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 عنوان املحاضرة: عالمات الترقيم

الرقم والترقيم الرقم هو النقش على الثوب أو الجلد ، وفي لسان العرب:الترقيم لغة: 

تعجيم الكتاب ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبّينه ، وكتاب مرقوم ، أي: قد بينت حروفه 

قشه وزينه ووش ي الثوب ،ورقم الرجل البعير: وضع له عالمة بكيه، ورقم الرغيف: نبالعالمات

 وتطريزه: ترقيم.

 فالرقم يعني العالمة أو الختم أو نوع من الوش ي مخطط...أو عدد محدد...

، ، ذات بعد أساس ي في الكتابة والقراءة البصريةبصرية رموز وعالمات الترقيم اصطالحا:

حيث توضع بين الجمل ؛  توضع في أثناء الكالم أو في آخره على تحقيق الفهم واإلفهام""حيث 

 عبارات لتساعد القارئ على فهم ما يقرأ.والكلمات وال

، لكتابة لتعين مواقع الفصل والوقفوالترقيم هو" وضع رموز مخصوصة في أثناء ا

" وتساعد على تفصيل الكتابة وتنظيمها ،ولتساعد القارئ على فهم املوضوعات التي يقرؤها

مر في االتصال الشفوي وترمز هذه العالمات إلى: الوقفات التي تتخلل كالم املتكلم إن كان ال 

، ولكنها في الكالم املكتوب يمكن أن تعبر عما هو أكثر كمن الوقوف عند نهاية هذه الجملة أو 

تلك فهي تساعد القارئ ... على معرفة البنى النحوية للجمل املستعملة وتمكنه من إدراك 

 ..لتوكيد"عالقة كل جملة بالخرى، ومعرفة ما هو محذوف هنا أو مكرر هناك لغاية ا

  الترقيم:عالمات أهمية 

تساعده على إدراك ، إذ وتية للقارئ وفقا لغراض الكاتبتنويع النبرات الصتساعد على  -

 املعنى وتمثله وفهم العالقات بين الجمل.

ء الصوتي الجيد امما يساعد على االد، حديد مواضع الوقف والفصل والوصل واالبتداءت -

 للنص املكتوب

 وترتب الفكار وتنظم الكتابة. ين الجمل.العالقات املنطقية بين أجزاء الجملة وب تحديد -

 .تجعلها مؤثرة وواضحة، بحيث القراءة عملية ليتسه -

 ية والتعبيرية التي يؤديها الصوت املنطوق.نفعالبعض الحاالت اال  يعكسالترقيم  -

 تساعد على فهم املقروء وتحقق االنسجام والتناسق بين أجزاء الكالم املختلفة.  -
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 :مواضع تجسد عالمات الترقيم في النص املكتوب

 

؛ حيث تستخدم لتدل على وقف محدود بين توضع عند التوقف لبرهة قصيرة الفاصلة )،(:

 أجزاء الجملة، أو الجمل املتعاطفة، ومن مواضعها:

 في جموعها كالما تاما.التي تؤلف  الجمل بين 

  تكون في مجملها جملة طويلة مركبة.بين الجمل القصيرة املترابطة التي 

 .بين املعطوف واملعطوف عليه 

 .بين أنواع الش يء وأقسامه 

 ات املفردة املرتبطة بكلمات أخرى.بين الكلم 

 . بعد املنادى 

 .بين الشرط وجوابه 

 بين القسم وجوابه. 

 الحالية بين الجملة. 

 لوصفية.قبل الجملة ا 

  رئيسية أو عبارة تمهد لجملةبعد كلمة. 

 "بين جملتين تامتين تربط بينهما "لكن. 

 بين الكلمات املتشابهة في الجملة كالسماء، والصفات، والفعال. 

 .بعد حروف الجواب 

 قبل كلمتي مثل أو نحو. 

  .عجبا، كيف تأخرت؟ مثل:بعد الكلمات التي تدل على التعجب! 

 .قبل ألفظ البدل وبعدها 

 .بين الكلمات املتضادة 

  بين عنوان الكتاب، ودار النشر، ومكانه، وتاريخه، عند تدوين الهوامش أو قائمة

 املصادر واملراجع.
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 توسط، وأشهر مواضعها:املوقف ال تستخدم في حاالتالفاصلة املنقوطة)؛(:   

 يجة عن الولىبين جملتين تكون الثانية نت. 

 ثانية سببا في الولى.بين جملتين تكون ال 

 ألف من مجموعها كالم تام الفائدة.بين جمل طويلة، يت 

  تامتين إذا جمعت بينهما أداة ربط.بين جملتين 

 .بين جملتين مرتبطتين باملعنى 

 الواردة في جملة واحدة. للفصل بين الصناف 

 

، وتدل على وقف مطلق كما املعنى  بعد اكتمال هاية الجملة  في نالنقطة توضع النقطة:).( 

 سكوت املتكلم سكوتا تاما. ومواضعها: تشير إلى

بعد نهاية الجملة التامة املعنى، وال كالم بعدها وال تحمل معنى التعجب أو  -

 االستفهام. مثال: خير الكالم ما قل ودل، ولم يطل فيمل.

 في نهاية الفقرة. -

 موز بها لالختصار ، مثل )ق.م( )قبل امليالد(.بين الحروف املر  -

، أو الحكاية، وتدل وقف لعالمة املفسرة أو عالمة التوضيحوتسمى ا النقطتان الرأسيتان: ):(

 متوسط ومن مواضع استعمالها:

 بعد القول أو ما في معناه )حكى، حدث، أخبر...(  قال رسول هللا :.... -

هر ثالثة: يوم مض ى ال يعود إليك، ويوم أنت ، نحو: أيام الدبين الش يء وأقسامه  -

 فيه ال يدوم عليك، ويوم مستقبل ال تدري ما حاله.

 بين الكالم املجمل والكالم الذي يتلوه موضحا، مثل : املرء بأصغريه: قلبه، ولسانه. -

 قبل التمثيل إليضاح قاعدة . -

 بعد الصيغ املختومة ب)اآلتية ، مايلي...( -

ثالث نقاط )ال أقل وال أكثر( وتستخدم مالصقة للكلمة التي تسبقها هي عالمة الحذف: )...( 

للداللة على الحذف بحذف ما يستغنى عنه، ولتدل أن الكاتب املقتبس أمين في النقل، كما 

 توضع للداللة على اإليجاز واالختصار.

 رين .وتستعمل  لتوضع بينها العبارات املقتبسة بنصها من كالم اآلخ  »«عالمتا التنصيص: 
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توضع بينها عناوين الكتب واملجالت والصحف واملجالت والصحف واملقاالت  -

 والقصائد...

 توضع بينها العبارات واملصطلحات التي تأتي بعد القول. -

 توضع بينها اللفاظ العامية وغير العربية أو لفظة يراد منها مناقشة معانيها. -

 ست من الركان الساسية للكالم : يوضع بينها الجمل واللفاظ التي ليالقوسان ) (: 

 .ألفاظ التفسير -

 .ألفاظ االحتراس منعا للبس -

 .الرقام والتواريخ -

ظ املتكررة بدال من إعادة كتابتها قصد وتوضع تحت اللفا عالمة املماثلة أو التابعية )=(

 السرعة.

، إذا لم يكتما نص الحاشية كما يوضع قبلها في أول ذيل وتوضع في آخر ذيل الصفحة 

 للحاشية، إشارة إلى أن ما يبدأ به ذيل الصفحة التالية.

 :، وتوضع فييننتفيد اتصال الكالم، إذا طال أحد رك (-الشرطة: )

 .ة وآخرها الجملة االعتراضي بداية -

 .بين العدد واملعدود  -

هامية استغناء  عن تكرار ل السطر في حال الفصلة ووضع في نهاية كل جملة استفأو في  -

 .اسميهما

 توضع في نهاية كل جملة استفهامية، و ويلطهي من عالمات الوقف ال: عالمة االستفهام")؟(

 .سواء كان هذا االستفهام ملفوظا

الحالت الجمل التي تعبر عن وتستعمل  بعد ( !) :)التأثر واالنفعال(عالمة التعجب: 

  .املدح، و االستغاثةو  التعجب و  التأسف: :مثل ،النفسية واالنفعاالت

 التطبيقي املطلوب:العمل 

تستعمل فيه مختلف عالمات الترقيم نص كتابة ة، حاول لى عناصر املحاضر عباالعتماد 

 .التي تطرقنا اليها

 

 سلاتر فن العنوان املحاضرة: 
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 ي.صياغة النصوص ذات البعد الجمالعلى  يظهر مقدرة الكاتبفن الترسل هو فن نثري 

: رسل: أن  في لسان العرب ورد، وقد(ل-س-رتشتق الرسالة من مادة ): الرسالة لغة

: الرفقة، على رسلك: الترسلالرسل: القطيع من كل ش يء والجمع أرسال ، والرسل اإلبل... 

كما يدل معنى الترسل على  ،ت: الريح"بال عجلة... نثر مرسل : ال يتقيد بالسجع ... املرسال 

 االنبعاث واالنبساط واالمتداد واالستمرار..

 املولدة ، ويراد به كتابة الرسائل ".: الترسل من املصطلحات الدبية اصصطالحا

الرسالة تواصل مع اآلخر وتعبير عن الذات الكاتبة مغالبة منها للبعد والغياب، أو هو وسيلة 

 . ائبين، أو هي محادثة مكتوبة بين شخصين متباعدين"اتصال بين صديقين غ

 :متعددة نذكر منهامعان  مفهوم الرسالةيتخذ و 

  املوجهة إلى شخص اخر بغرض التواصل.الرسالة   -1

، والذي (الدكتوراه-املاستر  -الليسانساطواره ) نهاية التخرج بمختلفمذكرة  -2

 الدراسات العليا؛ شهادة ما في يقصد من خالله الطالب والباحث التحصل على

تتعلق منهجية خاصة  إلى شروط الرسالة حيث تخضعنيل اللقاب الجامعية ،  أو 

 التهميش والتقديم والعرض والتحليل فهي محصلة عمل ذاتي مؤهل. بالية

الوثائق التاريخية  اذ تشير  ،اإلنسانيةفن قديم قدم  وفن الترسل:  فن الترسلة نشأ 

كتبت على لوح آجري محفوظ ضمن  التي بابليةالرسالة ال في تلك تتمثل الرسائل أن أقدم

 غالف من آجر أيضا.

؛ حيث كان عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم العربي، فتعزى إلى على الصعيد ا مأ     

ش، واتسع استخدامها في عهد الخلفاء و ئله إلى امللوك والمراء والقضاة وقادة الجييوجه رسا

 .شدين وبشكل خاص في صدر اإلسالمالرا

الكاتب الذي يعد بحق صاحب نهج جديد في  داشتهر في العصر العباس ي عبد الحميقد و 

النثرية، كما ظهرت رسائل تعليمية تحمل موضوعات مختلفة أدبية علمية دينية الكتابة 

وال توجه إلى شخص وتاريخية وهذا النوع من الرسائل يدخل في باب التأليف وليس الترسل 

بعينه وإنما إلى جميع الناس، منها )التربيع والتدوير(للجاحظ، و)رسالة الغفران، رسالة 

 املالئكة لبي العالء املعري( لبي العالء املعري، وغيرهاالصاهل والشاجع، ورسالة 
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الظروف الحياتية للمجتمعات تغير أسلوب الرسائل  وفي العصر الحديث وبسبب تغير   

فأصبحت تميل إلى السهولة وتعددت موضوعات الرسالة ، فمنها السياسية، والحربية ، 

 ..واالجتماعية واإلخوانية واإلدارية

 الرسائل نوعان إخوانية وإدارية  أنواع الرسائل:

تسمى الرسائل الهلية، أو الخاصة، وهي هي ذات طابع صميمي و  الرسائل اإلخوانية:

رسائل التي يكتبها  يه رسائل يعبر كاتبها عن نفسه فيأتي كالمه بسيطا بعيدا عن التكلف، و 

 في موضوعات إخوانية كالتهنئة والتعزية العتاب... الناس بعضهم لبعض

ي رسائل رسمية تكون بين مسؤول أو موظف بصيغة رسمية أو من ه :الرسائل اإلدارية

شخص إلى مسؤول، يتم تداول هذه الرسائل في بيئة العمل  وتحتوي على معلومات حول 

 موضوع معين.

: تعتبر الرسالة اإلدارية من النشطة التي تحتاج إلى دقة وتميز في مميزات الرسالة اإلدارية

 ا ينبغي التقيد بما يلي:كتابتها، ولنجاح الكتابة فيه

 استخدام أسلوب دقيق في الكتابة. -

 الدخول مباشرة في موضوع الرسالة. -

 ، ومخاطبة الفراد بألقابهم اإلدارية.التقيد باملصطلحات اإلدارية والحكومية -

 اإليجاز والخلو من املبالغة وفي السلوب . -

 .اختيار الكلمات والجمل املفهومةـ ومراعاة السالمة اللغوية -

مراعاة ترتيب النص بطريقة صحيحة في أقسامه وفقراته بطريقة تسهم في توصيل  -

 املعلومات بوضوح.

 استخدام نوع ورق مناسب في كتابة رسائل إدارية ورقية . -

الحرص على كتابة املعلومات املهمة بطريقة مباشرة واالبتعاد عن التفاصيل  -

 .الزائدة

 :أهمية الرسالة اإلدارية

من وسائل املخاطبة بين الفراد واملؤسسات العامة والخاصة، والتجار  تعتبر وسيلة -

 والزبائن والعمالء...
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توفر الوقت والجهد في الذهاب بشكل شخص ي إلى القسام الخرى أو املديريات  -

الفرعية التي تتبع لإلدارة الرئيسية ؛ إذ تسهم في توصيل املعلومات املطلوبة بشكل 

 سريع.

إلدارية أحيانا كوسائل إعالنية ، وخصوصا في الشركات التي تستخدم الرسائل ا -

تعمل في مجال التجارة، التي تريد نشر إعالنات عن منتج جديد باالستعانة 

 بالصحف اليومية أو مواقع االنترنيت.
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 طلب استيداع  :نموذج رسالة إدارية وظيفية

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بلدية .......

 ة........دائر 

 والية........

 بتاريخ..........

 السيد معالي وزير التربية والتعليم املحترم

 بواسطة السيد مدير التربية املحترم

 بواسطة السيد مدير ثانوية........املحترم

 استيداعاملوضوع: طلب 

 الستاذ.......

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد

أدناه الستاذ...... إجازة مدتها سنة واحدة تبدأ بتاريخ..... فإني أرجو منحي أنا املوقع 

وتنتهي بتاريخ..... وذلك ملتابعة تحصيلي العلمي ن وأنا أحمل شهادة.... في.......وأنا اعمل 

مدرسا في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم منذ خمسة سنوات، وقد حصلت القبول 

ببرنامج الدكتوراه بقسم..... كما هو مبين في الوثيقة  من جامعة..... قسم..... لاللتحاق

 املرفقة.

 تقبلوا مني فائق االحترام والتقدير

 االسم...................

 التوقيع................
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 نموذج رسالة إدارية وظيفية:

 املكان والزمان:....................في..........

 ..املرسل وصفته.........................

 املرسل إليه : السيد املدير...........املوقر.

 املوضوع: طلب...........................

 التحية والسالم................

 ........ املتضمن لبالطاملحترمة بيسرني أن أتقدم إلى سيادتكم 

.............................. 

........................................... 

 يرائق االحترام والتقدفخاتمة... تقبلوا مني ال

 اإلمضاء......

  

 

 التطبيقي املطلوب:العمل 

كتابة رسالة إدارية تستوفي الشروط املطلوبة، ة، حاول لى عناصر املحاضر عباالعتماد 

  والتي تطرقنا إليها في املحاضرة.
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 إجراء التقرير

، لحصيلة 
ً
زا

ّ
، مرك

ً
 موجزا

ً
، أو عرضا

ً
التقرير:هو نوع من أنواع الكتابة الوظيفية، يتضّمن وصفا

إدارّي، جرى حدوثه وتوافرت معطياته، أو عرض مقترح عمل، أو …( عمل فكرّي )مؤتمر، ندوة، دراسة

 .ما زال في طور الدراسة النظرّية

ف من ِقَبل جهة معّينة، فيؤخذ بعين االعتبار: الباعث على  –عادة  -ويكتب التقرير
ّ
شخص مكل

 .العمل، وتحديد الهدف، والتركيز على املوضوع املطلوب

ن معلومات وحقائق عن ش يء معّين، بناًء على طلٍب محّدد، أو وخالصة القول: التقرير هو كتابة تتضّم 

 لغرٍض مقصود
ً
 .وفقا

  

 :أهداف كتابة التقرير: ترمي كتابة التقرير إلى تحقيق مجموعة من الهداف، أبرزها

فة على وتيرة العمل في قطاع من قطاعات اإلنتاج أو التسويق، وتزويدها باملعطيات  -
ّ
الع الجهة املكل

ْ
إط

خاذ اإلجراء أو املوقف 
ّ
 الت

ً
املناسب.الصحيحة والوقائع املوضوعّية، تمهيدا  

الع القّراء على حصيلة الندوة الفكرّية أو وقائع املؤتمر، وتغطية ما دار من نقاش وتداول  -
ْ
ومداخالت  إط

 معّينة أو محاور في جدول العمال، وتغطية ما صدر عن الندوة 
ً
.تناولت بحوثا  

فة بقدر من املعلومات والحقائق املوضوعّية حول دراسة مشروع تسعى لتنفيذه،  -
ّ
تزويد الجهة املكل

ية من البحث النظرّي 
ّ
  بحيث يتضّمن خالصة النتائج املتأت

ً
. أو امليدانّي أو من كليهما معا  

 في تطّور الثقافة، أو  -
ً
 مساعدا

ً
توثيق املعطيات واملعلومات وتقديمها بشكل موضوعّي، لتكون عنصرا

 .اقتراح الحلول، أو إيضاح مسائل غامضة

  

سع التقرير ليشمل مجاالت مختلفة في الحياة، منها
ّ
 :مجاالت التقرير: يت

اجتماعّي، اقتصادّي تقرير يتحّدث عن موضوع معّين: علمّي، تاريخّي،  - … 

تقرير يتحّدث عن حالة معّينة: َمَرضّية، قانونّية، حادث، ظاهرة علمّية - … 
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ف، عالم، زعيم، قائد، ُمصِلح، -
ّ
تقرير يتحّدث عن شخص معّين: موظ … 

 لحا -
ً
 إلنجاز، أو توثيقا

ً
 لواقعة، أو بيانا

ً
 لشبهة، أو تأكيدا

ً
دثة تقرير يقصد به إثبات وضعّية معّينة: َدرءا

 .معّينة

َتب التقرير بناًء على طلب جهة معّينة، وهنا ينبغي مراعاة أن تكون املعلومات على قدر الطلب، 
ْ
وقد ُيك

 .واإلجابات على قدر السئلة

  

 خطوات كتابة التقرير:

 تحديد املحاور الساسّية للموضوع املقصود من التقرير. 

  ،بالرجوع إلى مصادرها الصلّيةجمع املعلومات، وإحصاؤها، والتحّقق من صّحتها. 

  ،وتحليلها ،
ً
 موضوعّيا

ً
ترتيب املعلومات بعد جمعها وإحصائها، والتحّقق من صّحتها، وتصنيفها تصنيفا

 
ً
 .إذا كان التحليل مطلوبا

  ،د من خاللها الساسّيات التي جرى االعتماد عليها في كتابة التقرير التمهيد لكتابة التقرير بمقّدمة ُيَحدَّ

 
ً
 . لهّميتها، وتوثيقهاوفقا

 ة واملوضوعّية في كتابة التقرير، والتحّقق من صّحة الحقائق وسالمتها
ّ
 .مراعاة الدق

  ة على صّحة املعلومات الواردة فيه، مع وضع رأي
ّ
ب، وتدعيمه بالدل

ّ
م ومرت

ّ
كتابة التقرير بنحو منظ

ر في نهاية التقرير  .املقّرِ

ف التقرير، من: مقّدمة، وصلب، وخاتمة
ّ
 .بنية التقرير: يتأل

ص أهداف التكليف،  :أ- املقّدمة
ّ
فة بالبحث، وملخ

ّ
وتتضّمن الجوانب التوثيقّية للتقرير  الجهة املكل

فين، وحجم التقرير، 
ّ
  ...وتاريخ التكليف، وهوية املكل

ويتناول املضمون، أو املعطيات والفكار، أو خالصة البحث املدّعم بالوثائق  :ب- صلب التقرير 

ب عرض املضمون النقاط اآلتية
ّ
 :النظرّية وامليدانّية. ويتطل

 .التركيز على املوضوع الخاّص بالتقرير، دون سواه-
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 .اإلحاطة باملوضوع، وعدم إغفال أّي نقطة رئيسة من نقاطه -

الع الوافي على املعطيات -
ّ
 .االط

إلى الخاّص، حسب الولوّية  تنظيم الفكار املعروضة وتبويبها بشكل مترابط ومتدّرج من العامّ  -

 .والهّمّية

 وضوح ما تقّدم من أفكار وشروحات، أو ما جاء من رصد وتحليل للمناقشات  -

ة في إيراد املعلومات-
ّ
 .التجّرد في العرض والصّحة والدق

 .االقتصار على طرح الفكار الساسّية واملساعدة لإليضاح -

قة باملصلحة الشخصّيةاالبتعاد عن الفكار الذاتّية، أو  -
ّ
املتعل . 

- ِلَب ذلك
ُ
 إذا ط

ّ
.عدم تقديم االقتراحات )في حال التقرير اإلدارّي، إال  

تحديد النتائج )في التقرير البحثّي( في ضوء املنهج العلمّي القائم على جمع املاّدة وتصنيفها، وتحليلها، -

 .وصيانتها بموضوعّية تاّمة

 لبرز  النقاط )في التقرير املباشر أو البحثّي(،  واالكتفاء بتقديم الشكر 
ً
ج- الخاتمة: وتتضّمن عرضا

.( وواجب االحترام )في التقرير اإلدارّي   

 

 

 

 التطبيقي املطلوب:العمل 

تقرير تتوخى فيه الشروط التي أثبتناها ة، حاول تقديم لى عناصر املحاضر عباالعتماد 

 نظريا.

 


