
وزارة التعليم العــــالي والبحث العلمـــي

جــامعـــــــة الكــــــــــوفـــــــة

مركــــــــز التعليــــــــــم المســـتـمر

:أهداف المحاضرة

حقيق معرفة عالمات الترقيم ومعرفة داللتها لتساعد القارئ في فهم  مقاصد النّص وت-

.غرض اللغة من االتصال الفكري بين الكاتب والقارئ

رات معرفة مواطن الوقف، والفصل، واالبتداء، وبيان األغراض الخطابية ، ومستوى نب-

.  الصوت،  ومعرفة العواطف واألحاسيس عند قراءة النّص



والتنقيطعالمات الترقيم 
دالالتهــا ومواضع استعمالها

د  تغـــــريد الخــــالدي . م 



:أهميتها

غةاللكانتولما(أغراضهمعنقومكلبهايعبرأصوات)بأنهااللغةتحدّ 

برعالخطابلحظةيشهدوالمللذينونقلهاحفظهامنالبدّ كانأصواتا ّ

اتاألوقعبرونقلهااللغةلحفظالكتابةاالنسانفابتدعأخرىوسيلة

.واألجيال

حفظمننسانّ اإلُتمك  نُّالمنطوقةّ للغةّ رمزيّ تمثيلّ هيفالكتابة

هذاونقلوتجاربوخبراتومشاعرأفكارمنتحتويهوماالمنطوقةاللغة

كانمفيكانواسواءالمنطوقةاللغةيسمعوالمالذيناآلخرينإلىكلها

.حدثالمتصوتفيهيصلهمالمختلفزمانفيأوالصوتيصلهمالبعيد



األصواتعلىتعتمدالاللغةإنإليهنلتفتأنيجبالذياألمرولكن

نقلفيويساعدهايعاضدهابلالمتكلمينحاجاتنقلفيفقطاللغوية

وجهتعبيراتأواليدحركاتمثلأخرىأشياءواألفكارواألحاسيسالمشاعر

منوغيرهاالعبارةنطقفيالتنغيموانخفاضهأوالصوتوارتفاعاإلنسان

.وتحددهالدقيقالمعنىنقلتفيدقرائنتسمىالتيالكثيرةالعوامل

قلنعلىقادرةالمكتوبةاللغةهل)إجابةيتطلبالذيالسؤالسيكونوعندها

بهاكلميتالتيالمنطوقةللغةمماثلةتامةبدقةالمتكلميريدهاالتيالمعاني

لهذاموحدجوابعلىوالباحثوناللغةعلماءيجمعيكاد(مباشرة؟المتكلم

ارلألفكنقلهافيالمنطوقةاللغةتطابقالالمكتوبةاللغةإن:وهوالسؤال

نعالمكتوبةاللغةتعجزجوانبهنالكبلتامةمطابقةواألحاسيسوالمشاعر

.تمثيلها



الكتابةلغةفيمساعدةوعالماتّ رموزااللغةعلماءوضعالسببلهذا

المتكلممرادالقارئمنهاويفهمالمنطوقةللغةدقيقتمثيلعلىالكاتبّ لُتعينّ 

مرادمعهاتشابوأكثرأمثلبشكلوترتيبهااألفكارتقسيمعلىالقارئوتساعد

هذهدوتوج(الترقيمعالمات)أو(التنقيطعالمات)بـالرموزهذهسم يتالمتكلم

.بينهاتقريباموحدةوهيكلهاالمكتوبةاللغاتفيالعالمات

خاليةتكانالقديمةعهودهافيكتبتحينماالعربيةاللغةأننذكرأنيفوتناوال

نةمعيمرحلةوبعدفقطللحروفصوتياتمثيالكانتإذمساعدةعالماتأيمن

ألسوداأبوأضافوقد،المتشابهةللحروفالنقطأضيفتللهجرةاألولالقرنفي

ضيفتأفقطوالتنقيطالترقيمعالماتأما،اإلعرابيةالحركاتبدلنقطاالدؤلي

مدأح)ولعلوالطباعةالكتابةانتشرتعندماالحديثالعصرفيالعربيةللغة

توالتمث(العربيةاللغةفيوعالماتهالترقيم)كتابهفيهاكتبمنأول(بكزكي

.استعمالهاومواطنالعالماتهذهتبينالتيوالكتاباتالبحوثبعده



التَّرقيُم لغة

:جاء في معجم لسان العرب

ْقمُ :رقم َوِكتَاب  .بَيَّنَهُ وَ أَْعَجَمهُ َرْقًمايَْرقُُمهُ ِكتَابَ الْ َوَرقَمَ ،اْلِكتَابِ تَْعِجيمُ :َوالتَّْرقِيمُ الرَّ

{َمْرقُوم  تَاب  كِ }:َوَجلَّ َعزَّ َوقَْولُهُ .تَّْنِقيطِ الِمنَ بِعاََلَماتَِهاُحُروفُهُ بُيِّنَتْ قَدْ :أَيْ َمْرقُوم  

الخزَّ :وقيلالَوشيمنمخططضرب:والّرقُمُ .»َمْكتُوب  ِكتَاب  

 ً بمعنىابالكت(رقّم)منأوكتبه،إذاالكتاب،(رقم)منالترقيميكونذلكعلىتأسيسا

.وزخرفهنقشه،بمعنىأوحروفه،ليبين؛نقّطه



التَّرقيُم اصطالحا

مواضعلتحديدالكتابة؛يفالكلمات؛أواجلملبنياالصطالحيةالرموزوضعهو
أنواعوبيانالكالم،أجزاءبنيوالفصلمنه،جزءأواملعنىينتهيحيث،والوقف،االبتداء
وعمليةالكاتب،جانبمناإلفهاملعمليةتيسرياً.الكالميةواألغراضالصوتية،النربات
.النّصقراءةعندالقارئعلىالفهم



توضعّبينّالجملّالمتصلة،ّوالمترابطةّ
فيّالمعنىّالتيّيكملّبعضهاّبعضا ّ

.الصدق فضيلة، والكذب رذية:  بين الجمل القصيرة المعطوفة-1

.يراً كثحزنت سافر أخي، ابتعدت به  السفينة، : بين الجمل القصيرة، وأشباه الجمل-2

.اسم، وفعل، وحرف: أقسام الكلمة: بين  أنواع الشيء وأقسامه -3

عامل الطالب المجتهد في دروسه، وال: بين الجمل المعطوفة الطويلة المرتبطة مع بعضها-4

.هم ركائز نهضة الوطن...المخلص في عمله، واألديب الصادق في أدبه 

.يا علي، اجتهد في دروسك: تأتي بعد لفظ المنادى-5

.  هل أجبت عن األسئلة جميعها؟ نعم، إال السؤال األخير: تأتي بعد حروف الجواب-6

،الفاصلة



بينّجملتينّتكونّثانيتهماّتوضعّ

مسببةّعنّاألولىّأوّنتيجةّعنها

.سلكت الطريق الساحلي؛ ألنه أقرب: إذا كان ما بعدها سبباً لما قبلها-1

محمد مجد في دروسه؛ فال غرابة أن : نتيجة لما قبلهاإذا كان ما بعدها -2

.يكون األول في قسمه

مأظل: أي ؛ {وقبغاسق إذا ومن شر }: إذا كان ما بعدها تفسيراً لما قبلها-3

الفاصلة

؛المنقوطة



.المتوضعّالنقطةّبعدّنهايةّالجملة،ّأوّالجملّالتيّتم ّمعناهاّفيّالك-1
.ذهبّخالدّإلىّالمدرسة

(.ّصندوقّبريد)ّبّ.ص:ّتوضعّبينّالحروفّالداللةّعلىّاالختصار-2
(ّّرئيسّالقسم)قّ.ّرّأوّ

.النقطة



سواءّأوجدتّأداةّاالستفهامّأمّلمّتوجد.ّبعدّالسؤالتوضعّ

متىّتسافر؟-
تتهاونّفيّدروسكّوتريدّالنجاح؟-

التعجب،ّأوّعندّالفرحّأوّالحزن،ّبعدّجملةّتوضعّ
.ّّأوّاالستغاثة

!ماّأجملّالسماء-
وآسفاه-

عالمة 

؟ماالستفها

عالمة
!التعجب



بعدّالقولّأوّماّهوّفيّمعناهتوضعّ

.منّالمدينةّالمنورة:ّمنّأينّأقبلت؟ّفأجاب:ّسألته-1
الماضي،ّالمضارع،ّ:ّيقسمّالفعل:ّبينّالشيءّوأنواعه،ّأوّأقسامه-2

األمرّ

إلىّ:ّتوضعّبعدّاالستغناءّعنّبعضّالكالمّالمنقول،ّوبعدّبعضّالعبارات
غيرّذلك،ّوهكذا،ّهلمّ

:النقطتان

...الحذفنقط



هكتابّسيبوي(.ّالكتاب)قرأتّفيّ:ّلتحديدّمعنىّكلمةتوضعّ-1

فيّغارّحراءّ(ّيتعبد)يتحنثكانّعليهّالسالمّ:ّتفسيرّكلمةّ-2

يستعملّفيّتحقيقّالنصوص،ّفيوظفانّعندّإقحامّلفظةّليستّفيّالن صّ

/ّرةالبق:ّ]وفيّالعناوينّالمضافةّللنصّأوّإحالةّالسورّواآلياتّالكريمة
[15ّّاآليةّ

)(القوسان

][المعقوفان



:ّّتستخدمّلتمييزّنص،ّأوّنقلّمعينّ
.ّّّّ«...»:ّأولّقالّاألديب«ّ...»فيّّالحديثّالشريفّ

دعاء،ّفيّعباراتّالتوضعّّفيّبدايةّالحوار،ّفيّالتعدادّ،ّأوّفيّاولّالجملةّاالعتراضيةّ
-عليهّالسالم-:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأشهرّالسنة
-رحمهّهللا-كانونّاألولّّّّّّّّّّّّّّّّ-
كانونّالثاني-

عالمة 

»«التنصيص

الشرطة

الشرطتان
--



:الرقمي أو النقطي التعداد 

متداخلةاموأقسمتعددةأجزاءمنيتكونالكاتبيكتبهالذيالكالميكونقد

؟الكتابةعمليةفياألقسامتلكيرتبأنللكاتبيمكنفكيف

وسنشيرهاوتشعبوتداخلهااألقساممستوياتعلىيعتمدالكالمتقسيمأنشكال

:ذلكإلى

:أقسام بسيطة من مستوى واحد على تقسيم الكالم : أوال 

بسطأيكونفهناواحدمستوىضمنعديدةأقسامعلىينقسمالكالمكانإذا

:مثالفنقول،التقسيمأنواع

:ينقسم الطالب من حيث الذكاء على أقسام 

.الطلبة متفوقي الذكاء : أوال

.الطلبة األذكياء: ثانيا 

.الطلبة متوسطي الذكاء: ثالثا

.الطلبة قليلي الذكاء: رابعا



(  1)بـيبدأ ويمكن أن نختار األرقام بدال من كتابة الرقم كتابة فنضع لهذه األقسام تعدادا رقميا

:وينتهي بأخر األقسام على النحو اآلتي 

:ينقسم الطالب من حيث الذكاء على أقسام 

.الطلبة متفوقي الذكاء 1.

الطلبة األذكياء. 2.

الطلبة متوسطي الذكاء. 3.

الطلبة قليلي الذكاء. 4.

نص فنختار ويمكن أيضا أن نختار تعدادا نقطيا بدال من الترقيم إذا لم الترقيم مهما عندنا في ال

أو أي رمز آخر ويكون بعد الرمز أو الرقم ( •)أو ( -)أو ) *( رمزا للتعداد النقطي مثال 

:فيكون شكل النص كاآلتي . فراغ بمقدار مناسب قبل بدء الكالم 

:ينقسم الطالب من حيث الذكاء على أقسام 

.الطلبة متفوقي الذكاء •

.الطلبة األذكياء•

.الطلبة متوسطي الذكاء•

.الطلبة قليلي الذكاء•



المستوىبهذاالنقطيأوالرقميالتعدادأنعلما

لصفحةاداخلإلىداخالالكتابةترتيبفييكونالبسيط

لغرضدةالمعتاالكتابيةالفقراتبدايةبمستوىيبدأوال

مثلماةالعاديالكتابةمستوىعنواألقسامالتعدادتمييز

.أعالهالمثالمنيتضح



أقسام إذا كان الكالم يحتوي على تقسيم أولي واألقسام األولية تحتوي على: التقسيم المركب : ثانيا 

:فرعية عندها سيكون التقسيم متعدد المستويات وبهذا الحالة سنبدأ باألقسام على هذا الشكل 

:ينقسم الطالب من حيث الذكاء على أربعة أقسام 

. الطلبة متفوقي الذكاء : أوال

:أن ينقسم الطلبة األذكياء من حيث الطول على أقسام ويمكن . الطلبة األذكياء: ثانيا 

.الطلبة فارهي الطول1.

الطلبة الطوال. 2.

الطلبة متوسطي الطول . هؤالء الطلبة متوسطي الطول من حيث لون البشرة على وينقسم .3

:أقسام

.شقر البشرة–أ 

.بيض البشرة-ب 

سمر البشرة –ج 

الطلبة القصار . 4.

الطلبة األقزام. 5

.الطلبة متوسطي الذكاء: ثالثا

.الطلبة قليلي الذكاء: رابعا



قساماألمناألولفالمستوىالمستوياتمتعددأنهيالحظالتقسيمهذافي

لىإاألقسامهذهأزيحتوقد(....ثالثا،ثانيا،،أوال)كتابةباألرقاملهرمزنا

لهاميزاتاالعتياديالسطربدايةمعتبدأولمواحدسنتمتربمقدارالورقةداخل

وهوسيمالتقمنالثانيالمستوىإلىانتقلناثم،االعتياديةالكتابةفقرةعن

موزارباألرقاماألقساملهذهرمزناوعندهاأقسامداخلاقسامأيفرعيتقسيم

داخلإلىاألقسامهذهكتابةأدخلناوكذلك(...،-3،-2،-1)أيكتابةوليس

ميزهالنمستوىمنهااألعلىاألقسامبدايةعنواحدسنتمتربمستوىالورقة

أقساملداخفرعيةأقساموهيالتقسيممنالثالثللمستوىانتقلناثم،عنها

ذههكتابةبدايةجعلناوأيضا(....ج،،-ب،-أ)بالحروفلهافرمزنافرعية

تميزاىبالمستوتعلوهاالتيالفرعيةالقسامعنسنتمربمقدارداخالاألقسام

.لها

عمليةالونكررالمستوياتمتعددتقسيمانعدأنلنايمكنالطريقةوبهذه

.تكرارهااألمرتطلبكلما



أكبرمتقسيإلىنلجأفقدكبيراالتقسيمكانتوإذا

إلىةالدراسفنقسمالكبيرةالدراساتفييعتمدماوهو

ثممباحثعلىوالفصولفصولثموأبوابأجزاء

-1)مث(ثالثاثانياأوال)علىوالفقراتفقراتثممطالب

.وهكذا(-ج،-ب،-أ)ثم(-3،-2،

علىالكالمتقسيمفياستعماالاألكثرالطريقةهذه

يمكنأخرىطرقوهناك،المستوياتمتعددةأقسام

العلميةالبحوثفياتباعها



شكرا جزيال لحسن االستماع


