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 «ادوات شرط»وم سدرس 

 ادوات شرط) إن، َمن ، ما( بر سر دو فعل می آٌند . فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط می گوٌند.

 اٌن ادوات هم در معنی و هم درشکل ظاهر آنها تؽٌٌراتی اٌجاد می کنند.

آخر فعل مضارع که ـُـ است به ــ تبدٌل می شود و اگر )ن( باشد )ن( حذؾ می شود بجز صٌؽه های جمع مونث ٌعنی 

(  -)ُهّن   اَنُتنَّ

 .      هرکس قبل از کالم فکر بکند از خطا سالم می ماند ِمن الَخَطؤ ٌَسلَمبل الکَّلِم قَ  ٌَُفکّرَمن 

 هر چه در دنٌا بکاری در آخرت درو مٌکنی.      فی االخرة.  َتحُصدفی الدنٌا زَرع ما تَ 

 اگر نٌکی بکاری شادی درو می کنی.ُسروراً .              َتحُصد َخٌراً ، َتزَرعِان 

همانگونه که در مثال های باال دٌدٌد فعل شرط را بصورت مضارع التزامی و جواب شرط را بصورت ( ٔنکته

 مضارع اخباری معنی می کنٌم.

اگر ادوات شرط بر سر ماضی بٌاٌند در آخر ماضی تؽٌٌری اٌجاد نمی کنند ولی می توانٌم فعل شرط را  (ٕنکته 

 التزامی و جواب شرط را اخباری معنی کنٌم.

 .       هرکس پٌش از سخن گفتن بٌندٌشد، خطاٌش کم می شود. َمن َفکََّر َقبلَ الکَّلِم ، َقلّ َخَطُإهُ 

شروع می شود مثل « فـَ »ورت جمله اسمٌه می آٌد که در اٌنصورت جواب شرط با گاهی جواب شرط به ص (ٖنکته 

ل َعلَی هللاِ َفُهَو َحسُبُه()و مَ  َتَوکَّ ٌَ  هرکسی برخداوند توکل کند ، او براٌش کافی است      ن 

 إذا )هرگاه ، اگر( نٌز معنای شرط دارد. (4نکته 

 نی ، موفق می شوی.. هرگاه )اگر( تالش ک إذا ِاجَتَهدَت ، َنَجحتَ 

 )َمن ما ( استفهامی نٌز دارٌم که با )من و ما( شرطٌه فرق دارد (5نکته 

 ما شاَهدَت خّللَ سفرک الی شٌراز ؟

 َمن َطلََب منکَ اَن َتخُرَج ِمن المدرسة ؟

 همانگونه که مشاهده می کنٌد بهترٌن راه تشخٌص ، َمن  ما ، معنی است

 طٌه )دو فعل( می آٌد ٌا )ٌک فعل با فـَ(ولی ؼالباً بعد از َمن و ما شر

 ماَذَهَب = نرفت              ( ما + ماضی = مانفی6نکته 
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 ومستست درس 

ٌِّن عبارًة تختلؾ فی المفهوم (ٔ  ع

 ( قُم للمعلّم َوفِّه الَتبجٌالَٕتواَضعوا لَِمن َطلَبتم ِمنُه العلم              (ٔ

 ( الطاّلب الٌقبلوا کالَم اَحٍد ِااّل کالَم الُمَعلّم4              ( اَلُجلوُس أماَم المعلم بؤدٍب    ٖ

 ( اگر برای رسٌدن به آرزوهاٌت تّلش کنی آن ها را بدست می آوریٕ

 ( ِان إجتهدَت للوصول إلی آمالکَ َحَصلَت علٌهأ

 ( ِان تجتهد للوصول علی اآلمال ، تحصل إلٌها .ٕ

 علٌها ( َمن اجتهد للوصول إلی آمالِه حصلٖ

 جتهد للوصول إلی آمالک َتحِصُل علٌهاٌ( إذا 4

موا  أِلنفُِسکم ِمن خٌٍر َتِجدوه عندهللاِ* ( »*ٖ  «ما ُتَقدَّ

 ( اگر از خوبی خودتان بفرستند ، آن را نزد خدا می ٌابٌد.ٔ

 ( هرچه از خوبی برای خودتان بفرستٌد ، آن را نزد خداوند می ٌابٌد.ٕ

 خودتان فرستادٌد. آن را نزد خدا خواهٌد ٌافت ( هرکار خٌری را که برایٖ

 ( هر چه از خوبی برای خودتان می فرستٌد، قطعاً آن را نزد خدا خواهٌد ٌافت4

 

 : الخطؤ( َعٌِن 4

 ( أَعلِمَت اَشَرَؾ و اََجلَّ ِمَن الّذی : آٌا شناخته ای شرٌؾ تر و گران قدرتر از کسی که ؛ٔ

ٌُنِشیء اَنفساً و ٕ بنی و  ٌَ  عقوالً : که روان ها و عقل ها را می سازد و رشد می دهد،( 

 ( قُم للمعلم َوفَّه الَتبجٌال : برای معلّم برخٌز و احترامش را کامل به جا بٌاور،ٖ

 ( کاد المعلُِّم اَن  ٌکوَن َرسوال : امٌد است که معلم همچون پٌامبران بشود.4

ٌّن المناسب لمفهوم عبارة 5  «أحَسنُتم أِلنفُِسکُم*ِان اَحَسنُتم »*( َع

َب َنفَسُه !                ٔ الً ُثمَّ االخرٌنٕ( َمن ساَء ُخلُقُه َعذَّ  ( اَحِسُنوا إلی اَنفُِسکُم اَوَّ

ِنَتفُِع بإحسانه !                   ٖ ٌَ  ( اَحِسن إلی الّناس کما اَحَسَن هللاُ إلٌک4( المحسُن 
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َة :6 ٌَّ رِط ٌّن الَجملَة الشَّ  ( ع

ِؾ                        َحلؾَ ( ما َوَقَؾ التلمٌُذ ٔ  ( إذا َملَکَ األراِذُل َهلَکَ اال فاِضُل ٕباِب الصَّ

لَتفُِت  ( الّذی ال ٖ ٌُِحبُّ ولدی 4        ٌَرُسُب الی کالم معلمه فی الصؾِّ ٌَ  ( اِشَترٌُت ما 

ٌِّن جواب الشرط فی الجملة 7  «ٌَشکُُر لَِنفُسه َمن َشکََر َفإنَّما »( ع

ٌَشکُُر                  ٔ ٌَشکُُر لَِنفِسه4( لَِنفِسه                  ٖ( َشکََر                   ٕ(    ( ِانَّما 

 

ٌّن الصحٌح عن نوع 8  «قُل َمن اَنَزلَ الکتاَب الّذی جاء بِه موسی»فی العبارة التالٌة : « َمن»( ع

 ( نافٌة4( استفهام                     ٖ              ( موصول   ٕ( شرطٌه         ٔ

ٌّن الصحٌح عن نوع 9  «و ما ُتجَزوَن ِااّل ما کنتم َتعملوَن »فی االٌة الشرٌفة : « ما»( ع

 نافٌة -( نافٌة4موصولٌة       –( شرطٌة ٖنافٌة          –( شرطٌة ٕموصولٌة           –( نافٌة ٔ

ٌِّن المناسب للفرآٔ  «من.... إخوانه فی الشدائد .... الناُس فی المصائب »ؼٌن : ( ع

ٌُساَعدوَنُه        ٔ ٌُساِعد ،  ٌُساِعدوهُ           ٕ( ٌُساِعد4( ُتساِعد ، ٌساِعد        ٖ( ُتساِعد ،  ٌُساِعد ،   ه( 

 

رِط ؟ لٌسأیُّ عبارٍة -ٔٔ  فٌها اسلوُب الشَّ

ٌَسلَم ِمن  (ٔ ٌَُفکِّر َقبَل الکالم ،  ل علی هللاِ َفُهَو َحسَبهُ ٕالَخطِؤ                        من  َتَوکَّ ٌَ  ( و َمن 

ٌَسلَم َعن الَخَطؤ4( َمن َتکَلََّم َمَعکَ و اَعطاَک الکِتاِب مسئووٌل َعِن المکتبة       ٖ ل  َتؤَمَّ ٌَ  ( َمن 

 فی أیِّ عبارٍة جاَء فٌها جواب الشَّرط المضارع ؟ -ٕٔ

 ( َمن َعلََّم ِعلماً ، َفلَُه اَجٌر َمن َعِمَل ِبهِ ٕالکالَم                          إذا َتمَّ العقَل َنقصَ  (ٔ

 ( َمن َحَفَر بِئراً أِلخٌِه َوَقَع فٌها4( ِان َتزَرع خٌراً َتحُصد سروراً                        ٖ

 لجواب الشرط مفعولٌ  لٌَسَ فی ایِّ عبارٍة  -ٖٔ

ٌَنُصرُکم  (ٔ ٌَُثبِّت أقداَمکُم             ِان تنصروا هللاَ  مَت َشؤَنکٕو   ( ِان تواَضعَت للمعلِِّم َعظَّ

موا أِلنفُِسکم ِمن خٌٍر َتِجدوهُ عندهللِا         ٖ  ( َمن َسؤََل فی ِصَؽِره ، أجاَب فی ِکَبِره4( و ما ُتَقدِّ

ٌَن الفعل الماضً ، مضارعاً فی المعنی : -4ٔ  ع

 ( النَّاُس اعداُء ما َجهلوا ٕ«                االرِض جمٌعاً هو الذی َخلََق لَکُم ما فی » (ٔ

 ( َمن َعِمَل صالحاً جزاهُ هللاُ خٌراً 4«                قُل َمن اَنَزَل الکتاب الّذی جاء به موسی (  » ٖ
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ُه ؼفوٌر رحٌٌم »  -5ٔ ٌِّز جواب الَشرط :  «َمن َعِملَ ِمنکم ُسوًء  بجهالٍة ُثمَّ تاَب ِمن َبعِده و اَصلَُح فِإنَّ  م

 ( َفؤنَُّه ؼفوٌر رحٌمٌ 4( اَصلََح                 ٖ( َعِمَل                         ٕتاب                     (ٔ

ٌِّن -6ٔ  «ِان ........... علی الحسنات ............... إلی هللاِ » للفراؼٌن  الخطؤ َع

بَن           (ٔ با       –ا ( َتحُرصَٕتحُرصَن ، َتَتَقرَّ بو –( َتحَرُصوا َٖتَتَقرَّ ٌَحُرصانِ 4      اَتَتَقرَّ بانِ  -(  َتَقرَّ ٌَ 

ٌّن جملة  -7ٔ  :شرطٌة  لٌََستَع

ٌّة              (ٔ ٌُعجبک فی َخلِق الموجودات البحر  ( إذا َملَکَ االراِذُل َهلَکَ األفاِضلٕما 

َتَوکَّل علی هللا َفُهَو َحسُبه ( »ٖ ٌَ ٌّداً َتنَجح فی االمتحان4          «           َمن   ( ِان ُتطالِع دروسک ج

ٌّن الصحٌح  -8ٔ ربٌِة و التعلٌم. »ع  «اَلَّؾ َعَدٌد ِمَن العلماِء ُکُتباً فً َمجاالِت التَّ

 نکره/ فاعل -( َعَدٌد : اسم ، مفرد مذکرٕمجرد ثالثی   -اَلََّؾ : فعل ماٍض، سوم شخص مفرد  (ٔ

 ( التعلٌم: اسم، مفرد، مذکر، معرفه/ مضاؾ الٌه4م لِلمونث / مفعول                ( َمجاالت: الجمع السالٖ

 

ٌِّن  -9ٔ  فً تحلٌل الکلماِت التالٌة ؟ الَخَطؤَع

بُوَرِة »                 ٌَکُتُب الُمَعلُِّم علی السَّ ٌَجلُِس َجنَبُه َحٌَن  ٌَهِمُس إلَی الّذی   .«َخلَفُه و تارًة 

لَتفُِت : فعل مضارع، سوم شخص مفرد، معلوم       (ٔ ٌَ 

َتکَلَُّم : فعل مضارع، مزٌد ثالثی من باب افتعالٕ      ٌَ  ) 

ٌَجلُِس : فعل مضارع، مزٌد ثالثی ، سوم شخص مفرد ٖ  ) 

 ( الُمَعلِّم : اسم ، مفرد ، مذکر،اسم فاعل، معرفه به ال / فاعل 4     

ًٌ علٌه السّلم : »عٌن الصحٌح :  -ٕٓ تاً العالُِم حیٌّ و ِان کاَن »قال االماُم عل ٌِّ  ««َم

 (  االماُم : اسم ، مفرد مذکر ، نکره / فاعلٕقال: فعل ماض : سوم شخص مفرد، مزٌد ثالثی ، معلوم      (ٔ

 ُم : اسم ، مفرد مذکر ، معرفه/ فاعل( اَلعالِ 4( َحیٌّ : اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / خبر                         ٖ
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)کاردرمنزل( تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم انسانی  

 درس سوم

ِن األَصحَّ َو األَدقَّ فً الَجواب ) ٌِّ  (:8-َٔع

عاِم ِمن َفِمِه." -ٔ ا الطَّ ٌَ نقُُر َبقا ٌَ قزاُق   "لِلتِّمساِح َطرٌَقٌة َؼرٌَبٌة فً َتنظٌِؾ أسنانِِه َو الزَّ

                         .ر تمٌز كردن دندان هاٌش عجٌب است و دارکوب باقی مانده ؼذا را در دهان او نوک می زنددالؾ( روش تمساح 

ب( تمساح روش عجٌبی در پاک کردن دندان هاٌش دارد و مرغ باران باقی مانده های ؼذا را از دهان او نوک می 

   .زند

دان هاٌش حٌرت آور است و مرغ باران وظٌفه پاک کردن بقاٌای ؼذا را از دهانش ر تمٌز كردن دندج( روش تمساح 

                         .به عهده دارد

   .د( تمساح روشی جالب در تمٌز کردن دندان هاٌش دارد و دارکوب بقاٌای ؼذا را در دهانش نوک می زند

َمِك الّطائِِر َتعَملُ َكَجناَحٌنِ  -ٕ فِرُّ ِمن أعدائِِه." "َزعانُِؾ السَّ ٌَ ها َو  ُمدُّ ٌَ  َحٌُث 

ی ماهی پرنده هنگامی که آن ها را باز می کند و از دست دشمنانش فرار می کند، مانند دو بال عمل می الؾ( باله ها

 .کنند

 .ی ماهی پرنده هنگامی که آن ها را باز کرده و از دست دشمنش فرار می کند، مانند دو بال عمل می کنندب( بال ها

 .ی ماهی پرنده در زمانی که بخواهد برای فرار از دشمنانش آن ها را باز کند، شبٌه دو بال پرنده هستندج( بال ها

 .ی ماهی پرنده هرگاه که خواسته برای فرار از دشمنانش آن ها را باز کند، شبٌه دو بال پرنده عمل کرده اندد( باله ها

َجَرِة  -ٖ ٌَُضرُّ َنقُر ِجذِع الشَّ ؽٌِر بَِسَبِب ُوجوِد َنسٌٍج َبٌَن الُجمُجَمِة َو الِمنقاِر.""ال   لِِدماِؼِه الصَّ

 نوک زدن به تنه درخت، به خاطر وجود ماٌع مٌان بافتی بٌن جمجمه و منقار به بٌنی کوچک او آسٌب نمی زند.الؾ( 

 آسٌب نمی زند. نوک زدن به تنه درخت، به خاطر وجود بافتی مٌان جمجمه و منقار به مؽز کوچک اوب( 

 مؽز کوچک او در اثر ضربه زدن به تنه درخت آسٌب نمی بٌند زٌرا مٌان جمجمه و منقار ماده ای وجود دارد.ج( 

 کوچک او در اثر ضربه زدن به تنه درخت آسٌب ندٌد زٌرا مٌان جمجمه و منقار ماده ای وجود داشت. د( بٌنی

ٌَّةَ  -ٗ حٌح: "َهل َتعلَُم أنَّ َح ٌِّن الصَّ ِة َو َتقُِؾ َكالَعصا؟" َع ماِل الحارَّ حراِء َتَضُع َذَنَبها فً الرِّ  الصَّ

 آٌا می دانی که مار صحراٌی در گرما روی شن ها قرار می گٌرد و هم چون عصا حرکت می کند؟الؾ( 

 آٌا می دانی که مار صحراٌی در شن گرم دمش را قرار داده و هم چون عصا حرکت می کند؟ب( 

 ی که مار صحراٌی در شن های گرم دمش را قرار داده و هم چون عصا می اٌستد؟آٌا می دانج( 

 آٌا می دانی که مار صحراٌی دم خود را در شن گرم قرار داده و هم چون عصا می اٌستد؟د( 
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ٌِّن  -٘  . الخطؤَع

ٌَطٌَر أكَثَر ِمن ِمَئٍة َو َثمانٌَن َقَدماً: توانست بٌشتر از صد و   هشتاد قدم پرواز کند.الؾ( ِاسَتطاَع أن 

ٌُحِدث َطنٌناً بَِسَبِب ُسرَعِة َحَرَكِة َجناَحٌِه: به خاطر سرعت حرکت بال هاٌش، صداٌی اٌجاد نمی کند.  ب( ال 

ِة: در ساحل استراحت کن تا نٌرو به دست آوری.  ج( ِاسَتِرْح َعلَى الّشاِطِئ لَِتحُصَل َعلَى القُوَّ

 َخمَسِة أمتاٍر: تالش کردند تا بٌشتر از پنج متر بپرند. د( حاِولوا لَِتقفِزوا أكَثَر ِمن

ٌِّن  -ٙ  فً الَمفهوِم : "إن أحَسنُتم أحَسنُتم أِلنفُِسُكم" َؼٌَر الُمناِسبَع

َرهُ  ٌَ ٍة َخٌراً  ٌَعَمل ِمثقاَل َذرَّ  الؾ( تو نٌکی می کن و در دجله انداز/که اٌزد در بٌابانت دهد باز     ب( َفَمن 

َد لِلَمعاِد                  د( نٌکی که از حد بگذرد نادان خٌال بد کند ج( طوَبى لِمَ   ن أحَسَن إلَى الِعباِد َو َتَزوَّ

حٌح َعلَى َحَسِب الواقِِع. -7 ٌِّن الصَّ  َع

َمِك الّطائِِر ِؼشاٌء خاصٌّ  ًة.                ب( لِلسَّ ٌَ َمُك الّطائُِر َخمساً َو أرَبعٌَن ثان ٌَطٌُر السَّ  َكالِمَظلَِّة. الؾ( 

َجَرَة عِ  نقُُر الشَّ ٌَ ِة.                  د( َنّقاُر الَخَشِب  ٌَ ًة فً الّثان ّناُن ِمنقاَرهُ َثمانٌَن َمرَّ ُك الطَّ ٌَُحرِّ ِة.ج(  ٌَ  شرٌَن َمّرٍة فً الّثان

حٌَح فً الَمطلوِب. -8 ٌِّن االصَّ  َع

 ب( جمع َفم = أفواه/ مفرد َزعانِؾ : َزعَنَفة                 ٌَمٌن            ≠ الؾ( مفرُد دٌدان : دودة/ َشمال 

 أعلَى≠ ج( مفرد ُجذوع : ِجذَعة / َذٌل = َذْنب                               د( جمع َجناح: َجناَحٌه / أسَفل 

 (:ٕٔ-9إقرأ النَّصَّ الّتالً بِدقٍَّة ُثم أِجب َعن األسئِلَة)

ؽ ِة َو لُه أنواٌع عدٌدةٌ َو أعداٌد َكثٌرةٌ. َو الُبلُبلُ نوٌع ِمن أنواِع الُعصفوُر )الّطائُِر الصَّ ٌَّ ٌَعٌُش فً ُكلِّ أنحاِء الُكرِة األرض ٌر( 

ةٌ فً  ٌوُر ُمستقرَّ  الَعصافٌِر. هذِه الطُّ

َة و  ٌّ ٌّراِت الَجّو لُ الّتؽ ٌوِر الُمهاَجرِة. و ذلَك ألنَّها تتحمَّ عبَة و هً تستطٌُع أن َمكاِن َعٌشها َفلٌَست ِمَن الطُّ الّشرائَط الصَّ

لَ الجوَع و العطَش أحسُن ِمن   تتحمَّ

ٌور الّتً أكبر منها حجماً. َوالَعصافٌُر ُتسّبُب خساراٍت كثٌرًة بالَمزارع و ذلك حٌَن َتَتهاَجُم الَحدائَق و َتتناولُ البُ  ذوَر. الطُّ

 و العصافٌُر تشعُر بِؤًذى كثٌٍر ِمن 

 ٌدها بعض األحٌان و ٌجعلُها فً القفِص!اإلنساِن عندما ٌص

حٌح. -9 ِن الصَّ ٌِّ  َع

 الؾ( لٌَس لِلَعصافٌِر صوٌت جمٌٌل أبداً.                         ب( الَعصافٌُر تتحّمُل الَهواَء المعتدَل فقط.

 هذه الحٌاة.ج( الُعصفور هو عُدوُّ الُبذور فً المزارع.                     د( ال ضرَر لِلَعصافٌَر فً 
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ٌِّنِ  -ٓٔ  .الَخَطؤ َع

ل الجوِع ِمن الُعصفور.  الؾ( الُبذوُر هً أحد أنواِع أطعمة الَعصافٌر.               ب( العقاب أقدُر َعلَى تحمُّ

ٌُهاجُر فً الشِّتاِء إلى المناطق الُمعتدلة.                   د( بعض أنواِع الَعصافٌر محبوبٌة عنَد ا  لّناس.ج( البلبل ال 

 لِماذا ال ُتهاِجُر العصافٌر؟ أِلّنها ................. . -ٔٔ

ٌَران.                         ب( تستطٌع أن تتحّمل الّشرائط ؼٌر الُمناسبة.  الؾ( َتخاُؾ ِمن أَذى الّناس عند الطَّ

ٌَران لُِمّدٍة طوٌلٍة.                                  د( ال تتحّمل فقدان الماء َو الّطعام.  ج( ال تقدُر َعلى الطَّ

 لماذا تعٌُش العصافٌُر فً جمٌِع نقاِط العالَم؟ -ٕٔ

ٌُإذٌَها بعَض األحٌاِن.   الؾ( ألّنها ال تحتاُج إلى َشرائٍط خاّصٍة لِلحٌاِة.               ب( ألنَّ اإلنساَن ال 

 د( أِلّن لها أنواعاً عدٌدًة َو أعداداً كثٌرًة.     ج( ألّن الماء َو الّطعاَم فً جمٌع نقاط األرض موجوداِن.  

ٌِّن الُمناِسب فً الَجواب )  (:ٕٓ-َٖٔع

ٌَشَتِملُ َعلَى أسلوِب الشَّرط. -ٖٔ ٌِّن ما   َع

ل َهَدفاً فً هِذِه الُمباراةِ  ٌَُسجِّ  لَِصدٌقً.ب( ما َذَهبُت الٌوَم لِلَمدَرسِة َو لِذلَِك أتَِّصُل   .               الؾ( َمن 

ُه َفُهَو الّصدُق َو أداُء األماَنِة. دُرُك ِبَصبِرِه َمناِزَل األبراِر    د( أحَسُن ما أُِحبُّ ٌَ  ج( َمن َصَبَر فً الَحٌاِة 

َقُه َفؤنَت ِمثلُ  -ٗٔ ق َكّلَمُه َو ُتَصدِّ ٌِّن فِعلَ الشَّرط و َجواَبه فً َهِذِه الِعبارة: "إذا خاَطَبَك جاِهلٌ أن ُتَصدِّ  ُه." َع

َقُه                      ب( فعل شرط: خاَطَب / جواب شرط: أن ُتَصدِّق ق /  جواب شرط: ُتَصدِّ  الؾ( فعل شرط: ُتَصدِّ

ق     جواب شرط: َفؤنَت ِمثلُُه                     د( فعل شرط: خاَطَب / جواب شرط: َفؤنَت ِمثلُهُ   ج( فعل شرط: ُتَصدِّ

حٌح  -٘ٔ ِن الصَّ ٌِّ  فٌما أشٌر إلٌِه بَِخّط.َع

 َعَجَز َعِن اْكِتساِب الثَّواِب: اسم شرط   َمنالؾ( أعَجُز الّناِس  

ًِّ َو   ٌَسؤل فً هَذا الَمجاِل الِعلم  الَجواَب: جواب شرط ٌَطلُبب( َمن 

علَم: حرؾ نفً                                   ماج(    ٌَ  َتفَعل الَخٌَر َفاْعلَم أنَّ هللاَ 

ٌَوِم الُجُمَعِة : اسم استفهام َمند(     نَعِقد فً  ٌَ  ٌُشاِرك فً َمراسٌم 

ٌّة. -ٙٔ ٌِّن "َمن" الّشرط  َع

ر َقبَل الَكالِم ِمن َبٌنُِكم لَِتقلٌِل الَخطَ  ٌَُفكِّ هُر                  ب( َمن  بُه الدَّ ٌَُإدِّ ب َنفَسُه  ٌَُإدِّ  ؤالؾ( َمن ال 

ٌَِصل إلَى أهداِفهِ ج( َمن َعلََّم ِعلماً َو  ٌُحاِول َكثٌراً َو   َعِمَل ِبِه َنفَسُه                       د( أنا أُِحبُّ َمن 
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ٌِّن ما  -7ٔ ٌّة. لٌسَ َع  فٌِه "ما" الّشرط

مواأِلنفُِسُكم ِمن َخٌٍرَتِجدوهُ ِعنَدهللِا                         ب( ما َفَعلوا ِمن َخٌٍر َوَجدالؾ( َو ما تُ   وها َذخٌرًة لِلُعقَبىَقدِّ

نَفعَك فً اآلِخَرِة عدم دفِع ُحقوِق الّناِس                           د( ما َجَعلَت ِمن لَحٍم فً الّساَحِة أَكلَُه ال ٌَ ةُ ج( ما   ِقطَّ

ٌِّن فِعلَ الشَّرط ماضٌاً. -8ٔ  َع

 ب( إن َتخَطؤ فً َحٌاِتك َفاْجُبرهُ                      الؾ( ما َتَعلَّمَن ِمنُه َعلَّمَن لآِلَخرٌَن                        

م شؤنَ  ٌَُعظِّ هاِت  ٌَحَتِرم األمَّ ِزد فً َمعلوماتِك                                            د( َمن  ٌَ  ُهنَّ ج( إن َتقرأ ِكتاباً َف

رِط لَُه ُحروٌؾ زائَِدةٌ. -9ٔ ٌِّن َجواَب الشَّ  َع

ٌُِحبُُّه هللاُ  الؾ( إن َتَتَدبَّروا َتَجسَّس فً أموِر اآلَخرٌَن  ٌَ  فً القُرآِن َتِجدوا فٌه َكالَم الَحقِّ                          ب( َمن ال 

ٌَكِذب أ عَتِمد َعلَى َنفِسِه ال  ٌَ  َبداً ج( إن َتقُل الَحقَّ َتحَتِرم َنفَسك                                                 د( َمن 

ًٌّة. -ٕٓ ٌِّن َجواَب الّشرط جملًة اسم  َع

ر َقبَل الَعَمِل َفال ٌخطئ فً َقراراتِهِ  ٌَُفكِّ َتك                            ب( َمن  ٌِّداً َفَتحَفُظ ِصحَّ  الؾ( إذا أَكلَت َج

ُتنا لِلَخَطر ج( إن ُتِحبَّ َمجاَل ِدراَستِك َفؤنَت َسَتكوُن ناِجحاً           د( إذا َتناَولنا الَفواِكه وَ  ض ِصحَّ  الَخضَرواِت، لَن َتَتَعرَّ
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 ومکنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس ستست های 

ٌّن األصّح و األدق فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب  َع

 (9ٔ)تجربی « بعض التجارب و إن کانت قلٌلة و لکّنها مفٌدة لنا جداً (» ٔ

 ( بعضی تجربه ها هر چند اندک باشند، ولی برای ما بسٌار مفٌد هستند  ٔ

 (بعضی تجربه ها اگرچه کم به نظر برسند، اما فوائد زٌادی برای ما دارند ٕ

 ( برخی تجربٌات که کم به نظر می رسند ،برای ما فوائد بٌشماری در بر دارند ٖ

 برای ما بسٌار زٌاد خواهد بود( برخی تجربٌات با وجود اندک بودن، فاٌده آنها ٗ

 (9ٓزبان «)األفضل للطالب أن ٌنتخب فرعه الجامعی بدقة حّتی ال ٌندم فی المستقبل (» ٕ

 ( دانش آموز باٌد رشته ی دانشگاهی خود را بدقت انتخاب کند که بعدا پشٌمان نشودٔ

 دچار پشٌمانی نشود (دانش آموز خوب رشته ی دانشگاهی خود را دقٌق انتخاب می کند که در آٌندهٕ

 (بهتر برای دانش آموز اٌن است که رشته دانشگاهی خود را بادّقت انتخاب کند تا درآٌنده پشٌمان نشودٖ

 ( برای هر دانش آموزی بهتر اٌن است که رشته دانشگاهی خود را دقٌقاً انتخاب نماٌد تا بعداً دچار پشٌمانی نشودٗ

 (77(کدام جمله شرطی نٌست ؟)آزاد تجربی ٖ

موا آِلنفسکم من خٌر تجدوه عندهللا  الؾ(و ما تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا                     ب(و ما َتَقدَّ

ٌَُوؾَّ لکم       د(و ما هذه الحٌاة الدنٌا إال لهو و لعب  ج(و ما تنفقوا من شیٍء فی سبٌل هللا 

 (8ٗاست )آزاد انسانی  مناسب« إن........علی الوقت.......» (کدام گزٌنه برای عبارت ٗ

 الؾ(َتحرصوا ، تنجحوا      ب(تحرصوَن،تنجحوَن       ج(تحرصوا،تنجحوَن     تحرصوَن ، تنجحوا

ٌّن اسلوب الشرط :)آزماٌشی سنجش ٘  (8ٗ(ع

 الؾ(إعتمد علی نفسک حّتی التخاؾ من شیِء       ب(ما ٌتعلموا فی المدرسة ٌساعدهم فی الحٌاة

ٌّداً ج(اُحبُّ من ٌعمل الخٌ  ر و ٌنفع االخرٌن دائماً         د(لِنبتعد عن اإلهمال فی أداء واجبنا و ندرس ج

 اسلوب شرطماجاء فی ای جملة (ٙ

 الؾ(من دعاک و تکلّمت معه و أعطاک الکتاب مسإول عن المکتبة

 ب(مامّر فی قلبک جری علی لسانک

 ج(إن کانت لک أفکار عالٌة فانشرها بٌن االخرٌن

 لمن ٌّعلمک عّظمت شؤنکد(إن تواضعت 

 


