
 
 

 
 

  
  

   :يأتي ما أكمل: األول السؤال
  أو أي إجابة صحیحة)ام (هعالمة االستف:. من عالمات الترقیم التي لها أثر قرائي ١
  الشرطتان (أوي إجابة أخرى صحیحة):. من عالمات الترقیم التنظیمیة التي تصحبها إشارة أثناء القراءة ٢
 أو أي إجابة صحیحة)(العناوین ... :. من أعراف الكتابة األساسیة (إلزامیة) ٣
  أو أي إجابة صحیحة)(الرسوم والجداول :من أعراف الكتابة اإلضافیة (اختیاریة) . ٤

   :بكلمة مناسبة يأتي امثل مل: الثاني السؤال
  أو أي إجابة صحیحة)(نشأ همزة متطرفة على ألف  .١
  أو أي إجابة صحیحة)(شاطئ: یاء همزة متطرفة على .٢
  أو أي إجابة صحیحة)(یجرؤ : واو همزة متطرفة على .٣
  أو أي إجابة صحیحة)(: سماء السطر همزة متطرفة على .٤
  أو أي إجابة صحیحة)(: سأل ألف على متوسطةهمزة  .٥
  أو أي إجابة صحیحة)(: یئنیاء على متوسطةهمزة  .٦
  أو أي إجابة صحیحة)(: لؤلؤواو على متوسطةهمزة  .٧
  أو أي إجابة صحیحة)(: تفاءلالسطر على متوسطةهمزة  .٨
  أو أي إجابة صحیحة)(: الطالب ألف وصل في حرف .٩
  أو أي إجابة صحیحة)(: حبذا الوصل في الكتابة .١٠
  أو أي إجابة صحیحة)(: اسم ألف وصل في اسم .١١
  أو أي إجابة صحیحة)(: استخرج ألف وصل في فعل .١٢
  أو أي إجابة صحیحة)(: إن في حرفقطع همزة  .١٣
  أو أي إجابة صحیحة)(: أحمد في اسمقطع همزة  .١٤
  أو أي إجابة صحیحة)(: أخرج في فعلقطع همزة  .١٥
  أو أي إجابة صحیحة)(: اهللا األلف من وسط الكلمة حذف .١٦
 أو أي إجابة صحیحة)(: عمر بن الخطاب حذف ألف ابن .١٧
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 أو أي إجابة صحیحة)(عمرو  :زیادة الواو .١٨
 أو أي إجابة صحیحة)(لن یحضروا الطالب : زیادة األلف الفارقة .١٩
  أو أي إجابة صحیحة)(طالبا : كرم المدیر زیادة ألف التنوین .٢٠
 :اكتب ما ميلى عليك: الثاني السؤال.٢١

  
 یتم إمالء قطعة إمالئیة على الطالب مكونة من اثنیتن وثالثین كلمة 
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