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  السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  

 عالمة الترلٌم المناسبة للجملة اآلتٌة : ) ما مهنتن...(:_ 1

 ج_ :                د_ ،               ب_؟أ_ !                     

 كالم محذوف من النص : مة الترلٌم التً توضع للداللة على_ عال2

 د_ ؟               ج_ ...أ_ .                  ب_ ،               

 أعراف الكتابة األساسٌة اإللزامٌة :_ من 3

 ج_ التلخٌص.     د_األسئلة.   ب_ الجداول و الرسوم .   أ_ العناوٌن األساسٌة و الجانبٌة .

 _ختم الفعل الثالثً ) رمى ( بألف ممصورة ألن مضارعه مختوم بـ :4

 د_ ٌاء.             ج_ واو.أ_ ألف ممصورة.                    ب_ ألف لائمة.             

 _من األسماء األعجمٌة : 5

 .                           ب_ رنا.                    ج_ هدى.          د_ نداء.تشفى.   أ_ إسبانٌا

 _ اسم فوق الثالثً ختم بألف ممصورة :6

 د_ عال.      ب_ سما.                       ج_ سما.                                .مستشفىأ_ 

 _ كلمة تبدأ بهمزة لطع :7

 ب_ استسمى.                       ج_ ابن.         د_ البٌت.                        أ_ أحسن.

 كلمة حذفت منها األلف :_8

 د_ أولئن .أ_ هاتان.                      ب_ لوس.                      ج_ طاولة .            

 _ عند وصل الحروف اآلتٌة ) َم ْب َد أٌ ( تتكون كلمة :9

 د_مبدء.              ج_ .مبدأ.أ_ بدأ.                        ب_ مبادئ.                       

 _ )ٌا حبذا الجنة و الترابها ( كلمة حبذا كلمة موصولة خطا مكوناتها :16

 . (ا )حبذ +ب_ وصل                            . (ذا ) حبَّ +أ_ وصل

 ج_ فصل الجنة عن الواو.                       د_ ال شً مما ذكر.

 اللب الصفحة

 نموذج إجابة



 لم تلحك بها األلف الفارق ألنها :  (معلمو)المدرسة ( كلمة _ ) كرم المدٌر معلمو 11

 مؤنث سالم.  ج_ جمع تكسٌر .        د_ جمع        ب_ جمع مذكر سالم .أ_ مفرد .        

 _ ألف متطرفة على صورة ٌاء السم أعجمً : 12

 . ج_ رؤٌا.             د_ دعا                 ب_ عٌسى .أ_ مستشفى .        

 _ كلمة زٌد فٌها حرف الواو:  13

 ب_ هذه.               ج_ بتول.             د_ ٌرجو.        أولو العزم.أ_ 

 متوسطة مكسورة و ما لبلها مفتوح: مزة_ كلمة اشتملت على ه14

 ج_ لُْؤم.          د_ سماء.              ب_ ٌَئِس.أ_ برٌئَان.              

 تتكون من :  (ِممَّ  )تشكو؟( ، كلمة مَّ مِ _ ) 15

 ب_ ِمن + ممن         ج_ إن +لم         د_ ما + ِمن           أ_ ِمن+ ما

 ألنها :  بهمزة لطع_ كتبت كلمة ) إِنَّ ( 16

 ج_ فعل.        د_ اسم إشارة.             ب_ حرف.أ_ ضمٌر.           

 فتصبح الجملة:  إلى الماضً المضارعتحوٌل الفعل ) ٌنتهً ( من  عند ) ٌنتهً الولت بسرعة فائمة (_ 17

 ب_ انتهى الولت بسرعة فائمة.أ_ انتهاء الولت بسرعة فائمة.              

 ٌنتهون بسرعة فائمة.                     د_ االنتهاء بسرعة فائمة.ج_ 

 ، كل لفظٌن ركبا فً لفظ واحد مثل : _ مما ٌجب وصله18

 ب_ مصطفى.                   ج_ دنٌا .              د_ سلمى .                  أ_ بعلبن.

 _ كلمة اشتملت على حرف الضاد :19

 ب_ ظرف.                     ج_ صادق.            د_ طابك.                أ_ ضابط .

 السؤال الثاني : ظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 _ من األعراف اإلضافٌة الجانٌة للكتابة : التعدد و اإلبراز بالخطوط و التلوٌن.1

 _) ، ( توضع الفاصلة بٌن أجزاء الجمل و بعد النداء. 2

 _)إنً _ و الحمد هلل _ بخٌر ( عالمة الترلٌم _    _ تدل على جملة اعتراض .3

 آخر الكلمة                           . أول الكلمة_ الهمزة المتطرفة مولعها 4

 بواو ) ٌسمو( ._ ختم الفعل ) سما ( بألف لائمة ألن مضارعه مختوم 5
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 _ ختم الضمٌر ) أنا ( بألف لائمة ألنه من األسماء المبنٌة. 6

 _ ختمت كلمة ) مراٌَا( بألف لائمة ألن األلف سبمت بٌاء مفتوحة.7

 من وسطها بعد حرف الالم                       . آخرها حذفت األلف من_ كلمة ) لِكن ( 8

 _ ) خالُد بن الولٌد هو سٌف هللا المسلول ( حذفت ألف ) ابن( ألنها ولت بٌن اسمٌن علمٌن الثانً أبا لألول .9

 تسمط األلف ) للًما( ال                     (تسمط من الكتابة ) للًم تنوٌن _ عند تنوٌن كلمة ) للم ( بتنوٌن الفتح فإن ألف ال16

 _) ماتوا ( زٌدت األلف بعد واو الجماعة و تسمى األلف الفارلة لواو الجماعة .11  

 رسمت الهمزة المتوسطة على السطر ألنها مفتوحة و ما لبلها مد باأللف .ة( _ ) كفاءَ 12

 مفتوح                       .مضمومرسمت الهمزة المتوسطة على ألف فً كلمة )َشأْن ( ألن الهمزة ساكنة و ما لبلها  _13

 ها اتصلت بضمٌر .الفارلة فً الفعل   )ٌخذلون( ألن_ ) أصدلاؤن لن ٌخذلون(لم تكتب األلف 14

 ً .انِ غَ ى ( : مَ نَغْ _ جمع كلمة ) مَ 15

 _ تكتب األلف الفارلة فً األفعال بعد الواو الجماعة و ال تكتب بعد واو جمع المذكر السالم .16

 

 _ انتهت األسئلة_ 
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