 البََدل:  قبل

 قد حوّل العالم إلى قرية صغيرة.  ،زمن التكنولوجيا والحداثة  ،إّن هذا الزّمن ▪

  كلمة مثل: قبل

 مثل: الغناء والعزف. ، تحّب هزار المواهب الموسيقيّة ▪

 الُجمل الوصفيّة:  قبل

 قرميده أحمر. ،رأيُت بيًتا ▪

 

 المنقوطة:الفاصلة  

بقوّة  تُستعَمل المترابطة  الجمل  تكون بين  )قد  لألخرى  مسبّبة  إحداهما  تكون  جملتين  نحو:   ،

العكس(،   أو  للثّانية  األولى مسبّبة  بالمعنى،  الجملة  مرتبطتين  تاّمتين  تين  بين جملبين جملتين 

 المختلفة الُمجزّأة بدورها ألجزاء.بين أقسام الّشيء بين جمل طويلة، تاّمتين تتوّسطهما أداة ربط، 

من  وأقصر  الفاصلة،  بعد  ما  الوقفة  من  أطول  نسبيًّا،  طويلة  لمّدة  المنقوطة  الفاصلة  بعد  نتوقّف 

 )لغرض التّنّفس بين الجمل(  الوقفة ما بعد النّقطة. 

 أمثلة:

   بين الّسبب والنّتيجة:

 . ألّن ذلك قد يودي بك إلى الفشل ؛ال تُقصّر بواجباتك ▪

 فكان عمله دقيًقا وناجًحا خالل العمليّة.  ؛الطّبيب نام باكًرا ▪

 ألّن أداءه كان سيًّئا في المباراة النّهائيّة.  ؛لم يفز الفريق بالميدالية الذهبية ▪

 بين جملتين تاّمتين مرتبطتين بالمعنى:

ر أإ ▪  وإن لم يتّصل فلوموه.  ؛عذروهذا اتّصل بكم المقصِّ

   تتوّسطهما أداة ربط: بين جملتين تاّمتين 

 أّما الكسول فيفشل.  ؛الطّالب المجتهد يحصل على عالماتٍ عالية ▪

 

 

 ؛
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 بين الجمل الطّويلة: 

ال أعتقد أّن مسألة تغيُّب الطاّلب عن الّدروس هي من مسؤوليّة المدير، أو نائب المدير،  ▪

 وإنّما هي مسؤوليّة أهالي الطاّلب. ؛ أو المعلّمين العاديّين

 : المختلفة الُمجّزأة بدورها ألجزاءبين أقسام الّشيء 

 ،بيروت ؛عكّا ،فالقد زرت في الخمس سنوات األخيرة العديد من الُمدن في العالم: َحي   ▪

 القاهرة، أسيوط.  ؛حمص، حلب  ؛جونية

المدن التّابعة لنفس الّدولة،  أزواج هنا تفصل بين  العاديّةيجب االنتباه إلى أّن الفاصلة )

 ( . الفاصلة المنقوطة فتفصل بين المدن التّابعة لدوٍل مختلفةأّما 

 

 عالمات النّبرات الصّوتيّة:  (2)

 

 النّقطتان: 

بعد   وتوضع  للتّفصيل،  أو  والتّوضيح،  للتّفسير  وتقسيمه  تُستعَمالن  الّشيء  تفصيل  قبل  القول، 

بين الكالم العاّم وما يأتي بعده من    ما يلي،  /اآلتية    /التّالية    /نحو    /بعد الكلمات: مثل    ألقسام،

 . توضيح

 أمثلة:

  القول:  بعد

 . القناعة كنٌز ال يفنى :قال لي أبي ▪

 ».أصعب من الجوع إلى الخبزالجوع إلى المحبّة « :ألم تريزاالّشهيرة ل قوالن األم ▪

 تفصيل الّشيء وتقسيمه ألقسام: قبل

 صيف، خريف، شتاء وربيع. :الُفصول أربعةٌ  ▪

 :ما يلي /اآلتية  /التّالية  /نحو  /الكلمات: مثل  بعد

التّالية  ▪ المواضيع  الحالية  الّدراسية  للّسنة  الجديد  التّعليمّي  المنهاج  الرياضيّات،   :يتخلّل 

 علم الحاسوب، اللّغة العربيّة، الموسيقى، اللّغة االنجليزيّة والمسرح.

 فيروز، وديع الصّافي، صباح، عبد الحليم حافظ، وأّم كلثوم.  :أحّب المغنّيين القدامى مثل ▪

يلي ▪ ما  على  الوثائقّي  البرنامج  سكنتها،    :سيتضّمن  الّتي  الحضارات  المدينة،  تاريخ 

 رة الّتي خرجت منها، واألماكن السياحيّة األكثر شهرًة فيها.الشخصيات الشهي

 

 

: 
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 بين الكالم العاّم وما يأتي بعده من توضيح: 

م المعلومات الجديدة، تركيز   :للنّوم لساعاتٍ كافية في اللّيل فوائد كثيرة ▪
ُّ
سهولة في تعل

ص أسرع من الّدهون الزّائدة لمتّبعي
ُّ
حميات تخفيف الوزن،    أكثر خالل ساعات النّهار، تخل

 ذاكرة أقوى، وغيرها. 

 

 عالمة الحذف:  

توقّفه،   أو  الكالم  تعثُّر  المحذوف، عند  الكالم  عند  من ذكر لفٍظ ُمعيب،  التّهرُّب    عندتُستعَمل مكان 

دما ال نعرف تاريخ ميالد شخصٍ ما، قبل كلمات القفز عن أجزاٍء معيّنة من نّص )كاقتباسٍ ُمطوَّل(، عن

 االختزال أو بعدها.

 أمثلة:

 مكان الكالم المحذوف:

الّتي   ▪ الفرزيّون،  الّشعوب  الحويُّون،  الحثّيّون،  الكنعانيّون،  كنعان:  أرض  على  مرّت 

 ... الجرجاشيّون، األموريّون، اليبوسيّون 

 عند تعثُّر الكالم أو توقّفه:

     »حسًنا ال أريد التّحدُّث عن األمر. ...في الحقيقة ما حصل هو أن« ▪

 عند التّهّرب من ذكر لفٍظ ُمعيب:

قائاًل:   ▪ األسدي  يزيد  بن  ضبّة  المتنبّي  الّشاعر  هجا  أمك  «لقد  أّن  العار  من  عليك  وما 

 »...ق

 عند القفز عن أجزاٍء معيّنة من نّص )كاقتباسٍ ُمطوَّل(: 

قال جبران خليل جبران عن المحبّة: إذا المحبّة أوَمت إليكم فاتبعوها، وإن كانت مسالكها  ▪

بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم الّسيف المستور بين ريشها.  صعبة متحّدرة. إذا ضّمتكم  

الرّيح   تجعل  كما  وبّددها  أحالمكم  صوتها  عطّل  وإن  فصّدقوها،  خاطبتكم  المحبّة  إذا 

المحبّة تعجنكم بدموعها حتّى تلينوا ثّم تعّدكم لنارها    ...الّشماليّة البستان قاًعا صفصًفا

 قرَُّب على مائدة الرّب المقّدسة.المقّدسة لكي تصيروا خبًزا مقّدًسا يُ 

 عندما ال نعرف تاريخ ميالد شخصٍ ما:

 ، شاعر وكاتب مسرحّي وممثّل إنجليزي بارز.1916نيسان  – ...وليم شكسبير  ▪

 

 قبل كلمات االختزال أو بعدها:

 ... إلخرتّب األحرف التّالية وفق التّرتيب األلفبائي العربّي: أ، ب، ت، ث  ▪

 ...  إلخرتّب األحرف التّالية وفق التّرتيب األلفبائي العربّي: أ، ب، ت، ث  ▪

... 
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 عالمة استفهام: 

ك بشيٍء ما.  تُستخَدم عالمة االستفهام بعد الجملة االستفهاميّة، أو بعد إظهار الشَّ

 أمثلة:

 الُجملة االستفهاميّة: بعد

 ؟أين ُكنت طوال النّهار ▪

 ؟أّي من هذه اإلجابات صحيحٌ  ▪

 ؟ بصديقي وال تُخبِرنيتلتقي  ▪

 

 

 إظهار الّشك بشيٍء ما:  بعد

أو أّن كليهما ُيحبّان   ؟ال أعرف ما هو وجه الّشبه بين مجدي ووالده: هل كالهما حكيَمي ن ▪

واألدب لوطنهما؟  الّشعر  انتماٍء عالية  بروح  يتمتّعان  أّن كليهما  اكتشاف   ؟أو  سأعمُل على 

 الحقيقة في الوقت العاجل. 

 

 عالمة تعّجب: 

تُستخَدم إلظهار حاالت نفسيّة انفعاليّة كالتّعّجب والّدهشة، الفرح، الخوف، الضّغط، الغضب، النّدم،  

 وغيرها... أو بعد عباراتٍ قصيرة تعتمُد على العاطفة، أو بعد الُجمل المؤكّدة. 

 أمثلة:

 حاالت نفسيّة: إظهار 

 ! ما أجمل هذا البحر ▪

 ! يا لفرحتي الكبرى ▪

 ! لقد كنت خائًفا للغاية ▪

 ! أرجوَك ال تقترب منّي ▪

 بعد عباراتٍ قصيرة:

 ! اللّعنة ▪

 !تبًّا لك ▪

 !رائعهذا  ▪

 

 ؟

! 

)كما  محذوفة أو )كما في المثالَي ن األوّل والثّاني( موجودةقد تكون أداة االستفهام 

 .ن تنتهي ُجملة االستفهام بعالمة استفهام، في الحالَتي  في المثال الثّالث(
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 بعد الُجمل المؤكّدة:

 ! نعم، أنا أعرف ▪

 ! سمعُت عنه مرّتين ▪

 

 عالمات الحصر:  (3)

 

 رطة:الشَّ 

حوار بداًل من تكرار أسماء  عند كتابة : قصير، وتُستخدم في عّدة مواضعهي عبارة عن خطّ أفقّي  

، بين جزئي  قبل الجملة المعترضة وبعدها، أو عند التّرقيم األبجديالمتحاورين، بين العدد والمعدود 

 التّعبير الُمركّب.

 أمثلة:

 عند كتابة حوار بداًل من تكرار أسماء المتحاورين: 

 قالت هزار لرامي: ▪

 ذهبت البارحة؟ أين  -

 لقد كنُت بحفلٍة غنائيّة.  -

قيمت هذه الحفلة؟  -
ُ
 وأيَن أ

 في مطعم صديقي باسل. -

 :بجديبين العدد والمعدود أو عند التّرقيم األ

بيع أسلحة   –سرقة متجر األسلحة، ثانيًا  –االتّهامات الّتي ُوّجهت للُمجرم هي: أواًّل  ▪

 بالمخّدرات. التّجارة  –مسروقة، وثالًثا 

 شادي:التّشكيلّي تشمل لوحة الفنّان  ▪

 ألوانًا فاتحة  -أ

 أشكااًل هندسيّة دقيقة -ب

 أحرًفا باللّغة العربيّة  -ج

 لالستجمام في مكاٍن مالئم إبحث عن المكوّنات التّالية:  ▪

 هدوء تامّ  -1

 مكان يحوي زاوية للتّسّفع تحت أشّعة الشمس -2

 للّسباحةمكان يحوي بركة ماء  -3

 

 

 

- 
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 بين جزئي التّعبير الُمركّب:

 مغناطيسي. -لقد تعلّمنا في الفيزياء عن الحقل الكهرو  ▪

 مائيّ  -الضّفدع هو حيواٌن برّ  ▪

حرفيًّا   -محافظة حضر ▪ تسميتها  وتعني  اليمن،  تقع شرق  محافظة  َرَمو ت( هي  )َحض  موت 

 فناء الموت.

 

 الّشرطتان: 

 ن قبل الجملة االعتراضيّة وبعدها.تُستخَدم الّشرطتا

 أمثلة:

 : وبعدها االعتراضيّةالجملة  قبل

جيزيل   ▪ اآلنسة  برقم  لمنزليال-اتّصلُت  المقابل  المنزل  في  صوت  لكي    -ّساكنة  تُخِفض 

 التّلفاز. 

فرأيُت   ▪ النّافذة،  عبر  العصافير  أشاهُد  النّظر-كنت  أختلس  أكن  ُيهدي سميرة   -ولم  سمير 

 وردًة جوريّة. 

 إنسانًا عاداًل ويدافع عن الحّق. -رحمه هللا-كان جّدي  ▪

 قصيُر القامة.  -ابن عمَّتي-شاهر  ▪

 يٌد تطرق على باب المنزل. -وأنا شاردٌ -أرعبتني  ▪

 

 

 

 

 

 عالمة التّنصيص: 

الصّحف، المجاّلت،  عناوين؛  اتالحوار ؛كاالقتباسات :تُستَخدم عالمة التّنصيص في عّدة مواضع

 .والتّشديد التّوكيدوعند  المقاالت والقصائد؛

 

 

 

-- 

«» 

هي الجملة التي تقع بين جملتين متالزمتين، تحتاج كّل منهما  :االعتراضيّةالجملة 

 لألخرى، والهدف منها توضيح الكالم، أو التّشديد عليه، أو تفصيله، قد تُستعَمل أيًضا للّدعاء

)المثال الرّابع(، بعد الفعل  )المثال الثّالث(، بعد الُمبتدأ وقبل الخبر إن ُفصال عن بعضيهما

ف الجملة االعتراضيّة ال ُينقص  .وقبل الفاعل إن ُفِصال عن بعضيهما )المثال الخامس( َحذ 

رطة تأتي قبل الُجملة االعتراضيّة وبعدها.  شيًئا من المعنى. الشَّ
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 أمثلة:

 االقتباسات:

بسبب لون بشرته أو أصله أو   اآخرً  اال يوجد إنسان ولد يكره إنسانً « :قال نيلسون مانديال ▪

ية إذاً بإمكاننا تعليمهم الناس تعلمت الكراهية وإذا كان باإلمكان تعليمهم الكراه .دينه

 ».ةالحب أقرب لقلب اإلنسان من الكراهيّ  أنّ  خاصةً  ،الحب

 

 

  

    

 

 

 

 :اتالحوار

عمر:    - ▪ لي  اآلخر «قال  تُشِعَر  لكي  بل  نفسك،  مع  أفضل  تشُعر  كي  فقط  الخير  تفعل  ال 

 ».باألفضل

 

 العناوين:

أمس   قرأتُ  ▪ بلقيس    »بلقيس «قصيدة    مساء  لزوجته  قبّاني  نزار  كتبها  التي  القصيدة  وهي 

عام    إثرالرّاوي   في    1981استشهادها  العراقيّة  الّسفارة  تفجير  فقد سمعُت  بيروتعند  ؛ 

 عنها الكثير. 

 . »الّسعادة ليست بأسطورة«وهو  لّة الّشهريةالمجوقع نظري على أوّل عنواٍن في  ▪

 

 : والتّشديد التّوكيد

 أواًّل. »عائلتك«أحبب  ▪

 

 القوسان الهالليّان:

ويأتي ذلك في عّدة حاالت: لالحتراس  ُيستخَدمان لنضع بينهما كالًما غير أساسّي في النّص.

ت االنتباه، داخل  والتّفسير، حول األسماء غير العربيّة، حول األرقام والتّواريخ، إلبراز ُجملٍة ما ولف

 عالمة التّنصيص، وعند االستشهاد بمصادر أو مراجع.

 ( )  

ام الفصل العنصري هو سياسّي مناهض لنظ :نيلسون مانديال

يحكم جنوب افريقيا أوّل رئيس أسود في جنوب أفريقيا. وهو 

 .1999، وبقي في هذه المنصب حتّى عام 1994في عام 

 .2013وتوفي عام  1918ُولد عام 

مانديال بالقضيّة الفلسطينيّة، وله في هذا اهتّم الرّاحل نيلسون 

فريقيا لن تكتمل إّن ثورة جنوب ا« الخصوص مقولة شهيرة:

 » عب الفلسطيني على حرّيتهأهدافها قبل حصول الشّ 
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 أمثلة:

 االحتراس والتّفسير: 

 .(شمال البالد)ُولِد عازر في قرية الجّش   ▪

 هي أجمل لغات األرض.  (اللّغة العربيّة)إّن بنت عدنان  ▪

ا، فكلمة ب ▪ رّ تعني اليابسة، أّما كلمة بِ  (بفتح الباء)رّ ََ إّن تشكيل الكلمات ُمهمٌّ جدًّ

 فتعني الخير والصاّلح. (بكسر الباء)

 حول األسماء غير العربيّة:

بعًضا من أكثر القطع شهرًة،   (فينست فان غوخ)تتضّمن رسومات الرّسام الهولندّي الّشهير  ▪

 وأثمنها سعًرا في العالم.

 حول األرقام والتّواريخ: 

 مليون كيلومتر.  (1.3914)يبلغ طول قطر كوكب الّشمس  ▪

  1889تشرين األوّل  17)ميخائيل نُعيمة هو كاتب، شاعر ناقد ومفكّر لبنانّي عظيم. ُولِد في  ▪

 .( م 1988)وتوفّي عام  (م

 إلبراز ُجملة ما ولفت االنتباه: 

 ، فخرجُت من الصّف.(ويشهد أبناء صّفي بأنّي لسُت كذلك)اتّهمتني المعلّمة بالثّرثرة  ▪

 داخل عالمة التّنصيص:

، فلم تأبه (ولكّن الطّقس حارٌّ )، فأجبُتها خذ معطفك معك؛ كي ال تبردَ «قالت لي أّمي  ▪

 .»إلجابتي وجّهزت لي معطًفا آلخذه معي

 عند االستشهاد بمصادر أو مراجع: 

وأنت تعوُد إلى البيت، بيتك، فكِّر بغيرك ال تنَس شعب  «يقول الّشاعر محمود درويش:  ▪

 (بغيركقصيدة فكّر ) »الخيام

 

 

 

 

 

 


