
 عالمات الترقيم في القصة القصيرة سيدة في خدمتك إلحسان عبد القدوس

 

 

 

 هذا البحث

 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية

 جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف علم اللغة العربية وأدهبا

:تهوضع  

 فريد حممد مفتاح

06001151رقم الطالب :   

 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 كلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا

0101 



 

 ب
 

 



 ج
 

 

 

 الشعار

 

 (5)سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا 

 

 : أهدى هذا البحث إلى

 أمي احملبوبة 
 أيب احملبوب 
 أخي احملبوب 
 مجيع أصدقائي يف اجلامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا 

 

 
 



 د
 

 



 ه
 

 



 و
 

ABSTRAK 

  

Cerpen Sayyidah fi> Khidmatik karya Ihsan Abd al-Quddus dipilih sebagai  objek 

material dalam pembahasan skripsi ini, sebab di dalam cepen tersebut terdapat banyak tanda 

baca. Tanda baca dalam bahasa Arab adalah sebuah simbol khusus yang ada dalam tulisn guna 

menunjukkan tempat untuk melanjutkan, berhenti, memulai, dan memunculkan intonasi bunyi 

dari bacaan tersebut, sehingga tujuan-tujuan dalam percakapan didapat ketia dibaca. 

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tanda baca yang terdapat dalam cerpen Sayyidah fi> 

Khidmatik karya Ihsan Abd al-Quddus menggunakan teori tanda baca bahasa Arab. Adapun titik 

fokus pada permasalahan ini adalah mencari tanda baca yang terdapat di dalam cerpen tesebut 

kemudian dianalisis dan ditentukan apakah tanda-tanda baca tersebut sudah sesuai pedoman  

tanda baca atau tidak. 

Penelitian ini dilakukan sebagai telaah terhadap pentingnya pemahaman kebahasaan 

dalam hal tulisan, terutama bahasa Arab.  Dalam bahasa Arab, perkara tanda baca belum banyak 

diungkap. Karena itu, diharapkan bahwa dalam pembahasan ini teori-teori tentang tanda baca 

itu dapat diterapkan baik seara teoretis maupun aplikatif. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa cerpen Sayyidah fi Khidmatik menggunakan 

tanda baca seperti fa>silah, nuqtah, nuqtata>n, syartah, tansi>s, ‘ala>mat al-istifha>m, ‘ala>mat al-

istifha>m wa al-ta’ajjub ma’an, dan nuqtata>ni al-ja>nibata>ni. Hasil dari penelitian yang kedua 

ditemukan bahwa tanda baca yang paling banyak dipakai sesuai dengan teori tanda baca adalah 

fa>silah, nuqtata>n, syartah,  dan ala>mat al-istifha>m wa al-ta’ajjub ma’an. Adapun pemakaian 

tanda baca yang paling banyak tidak sesuai dengan teori adalah tansi>s karena sering tidak 

diletakkan untuk menerangkan sebuah perkataan orang lain. 
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 التجريد
القصة القصرية سيدة يف خدمتك إلحسان عبد القدوس كموضوع هذا البحث  نن تودثد تكون  

يف هذه القصة القصرية كثثريا مثع عامثال الم.ثيالم عامثة الم.ثيال يف العرثة الي ريثة هثم رمثص وعامثة خا ثة 
الكتارثثثة لتثثثد  مكثثثان اإلسثثثتم ار والو.ثثثا واإلرتثثثدارب ون تثثثار تارثثثيال الاثثث  مثثثع تعثثثك القثثث اربة حثثث  كا ثثث  يف 

 انهداف يف التوا ل وضحة عاد الق اربةم

أراد الباح  أن يبح  عامثال الم.ثيال اجودثودة يف القصثة القصثرية سثيدة يف خثدمتك إلحسثان 
لة يف هثذا البحث  هثو عث  عثع عامثال الم.ثيال   عبد القدوس رقواعد عامة الم.يالم وأمثا دديثد اجسث 

دعيعتا ودديد ما نذا كا   عامثال الم.ثيال تااسثق رقثا ون عامثة الم.ثيال أن سثري تااسثق رقثا ون عامثة 
 الم.يالم

مل ويف العرثة الي ريثة و.يان هبذا البح  كدراسة يف أمهية فتال الكتارثة وراصصثويف يف العرثة الي ريثةم 
.يال كثريام ولذلك أن يكون هذا البح  .ادرا عع  التببي  يف الار   ويف التببيقثم عثع تا قش عامة الم 
 عامة الم.يالم

حصثثل الباحثثق كثثثريا مثثع عامثثال الم.ثثيال كالاا ثثعة .(،( والاقبثثة .م،( والاقبتثثان . ،( وال ثث  ة 
و تثاج  جلابتثان .مم،م عامة اإلستاتان .؟،( والتيجثق ميثا .؟،،( والاقبتثا ا،( و ،،    ..،( والتاصيص. -.

البح  الثاين ودد الباح  أكث  ما تااسق رقواعد عامة الم.ثيال كالاا ثة .(،( والاقبتثان .؟،( وعامثة 
،م وأكثث  مثا سثري تااسثق رقواعثد عامثة الم.ثيال هثم التاصثيص  -االستاتان والتيجثق ميثا.؟،،( وال ث  ة.

 ،م،،     ...
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، الذي علم بالقلم علم اإلنسان ماا  عللامو شهداأد هن ل  لاه 
 ل اهلل شحاااد  ل دااا،عإ لاااه،  لاااه ا،شلاااف شا، ااا،عف،  لاااو فااا اقف شدااا،  فااا ح م ش ااا  هح ااام احلااااكمفو 

همانتاه علاا ال  اه ا،كماب شعباد رباه حا  هااا  شهدأد هن حممدا عبد  شرس له الذي بلا  رساالر رباه شه   
 اليقف، فضل ات اهلل شسالمه عليه شعلا آله شهصحابه شمف ابلأم بإحسان  ىل ع م الدعفو

كتباااذ  اااذا البحاااإل الللمااال إلواااام بلاااى اللااا،شع للحضااا   علاااا اللقااا  اللاااا ل   علااام الل ااار 
آل ا،عفو فيبب اال ن سباسابر كتاباار  اذا البحااإل الل،بيار شه اااو  نإ  وااام  اذا البحااإل ل ملا  مااف مسااعد  ا

هن هقادم  االش دا ،ي ال عاب شاقادع،ي ال باري للساا   ا درساف شا درساات شاإل ا ان شا، ا ات الااذعف 
 هلم سأم كبري شفضب عظيم   سبيب  وام  ذا البحإل، شه ش بالذك،  با:

شالللااا م الثقافيااار  املااار  فضااايلر ا  ااا،م الااادكت ر همحاااد فتااااد ا ا ساااتري، كلمياااد كليااار اآل ا  و1
 .س نان كاليجاكا اإلسالمير احل  مير   كجاك،اا

مضااى ا ا ا سااتري، كاا،ميا قساام الل اار الل،بياار شه اااا ب لياار اآل ا  شالللاا م  فضاايلر ا  اا،م و2
 الثقافير  املر س نان كاليجاكا اإلسالمير احل  مير   كجاك،ااو

لاااا،فر هلااااذا البحااااإل الاااا    اساااا م لاااادف   ىل فضاااايلر ا  ،ماااار هماااال ناااا ر البلماااار ا ا سااااتري، ا  و3
 اإلردا ات شالت  يأات   كتابر  ذا البحإلو

مجياا  ا درسااف شا درسااات الااذعف قااد علماا ع الللاا م شا لااارا ا تب عاار   قساام الل اار الل،بياار  و4
 شه ااو

 هيب شهمل شه ل الذعف كان ا ل ع ال ن علجل نين ح  هك ن قا را علا  وام  ذا البحإلو و5
الماااال   قساااام الل اااار الل،بياااار شه اااااا الااااذعف عساااااعدشنين بااااإ ال     وااااام  ااااذا البحااااإل، زم و6

 ش ض صا  ىل ن ر حسف الدعف شحسف سلدي شع مل ا كبو
 UKM TAEKWONDOهصدقامل   حد  ا،نلىر للىلبر ااع  ندش  و7
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شعسا اهلل هن جي ع م هفضب الا ا  شسساب م هحساف احلساف شجيلاب  اذا البحاإل عماال نافلاا 
 احلا شم يدا، ابت ا  م،ضات اهلل الاىلو آمف عا جمي  الساملفوشص
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 الباب األول 

 خلفية املسألة .أ

اإلنسان ابلطبيعة ويف كل أايمهم يتصلون وخياطبون ابللغة بعضهم بعضا. واللغة 
راء للمخاطب أوالكاتب هي آلة االتصال الفّعايل. وابللغة يستطيع اإلنسان أن يعربوا األ

  1.للقارئ

ن الكاتب الكتابة كا ويف 2واللغة تنقسم على قسمني لغة الكتابة واللسان. 
ال لتكون تلك األراء واصلة للقارئ  يستخدم كتابته ليعرّب أراءه وفكرته للقارئ. فلذلك 

إما من جودة األسلوب  بد من تلك الكتابة أن تكون جيدة إما من كمال احلروف و 
(.Pungtuasi)وعالمة الرتقيم. وعالمة الرتقيم تسمى بللغة اإلندونسية 

اللغة  ويف 3
يدل  (Pungtuasi)مبعىن النقطة. و  ( Punctus)يوانين أصال  (Pungtuasi)اإلندونسية كلمة 

4على منظومة عالمة التغيري ىف التنغيم.
 

(Pungtuasi) اللغة العربية يسمى بعالمة الرتقيم.  يف(Pungtuasi)   هو رمز وعالمة
تلك  بتداء وإظهار تنغيم النرب منلتدل مكان االستمرار والوقف واال خاصة ىف الكتابة

قد  (ungtuasiP) 5التواصل واضحة عند القراءة. األهداف يفالقراءة حىت تكون 
 ور كتابته حىت كان القارئ فامها. استخدمتظه استخدمه الكاتب ليساعده يف

(Pungtuasi)  ائد والرواايت والقصص القصرية.الكتابة ومنها الكتب العلمية واجلر  كل لغة 

 
1(Yogyakarta:  Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik,Sugihastuti dan Siti Saudah, 

Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3. 
2, (Yogyakarta: Buku Ajar Bahasa Indonesia AkademikSaudah, Sugihastuti dan Siti  

Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 10. 
3: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  

Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 170. 
4Iba’d karya -Analisis Pungtuasi Dalam Terjemahan Buku Nasha’ih ali: “Wulandari, Skrips 

Syeikh Nawawi al-Bantani” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 22. 

 . 12(، ص.  2012أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربية، )القاهرة: هنداوي،5
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ومن أشهر تعريفات القصة القصرية أهنا عمل أديب وضع يف وقت قصري وميكنها   
والقصة القصرية من األعمال األدبية املكتوبة اليت تستخدم عالمات  6أن يقرأ يف دقائق.

 الرتقيم ليسهل القارئ أن يفهم أفكار القصة حىت هنيتها. 

تلك القصة.   الكاتب متعمدا وضعها يفالقصة وكان  كثرية يفقيم  وعالمة الرت  
أخر الكلمات وعالمة الفاصلة )،(   ثال عالمة النقطة ).( املوضوعة يفعلى سبيل امل

ية  الكلمة االستفهام وعالمة االستفهام )؟( املوضوعة يفاملوضوعة بني الكلمة املتعلقة 
 7جبة عن األمر وغريها.أخر الكلمة املع وعالمة الدعوة )!( املوضوعة يف

 ة لقدوس ابملوضوع سيدحسان عبد ا سيبحث الباحث هي القصة إلوالقصة الىت 
تلك القصة كثرة عالمات الرتقيم. وعلى سبيل املثال عالمة النقطة  ىف خدمتك. ويف

والفاصلة وعالمة االستفهام وعالمة التأثر ونقطتان والشرطة. فلذلك كان الباحث اراد 
 صة القصرية كاملادة. حبثها أي الق

 بحثحتديد ال  .ب

خدمتك إلحسان   ودة ىف هذه القصة القصرية سيدة يفعالمات الرتقيم املوجما  .1
 عبد القدوس؟ وما ومواضعها؟

خدمتك إلحسان عبد  عالمات الرتقيم يف القصة القصرية سيدة يفأكانت هذه  .2
 القدوس مناسبة بقانون عالمة الرتقيم؟

 أهداف البحث ومنفعته .ج

 أهداف البحث .1

خدمتك   عالمات الرتقيم املوجودة يف القصة القصرية سيدة يفملعرفة  .أ
 إلحسان عبد القدوس وكذلك ملعرفة املعاىن املواضع. 

 
6(Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2014),  ,Pengkajian Prosa FiksiAndri Wicaksono,  

hlm. 125. 

 ..350-348(، ص.  1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام،7
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 القصرية سيدة يفبة بني عالمة الرتقيم وقانوهنا يف القصة ملعرفة املناس .ب 
 خدمتك إلحسان عبد القدوس. 

 منفعة البحث .2

 8ومنفعة هذا البحث هو املعىن التطبيقي او منفعة البحث املبحوث فيه.
ن يكون مساعدا ىف دراسة اللغة العربية خاصة الكتابة. ويرجى هذا البحث أ

ة عرفة عالمات الرتقيم املوجودة يف القصة القصري ومنفعة هذا البحث تطبيقا مل
 حسان عبد القدوس لتسهيل القارئ عند القراءة. سيدة يف خدمتك إل

 التحقيق املكتيب . د

التحقيق املكتيب مهم للباحث قبل أن يقوم الباحث ابلبحث. وذلك ألجل 
مقارنة إجابيتها كانت أم سلبيتها   علومات من املباحث السابقة لتكونالبحث عن امل

وكذالك ألجل البحث عن املراجع املتعلقة حىت كان الباحث حيصل على التحقيق 
 املكتيب املناسب يهذا البحث إما من املوعوض الرمسي وإما من املادي. 

 هو: فاملادي  الرمسي و ضوعانحية الالبحث املتعلق ببحث الباحث من  وأما

عناصر انرتينسيك القصة سيدة يف حبثها ايملوضوع "( 2017فطيمة الزهرة )
.  خدمتك إلحسان عبد القدوس )دراسة حتليلية البنيوية(  خدمتك يف مقتطفة سيدة يف

وحصول هذا البخث هو انكشاف العناصر انريينسيك على سبيل املثال الطبيعة واملكان  
 وجمرى االحداث. وهذا البحث يبحث ايضا ىف العالقة بني العنصر.

اللغتني  عالمة الرتقيم ووظيفتها يف ( ابملوضوع "2009ث أكوس سودراجة )حب
مها اللغة العربية  وهذا البحث ينكشف مقارنة اللغتني و العربية واالجنليزية )دراسة تقابلية(. 

الوظيفة وعالمة الرتقيم. وحيدد هذا البحث املسألة وهي: وظيفة عالمة  واالجنليزية يف

 
8, (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Pedoman Penulisan SkripsiRidwan dkk,  

Arab, 2017), hlm. 23. 
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تلك اللغتني وبعد ذالك مقارنة االختالف   لنحو واملعىن وتطبيقتهما يفوأتثريها يف االرتقيم 
 واالتفاق.

 اإلطار النظري ه. 

ويف أول مرة قد اتفق العلماء املتأخرون على أن األجداد هم من الكتاب والعاملني 
 وال يعرفون عالمة الرتقيم. وذهب بعضهم على ان اللغة العربية ال حتتاج إىل تلك عالمة

كتابة اللغة العربية تعد كالزينة والتزوير. وذهب عبد   . وكانت عالمة الرتقيم يفالرتقيم
على انه ال يتفق بذالك   فن الرتقيم ىف العربية: أسلوبه وعالمته كتابه   يف الفتاح امحد محوز 

 9الرأي ألن كتاابت اللغة العربية حتتاج إىل عالمة الرتقيم.

ستمرار  الكتابة لتدل عالمة اال اللغة العربية هي الرمز اخلاص يف عالمة الرتقيم ىف
والوقف واالبتداء وإنبات هلجة الصوت من تلك القراءة حىت كانت األهداف ىف املكاملة  

 10او اخلطابة حاصلة عند القراءة. 

ول من جيد تلك عالمة الرتقيم هو من القرن الثاىن قبل املسيح وهو اريستوفان  أ
  11وهو لغوي.  (onstantinopelK)من رومى 

 تب كاملراجع ومنها "فن الرتقيم يفهذا البحث استخدم الباحث كثرة من الك ويف
اللغة العربية: أسلوبه وعالمته" لعبد الفتاح امحد محوز و"النحو العصري" لسليمان الفّياد 

 اللغة و"اتريخ اخلط العريب وأدبه" حملمد طاهر القردي اخلطات و"الرتقيم وعالمته ىف

 
الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عمان: دار عمار  عبد الفتاح أمحد احلموز، فن  9

 . 9(،ص. 1991للنشر،

10: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam 

Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 171. 

 

 . 7(، ص. 2012اهرة: هنداوي،ة، )القأمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي11
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العربية" ألمحد زكي و"الرسالة العلمية ابملوضوع عالمة القراءة ىف اللغة العربية" حلتا  
 راهارجا. 

 أنواع عالمات الرتقيم

 عالمات الرتقيم الالزم استخدامها يف األعمال املكتوبة العربية هي: 

 الفاصلة .1

تفيد هذه العالمة  الفاصلة هي عالمة من عالمات الرتقيم املستخدمة رمز )،( و 
 واملكان الالزم هلذه العالمة هو:  12القراءة.للوقف ىف حلظة 

 13هذه العالمة موضوعة بني الكلمات املتصلة املعىن، قبل أحرف العطف.  .أ
اشرتيت خضراً و فواكه، وعدت إىل ذهبت إىل السوق، و وعلى سبيل املثال: 

 .14أخذت يف إعداد الغذاءبييت سعيدا، و 

إن التكبري يف النوم   15.أنواع الشيء و أقسامهموضوعة بني  العالمة هذه .ب 
واإلستيقاظ عنه، يكسب اإلنسان ثالث فوائد: صحة البدن، وصفاء العقل، 

 .  وسعة الرزق

اجلمل املعطوفة القصرية، ولو كان كل منها لغرض  موضوعة بني  العالمةهذه  .ت 
والنسيم عليل، والطيور  الشمس طالعة، وعلى سبيل املثال:  16.مستقل

 مغردة، واألزهار ضاحكة. 

 
12: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  

Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 171. 

 . 348(، ص. 1995: مركز األحرام،سليمان فياض، النحو العصري، )مصر  13

 . 348(، ص. 1995: مركز األحرام،النحو العصري، )مصر سليمان فياض،  14

(،ص.  1939حممد طاهر عبد القادر، اتريخ اخلط العريب وأدابه، )مصر : مطبعة جتارية حديثة،  15
416 . 

 . 14(، ص.  2012ة، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي16
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 17القسم وجوابه.  مجلالشرطية وجواهبا وبني  مجلموضوعة بني  العالمةهذه  .ث 
 18إذا حضر املاء، بطل التيمموعلى سبيل املثال: 

العالمة موضوعة بني مجلتني مرتبطتني يف اللفظ ويف املعىن، كأن كانت  هذه  .ج
  واملثال:  19.لألوىل، وكان يف األوىل بعض الطول اً  أو ظرفحاالً  أو صفةً الثانية 

 . التقيت بصديقي حممد، وهو يتبسم

واملثال: اي علي، حل موعد   20بعد لفظ املنادى.  عالمة هذه موضوعة هذه .ح
 سفرك.

 الفاصلة املنقطعة .2

( يكون بسكوت ;الفاصلة املنقطعة هي عالمة الرتقيم الىت تستخدم الرمز )
واملكان الالزم استخدام هذه   21القارئ سكواًت جيوز معه التنفس. املتكلم أو 

 عالمة الرتقيم هو:
أن تفصل بني اجلمل اليت تطول، واليت تتكون منها الفقرة. واملثال ىف كتابة   .أ

فإن كان ما قبلها ايًء أو واوًا ساكنني  :  22ابن جين ابملوضوع كتب اهلمزة 
 حنو: حوأبة، و جيأل..........  مفتوحا ما قبلهما ثبتت املفتوحة ألفاّ؛

اضى بقضااي الفقراء  واملثال: بدأ الق 23الكلمة األوىل سبب ىف الكلمة الثانية.  .ب 
 ؛ ليكون عادال مع الضعفاء.قبل األغنياء

 
 . 14(، ص. 2012)القاهرة: هنداوي،ة، أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي 17

18: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 172 

 . 15(، ص. 2012ة، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي 19

 . 98(، ص. 1975 إبراهيم، اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، )الفجالة: مكتبة غريب،عبد العامل 20

 . 16(، ص. 2012ة، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي 21

)عمان: دار عمار  عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته،  22
 . 38(،ص. 1991للنشر،

 . 349(، ص.  1995ان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام،سليم23
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؛  إىن لعادل يف حكمىواملثال:  24والكلمة الثانية سبب ىف الكلمة األوىل. .ت 
 ليكون عادال مع الضعفاء.

موضوعة بني الكلمات وإحدى منها سبب من الوقوع ىف  عالمة الهذه  .ث 
اغرت الفريق بقوته، واعتمد على نتائجه املاضية،  واملثال:  25الكلمة األخرى. 

 وهتاون يف كفاح خصمه؛ وهلذا خسر املعركة

واملثال:   26. موضوعة قبل اجلملة املوّضحة أو املؤّكدة ملا قبلها عالمة الهذه  .ج
 الناس ال يعلمون؛ يعلمون ظا هرا من احلياة الدنيا   قال هللا تعاىل: ولكن أكثر

 ةقطالن .3

النطقة هي عالمة الرتقيم الىت تستخدم الرمز ).( ويكون بسكوت املتكلم أو  
 واملكان الالزم استخدامها هو:  27القارئ سكواتً اتماً مع اسرتاحة للتنفس. 

املعىن، داخل  توضع يف هناية الكالم، للداللة على متام هذه العالمة موضوعة  .أ
هناك اختالفات كثرية بني التعليم  واملثال:  28. الفقرة الواحدة، أو عند هنايتها

ختالفات، أن فرص التعليم  يف املاضي و التعليم يف احلاضر. ومن تلك اال
 ي. كانت قليلة يف املاض

نرية،   أخذت أفكر حائرا ىف أمرى ، فلزمت الصمت طويال. فجأة ائتىن فكرة
؛ فما يضيع حىت وراءه  حبقى، وأواجهه ة إىل مخصىأن أذهب مباشر 

 29.مطالب

 
 . 349(، ص. 1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام، 24

25: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 173. 

 . 17(، ص. 2012ة، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي 26

 . 17(، ص. 2012ة، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربي 27

 . 349(، ص. 1995ر: مركز األحرام،سليمان فياض، النحو العصري، )مص 28

 . 349(، ص.  1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام،29
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واملثال: د. شوقي   30أن بعض الكتاب يلجئون إليها يف بعض املختصرات. .ب 
 ضيف 

 تان قطالن .4

 مكان وهي: هذه عالمة الرتقيم تكتب ابلرمز ):( وتكتب ىف اال
 واملثال:  31. بعد الكلمة اليت تشري إىل املتكلم يف احملاورةتكتب  .أ

 يل، من هي؟ع: اي إمسا حسن 
 : هي السيدة آمنة.  إمساعيل 
 : هل هي أستاذة؟  حسن 

 : ال، هي موظفة  إمساعيل 
أصابع اليد مخس: اإلهبام،  واملثال:  32. توضع بني الشيء وأقسامه وأنواعه .ب 

 والسبابة، والوسطى، والبنصر، واحلنصر.

الرتقيم:  واملثال:  33أخر الكلمة لتشريح القاعدة واحلكم وغريمها. تكتب يف .ت 
يف أثناء الكتابة، لتعيني مواقع الفصل والوقف واإلبتداء  وضع رموز خمصوصة،

 وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية، يف أثناء القراءة.

قال  واملثال:  34.هذه العالمة توضع بني القول والكالم املقول أي متكلم به .ث 
 حكيم : العلم زين ، واجلهل شني

 
)عمان: دار عمار  عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته،   30

 . 42(،ص. 1991للنشر،

31abic Literature for : ArAlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 174. 

(،ص.  1939حممد طاهر عبد القادر، اتريخ اخلط العريب وأدابه، )مصر : مطبعة جتارية حديثة،  32
417 . 

33: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 174. 

(،ص.  1939حممد طاهر عبد القادر، اتريخ اخلط العريب وأدابه، )مصر : مطبعة جتارية حديثة،  34
417 . 
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 الشرطة .5

 ( وىف العادة تكتب للفوائد ومنها: -هذه العالمة ترمزت ابلرمز )
 واملثال:  35توضع هذه العالمة يف حال احملاورة بني اثنني.  .أ

 لتقت طالبتان يف اجلامعة فتتكلما بينهما: 
 أعتقد أنِك طالبة جديدة.  -

 ابجلامعة هذه السنة. نعم، التحقُت  -

 هل درسِت اللغة العربية يف بلدِك؟ -

 هذه أول مرة أدرس فيها العربية.  -

 واملثال:  36توضع هذه العالمة بعد العدد يف أول السطر. .ب 

 يف قولك هذا أحد ثالثة وجوه:  
 أن تكون صادقا يف قولك.  -1

 أن تكون كاذاب يف قولك. -2

 37اخل. )جـ( أن تكون غافال عن عدوك احلقيقي ..  -3

 

 38هذه العالمة توضع ىف الكلمة الطويلة وفيها كلمة تشرح الكلمة قبلها.  .ت 
 واملثال:  

يف -ي حيب دروسه، ويصل ليله بنهاره الطالب الذ
يصل إىل غايته، و يبين   –ستذكار دون كلل أو ملل ال

 مستقبَله.

 
 . 350(، ص. 1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام، 35

 .350(، ص. 1995لنحو العصري، )مصر: مركز األحرام،سليمان فياض، ا  36

 . 135(، ص. 1995: مركز األحرام،سليمان فياض، النحو العصري، )مصر37

38: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 176. 
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والسماء واألرض ، والغمر والربض ،  واملثال:  39توضع قبل جواب القسم. .ث 
 إنكم ألهل اهلضاب الّشم... –والقرض والفرض 

وقول الرسول : ... وإن رجل سّبك  واملثال:  40توضع قبل جواب الشرط. .ج
 فال تسّبه...  -أبمر يعلمه فيك ، وانت تعرفه منه 

وقول الرسول : أيها الناس ،  واملثال:  41توضع قبل جواب الطلب  واألمر. .ح
  –وا الطعام ، وأفشوا السالم ، وصلوا األرحام ، وصلوا والناس نيام أطعم

 تدخلوا اجلنة بسالم.  

واملثال: فلعّل الذي استخرج العْذق من  42. ةسخاف الن األحر توضع قبل خرب  .خ
 أن جيعل ملالك نسالً ، ورجاالً بساًل...   –اجلرمية ، والنار من وثيمة 

 

 الشرطتان   .6

(. هذه العالمة توضع بينهما اجلمل   - -هذه العالمة تكتب ابلرمز ) 
يتصل فيها ما قبل الشرطة األوىل، مبا بعد  املعرتضة اليت تقطع سياق مجلة،

أرفعها إليك،   -اي سيدي القاضي  -واملثال: هذه شكوى  43الشرطة الثانية. 
 ال ملجأ يل يف الدنيا سوى عد لك. -الفقري إىل هللا  - وأان

 القوسان  .7

 
عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عمان: دار عمار   39

 . 54(،ص. 1991للنشر،

عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عمان: دار عمار   40
 . 54(،ص. 1991للنشر،

عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عمان: دار عمار   41
 . 55(،ص. 1991للنشر،

عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عمان: دار عمار   42
 . 55(،ص. 1991للنشر،

 . 135(، ص. 1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام، 43
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هذه العالمة تكتب ابلرمز ")(". وهذه العالمة تكتب بينهما اجلمل  
حكم أبو بكر )الصديق( يف القضية  واملثال:  44بط ابلسياق. املعرتضة اليت ال ترت

 حكما عادال. 
 اخلطان املائالن املتوازاين  .8

(. وقد استخدم بعض احملققني والباحثني  //هذه العالمة تكتب ابلرمز )
ىف حبثهم هذه العالمة لداللة أخر قرطاس االصل وأول الكتابة االصلية. وىف 

ابملوضوع "عالمة الرتقيم ىف اللغة العربية" الىت قد كتبها حتا راجاسا  اجمللة اللغوية 
وهو يشرح على ان الدكتور كرمي حبر املرجان يعطى تلك العالمة ىف حبثه حينما 

إذ لو جاز   " 45يبحث مصّنَف اجلرجان ابملوضوع "مقتصد" وقد كتب ىف حبثه
ارب معه كالما  لوجب أن تقول: الذي ضارب زيد، فتجعل الضمري يف ضذلك 

 مع الفعل إذا قلت: الذي ضرب ... " اتما، كما يكون // مع الفعل  
 اخلط املائل  .9

(. وىف العادة تستخدم هذه العالمة ىف احلاشية  /هذه العالمة تكتب ابلرمز )
البحر كالفاصلة بني رقم اجللد أو رقم اجلزء أو رقم الصحيفة. واملثال: 

. وقد تستخدم هذه العالمة لتفريق كلمة "ابب" ورقمه. واملثال: 3/200احمليط:
وكذالك تستخدم هذه العالمة لتفريق الرقم التسلسيلي للسورة  ب  126ابب/

. وكذالك للتفريق بني التاريخ 4/123النساء:  ورقم االية ىف القرأن. واملثال:
  M.-645 H / 1167-562 461247اهلجري واملسيحي. ومثاله: 

 احلذف عالمة .10

 
 . 351(، ص. 1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام، 44

45: Arabic Literature for AlfazHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 177. 

 

عمان: دار عمار  ربية: أصوله وعالمته، )عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف الع 46
 . 76(،ص. 1991للنشر،
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هذه العالمة تكتب ابلرمز )...(. وتوضع هذا النقط الثالث للداللة 
 47على أن يف موضوعها كالما حمذوفا أو مضمرا، ألي سبب من األسباب.

ومثاله: إمنا العمل على أهل النظر والتأمل الذين أعطوا كل شيء حقه من القول 
 ن الكتب. ووفوه قسطه من احلق ... فلمثل هؤالء تصنف العلوم وتدو 

 عالمة املماثلة .11

 (. وهذه العالمة تفيد على:=هذه العالمة تكتب ابلرمز )
هذه العالمة تستخدم لتدل على الكلمات ومنها كلمة تتعلق  .أ

 واملثال:   48ابلكلمة قبلها. 

 جاء : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره -

 جنح : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

 واملثال:  49العالمة توضع بني املتساويني من األعداد وغري.هذه  .ب 

 م 1107-1010ه =  401-500 -

 قعد = جلس -

 عالمة االستفهام .12

ستفهام للداللة علىى اجلمل (. عالمة اال؟هذه العالمة تكتب ابلرمز )
توضع يف آخر اجلملة، وسواء كانت مبدوءة حبروف اإلستفهام أم اإلستفهامية و 

 واملثال: اجلاهل عدو نفسه. فكيف ال يكون عدو غريه؟ 50.ال
 التعجبعالمة  .13

 
 . 20(، ص. 2012ية، )القاهرة: هنداوي،أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العرب  47

عمان: دار عمار  عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، ) 48
 . 81(،ص. 1991للنشر،

عمان: دار عمار  الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، )عبد الفتاح أمحد احلموز، فن  49
 . 81(،ص. 1991للنشر،

 . 81(، ص. 2012أمحد زكي، الرتقيم يف اللغة العربية، )القاهرة: هنداوي، 50
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هذه العالمة تكتب ابلرمز )!(. وهذه العالمة توضع ىف أخر اجلملة الىت  
واملثال هلذه العالمة   51يعرب هبا عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء.

أمجل هذا البستان! ،  اي بشراى جنحت يف اإلمتحان! ، وا أسفاه! ، ما هو: 
 النار النار! ، ويل للظامل! ، مات فالن! ، رمحة هللا عليه! 

ابلرغم من أن يف القانون ال يوجد األمر، وأقيص األمر ابلدعاء إذ أن  
كليهما يعنيان معىن الطلب. فلذلك كمثل أن الدعاء يستخدم هذه العالمة 

 العالمة.التأثر فيستخدم كذلك سياق األمر هذه 
 عالمة االستفهام والتعجب معا .14

 هذه العالمة تكتب ابلرمز )؟!(. وهذه العالمة تفيد على:
هذه العالمة توضعان ىف أخر أسلوب االستفهام إذا كان حيمل أيضا معىن  .أ

 هذا من حرصك على وأان أحبك وهللا ؟! واملثال:  52التعجب.

وقد   اإلنكارا معىن هذه العالمة توضع ىف أخر الكلمة االستفهامية وفيه .ب 
 واملثال: أصطفى البنات على البنني ؟!  53سبقها حرف مهز االستفهام.

 عالمة التنصيص .15

(. وهذه العالمة يوضع بينهما ما ينقل بنصه  ((     ))العالمة تكتب ابلرمز ) 
حكي عن األحنف بن قيس أنه  واملثال:  54من كالم الغري أو حديث النفس.

 55. (( خذت يف أمره إبحدى ثالث خصال...ما عداين أحد قط إال أ )) قال : 

 
(،ص.  1939حممد طاهر عبد القادر، اتريخ اخلط العريب وأدابه، )مصر : مطبعة جتارية حديثة،  51

418 . 

 . 350(، ص. 1995ي، )مصر: مركز األحرام،سليمان فياض، النحو العصر  52

عمان: دار عمار  عبد الفتاح أمحد احلموز، فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالمته، ) 53
 . 97(،ص. 1991للنشر،

 . 350(، ص. 1995سليمان فياض، النحو العصري، )مصر: مركز األحرام، 54

55: Arabic Literature for fazAlHatta Raharja, “Tanda Baca Dalam Bahasa Arab”, dalam  
Academic Zealots, Vol. 2, No. I, Januari-Juni 2014, hlm. 179. 
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 البحثمنهج حتليل  و. 

 جنس البحث .1
 ها. حتليل كتابة وكذلك القراءة و الاملراجع املكتبية و  مجعبطريقة  جيريهذا البحث 

 56وهذا البحث يسمى ابلبحث املكتيب.
 ت مجع البياان .2

 والثانوية ت تتكون من املراجع االساسية والبياان
 البياانت األساسية  .أ

وهي مأخوذة من قصة   57ت الىت وجدها الباحث للتحليل عليها.وهي البياان
القصرية سيدة يف خدمتك إلحسان عبد القدس يف جمموعة القصة القصرية 

 سيدة يف خدمتك إلحسان عبد القدوس. 
 ت الثانوية البياان .ب 

من هذه البياانت مأخوذة  ت الىت تساعد الباحث ىف حبثه. واملراد وهي البياان
 من الكتب الىت حتتوي البحوث يف عالمات الرتقيم العربية. 

 ت انحتليل البيا .3

ت هذا البحث حتليال وصفيا. وهو يشتمل على الشرح والتحليل والبحث يف انبيا
املسألة وبعد ذلك أقام الباحث بتحليلها. وهذا البحث مبدوء بقراءة القصة 

خدمتك إلحسان عبد القدوس وبعد ذلك أقام القصرية ابملوضوع سيدة يف 
سيسا على معاين لرتقيم وبعد ذلك تقرير وظائفها أتالباحث ابلبحث عن عالمة ا

 اجلمل.
 

 
56,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Metode Penelitian KepustakaanMestika Zed,  

2008) hlm. 3. 
57 .Tarsito, 1994), hlm, (Bandung: hPengantar Penelitian IlmiaWinaryo Surakhmad,  

163. 
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 ز. نظام البحث 
هذا البحث لبحث العلمي ولقد حيتاج إىل نظام البحث ليكون حبثا منّظما.   

 ونظام هذا البحث هو كما يلي:
خلفية البحث وحتديده وأهدافه وفوائده والتحقيق املكتيب الباب األول: هو يشتمل على 

 واإلطار النظري ومنهجه ونظامه.
الباب الثاين: يشتمل على صورة القصة العامة سيدة ىف خدمتك إلحسان عبد القدوس 

 وترمجة الكاتب. 
الباب الثالث: يشتمل على حتليل البياانت وشرح عالمات الرتقيم املوجودة فيها وحتليل 

 ا ووظائفها. جنسه
 الباب الرابع: االختتام والتعليقات وثبت املراجع



 الباب  الرابع 

 تتاماالخ

 خالصة

دة يف خدمتك  حليل عالمات الرتقيم يف القصة القصرية سيتبعد القيام بو 
 : على هذه النقطحصل الباحث إلحسان عبد القدوس، 

 ).(،  والنقطة )،(، من عالمات الرتقيم كالفاصلة اكثري   أن يف هذه القصة القصرية .1
 )؟(،  ستفهامعالمة االو (، ((    )))والتنصيص (،-ة ) والشرط ):(، والنقطتان

 )؟!(، والنقطتا اجلنبتان )..(.  والتعجب معا ستفهامعالمة االو 
وبعد التحليل على استخدام عالمات الرتقيم يف القصة القصرية سيدة يف   .2

عالمة  قواعدب ما تناسبأكثر خدمتك إلحسان عبد القدوس، وجد الباحث 
الرتقيم كالفاصة )،(، والنقطتان )؟(، وعالمة االستفهام والتعجب معا)؟!(، 

غري تناسب بقواعد عالمة الرتقيم هي التنصيص           ما أكثر و  (.-والشرطة)
(((     )) .) 

كثريا من   الباحث وجد إلحسان عبد القدوس، ويف القصة القصرية سيدة يف خدمتك 
. فلذلك ال أن هذه العالمة غري موجودة يف قانون عالمة الرتقيم إالنقطتا اجلانبتان )..( 

يبحث الباحث، وال حيلل، وال يعّلق على هذه العالمة ويبحث الباحث عالمات الرتقيم 
 يف قانون عالمة الرتقيم فقط. ةموجودا
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