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 _06_تقنيات التعبير الكتابي 

 السنة األوىل ليسانس ترمجة
 .30و30:األفواج

 
 :(La ponctuation)عالمات الترقيم الكتابة و _5    
رموز خاصة توضع يف الكتابة الرتقيم  سبقت اإلشارة اإلشارة إىل أن عالمات    

يف صور  تتمظهر أشكالوهي .لتوجيه معىن الكالم،ومتييز كلماته ومجله ومقاطعه
 :كآليت ميكننا أن نوردها مع صورها ومواضع استعماالهتا.حمددة

 :تدل على وقف قصري وتوضع ( ،)الفاصلة 
 .احفظ بالد املسلمني،ربيا : بعد املنادى مثل_ أ

من سأل الناس أمواهلم : بني الشرط وجوابه إذا كانت مجلة الشرط طويلة _ب
 .روءتهفقد قلت م   ، يستكثر هبا

 .واهلل،ألساعدّنك: بني القسم وجوابه مثل_ ج
 .نعم، أحب مطالعة الكتب: بعد حرف اجلواب _ د
 :فردات املعطوفة ال ي تفيد التقسيم والتفصيل مثلبني امل_ ه

 .اسم وفعل وحرف:الكالم ثالثة أقسام       
 :بني اجلمل التامة املعطوفة على بعضها يف الرتكيب مثل_ و

لصد غريه،و املسلم يساع         .،ويؤدي األمانةالعمليف  ُي 
عبارة عن وقف متوسط أي أطول من الوقف على  (،).الفاصلة املنقوطة

 . األوىل،أو نتيجة هلا سببا يفالثانية وتوضع بني مجلتني تكون .الفاصلة
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 .اغرت العدو بقوته،هلذا خسر املعركة :مثل   
 .     توضع يف هناية اجلملة التامة املعىن ويف هناية الفقرة ).(النقطة 

بااااني القا اااال وتوضااااعان قباااال األمثلااااة الاااا ي توضاااا  قاعاااادة معينااااة وبااااني  ):(النقطتااااان
واساااااااتعينوا بالصااااااال والصاااااااالة وإهناااااااا لكبااااااارية إال علاااااااى :" قاااااااال تعااااااااىل:مثااااااال.وقولاااااااه

واملوساااااااايقى  املساااااااار :الفنااااااااون أنااااااااوا :و بااااااااني الشاااااااايء وأقسااااااااامه مثاااااااال."اخلاشااااااااعني
 .والرسم والنحت

وهاااااااااي عبااااااااااارة عااااااااان خاااااااااط صاااااااااا ري يوضاااااااااع يف أّول و خااااااااار اجلملااااااااااة (_)الشااااااااارطة
إىل _ وهاااااااو مااااااان كتااااااااب العصااااااار العباساااااااي_ أشاااااااار اجلااااااااحظ :مثااااااالاالعرتاضاااااااية 
 .صعوبة الرتمجة

 :تواجه املرتجم عند القيام بعملية الرتمجة صعوبات خمتلفة:مثلبني العدد واملعدود،و 
 .صعوبات ل وية _أوال
 .صعوبات مرتبطة باجملتمع _ثانيا
 .صعوبات مرتبطة بالثقافة _ثالثا

 :يف أول السطر للداللة على احلوار اجتنابا لذكر املتحاورين،مثلوتوضع 
 .أريد أن أترجم كتابا_ 
 لديك القدرة على ذلك؟أ_ 
 .نعم_ 
 الكتاب الذي اخرتت؟ما عنوان _ 

هاااااي ماااااان عالماااااات الوقاااااف الطوياااااال وتوضاااااع بعاااااد اجلماااااال  (؟)االساااااتفهام عالماااااة
والباااااااد أن نشاااااااري هناااااااا إىل أن االساااااااتفهام يف األصااااااال يكاااااااون طلباااااااا .االساااااااتفهامية
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لفهاااااام مااااااا  هلااااااه وميكاااااان أن يكااااااون اازيااااااا يااااااؤدي دالالت معينااااااة مثاااااال اإلنكااااااار 
 !أغري اهلل تعبدون؟ :مثل. وغريها النفي، و  والتعجب

توضاااااع يف هناياااااة كااااال مجلاااااة  منقوطاااااة وهاااااي عباااااارة عااااان ألاااااف( !)عالماااااة التعجاااااب
تااااااّدل علااااااى التااااااأثر النفسااااااي مثاااااال التعجااااااب واحلاااااازن والاااااادعاء واملااااااد  والتاااااادبر،وما 

 :مثل.شابه ذلك
 ! أسفي على تأخر املسلمني وتقدم غريهم

 !لعل الطالب جيتهد يف دراسته
 !ويل للظاملني

 !وفرحتاه
يقاااااول :مثااااالويوضاااااع بينهماااااا الكاااااالم املنقاااااول نقاااااال حرفياااااا  )" "(عالماااااة التنصااااايص

ماااان دعااااا إىل هاااادى كااااان لااااه ماااان األجاااار مثاااال :" الرسااااول صاااالى اهلل عليااااه وساااالم 
أجاااااور مااااان تبعاااااه،ال يااااانقص ذلاااااك مااااان أجاااااورهم شاااااي ا،ومن دعاااااا إىل ضااااااللة،كان 

  ".عليه من اإلمث مثل  ثام من تبعه،ال ينقص ذلك من  ثامهم شي ا
هي عبارة عن ثالثة نقاط متتابعة بشكل أفقي،وتوضع للداللة  )...(عالمة احلذف

: مثل .على كالم حمذوف ال ضرورة من ذكره أو بدال من كالم قبي  ال نريد إثباته
 ...شتمه قا ال يا 

ع رف سيدنا :  مثل ، توضع بينهما كل عبارة نريد حصرها أو تفسريها) ( القوسان 
 .بقوة إميانه وببالغته (رضي اهلل عنه)علي
عالماااااااااة التابعية،وتوضاااااااااع يف  خااااااااار اهلاااااااااام  مااااااااان الصااااااااافحة إذا   يكتمااااااااال )=( 

ناااااااص احلاشية،ويوضاااااااع مثلهاااااااا يف أول اهلاااااااام  مااااااان الصااااااافحة املوالياااااااة إشاااااااارة إىل 
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بساااابب عاااادم اتسااااا   الصاااافحة السااااابقة أن الكااااالم يف هااااذه الصاااافحة تااااابع ملااااا يف
 .هام  الصفحة األوىل

ي رماااااااوز مشااااااارتكة باااااااني الل اااااااات وهلاااااااا أ ياااااااة كبااااااارية يف وهاااااااذه العالماااااااات هااااااا    
فاجلملاااااة إذا كانااااات تاماااااة مااااان .الكتاباااااة الرتباطهاااااا بالكشاااااف عااااان داللاااااة املكتاااااوب

أماااااا إذا كانااااات غاااااري تاماااااة فااااا ن ).(ناحياااااة املعاااااىن ومااااان ناحياااااة املبىن،انتهااااات بنقطاااااة
جاااال ذلااااك ن أوماااا.هااااي الاااا ي تااااربط الكااااالم الساااااب  بااااالكالم الالحاااا ( ،)الفاصاااالة
وجتااااااادر اإلشاااااااارة إىل أن رسااااااام  .احااااااارتام عالماااااااات الرتقااااااايم يف كااااااال كتاباااااااة َوجاااااااب

كماااااااا   بعاااااااا العالماااااااات ُيتلاااااااف باااااااني الل اااااااة العربياااااااة وباااااااني الفرنساااااااية واإل ليزياااااااة
 :يوض  اجلدول اآليت

 الفرنسية واإل ليزية العربية      رمسها      العالمة        
 

 (,) (  ،) (  ،)         الفاصلة     
 (;) (،) (،)    املنقوطة الفاصلة

 (?) (؟) (؟)   عالمة االستفهام 
 
 
 
 


