
  ت الرتقيمانظم يف عالم

  مُد ِللَِّه َوِليِّ اَألَرِب َالَح 

  َفالتَّرِقيُم ِفي الِكَتاِب  :َوَبعدُ 

  َوهَو ِبَمنِزَلِة َأعَماِل الَيدِ 

  َوَهِذِه َمنُظوَمٌة َوِجيَزهْ 

  َأَعاَنَك الُمِعينُ  ،َفاعَن ِبَها

  َواآلَن َحاُن الَبدُء ِفي الَمقُصودِ 
 

  َعَلى َأحَمَد َخيِر الَعَرِب  َصلَّى

  ُيَجلِّي َمقَصَد الُكتَّاِب  ،َأصٌل 

  َترُشِد  ؛َفِعيَها ،١َواِالنِفَعاَالِت 

  َعِزيَزهْ  ،َنِفيَسٌة ِفي َباِبَها

  َوَنسَتِعينُ  ،ِإيَّاُه َنعُبدُ 

  الَمعُبودِ ِبَحوِل َربِّي اَألكَرِم 
 

  على السواء يف أن هذه العالمات تكون يف الشعر والنثر: فصل

  َوَيثُبُت التَّرِقيُم ِفي اَألشَعارِ 
 

  َكالنَّثِر َحقjا ُدوَنَما ِإنَكارِ 
 

  )، ( يف مواضع الفاصلة : فصل

  َفاِصَلٌة َما َبيَن َمعُطوَفاِت 

يِء ُقْل َبعَد الُمَناَدى   ، َبيَن َأجَزا الشَّ
 

  او َما َبيَن ُمفَرَداِت  ،ُجَملٍ 

  ٢َوَأقَساٍم َتُحْل  َوَبيَن َأنَواعٍ 
 

  ) ؛(  املنقوطة يف مواضع الفاصلة: فصل

  ٣َبيَن الُجَمِل ِإن َتُكن ُمبُسوَطهْ   َوُتوَضُع الَفاِصَلُة الَمنُقوَطهْ 



  َوَبيَن ُجمَلَتيِن اُالولى َسَبُب 
 

  َكَتُبواِعنَد َعكٍس ِفي ُأخِتَها َو 
 

  (.)النقطة يف مواضع : فصل

  ٤َوُنقَطًة آِخَر ُجمَلٍة َتِتمْ 
 

ِم ِإن ُخِتمْ  ،َضعَها    َوآِخَر الكََال
 

  )/( الشرطة املائلةيف مواضع : فصل

  َما َبيَنا َماِئَلةٌ  َوَشرَطةٌ 

  ْقــَح َوَبيَن َأسُطٍر ِلَمخُطوٍط ُمــ
 

  ٦َتُكوُن َزيَنا ٥َأجَزاِء َتاِريٍخ 

  ٧؛ لَِتحِديِد انِتَها َوالَبدِء َحْق ـٍق ـقَ 
 

  ):(  النقطتني الرأسيتنييف مواضع : فصل

  َتأِتي ُنقَطَتانْ  َوَبعَد َلفِظ الَقولِ 

  َوَقبَل اَالمِثَلِة َواَألقَسامِ 
 

  ٨َواجِبَها َقبَل الَبَيانْ  ،َرأِسيََّتانِ 

مِ  يِء َهَكَذا َلَدى األَعَال   ِللشَّ
 

  )...(  عالمة احلذفيف مواضع : فصل

ُث ِفي الَمأُلوِف َو    النَُّقُط الثََّال
 

  َدلَّت َعَلى الُمضَمِر َوالَمحُذوِف 
 

  )؟(  عالمة االستفهاميف مواضع : فصل

َمَة اسِتفَهامِ  -َأِخي-َوَضع    عََال

  َحتَّى َوَلو َلفَظُتُه َقد ُأضِمَرْت 

  آِخَر ُجمَلٍة ِلِالسِتفَهامِ 

  َوِإن ِلَغيِر الَغرِض اَألصِلي َجَرْت 



َمَة انِفَعاٍل َبعَدَها   َفَضع عََال
 

  !؟ُجنَدَها ن َشاُدوا َوَساُدواَكَأيَن مَ 
 

  )!(  االنفعالعالمة يف مواضع : فصل

َمَة انِفَعالِ    َهَذا، َوَضْع عََال

  َكَفَرٍح، ُحزٍن، ُدَعا، َتَعجُِّب 
 

  َما َبيَن َتعِبيَراِت اِالنِفَعالِ 

  ، َواكُتِب اعَلمَتهِديٍد، اسِتنَكاٍر، 
 

  )..(  النقطتني األفقيتنييف مواضع : فصل

رِط َواْلـ   َوُنقَطَتا اُألُفِق َبيَن الشَّ
 

  ١٠َوالَجَواِب َحْل  ٩َوَبيَن الَحْلِف  ،ـَجـَزا
 

  السهميف مواضع : فصل

  اِمِش ِإن َلم َيكَتِمْل ِفي آِخِر الهَ 
 

هَم َضع َمًة ِللُمتَّ  ؛َفالسَّ   ١١ِصْل عََال
 

  )×    ÷( عالمة التنصيصيف مواضع : فصل

  َوُكلُّ َقوٍل ِإن ِبَنصٍّ ُينَقُل 
 

  َما َبيَن َتنِصيٍص َيِقيًنا ُيجَعُل 
 

   )  - ( الشرطةيف مواضع : فصل

  ا َبيَن ُركَني ُجمَلةِ َوَشرَطًة مَ 

  َكَذا ِلَفصِل َقوِل َمن َتَخاَطُبوا

دُ    َوَبيَن اَالعَداِد َوَما ُيَعدَّ
 

  َضع؛ ِلَربِط الُجمَلةِ  -١٢ِإن َطاَل ُألٌّ 

  َيا َطاِلُب  سَتِمع، َفاِفي ِحَوارٍ  :َأي

  ١٣َوَبيَن ِكْلَماٍت ِإَذا َما ُتسَردُ 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  -   -(الشرطتني يف مواضع : فصل

  َتفِسيٌر ُوِضعْ رَطَتيِن َوَبيَن َش 
 

  ُء، َفاقَتِنعْ َوالدَُّعا َواِالعِتَراُض 
 

  )  )(  (قوسني اليف مواضع : فصل

  َوَبيَن َقوَسيِن احِتَراٌس ُيوَضعُ 
 

  َتفِسيًرا َضُعوا َواِالعِتَراَض ُثمَّ 
 

  ( [  ])املعكوفني قوسني اليف مواضع : فصل

  َقوَساِن َمعُكوَفاِن َضع َبيَنُهَما
 

  ِزَياَدًة ِفي اَألصِل َلم َتنَتِظَما
 

  ) ﴿﴾(   خرفنياملزقوسني اليف مواضع : فصل

  َوَنصُّ آَياِت الُقَراِن الُمغِني
 

  وَسيِن ُمَزخَرَفينِ َما َبيَن قَ 
 

  اخلامتة

  َوالَحمُد ِللَِّه َعَلى ِإتَماِمهِ 
 

ُمَنا ِلَسيِِّدي َأَناِمهِ    سََال
 



  .الرتقيم بمنزلة حركات اليد واالنفعاالت النفسية، فهي تعرب عن ذلكأن عالمات : أي ١
  .إلقامة القافية، وختفيفها؛ ُتوَجدُ : -بتشديد الالم-حتَُلُّ  ٢
  .بني اجلملة الطويلة: أي ٣
  .إلقامة القافية، وختفيفها؛ -مبتشديد املي-َتِتمُّ  ٤
  .م١/٣/١٩٩٢: نحو ٥
  .لإلطالق -األلف يف هناية الشطرين ٦
  .إلقامة القافيةوختفيفها؛  ،-بتشديد القاف-حَقٌّ  ٧
  .قبل الكالم املبني  ا سبقه: أي ٨
  .القسم: أي ٩

  .إلقامة القافيةوختفيفها؛  ُوِجَد،: - بتشديد الالم- ّحلَّ  ١٠
  .عالمة عىل أن الكالم متصل: أي ١١
  .إن طال الركن األول من اجلملة؛ فضع رشطة بعده: واملعنىيف األول،  لغة: ُألٌّ  ١٢
  ...). - اإلثنني -األحد -السبت: (نحو ١٣


