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عود الند
أحكام الطباعة  -الجزء الثاني

أدناه أحكام الطباعة المت عارف علي ھا أ يام الكتابة باآللة الكاتبة .الشيء الوحيد الذي اخت لف
في ع صر الحا سوب ھو عدم الحا جة إلى و ضع فراغين بعد بعض العال مات ،واالكت فاء ب فراغ
وا حد ألن الحا سوب ين سق الن صوص ،ولكنه يعتمد في التن سيق ع لى مرا عاة كل األح كام
األخرى.

الفاصــلة ) :(،ال فــراغ قبلھــا .فــراغ واحــد بعــدھا .مكانھــا علــى لوحة
المفاتتيح فوق حرف النون )ن(.

الفا صلة المنقو طة )؛( .ال فراغ قبل ھا .فراغ وا حد ب عدھا .مكانھا على
لوحة المفاتيح فوق حرف ال حاء )ح( .اقت صد ك ثيرا في ا ستخدام ھذه
العالمة .االكتفاء بالفاصلة أو النقطة لن يضرك.

النق طة ) :(.ال فراغ قبل ھا .فراغان ب عدھا .مكان ھا ع لى لو حة المفاتيح
فوق حرف ا لزين )ز( .ال صفر ل يس بـديال للنقطـة .الصـفر يتحـول إلـى
عالمة مختلفة عن النقطة تبعا للحاسوب المستعمل عند القراءة.

عال مة السـؤال )؟( :ال فـراغ قبلھـا .فراغـان بعـدھا .مكانھـا فوق لوحة
المفاتيح فوق جرف الظاء )ظ(.

عالمـة التعجــب )!( .ال فــراغ قبلھــا .فراغــان بعــدھا .مكانھــا في لو حة
المفاتيح فوق الرقم .1

1/3

عالمـة التنصـيص أو االقتبـاس :شـكل

ھـذه العالمـة يعتمـد علـى نــوع
www.oudnad.net/56/zz_typing2.htm

…مجلة عود الند الثقافية .الناشر :عدلي الھوا

22/02/2011

عالمـة التنصـيص أو االقتبـاس :شـكل ھـذه العالمـة يعتمـد علـى نــوع
الحرف المستخدم عند الطباعة .وتكون شبيھة بفاصلتين متتاليتين أو
فاصـلة واحـدة ،و في ال حالتين ي كون موقع ھا ع لى ال سطر أع لى من
الفا صلة .لو حة الم فاتح مزودة بعال مة االقتباس الثنائ ية والفردية .عود
الند تستخدم عالمة االقتباس الثنائية الموجودة فوق حرف الطاء )ط(،
ولھا شكل واحد في بداية االقتباس ونھايته )حرف تاھوما( .مثال :قال
األستاذ" :العلم في الصغر كالنقش في الحجر".

النقطتــــان ) :(:ال فراغ قبلھمـا .فراغـان بعـدھما .مكانھـا علـى لوحـة
المفاتيح فوق حرف الكاف )ك(.

عالمات األقواس .ھناك أنواع من األ قواس ،اث نان من ھا ي ستعمالن في
الكتابة النثرية ،األول ) (-----والثاني ] .[-----قوس البداية :فراغ قب له.
ال فراغ بعده .قوس النھاية :ال فراغ قبله وفراغ بعده ..مثال :زرت موقع
عود الند )المجلة الثقافية( وأعجبني كثيرا.
الشــرطة القصــيرة ) :(-ال فــراغ قبلھــا أو بعــدھا .مكانھــا علــى لوحة
ال فاتيح في صف األر قام ،و ھي العال مة ا لتي تدل علـى الطـرح فـي
الحساب .مثال :اللجنة األردنية-السورية.

%
/

عالمة النسبة المئوية .ال فراغ بينھا وا لرقم ال مرتبط ب ھا ) .(%59فراغ
بعدھا في حال استمرار الجملة.

عالمة الخط المائل :ال فراغ قبلھا أو بعدھا .مثال :شباط/فبراير

تسـتخدم لإلشـارة إلـى حذف جزء من االقت باس ،وأحيانـا توضـع بيـن
قوسين إلعطاء نفس الداللة (...) :أو ].[...

يستخدم ھذا القو سان لوضع كلمات غير موجودة في االقت باس ،ف قد
يحتاج الكاتب إلى إضافة شيء ناقص ،أو شرح شيء غير واضح ،ولذا
يضع كالمه بين ھذين القوسين.

ھذه الشرطة أطول من المذكور أعاله ،وتستخدم للشرح مثال ،كبديل
لألقواس .ليست ضرورية في الكتابة بالعربية وليست شائعة.
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مالحظات
يتغير مكان بعض الحروف حسب لوحة المفاتيح التي تختار ھا من لو حة التح كم بالحاسوب
) .(control panelلكن االخ تالف في توز يع ال حروف طف يف ،و قد ال يؤ ثر على مكان العالمات
أعاله ،ولكن إن أثر ،ابحث عن العالمة المطلوبة فھي في مكان ما على أحد المفاتيح.
ھناك عالمات أخرى كثيرة ت ستخدم في الريا ضيات والم جاالت العلم ية األ خرى ،والتر كيز ھنا
على المعلومات المستخدمة في الكتابة النثرية.
قد تالحظ وجود عالمات مختلفة في ال صحف العربية ،خا صة عالمات تحيط بعناوين الكتب أو
عند االقتباس .عدا ذلك ،ال اختالف في العالمات المستخدمة .عود ال ند ت ستخدم العالمات
واألحكــام المتعــارف عليھــا فــي أوســاط البحــث والنشــر والتعليــم الجــامعي .إذا شــاھدت
ا ستخدامات مختل فة عن الم شروحة أعـاله فكـن علـى يقيـن أنھـا اسـتخدامات خاط ئة .ال
تقلدھا.
مع أطيب التحيات
عدلي الھواري
ناشر مجلة عود الند الثقافية
www.oudnad.net
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