
 

 

ِٗسس اخلطأ ٚايصٛاب  ايِف

 

 ايصٛاب اخلطأ ايصٛاب اخلطأ ت

َِ زساي١ّ 1 ًَ ايكسازات ايػري  تشًِّ زساي١ّ است

 َدزٚس١

ايكسازات غري 

 املدزٚس١

2 ٠ّٛ  االَتحا١ْٝايَّج١ٓ  اِيُّج١ٓ االَتحا١ْٝ َعِب٠ٛ ُعب٠ٛ ُٚعب

3 ١َّ ١ُّ خط٠ٛ ٖا  أساتر٠ َأنَفا٤ أساتر٠ أنّفا٤ خط٠ٛ َٗ

ِٛض٢ ُفٛض٢ 4 ِٙ َف ُٙ أجنَز ايعٌُ يٛحد ٌَ ٚحَد  أجنز ايعُ

 بٓا٤ّ ع٢ً طًب٘ بٓا٤ّا ع٢ً طًب٘ استٓاذاّّ إىل املاد٠ استٓاداّّ يًُاد٠ 5

 أذإ املػسب آذإ املػسب املدٜسٕٚ ايعإَٛ امُلدزا٤ ايعإَٛ 6

ِٗسس ايِفٗسست ْسجٛ ْسجٛا 7  ايِف

 ٖرا املشتصف٢ ٖرٙ املشتصف٢ َٓتشبٛ اجلاَع١ َٓتشبٛا اجلاَع١ 8

 ُأسِّشت املدزس١ تَأّسشت املدزس١ ايُكصاص١ ايَكّصاَص١ 9

ٜٓبػٞ عًٝو إٔ  َُٜعّد تعترب 11

 تعٌُ

ِٕ تعٌُ  ٜٓبػٞ يو َأ

َٚفل ٚفكّا إىل 11 فال١ْ َدٜس٠  فال١ْ َدٜس املدزس١ ع٢ً 

 املدزس١

 باشس ايعٌُ باشس بايعٌُ أَاّ ْظس أَاّ أْظاز 12

 َحجس٠ ُحٓجس٠ َٛسٝكا َٛسٝك٢ 13

 ُبًعّٛ َبًعّٛ حه١ُ حهُت 14

 َتِجسب١ جتُسب١ بٗج١ بٗجت 15

ًِط١ ايدَاغ١ٝ اجَلًط١ ايدَاغ١ٝ طًع١ طًعت 16  اُيُج

 ايّصِسع ايصََّسع عص١ُ عصُت 17

َٓدم 18 ُِٓدم ِف ١ِّٓ ُف ١َٓ فأخُر َع  فأخُر ِعٝ

١ًِٝ َيفت ْظس إيفات ْظس 19 ١ًِٝ ايِه  ايُه

َّ ٚبايتايٞ 21 َِٔ َث  اثٓإ إثٓإ ٚ

 اثٓيت عصس٠ إثٓيت عصس٠ اثٓا عصس إثٓا عصس 21
 اثين عصس إثين عصس اثٓتا عصس٠ إثٓتا عصس٠ 22
 ابتدا٤ ابتدا٤ّا أ٥را أإذا 23
 اثٓني إثٓني أ٥ٓا أإْا 24

 
 ايصٛاب اخلطأ ايصٛاب اخلطأ ت

 فريو فرايو إذ إٕ إذ إٔ 25

 قاٍ: إٕ قاٍ بإٔ أزبع عصس٠ أزبع١ عصس٠ 26
 قضا٤ّ قضا٤ّا اسِ إسِ 27
 نٌ املٛظفني نٌ املٛظفٕٛ امس٘ إمس٘ 28
 يهٔ النٔ إٔ ال إي٘ أال إي٘ 29
 يريو يرايو آالف أالف 31
 يهالٟ يهٞ ال ٪ % 31

 َا١٥ ١٦َ اَسأ٠ إَسأ٠ 32
 طاٚس طاٚٚس إاّل إٕ ال 33



 

 

 ٚاثٓني ٚإثٓني ابتدا٤ ابتدا٤ا 34
 ٜهسب َعد َعدٟ نسب ابتدا٤ ابتدا٤ّا 35
 َعًُٛ اٍ َعًُٛا اٍ إخال٤ اخال٤ 36
 َهافأ٠ َهافا٠٤ استبا١ْ استبٝإ 37
 َهافأ٠ َهافا٠ استبا١ْ استبٝا١ْ 38
 َٛظفٛ اٍ َٛظفٛا اٍ استٗزا٤ استٗزا٤ا 39
 ْسجٛ ْسجٛا استٗزا٤ استٗزا٤ّا 41

 ٖأْا ٖا أْا استٗزا٤ استٗزا٤ّا 41
 ٖأْرا ٖا أْا ذا إضاف١ اضاف١ 42
 ٚذيو ٚذايو أعطٞ اعطٞ 43

 أبٛ ابٛ إفادتٓا افادتٓا 44

 أبا ابا االبتدا١ٝ٥ اإلبتدا١ٝ٥ 45

 أبٞ ابٞ االجتُاع١ٝ اإلجتُاع١ٝ 46

 ٖاتإ ٖتإ االسِ اإلسِ 47
 ٖا ذاى ٖراى إال اال 48

 أال ٌٖ ال اإلسالّ االسالّ 49

 ٖا ٖٓا ٖٗٓا األمسا٤ االمسا٤ 51
 ٚاثٓإ ٚإثٓإ اإلَاّ االَاّ 51
 جزا٤ جزا٤ّا اإلَهإ االَهإ 52
 مجاد٣ ايجا١ْٝ مجاد ايجاْٞ ايرب٤ٟ ايرب٨ 53
 حٝح إٕ حٝح إٔ ايص٤ٞ ايص٧ 54
 خفا٤ّ خفا٤ّا إيػا٤ ايػا٤ 55
 داٚد داٚٚد املستب١ ايعًٝا املستب١ األع٢ً 56
 ذيو ذايو املهافأ٠ املهافا٠٤ 57
 سٛا٤ّ سٛا٤ّا املهافأ٠ املهافا٠ 58
 ش٤ٞ ش٧ باإلَهإ باالَهإ 59
 جزا٤ جزا٤ّا باملا١٥ بامل١٦ 61
 َث١ُ َثُت بريو برايو 61
 ُثُت ُث١ُ بص٤ٞ بص٧ 62
 َحَٓجس٠ ُحٓجس٠ بٓا٤ بٓا٤ا 63
64 ١ّٜ ١ّٜ اهَلٛ ١ِّٓ اهُلٛ ١ِٓٝ َع  ِع

ََٛد٠ 65 ّٛد٠ َِش ِٝد أمن١ً َش  ِقٝد أمن١ً َق

َُصني 66 َّ ٚبايّتايٞ شا٥ِٔ أَس  َِٔ َث ٚ 
 زبٝع اآلِخس زبٝع ايجاْٞ ًََِف ًََف 67
 ُجُادٟ اآلخِس٠ ُجُادٟ ايجا١ْٝ ٖاتَف أٚ اتصٌ خابَس 68
األستاذ  َِصسف ايسافدٜٔ ََصسف ايسافدٜٔ 69

 ايدنتٛز)يًُسأ٠(
 األستاذ٠ ايدنتٛز٠

َِ ايربٜد استًِ ايربٜد أساتر٠ أِنَفا٤ أساتر٠ أنّفا٤ 71  تشَّ
 

 


