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مركز المنظومة الحديثة  /جبل النّزهة
مركز اإلتّقان  /طبربور

• األمور التي يجب مراعاتها:
 -１يُفضل اختيار المقالة ،وتجنّب اختيار القصة.
 -２تجنّب وضع الحركات على الكلمات ،أضمن للعالمة.
 -３حاول أن تُباعد بين الكلمات ،وال تجعلها متالصقة.
 -４حاول أن يكون الخطّ مقرو ًء.
 -５قسّم الموضوع إلى ثالث فقرات (مقدمة/موضوع/الخاتمة).
 -６يجب مراعاة الرسم اآلتي في كل فقرة:

-７
-８

يجب أن ال يقل عدد األسطر عن عشرة وال يزيد عن خمسة عشر سطر.
يُفضل أن تشمل المقدمة على آية أو حديث أو بيت شعري أو مثل أو حكمة.

عالمات التّرقيم
-１

الفاصلة ()،
نهاية كل جملة.
أ.
بين الشيء وأقسامه:
ب.
فصول السنة أربعة :الربيع ،والصيف ،والخريف ،والشتاء.
بعد المنادى:
ت.
يا قوم ،تعاونوا على البر.
النقطة ().
نهاية الجمل الّتي انتهت بها الفكرة.
أ.
نهاية كل فقرة.
ب.
الفاصلة المنقوطة (؛)
بين جملتين إحداهما سبب في األخرى.
أ.
سأعتذر عن حضور الدّرس؛ ألنّني أشعر باإلرهاق.
عالمة االستفهام (؟)
بعد أسلوب االستفهام
النقطتان الرأسيتان ():
بعد القول (قال ،يقول ،قل ،حكى ،روى)
قال ال ّ
شاعر:
عالمة التّعجب (!)
بعد جملة التّعجب
ما  +أفعل
أ.
ما أجمل السّماء!
أفعل بـ
ب.
أسمع بهم وأبصر!

-７

الشّرطة ()-
أول ونهاية الجمل المعترضة
أ.

-２

-３

-４
-５

-６

ب.

الرسول _صلّى هللا عليه وسلّم_
قال ّ
بعد األلفاظ التالية:
أوال _
ثانيا _
ثالثا _  .....إلخ.

ج .بين ركني الجملة إذا طال الركن األول.
 -８عالمة التنصيص ( " " )
بين الكالم المنقول ،مثل آيات القران واألحاديث.
 -９القوسين ( )
توضع بينهما األرقام ،وسنوات الميالد ،وتواريخ الوفاة.

مقدمة وخاتمة

ّ
وطوقته
إن روعة البيان وسححححححححر الكالم ليعجزان عن التّعبير في هذا المجال؛ أل ّنه تحدّث فيها الكثير،
ّ
مرة .وما أنا ّإال قطرة في بحر أحاول أن أسحححححتعير بالقة القول ،وسححححححر األداء ،وروعة البيان؛
األقالم أكثر من ّ
ألعبّر عن ك ّل ما في صححححححدري ،وتضححححححمرر مشححححححاعري .وإنّه ليسححححححعدني أن أجول بفكري وعقلي ُمتحدّثًا في هذا
الموضوع ال ّشائق الّذي يُعتبر من موضوعات ال سّاعة .فموضوع (اسم الموضوع) من الموضوعات الحيوية الّتي
ححورا للموضحححوع ،وخالصحححة
يجب على ك ّل منّا التعبير فيه برأيه؛ بذلك تتبلور األفكار ،ونضحححع نصحححب أعيننا تصح ّ
األذهان.
ّ
ححححححححححححححححححححك فيحححححححححححححححححححححه…………………………..……………..
فإنّحححححححححححححححححححححه م ّمحححححححححححححححححححححا ال شح
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………………………………………...................................................
..........................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................................
....................................
وفي الختام ال أملك ّإال أن أقول أنّني قد عرضت رأيي وأدليت بفكري في هذا الموضوع؛ لعلّي أكون قد ُوفقت في
كتابته والتّعبير عنّه .وأخيرا ما أنا ّإال بشر قد أخطئ ،وقد أصيب؛ فإن كنت قد أخطأت؛ فمنّي ومن الشيطان ،وإن
ّ
_عز وج ّل_ .
كنت قد أصبت؛ فهو التّوفيق من هللا

