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 المحاضرة الثالثة عشر
 .1 عالمات الترقيم )التنقيط(

ىااإلاراا :تالقويااألزاا نلكالاااتملتربااالملترمبقااورلرملاا ع  لتر اا : لع اا لعالماا الترقاا:  م ل
لفيملم ل  :كلوقم  التربالملزعيولعنلزعض،لكولرقنو ألترصوالفإلتر :تم .

لم الترق:  ملم ل تقإ ومنلعال
 النقطة ).( .1

لوقويألفإلني  ةلترعز : لوزع لبللالم ةلقملمعن ى لمثل 
لع  لترمل ف:لمنللف:ه. (1
لنالحلترط ررلترمالقي . (2
لتنقص:لترحقلع  لترز طل. (3
لترع ملنوٌ:لوتراليللظالم. (4

 الفارزة المنقوطة وترسم هكذا )؛( .2
لوقبونلف م ل تقإ 

لز نلترالمللترطو  ةلمثل  .كل
نم لقفعللذركلح:ًص لمني لع  لقرال ألترق  م.قب:ملتر ورةل لترمقم ا ن؛لوت 

لز نلالم ق نلطو  ق نلكح ىم للزرلفإلتألخ:ىلمثل  .رل
للنح قلترنص:لع  لتألع تم؛لألنن لكصح رلحق. (1
لنحرلرغقن لترع:ز ةلونعقالزي ؛لألني لرغةلتر :آنلترب: م. (2

 الفارزة وترسم هكذا )،( .3
لوقبونلري لع  لموتيأ.

لطوفلع  ولمثل ز نلترمعطوفلوترمع .كل
لتربالملثالثةلك ل م لتلم،لوفعل،لوح:ف. (1
ل :سلترط رُرلزال ،لفنالحلفإلتالمقح ن. (2

لزع لترمن  ىلمثل  .رل
                                                           

ل.الخقص صتر غةلترع:ز ةلترع مةلأل ل ملغ :لتتإلمالملترف:  ؛لل1
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   ل  يإ،لتحبملز رع ل. (1
   لك ي لترطالر،لتالقي وت. (2

لز نلتررإملوك ل مولمثل .جل
لتأللزوعللزعةلك  م لترلزا،لتألح ،لتالثن نل...

لز نلترر:طلوالوتزولوتر لملوالوتزولمثل  . ل
للع الفإلترخ :،لبنالمحموً تلعن لتهلللوترن س.انل (1
لتنلق :سلزال ،لقنالح. (2
لوتهلللتنلقالقي وت،لقال وتلم ل ل:بم. (3

ل زللترالم ةلترح ر ةلوترالم ةلتروصف ةلمثل  .هل
ل مالزوتالزإ،لوكن لف:حل)ح ر ة( (1
لتلعفن ل:الال،لقحق:قلث  زول)وصف ة( (2

 عالمة االستفهام وترسم هكذا )؟( .4
لةلترقإلقبونلمص : لزإح ىلك وتالتاللقفي م.لمثل وقويألزع لترالمللتاللقفي م 

لىللنالحا؟ (1
لمنلترط :ق؟ (2
لب فلح رك؟ (3
لمق لوص ا؟ (4

 النقطتان الرأسيتان ):( وتوضع في المواضع اآلتية: .5
ل.چۈ  ٴۇ  ۋچزع لتر وللمثلل  للتهلللقع ر  ل (1
ل زللترمن وللمنلترنصوصلوتأل وتللترمريو: لمثل ل  للترر ع:  (2

لكاللر اااااااااااااااالك ااااااااااااااا ملتريااااااااااااااا ملال  ااااااااااااااا ُل

لو ىاااااااااااااً:تلقاااااااااااااور ل ااااااااااااا لزثااااااااااااا نل عاااااااااااااو لل

للل
لعن لترر تئ لقع:فلتإلخوتن.  للتح لترحبم م ل

لز نلتررإملوك ل مولمثل  (3
ذتلكؤقمنلخ ن. .لك ذتلوع لكخ فلوت   آ ةلترمن فقلثالث لاذتلح ثلبذر،لوت 

لتألري:لترح:ملك:زعة ل:الر،لذولتر ع  ،لذولترحالة،لمح:ملترح:تم. .لر
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ل زللتربالملترذيل ويحلم ل ز ولمثل  (4
لُملز صغ: و ل  زولورل نوترم:ل

 عالمة التعجب )!( .6
وقويااألني  ااةلترالم ااةلترقعالز ااةلترقااإلقعزاا:لعاانلتإلعالاا رلكولتاللااقغ:ترلكولتاللااقخف فل

لمثل 
 م لكالمللتروف م! (1
ل ٍع!ال  لرُولمنلزطٍللر (2

لوقتقإلك ي لزع 
لترقحذ :.لمثل لا  كلوتربذر! (1
لتإلغ:تم.لمثل لترص َقلترص ق! (2
لترحان.لمثل لوتكلف ه! (3
لمثل لوتف:حق ه!لترف:ح. (4
لتاللقغ ثة.لمثل ل  لكخإ!لترنال  ! (5
لتر ع م.لمثل لو ٌللر ظ رملمنلترمظ وم! (6

كوللنبا :يالمةلترقعالرلو لام لتاللاقفي ملتالمالحظة/ل  لقالقمألعالمةلتاللقفي ملمألع
لمثل لمنلر يع فلترمظ وملغ :لتهلل؟!لترقعالزإ


