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المحاضرة الحادية عشر
عالمات الترقيم ومدى

أهميتها في كتابة المحتوى

أوال/مقدمة

ثانيا/ إيه أهمية مراعاة عالمات الترقيم ؟

مــن المهم جدا جدا قبل ما تنشــر المحتوى الخاص بيك انك تراجعه 
بشكل عام ومن

أهم النقاط الواجب مراجعتها هي عالمات الترقيم بالذات ألن وجود 
األخطاء دي بيأثر بالســلب علــى قطعة المحتوى ألن أي خطأ فيها 

بيغير في معنى الرسالة اللي عايز تقولها للعميل.

فــي البدايــة مهم األول تعــرف ان عالمات الترقيم بتســهل على 
المتلقي تحويل الكالم المكتوب إلى منطوق ومســموع يعني من 
خاللها بيتم إيصال الرسالة والمعنى اللي عايز توصلهم بشكل أفضل 

وأوضح وده هيبان في النقاط التالية:
1.تسهيل قراءة المحتوى:

ألن العالمــات دي بتعــرف القارئ المواضع المناســبة للتوقف بين 
الكلمــات والجمــل أو المتابعة وبالتالي ده هيوفر عليه وقت طويل 

جدا في القراءة.
2.تنسيق المحتوى أكتر:

وجــود العالمات دي بيؤثر بشــكل إيجابي في تنســيق المحتوى 
المكتــوب خاصة مع تقســيم المحتوى بتاعك إلى عناوين وفقرات 

بشكل منظم ومتناسق مش مجرد جمل مرصوصة فوق بعض.
3.فهم المعنى المقصود من الجمل:

وده بيتضــح جدا فــي العديد من العبارات والجمــل اللي ال يمكن 
يُفهم معناها غير بعالمات الترقيم فقط زي مثال :

ما أجمل الزهرة.
ما أجمل الزهرة؟
ما أجمل الزهرة!.
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4.التعبير عن االنفعاالت والحالة الشعورية:
وده بتوصلــه عالمــات الترقيــم خاصة في قطــع المحتوى اللي 
تتضمن حوارا او بها ســرد قصة ما أو غيرها من أنواع المحتوى التي 

تستدعي استخدامها للتعبير عن المشاعر.
فمثال ( .) تســتخدم كداللة على انتهــاء الجملة وعند نهاية الفقرة 
وتهيــئ المتلقي لقــراءة الفقرة اللي بعدها التــي تحمل معنى 

جديد.

- الفاصلة (،)
تستخدم في الفصل بين الجمل التي يعطي كالمها معنًى مًعا أي 
تســتخدم في الربط بين أمرين هنا عالقة بينهم، وهذا االســتخدام 
الشــائع لها ُتكتب الفاصلة ملتصقة بالكلمــة التي قبلها، فال ينبغي

ترك مسافة بينها وبين الكلمة.
- الفاصلة المنقوطة (؛)

- النقطة (.)

تستخدم الفاصلة المنقوطة بين جملتين، الجملة الثانية هي السبب 
في األولى.

مثًال (أقرأ القصة القصيرة؛ بحًثا عن االستفادة).
تكتــب الفاصلة المنقوطة مثــل الفاصلة، ملتصقة بالكلمة بدون أي 

مسافات بينهما.

تعد النقطة من أشــهر عالمات الترقيم، وتستخدم في نهاية الجمل 
ال تــي اكتمــل معناها، وال يوجد رابط بينها وبين الجملة التالية. ألن 
في هذه الحالة تبدأ جملة جديدة، بمعا ن أخرى وإعراب آخر مختلف. 

تكتب النقطة ملتصقة بالكلمة دون وجود مسافات بين االثنين.
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- النقطتان الرأسيتان (:)
تســميان عالمــة التوضيح والحكاية، أو نقطتــي التفس ير والبيان. 
يشــيع استخدامهما في توضيح المقصود من الجمل، أو تفصيل لما 
قبل ذلك. مثًال يتكون المحتوى من أربعة أجزاء: العنوان – المقدمة 
– قلــب المحتوى – الخاتمــة. ُتكتب النقطتين ملتصقتين بالكلمة فال 

تترك مسافة بينهما.
- الثالث نقاط المتتالية (...)

تكتب ملتصقة بالكلمة التي ســبقتها. تســمى أيًضا بنقاط االختصار، 
فُيفهم من اســتخدامها أّن الكاتب يــود االختصار واإليجاز. وكذلك 
تســمى نقاط اإلضمار، عندما تســتخدم يُفهــم منها أّن المتحدث ال 
يرغــب في ذكر ما يدور بداخله إلى جانب اســتخدامها عند مقاطعة 

شخص آلخر.

- الشرطة (-)
يكثــر اســتخدامها في الجمل االعتراضية، وكذلــك في الحوار بين 
األشــخاص بدًال من تكرار أســمائهم، وبين المبتــدأ والخبر إذا طال 
بينهمــا الكالم، وأخيــًرا للفصل بين الكلمات في التمثيل، مثل المثال 

الموجود باألعلى مع النقطتين الرأسيتين.
-عالمة االستفهام (؟)

تكتــب ملتصقــة بالكلمة دون مســافات، وتســتخدم في الجمل 
لتعطــي معنى االســتفهام والســؤال، وهي من أشــهر عالمات 
الترقيم المستخدمة. يمكن استخدامها سواًء كانت أداة االستفهام 
موجــودة في الجملة مثل: متى، أيــن، كيف، لماذا، وغيرها. أو إذا 
كانت أداة محذوفة، فيفهم القارئ من وجود عالمة االستفهام أّن 

هذه الجملة بمعنى السؤال.
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- عالمة التأثر (!)
يعرفها البعض باســم عالمــة التأثر. لكّنها في الحقيقة تســتخدم 
كجزء من عالمات الترقيم للتعبير عن جميع المشــاعر على اختالفها، 
ســواًء الفرح أو الحــزن أو التعجب أو الدعاء أو الدهشــة، وكل 
المشــاعر األخرى الموجودة، ويعتمد ذلك على سياق الكالم. تكتب 

عالمة التأثر ملتصقة بالكلمة التي سبقتها.
- أقواس التنصيص ("")

يكتب القوســان، األول ملتصق بالكلمة التــي تليه، والثاني ملتصق 
بالكلمة التي تســبقه. وبينهما تكون الجملة، التي تكون مقتبســة 
مــن أقوال اآلخرين. مثًال إذا كنت تكتب وترغب في وضع اقتباس من 
كتاب أو لشــخص آخر، فســتضع الجملة بين القوســين. حتى إذا لم 
توضح أّن الجملة من كتاب، سيفهم القارئ من تلقاء نفسه أّن هذه 

الجملة ليست من كتابتك.

رابعا/إيه هي كواليس مراجعة المحتوى قبل النشر؟

مهم جدا جدا نراجع اآلتي قبل نشر المحتوى والنقاط دي كاآلتي:

1.نراجع بنية وهيكل المحتوى المكتوب بشــكل فني متخصص كما 
قولنا في المحاضرات السابقة المكتوبة.

2.نرصد األ خطاء اللغوية واإلمالئية بشكل تفصيلي.

3.نتابــع ونراقــب جزئية عالمــات الترقيم وخاصة العشــر عالمات 
الشــهيرة اللي أوضحناها وبعض قواعد النحو مث ل همزات القطع 

والوصل.

مرفق بالمحاضرة كتاب مبسط لشرح القواعد بشكل علمي يسير.


