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 التعبير الوظيفي

بالكتابة الوظيفية من أبرز أغراض التعبير. و يجري هذا يُعدّ التعبير الوظيفي أو ما يُسمى   

النوع بين أفراد المجتمع، و يكون الهدف المنشود منه اتصال الناس بعضهم ببعض، و تنظيم 

 شؤون حياتهم المختلفة و قضاء حوائجهم.

هي و تأتي أهمية هذا النوع من التعبير انطالقا من أن وظيفة اللغة الرئيسية في حياة المجتمع 

 التفاهم و االتصال عن طريق التعبير الكالمي أو الكتابي، أو عن طريق ما يُقرأ أو يُسمع.

و يتطلب التعبير الوظيفي أسلوبا خاصا في الكتابة حيث تُراعى فيها الدقة باختيار المفردات 

ل و العبارات و األساليب التي توصل إلى المعنى المطلوب و التي ال تحتمل التأويل و ال تقب

 التفسير.

و من ألوان التعبير الوظيفي: الرسائل اإلدارية و الرسائل الشخصية و بطاقات الدعوة و 

االعتذار ، و التقارير و البحوث العلمية و البرقيات و االستمارات و اإلعالنات و الالفتات و 

 محاضر االجتماعات و التعليمات و اإلرشادات و الطلبات و الشكاوى و التلخيص، إلخ.

 من سيمات الكتابة الوظيفية:

 تتمتع بأسلوب علمي يتجنب العبارات الموحية، -

 دالالت األلفاظ قاطعة ال تحتمل التفسير أو التأويل، -



 ال تتطلب مهارة خاصة من الفرد، و يستطيع أي كان كتابتها أو استخدمها، -

 فرد، قد يحتاج بعضها إلى نوع من التأثير من أجل تحقيق أمر أو استمالة -

يحتاج بعضها إلى األدلة و الحجج و البراهين إلقناع األخرين بصحة الرأي المطروح في  -

 الموضوع.

 األمور التي يجب مراعاتها عند كتابة موضوع التعبير الوظيفي:

 اإليجاز و االختصار و عدم التطويل غير المبرر، -

 الدقة و الوضوح و البعد عن الغموض، -

 و النحوية، تجنب األخطاء اإلمالئية  -

اإلخراج الفني الجيد للموضوع من حيث نظافة الصفحة و تسطيرها و عدم الشطب و  -

 الخط الحسن، 

 االهتمام بعالمات الترقيم و وضعها في المكان المناسب، إلخ. -

 فما المقصود بعالمات الترقيم؟

ن عالمات الترقيم إشارات و عالمات تساعد القارئ على فهم المعنى بسهولة. و تكو 

هذه العالمات جزءا من المادة المكتوبة، فهي تعين على تبين مواضع الوقف و طريقة 

األداء و منهج القراءة و تساعد على توضيح وضع الجملة في الكالم و صلتها به، و 

 تزيل اإلبهام و اللبس عن موقع العبارة من السياق، و هي:

 

إذا انتهى الحديث عندها، كما توضع في  النقطة ).( : توضع في نهاية الجملة التامة المعنى 

 نهاية الفقرة أو المقطع، و توضع في نهاية البحث أو الموضوع المكتوب.

الفاصلة)،( : و الغرض منها أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة لتمييز أجزاء الكالم بعضه 

 عن بعض، و توضع في المواضع التالية:



 ب الدرس.بعد لفظة المنادى، مثل: يا محمد، اكت -

بين أنواع الشيء و أقسامه، مثل: فصول السنة أربعة الربيع، و الصيف، و الخريف،  -

 و الشتاء.

بين الجمل الصغرى المعطوفة التي يتركب منها كالم تام، مثل: المعروف قروض، و  -

 األيام دول، و من توان عن نفسه ضاع.

تابه الكامل : هذا كتاب ألفناه، بين الكلمات المفردة:  قال أبو العباس المبرد في مقدمة ك -

يجمع ضروبا من اآلداب، ما بين كالم منثور، و شعر مرصوف، و مثل سائر، و 

 موعظة بالغة، و اختيار من خطبة شريفة، و رسالة بليغة". 

الفاصلة المنقوطة)؛( : و يقف القارئ عندها وقفة أطول من وقفته على الفاصلة بقليل، و 

 ة:توضع في الحاالت التالي

بين الجمل الطويلة التي يتألف من مجموعها كالم مفيد؛ و ذلك ليتمكن القارئ من  -

االستراحة و التنفس بين هذه الجمل: إذ ال يستطيع أن يستمر في قراءة الجملة الطويلة 

من بدايتها إلى نهايتها بسبب تباعد ما بين طرفيها، مثل: إن الناس ال ينظرون إلى الزمن 

 عمل؛ و إنما ينظرون إلى مقدار جودته و انتهائه. الذي ُعمل فيه ال

بين جملتين تكون الثانية فيهما سببا في األولى، مثل: فُصل الموظف من عمله؛ ألنه  -

 مهمل.

و قد تكون األولى سببا في الثانية، مثل: محمد مجد في دراسته؛ فال غرابة أن يكون  -

 األول في قسمه.

التوضيح، وذلك لتميز ما بعدها عما قبلها، و توضعان في النقطتان):(: و تستعمالن في 

 المواضع التالية:

بين القول و الكالم المقول، مثل: قال أسيد بن أوس: " إنما يوثق في الشدة بذي القرابة  -

 و بصفاء اإلخوان، و بصدق أهل الوفاء".



 بين الشيء و أقسامه، مثل: الكالم ثالثة أنواع: اسم و فعل و حرف. -

 ( : و توضع في الحاالت التالية:-أو الوصلة) الشرطة

بين ركني الجملة إذا طال الركن األول؛ و ذلك لتسهيل فهمها، مثل: إن التاجر الصغير  -

يصبح بعد سنوات  -الذي يراعي الصدق و األمانة مع جميع من يعامله من كل الطبقات

 قليلة تاجرا كبيرا.

 ...إلخ.-لثاثا -ثانيا -بين الدد و المعدود، مثل: أوال -

في أول السطر في حال المجاورة بين اثنين إذا استغنى عن تكرار اسميهما، مثل: قال  -

 معاوية لعمرو بن العاص:

 ما بلغ من عقلك؟

 ما دخلت في شيء قط إال خرجت منه. -    

 أما أنا فما دخلت في شيء قط و أردت الخروج منه. -    

 أين قلُمَك؟ -لجملة المستفهم بها عن شيء، مثل: عالمة االستفهام)؟( : و توضع في نهاية ا

! ( : وتسمى عالمة التعجب، و عالمة االنفعال، و توضع في آخر الجمل  عالمة التأثر)

 ! التي يعبر بها عن فرح، أو حزن، أو تعجب، أو استغاثة، أو دعاء، مثل: ما أجمل المنظر

عمل عندما نجمع في الجملة بين ! (: و تست عالمة االستفهام التعجبي أو اإلنكاري )؟ 

!                  أتبخل بالمال  االستفهام و التعجب أو اإلنكار، مثل: أ قاعدا و قد نفر الناس؟

 ! و الناس جياع؟

عالمة الحذف ) ... (: و توضع مكان الكالم المحذوف من النص، مثل: أهم ألوان المقالة ... 

 تماعي ... المقالة الوصفية ... إلخ.الصورة الشخصية ... مقالة النقد االج

عالمة التنصيص) "          " (: و يوضع بين قوسيها المزدوجين كل كالم ينقل بنصه و 

 حروفه.
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 العمل المطلوب:

 ضع عالمات الترقيم الصحيحة و المناسبة  في النص التالي:

 

 الوقت عدو مجتهد ال يقتله إال مجتهد                      

هل تحبون الحياة أيها الشباب إذا فاحرصوا على أوقاتكم و ال تضيعوها سدى فإن الوقت مادة  

ألنفاس التي ترددونها محسوبة عليكم و إن تلك الفترات القصيرة التي تهونون الحياة إن تلك ا

 من شأنها مسجلة في صحف أعماركم



إنكم لتستطيعون أن تستعيدوا بالعمل و االقتصاد ثروة ضاعت و بالدرس و المثابرة معارف  

غير عودة و نسيت و باالعتدال و العالج صحة اعتلت أما الوقت فإذا ما ذهب فإنما يذهب إلى 

 أما الفرصة فإذا ضاعت فإنما تضيع إلى غير رجعة

لقد ضرب لنا عظماء الرجال أمثاال رائعة في المحافظة على الوقت و اغتنام الفرص فهذا ابن 

خلدون تقضي عليه األحوال السياسية أن يهجر بلده إلي الصحراء الكبرى فيشغل وقته بتأليف 

رج للناس من نوعه و هذا ياقوت الحموي و هو عبد مقدمته المشهورة فتكون خير كتاب أخ

رقيق يرسل به مواله للتجارة في المدن و األمصار فيأبى إال أن يغتنم هذه الفرصة فيدّون ما 

يشهده من بالد و ممالك و يصف أخالق ساكنيها في دقة و أمانة حتى أخرج لنا كتابه القيم 

 معجم البلدان

 

  


