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آموزشگاه پرسا

1  َعیِّن الَخطأ فی الکلمات المترادفۀ و المتضاّدة:

بیع  شراع ُقبح  َجمال رَقَد  ناَم =≠=≠راِسب  ناِجح

2  َعیِّن الَْخَطأ:

اِْنَقِلْب = فعُل امٍر ُموا = فعُل ماٍض َتَعلَّ اِْسَتْرَجعا = فعُل امٍر اِْجَتِهْدَن = ِفعُل اَْمٍر

حیح:  3  َعیَّن الصَّ
ْمُت أحدًا: ال َفَرَغت بطاریَُّتُه خالل نصف ّیوم مع أنّی ما َتَکلَّ لََديَّ َجوٌّ

نزد من یک موبایل است که باطري آن در نیم روز خالی می شود با این که با  کسی صحبت نمی کنم. 

موبایلی دارم که باطري آن در نصف روز خالی شد با این که با کسی صحبت نکردم. 

یک موبایل دارم که در نصف روز باطري آن تمام می شود با این که هیچ کس با من صحبت نکرده است. 

موبایل من باطري اش در نیم روز خالی کرد هر چند با کسی صحبت نکردم. 

4  َعّین الْفعَلین المزیَدْیِن:

یذَهُب ، َتْسَمُعوَن َتشابََه، ُتقاتلوَن اُْسُجُدوا، ُتْسِمُع َم، َیْسَمُع َعلَّ

5  ِانَتِخٌب جوابًا فی کلِّ َافعالِه حرٌف أم حروُف زائدة:

ح َمن ُیشاِهُد فی طریِقه!   تعاَملُتم و جالَسُتم فأحَسنُتم فیِهما!  َیخُرج ِمَن البیِت و ُیفرِّ

بیَن َفَتشابَهوَن و َینَفعونَکم!   کاَتبُت شاعراً ثمَّ تکاَتبنا و ِصرنا َصدیَقین!  عاِشروا المؤدَّ

6  «َعَلی ُکلِّ النِّاس أْن .................. َمَع بَْعِضِهم.» َعیِّن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَفراِغ:

قوا   َیَتعاَیشوا  َیْسُکنوا  َیْخَتِلفوا  َیَتَفرَّ

حیح. 7  َعّین الَْمفهوَم الصَّ

داع: َوَجٌع فی اَألسناِن.   اَلُبقَعۀ: َمکاٌن لَِدْفِن اَألمواِت.  اَلصُّ

 اَْلِمْنَشَفۀ: ِقطَعٌۀ ِمَن الُقماِش الخاص نَْسَتعِمُلُه بَعَد اْلَغسِل.  اَْلُفرشاة: َأداُة لَتنظیِف الَید. 

حیح فی استعماِل الحروِف: 8  انَتِخِب الصَّ

 اِْسَتْغِفر ِمْن َذنبک.  اَْنَزْلناَه َعَلی اْلَحّق.  نََدْمنا َعلی َعَمِلنا.  أنا بِحاَجٍۀ َعَلیها. 

9  عیِّن الخطأ:

ار اإلیرانیَّین فی ُحدود الِبالد.»: با بازرگانان ایرانی در مرزهاي کشور داد و ستد کن.  «َتعاَمُل َمَع الّتجِّ

ب فی قاعۀ المدرسۀ َقبَل بِدایۀ الَحفلۀ.»: مدیر، دانش آموزان را در سالن مدرسه قبل از شروع جشن نشاند.   «أجَلَس المدیُر الّطالَّ

ُح أطفالنا فی البیت.»: این فیلم جّذاب، کودکانمان را در خانه شاد می کند.  «هذا الفلم الّرائع ُیفرِّ

بت.»: کتاب  علمی را در روز یکشنبه به همکالسی ام پس دادم.  «اِسَترجعُت کتابی العلمّی ِمن َزمیلی فی َیوِم السَّ

عّین الفعل المزید الثالثی فی العبارات الّتالیۀ:  10

أنتنَّ أْخَرُجتنَّ األشیاَء ِمن الغرفۀ!  جال َیخُرجوَن ِمن بیوتهم!  هؤالء الرُّ

َخَرْجِت من بیتک فی الّساعۀ الّثامنۀ صباحًا؟!  أخُرُج ِمن الّصف بسرعٍۀ کثیرة! 
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