


ة،الصرفيواألصولالنحوية،القواعد:منواستمداده
.للغةاومنكلماته،بعضيفالعثماينواملصحف

الكتابةيفاخلطأمنمراعاتهتعصمقانون:وهو
.للفظايفاخلطأمنالنحويةالقواننيمراعاةتعصمكما
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: النوع الثالث

هو   : وهوكما قال ابن خلدون
رسوم وأشكال حرفية، تدل علي   

الكلمات املسموعة الدالة علي ما  
يف النفس، فهو ثاني رتبة من 

.  أ ه. الداللةاللغوية
وقد يدرجونه يف عداد العلوم  

العربية املسماة باألدب

: النوع الثاني

ِجيَبٍة َنِصَنُوَأُمَحمٌد َوَلَدْتَك
ْحٌل ُمْعِرُقِمْن َقْوِمَها والَفْحُل َف

.حيث تكتب هكذا يف العروض
نِجْيَيِتنُرَوَلدتكَخىَأُمَحْمَمدن

َلَُْمْعرُقْحوْلَفْحُلَفيفِْ َقوِمها 
ُمتَفاِعُلنُمتَفاِعُلنُمَتَفاِعُلن

ُمتَفاِعُلنُمتَفاِعُلنُمتَفاِعُلن

: النوع األول

ورسمه سنة متبعة، 
مقصورة عليه فال 

ه يقاس عليه ألن بعض
خارج عن اَلصطلح 
.عليه يف فن اإلمالء
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ة التاء اَلفتوح
واَلربوطة

األلف 
اَلقصورة

حروف الحذف 
عالمات الترقيموالزيادة

نالتنوي



ةالالم الشمسية والقمري

الالم القمرية الالم الشمسية 
الٌم ُتكتب وُتلفظ ويلزمها السكون: هي

والحروُف التي بعدها غير ُمشددة أو مضعفة 
{أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م، هـ، و، ي } : وهي

ابغ حجك وخف عقيمه
.، اْلقراءةاْلَقَمُر، اْلَباُب، اْلَفْصل، اْلعين: مثل

ُتلفظ خالل الِقراءةوالالٌم ُتكتب : هي
ُمشددًة والحروف التي تليها تأتي 

{ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ن، ل } :وهي
لـدَّرس، الّثقالنالشَّْمُس، الّسماء، الّصوم، الثََّمُر، ا: مثل

-الّنور-الّطالب-الّرسم-الّذرة-الّدب-الّثوم-الّتوت
الّلون



ةالالم الشمسية والقمري

ل كـ فـ بـ الـ الكلمة
لكتابل الكتابك الكتابف الكتابب كتابال كتاب
لعلمل العلمك العلمف العلمب علمال علم
لطالبل الطالبك الطالبف الطالبب طالبال طالب
ّلسانل اللسانك اللسانف اللسانب لسانال لسان
ّلغةل اللغةك اللغةف اللغةب لغةال لغة
ّليلل الليلك الليلف الليلب ليلال ليل

(ل-ك-ف–ب ) اتصال الالم الشمسية والقمرية 



الهمزة الالم الشمسية
والقمرية

التاء اَلفتوحة
واَلربوطة

األلف 
اَلقصورة

حروف الحذف 
عالمات الترقيموالزيادة



ةالتاء اَلفتوحة واَلربوط

(ة  ـة)التاء اَلربوطة  (  ت)التاء اَلفتوحة 
(الثالثي الساكن الوسط)املفرد املؤنث غير نهاية االسم -1

.معلمة، امرأة–طفولة –حرية –شجرة –طاولة : مثل 
.ظاملة –عادلة –جميلة –بخيلة –طويلة : املؤنثة ، مثل نهاية الصفة –2
.عنترة –حمزة –طلحة –معاوية : ، مثل نهاية اسم العلم املذكر غير األجنبي –3
الذي ال ينتهي مفرده بتاء مفتوحة ، نهاية جمع التكسير –4

( .جمع غطاء ) أغطية –( جمع أخ ) إخوة –( جمع قاض ) قضاة : مثل 
.الفّهامة –العاّلمة –رّحالة : ، مثل نهاية صيغ املبالغة–5
.َثمََّة : الظرف–6

ظرف مكان( ثمة)حرف عطف، و( ُثمت)حرف عطف للكلمات ( ثم) 

، سواء أكانت التاء للتأنيث أم ضميرا الفعل–1
.كتبِت –درسَت –ضحكُت –َدرَسْت ، أكلُت –أكَلْت –لِعبْت : مثل 

.ناجحات –طاوالت –فاطمات –معلمات : ، مثل جمع املؤنث السالم -2
.نت ب–صوت –موت –بيت : املنتهي بتاء غير زائدة مثل االسم الثالثي الساكن الوسط -3
جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا بتاء ممدودة -4

( .جمع صوت ) أصوات –( جمع وقت ) أوقات :  مثل 
.سبات –فرات –ثبات –نبات : ، مثل االسم املذكر غير الثالثي -5
.امللحقة بجمع املؤنث السالم ( أوالت ) كلمة -6
.ريت عنكبوت، سكوت، جبروت، عف: مثل االسم املنتهي بتاء قبلها واو ساكنة أو ياء ساكنة -7
هاروت، ماروت ، زرادشت، بونابرت: ، مثلاسم العلم األجنبي املنتهي بتاء -8

.أعالم تركية( رأفت–رفعت –مدحت )
.هيهات: اسم الفعل -9

.لعّلَت –ُثّمَت –ُرّبَت –الت –ليت : التالية األحرف الخمسة –10
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التنوين
تنطق وال تكتبن

كتابٌ كتاب   تنوين ضم   ُ    ٌ 
كتاَب   كتاب اتنوين فتح           َ
كتاب  كتاِب   تنوين كسر          ِ

التنوين



تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم الكلمة

اكتاب   كتاب   كتاب   كتاب

اقلم   قلم   قلم   قلم

سماء   سماء   سماء   ءسما

طالبة   طالبة   طالبة   ةطالب

ابيت   بيت   بيت   بيت

مدرسة   مدرسة   مدرسة   مدرسة

مدرس ا مدرس   مدرس   مدرس



الهمزة الالم الشمسية
والقمرية

التاء اَلفتوحة
واَلربوطة

األلف 
اَلقصورة

حروف الحذف 
عالمات الترقيموالزيادة



الهمزة
همزة القطع 
وألف الوصل

همزة 
متوسطة

همزة 
متطرفة



يف الحروف( ا)ألف الوصل  يف الحروف( أ)همزة القطع 
( الـ ) حرف التعريف 

–لرجل ا-لرسل ا–لكتاب ا: مثل
–لعرب ا–لعلم ا–ألرض ا–لسماء ا

.ملالئكةا–لحرية ا–لسعادة ا

كل الحروف التي تبدأ بهمزة همزتها 
(ال)قطع استثناء 

ال أ–لىإ–ذا إ–و أ–ْن أ–ْن إ–نَّ أ–نَّ إ
اّل أ–اّل إ–ْذ إ–( للنداء)ْي أ–نَّما أ–ّنما إ–
.همزة املضارعة –همزة االستفهام –

يف الحروفهمزة القطع وألف الوصل



يف األسماء( ا)ألف الوصل  يف األسماء( أ)همزة القطع 
األسماء العشرة

يم هللاا–سم ا–ثنان ا–مرؤ ا–بن ا

يمن اللها–ست ا–ثنتان ا–مرأة ا–بنة ا

جميع األسماء ما عدا األسماء العشرة 

ب أ–عظم أ–حسن أ–ياد إ–سماء أ–حمد أ

نهار أ–سواقأ–نت أ–نا أ–سامة أ–م أ–

-يطالياإ–لمانيا أ–سماعيل إ–براهيم إ–

(.أيّةُ مدينة)يّة أ–( أيُّ رجل)ّي أ

يف األسماءهمزة القطع وألف الوصل



يف األفعال( ا)ألف الوصل  يف األفعال( أ)همزة القطع 
:األمر من الفعل الثالثي-1

، اذهْب، انظْر، امِش اْشَرْب، اكتْب، اقرأْ، اسمْع، العْب، ارفْع، انصْر، افتحْ 

:الماضي واألمر والمصدر من الفعل الخماسي–2

(انتصار–انتِصْر –انتَصَر )

(احترام–احتِرْم –احتَرَم )

(اهتمام–اهتم ْ –اهتمَّ )

(افتتاح–افتتِْح –افتتََح )

(انفتاح–انفتِْح –انفتََح )

:الماضي واألمر والمصدر من الفعل السداسي–3

(استراحة–استِرْح –استراَح )

(استقامة–استِقْم –استقاَم )

(استعادة–استِعْد –استعاَد )

(استخراج–استخِرْج –استخرَج )

:الماضي والمصدر من الفعل الثالثي–1

، (ألَم–أِلَم )،(أَسف–أِسَف )، (إْذن–أِذَن )، (أْمر–أَمَر ) ، (أْكل–أَكَل )

:الماضي واألمر والمصدر من الفعل الرباعي–2

(إسالم–أسِلْم –أسلََم )

(إعراب–أعِرْب –أعَرَب )

(إحسان–أحِسْن –أحَسَن )

(إكرام–أكِرْم –أكَرَم )

(إقامة–أقِْم –أقاَم )

(إزالة–أِزْل –أزاَل )

(إعادة–أِعْد –أعاَد )

(إقرار–أقِر ْ –أقرَّ )

:أي الهمزة التي يبدأ بها الفعل المضارع: همزة المضارعة-3

، أَبدأ .أَرسم ، أ مارس 

الماضي واألمر 
مفتوحةحركة الهمزة 

حركة الهمزة 

مكسورة أو مضمومة

يف األفعالهمزة القطع وألف الوصل



يف األفعال( ا)ألف الوصل  يف األفعال( أ)همزة القطع 
األمر من الفعل الثالثي ألف وصل-1

الماضي واألمر والمصدر من الفعل الخماسي والسداسي–2

الهمزة مكسورة أو مضمومة وصل–3

الماضي والمضارع همزة قطع–1

الثالثي والرباعي همزة قطع–2

الهمزة مفتوحة همزة قطع-3

يف األفعالهمزة القطع وألف الوصل



( ا)وألف الوصل  (أ)همزة القطع الكلمة

,,,التي –الذي ( / الـ ) حرف التعريف  كل الحروف التي تبدأ بهمزة همزتها 
(ال)قطع استثناء 

الحروف

ايم هللا–اسم –اثنان –امرؤ –ابن : األسماء العشرة

ايمن هللا–است –اثنتان –امرأة –ابنة 

(األسماء العشرة )جميع األسماء ما عدا 
األسماء

.األمر من الفعل الثالثي-1

.الماضي واألمر والمصدر من الفعل الخماسي–2

.الماضي واألمر والمصدر من الفعل السداسي–3

.الماضي والمصدر من الفعل الثالثي–1

.الماضي واألمر والمصدر من الفعل الرباعي–2

. همزة المضارعة -3

األفعال

الخالصةهمزة القطع وألف الوصل



الهمزة
همزة القطع 
وألف الوصل

همزة 
متوسطة

همزة 
متطرفة



:تتوقف كتابة الهمزة المتوسطة على حركتين

أيهما أقوىو حركة الحرف قبل الهمزة * حركة الهمزة * 

:ترتيب الحركات حسب القوة هي كاآلتي

(ئـ( )ـئـ )ويناسبها من الحروف النبرة الكسرة( 1

(ؤ ) ويناسبها من الحروف الضمة( 2

(أ ) ويناسبها من الحروف الفتحة( 3

.ليس لها حرف يناسبها فهي أضعف عالمات التشكيل السكون( 4

كسـرِة
الهمزة اَلتوسطة

ضمـُة
فتحَة
سكوْن

Hemzenin kendi harekesine 
ve önceki harekeye bakarız
Karşılaştırırız. Hangisi daha 
kuvvetliyse, hemzenin yuvası 
ona göre olur



:تتوقف كتابة الهمزة المتوسطة على حركتين

(ــئـ  ئ)نبرة  تكتب  الهمزة  على الكسرةكانت أقوى الحركتين هَي إذا-1

.  كئُ ر، سنُقر  ئْ ة، ب  ئَ س ، أْسئ لة، ف  س، يَئ  ئ  ين ، رُ ئكمتّ  

ةإذا كانت أقوى الحركتين هَي -2 م  (ؤ)واو  ، تكتب  الهمزة  على الض 

.لُؤؤمن، لُ ؤْ ّجل، مُ ل، ُمؤَ ؤُ وب، تفاوس، يَؤُ ُكؤُ 

(أ)ألف  تكتب  الهمزة  على الفتحةإذا كانت أقوى الحركتيِن هَي -3

 َ .َل، مكافَأة،  فْجأَة، مْسأَلة، َمأْمور، َرأْسَسأ

كسـرِة
الهمزة اَلتوسطة

ضمـُة
فتحَة
سكوْن



طرتكتب على الس( سكون، ا، و )قبلها مفتوحةإذا كانت الهمزة -4

ةاءَ ، قرااَءج, ان وءَ ضَ , ان ْزءَ ة، جُ اءَ عب, ل اءَ تس, ل ءَ سا

********

(ـئـ  ئـ)نبرة  تكتب على ( ي يـ)قبلها مفتوحةإذا كانت الهمزة -5

ةيئَ ب-ةيئَ جر-ةْيئَ ه

كسـرِة
الهمزة اَلتوسطة

ضمـُة
فتحَة
سكوْن

ءَ  ا و    ْ

ءَ يـي 

ءَ 



الهمزة
همزة القطع 
وألف الوصل

همزة 
متوسطة

همزة 
متطرفة



(مفتوحا)قبلها إذا كان الحرف الذي (أ)األلفتُكتب الهمزة المتطرفة على -1

.  أ بَ أ ، اختَ وَ أ ، األسأ ، منشَ أ ، ملجَ بَ أ ، نأ ، أطفَ أ ، أرجَ جَ أ ، لدَ مََل ، ب

(مضموما)قبلها إذا كان الحرف الذي (ؤ)الواوتُكتب الهمزة المتطرفة على -2

ؤ كُ ؤ ، تلؤ ، التواطُ ؤ ، تَللُ ؤ ، التكافُ ؤ ، بطُ رُ ؤ ، أمبُ ؤ ، بؤجُ ؤ ، جؤؤ ، يجرُ لُ لؤ

(مكسورا)قبلها إذا كان الحرف الذي (ئ)نبرةأو على الياءتُكتب الهمزة المتطرفة على -3

ئ ، آلل  ر  ئ ، الباج  ئ ، مفاط  ئ ، شاش  ئ ، ينر  يق .ئب  ئ ، يختف  ئ، يطئ ، سي ئ ، يستهز 

ا و ي( ساكنا)قبلها إذا كان الحرف الذي (ء)السَّطرتُكتب الهمزة المتطرفة على -4

.ء يء ، مليء، جريء ، مروء ، هدوء ، لجاء ، هويء ، فيء ، شء ، بطْ فْ د

فقطننظر إلى حركة الحرف قبل الهمزة الهمزة اَلتطرفة

ـَ   أ
ـُ   ؤ
ـِ ئ

ـْ اوى ء

Hemzeden önce gelen harfin 
harekesine bakarız
hareke fetha ise elif üzerine yazılır, 
hareke ötre ise vav üzerine yazılır, 
kesra ise ya üzerine yazılır. 
Sakin ise (cezm) satr üzerine yazılır.
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األلف 
اَلقصورة

ألف قائمة
ألف ممدودة 

(ا)

ألف لينة 
ياء غير منقوطة

(ى)



هي األلف التي تكتب يف آخر الكلمة بدون همزة
(ى)أو ىلع صور ة الياء لينة ( ا ) وتكتب إما قائمة 

األلف اَلقصورة لها ثالثة 
أقسام

يف الحروف
يف األفعال
يف األسماء

األلف اَلقصورة



يف الحروفاأللف اَلقصورة

(ى)ألف لينة  (ا)ألف قائمة 
ىبل-ىحت–ىلع–ىإل جميع حروف املعاني التي تنتهي بألف

(ا)مقصورة تكتب قائمة 
كاّل، هاّل، لوال ، لوما، خال ، حاشا ، إال ، ال

(لىإلى، ىلع، حتى، ب)باستثناء أربعة أحرف تكتب لينة



يف األفعالاأللف اَلقصورة
قبل األلف ياء 

(يا)قائمة 
(ى)غير الثالثي لينة  (ى–ا )اَلاضي الثالثي 

ا يأح
ايأع
ا  ييح

ايُيستح

ى، يسعىيهو
ىتخطىاستدع
ى، تعدىيتخط

ى، استولىاستسق
ى، اشترىاعتد

زيادة ضمير رفع متَّصل بالفعلأو نأتي باملضارع

(ا)تكتب قائمة واوإذا كان أصل األلف * 
(توبدويبد)ابد، (توغزويغز)ا، غز( توسمويسم)اسم

(ى)تكتب لينة ياءإذا كان أصل األلف *
( تيبنييبن)ى، بن(تيرمييرم)ىرم، (تيهدييهد)ىهد

FİİLLERDE 3 HARFLİ FİİLER BAZEN ELİF MAKSURA BAZEN ELİF MEMDUDE GELİR BUNU 
AYIRMAK İÇİN FİİLİN MÜZARİ ÇEKİMİNE BAKIYORUZ SONU  وOLURSA ELİF MEMDUDE 

YAZIYORUZى  GELİRSE ELİF MAKSURAي  YAZILIR AMA MÜZARİDE SON HARFا 

AMA 4 5 VE 6 HARFLİ FİİLLERDE HER 
ZAMAN ELİF MAKSURA YAZILIR ى

ELİFTEN ÖNCEKİ HARF 
 GELİRSE ELİF KAİMEي 

YAZILIR ا



يف األسماءاأللف اَلقصورة
قبل األلف
ياء قائمة 

(يا)

األسماء األعجمية األسماء اَلبنية ة غير الثالثي لين
(ى)

(ى–ا )الثالثي 

ا يدن
ا يعل
ا يزوا
ايبقا
ايهدا
اينوا

:  ما عدا 

األسماء األعجمية 
ة تنتهي بألف قائم

،ا، تركيا، آسياأورب
ا، موسيقاأملاني
:  ما عدا 

األسماء املبنية 
ة تنتهي بألف قائم

، ا، إذا، أنا، هذاهن
ام

:ما عدا 

ى، مصطفىمأو
ى، مبنىسفل

ى، صغرىمصطف
، ى، عذارىكبر

ىصحار

نأتي باملفرد أو املثنى أو الجمع

(ا)إذا كان أصل األلف واو تكتب قائمة * 
-انوعص)اعص، (ةوالخط)االخط، (ةوالرب)االرُّب
(اتوعص

(ى)إذا كان أصل األلف ياء تكتب لينة *
عيسى ، موسى ، (  ةيالفت-انيالفت)ىالفت، (ةيالقر)ىالُقر

يحيى، مّتى ، كسرىبخارى
لدى ، أّنى ، متى ، 

أولى ، اأُللى
الفعلللتمييز بينه وبين



الهمزة الالم الشمسية
والقمرية

التاء اَلفتوحة
واَلربوطة

األلف 
اَلقصورة

حروف الحذف 
عالمات الترقيموالزيادة



زيادة بعض الحروف

زيادة الواو  زيادة األلف
( عمرو ) تزاد الواو يف كلمة -1

للتفريق بينها وبين عمر
تزاد يف حالة الرفع والجر فقط، حيث تحذف الواو من

رأيت عمًرا ) بتنوين نصب، ونونتإذا ( عمرو ) كلمة 
.عمرواألصل ( يف املكتبة 

(لئكوأ-التوأ-الءوأ-ليوأ-لووأ) كلمات 5تزاد يف -2

:مثلوتسمى األلف الفارقة, تكتب وال تلفظبعد واو الجماعة تزاد ألف -1

االعبو–اتلعبولم –الن تلعبو–العبو

كر ألنها تفرق بين واو الجماعة وبين واو جمع املذ( ألف فارقة ) وسميت 

(.أقبل أولو الفضل ) ، وأيضا امللحق به (جاء العبو الكرة ) السالم 

(ئةم)(. فئة ) للتفريق بينها وبين ( ئةام) تزاد األلف يف كلمة -2-3

:  يف أواخر األبيات للقافية مثلالشعرية ( ألف اإلطالق ) تزاد -3

االكتابلم أجد لي وافًيا إال االصحابأنا من بدل بالكتب 

YAZILIR AMA OKUNMAZ



حروف الحذف والزيادة
حذف الياء، الواو 

ال التعريف، ةحرف العلة، حذف األلف
(طاوس-هارون، داود، قارون) يف كلمات مثل حذف الواو -1
(َمكِّيٌّ: طاِلباٌت، َمكَُّة:طاِلَبٌة)ِعْنَد الجْمِع والنِّْسَبِة، ِمْثُل : الّتاُء امَلْربوطُة-2
تحذف من الكلمة املبدوءة بالم الجر  للسان،  للغة، لليمونال التعريف -3
ور، ، وهو االسم الذي ينتهي بياء قبلها حرف مكستحذف الياء يف االسم املنقوص-4

(  مررت بقاٍض عادل( ) حكم قاٍض بالعدل ) إذا كان مرفوًعا  أو مجروًرا 
ماض–مدع –قاض –محام : و إذا كان نكرة غير معرف بأل التعريف أو مضاف مثل 

قاضي –القاضي) وهناك حاالت تثبت فيها الياء إذا أضيف أو عرف مثل كلمات 
(.رأيت قاضًيا ) ، أو إذا كان منصوًبا  كقولنا  (املدينة 

تحذف حروف العلة من آخر الفعل املضارع املعتل اآلخر إذا جاء حذف حروف العلة -5
ال –لم يدُع–لم يرِم ) مجزوًما أو كان فعل أمر، مثل يرمي، دعا، تنسي وتكون مع الجزم 

.، وعندما تأتي كفعل أمر تكون  ارم ، ادع  ، انَس(تنَس

كلمة13( تنطق وال تكتب: )تحذف األلف خًطا ال لفًظا يف كلمات–1
ُله، ِإَلٌه، الرَّْحَمُن، اّللكّنَهذا، َهِذِه، َهذاِن، َهَذْيِن، َهُؤالِء، َهَكذا، َذِلَك، أولئك، َلِكْن 

، الُّاله، ِإاَلٌه، الرَّْحَماُنالكّن، اَلِكْن أوالئك، َذاِلَك، َهاَكذا، َهاُؤالِءَهاذا، َهاِذِه، َهاذاِن، َهاَذْيِن، 
.الحذف للتخفيف ولكثرة االستعمال

(الله الرحمن الرحيمبسم)حذف ألف اسم داخل البسملة فقط -2
(.يا بن األولين ) تحذف األلف إذا دخلت عليها ياء النداء -3
)  وكلمة ( َأسمك أحمد؟ ) ، مثال تحذف األلف من أي همزة وصل إذا سبقتها همزة استفهام-4

(.أبنك هذا ؟ ) وال تكتب أاستغفرت، ( َأستغفرت ؟ 
صلى )له محمد بن عبد ال( بين علمين، متصلين، بنفس السطر): ( ابن، ابنة)تحذف األلف من كلمة -5

.، معاوية بن أبي سفيان، هاشم بن زين الدين(الله عليه وسلم
( ابن ) وهناك حاالت تثبت ألف 

ولو كانت بين علمين مذكرين مثل، ابن الرومي ذا وقعت يف أول السطر أو يف آخر السطر هي إ
.زهير بن الخطاب(. ابن الخطاب ا إن زهيًر) منوًنا بتنوين نصب ( ابن ) جاء االسم قبل كلمة إذا 
(.معليه السال)فنقول  عيسى ابن مريم ( ابن ) أصاب  شرط من الشروط خالال فيلزم إثبات ألف إذا 

(.لَم –بَم –فيَم –عّم ) تحذف األلف = ما االستفهامية + حرف الجر -6

OKUYORUZ YANİ OKUNUŞTA SÖYLÜYORUZ AMA YAZIDA YAZMIYORUZ



تحذف األلف= ما االستفهامية + حرف الجر •

مم  =  ما    + من •

إالمَ = ما   + إلى •

عم  = ما   + عن •

فيمَ = ما   + في  •

لمَ = ما   + ل   •

عالمَ =ما  + على •

بمَ = ما  + ب   •



الهمزة الالم الشمسية
والقمرية

التاء اَلفتوحة
واَلربوطة

األلف 
اَلقصورة

حروف الحذف 
عالمات الترقيموالزيادة



ةعالمات الترقيم الرئيسة يف الكتابة العربي

عالمات اإلشارات   عالمات الحصر ةعالمات النبرات الصوتي عالمات الوقف
عالمات اإلشارات 
املستخدمة يف 

البرمجة آو الرياضيات
:مثل

 > <* &^\   ] [

وهي تساهم يف 
تنظيم الكالم 

املكتوب، وتساعد
:ىلع فهمه مثل

« »–( )[ ]

وهي عالمات وقف أيضا، 
لكنها تتمتع بنبرات 

صوتية خاصة وانفعاالت
نفسية معينة أثناء 

:القراءة مثل

!؟ …:

تمكن القارئ من 
الوقوف عندها وقفًا

و تامًا، أو متوسطًا، أ
قصيرًا، والتزود 

بالراحة أو بالنفس 
الضروري ملواصلة 

:عملية القراءة مثل

.؛،



بيةعالمات الترقيم الرئيسة يف الكتابة العرعالمات الترقيم

اسمها العالمة  اسمها العالمة
عالمة التنصيص « » الفاصلة، الفارزة، الشولة ،

القوسان ( ) الفاصلة املنقوطة ؛
القوسان املستطيالن [ ] النقطة .

األقواس املثلثة > < النقطتان الرأسيتان :
اإلشارة املائلة / عالمة الحذف ...

اإلشارة املائلة املعاكسة \ عالمة االستفهام ؟
إشارة البريد اإللكتروني  @ عالمة التعجب، التأثر !

إشارة القوة املرفوعة ^ الشرطة -
إشارة الضرب * الشرطتان --

إشارة العطف & الشرطة السفلية _
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