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1 

 
 الخطأ فی کتابة عین الفعل:انتخب -1

  عِلم / یعِلمد:       عِلم / یعلَمج:      حِسب / یحَسبب:     یحَسبحِسب / الف: 
  
 انتخب الخطأ :-2
  ن      ج: فتَح/یفتَح        د:کُرم /یکُرمف: نَصر/ینُصر      ب: حُسن /یحسَ ال
 
 الخطأ فی المجهول:انتخب -3

 یَبیُع /یُباعالف:وَجَد /یُِجد      ب: قال / قیل      ج: نَهی/نُِهی         د: 
 
 انتخب الخطأ فی المجهول:-4

ل  ُدِعی   سیر      ج: أُستُفِعل  أُفتُِعل   أُنفُِعل  الف: أُفِعل  فُِعل  فوِعل       ب: فُع ِ
 
 انتخب الفعل المؤک د:     الف: ََلقولَنَّ      ب: یرِجْعن      ج: یُحِسنَّ  -5
 
 انتخب الخطأ فی الفعل المؤک د: -6

 ال تضحَکْن        ج: ِلنضکن       د: ال تضحْکنب:      تضحکنَّ ال الف: 
 
 الخطأ فی نون الت أکید:انتخب -7

 یُکملَن      ج: أُکملَْن       د: نُکِملن  ب:       أکملنَّ الف: 
           

 
 انتخب الکلمة ال تی لیست مصدراً: -8

 العالمی ة الف: الوصفة      ب: االبتسامة      ج: العلم      د:
 
9- : ناعی   انتخب الص حیح فی المصدر الص 
 

.هذا أمٌر الف:   ج: إنسانی ةٌ             رسمی ةٌ أعیاٌد ب:        طبیعیٌّ
 

 الص حیح فی المصدر المیمی:انتخب -10
 الَمغِفرة        ب: الَموَعد         ج: ینطلُق: ُمنطِلقالف: 

 
 
 َمجَمع (انتخب الترجمة الص حیحة ِلـ) -11 

 سراند:       /جمع شدنجمع شدن        ب: جمع کردن       ج: محل تجمع الف:
  
 

 «الطاعة / اإلطاعة» انتخب الترجمة الص حیحة:  -12
 فرمانبرداری /فرمانبرداری        ب: عبادت کردن / فرمانبرداریالف: 
 عبادت/ عبادت                         ج: 
 

 
 



 
 «ِعشرة / ُمعاَشَرة» الترجمة الصحیحة : انتخب انتخب -13

 همنشینی/همنشینیب:                 دهم/همنشینی کردنالف: 
 ده / همنشینی کردند:                 عیش و شادی/دوستانج: 
 

 «سر  »انتخب مصدر المیمی ِمن فعل -14
ة         ج: َمسرور ة         ب: َمِسر   الف: َمسرَّ

  
 غیر الص حیح فی المصادر المزیدة:انتخب انتخب -15

 غذ ی/تغذییب:           فت ش/تفتیشالف: 
 تساَوی/تساِوی         د:أقام/إقامةج: 
 

 الخطأ فی الت رجمة:انتخب  -16
       ُمشارکة / شریک شدنب:              إشتراک / شرکت کردنالف: 

 ج: الس باحة/ عقب رفتنج: إنسحاب / عقب نشینی کردن  
 

 «وسَوسَ » انتخب المصدر المناسب ِلـ-17
        تَوسُوس         ب: دسیسة        ج: ِوسواس      الف: 

 
 انتخب غیر المناسب للفراغ:    جاهَد الُمجاهدون ............. -18

 الف: ُمجاِهَدة        ب: ُمجاَهدة           ج: ِجهاد
 

 عی ن الخطأ فی اسم المصدر: -19
أ  / ُوضوء      ب: دافَع / ِدفاع         ج: ناصَر/ نَصر      د: هد م / هْدم الف: توض 

 
 «برنگشته بود » انتخب الخطأ فی الت عریب هذه العبارة:  -20

ا یرجعْ       ب: ما کان رجع          الف: ما کان قد رجع   د: لم یرجعْ       ج: لم 
 
 
 

 


