
 اسلوب شرط: جمع بندی آزمون های قلم چی، گاج، گزینه دو و سنجش در مبحث ✓

 

 قلم چی (انسانی آبان  ۱۸)                                                                                     عین مضارعاً لیس معناه بالفارسیة التزامیاً:-۱

 《إنَّا جعَلناه قرآناً عربيّاً لَعلّكم تعقلونَ 》-٢                                     كأنَّ ارضاء َجميع الناس غاية ال تُدرك! -١

 من يَجتهد دائماً حَصَل علي أهدافِه! -۴                           《و ال يحُزنك قولهم إنَّ العزة هلل جميعاً... 》-٣

 تجربی و ریاضی گاج(دی  ۲۱)                                 إن تجاهد نفسك األمارة مؤمناً بیوم یُبعث الناس فیه تَدخل في عباد هللا الصالحین:-۲

 .شد اگر با نفس اماره است جهاد کنی در حالی که به روزی که در آن مردم برانگيخته می شوند مؤمن هستی، در بندگان درستکار هللا وارد خواهی -١

 اش وارد ميکند.چنانچه با نفس اماره ات جهاد کنی و به روزی که مردم در آن برانگيخته خواهند شد، ايمان داشته باشی هللا تو را در بندگان شايسته  -٢

وند بی شک اگر با نفس اماره ات جهاد نمايی در حالی که به آن روزی که مردم در آن برانگيخته می شوند، مومن باشی در زمره بندگان صالح خدا -٣

 وارد می شوی.

 م در آن برانگيخته می شوند، مومن باشی.اگر ميخواهی در بندگان درستکار خداوند وارد شوی، بايد با نفس اماره ات جهاد کنی و به روزی که مرد -۴

 چی(مرداد تجربی قلم ۵)                                                                                                                       عین )َمن( شرطیة:-۳

 َمن َدنا من البيِت قبَل الضيِف! -٢                                                   شاَهدُت تارةٌ َمن كاَن ُمشاغياً!-١

 َمن فَرَّ من أداء واجبه َرسَب جداً!-۴                                        سألني َمن هو أحسُن منك علماً و أدباً!-٣

 مرداد ریاضی قلم چی( ۵)                                                                                                     عین جواب الشرط ثالثیاً مزیداً:-۴

 إن تَحترم الّصغار و الكبار يحتِرموَك حتماً!-٢                                 ما تَتعلَّموا في حياتكم يَنفعكم في الُمستقبِل! -١

 َمن يَحفر بِئراً ألخيه يقَع فيها!-۴                           علي الَمصائب حصلَت علي آمالك!إذا صبرَت -٣

 مرداد ریاضی قلم چی( ۵ )                                                       ما هو المناسب للفراغیِن؟ )إن ... هللاَ یَنصرِك و ... أقدامِك!(:-۵

 يُثبِّت –تَنُصري -۴                   تُثبِّتي  -تَنُصري -٣                  يُثبُِّت  -تَنُصر  -٢                   تُثبِّت -تَنُصر -١

لنا َحوَل قانون الجاذبیَِّة َرأینا نَستَفیُد ِمنه في كُل األموِر، و ِمنها ِللُحصوِل علي َمطلوبِنا في الَحیاِة:-۶  مرداد تجربی قلم چی( ۵)         إن تَأمَّ

 هرگاه پيرامون قانون جاذبه خوب بنگريم قطعاً می بينيم که آن را در تمام امور و خواسته هايمان در زندگی به کار ميبريم. -١

 .يابيم که ما آن را در تحقيق امور و خواسته خود در زندگی به کار ميبريمچنانچه درباره قانون جاذبه تأمل کنيم همانا درمی -٢

 بينيم که ما در تمام امور از جمله برای دستيابی به خواسته خود در زندگی از آن استفاده ميکنيم.اگر در مورد قانون جاذبه دقت کنيم می -٣

ندگی از آن هر وقت در مسئله قانون جاذبه خوب تأّمل کنيم قطعاً متوجه ميشويم که ما در همه کارها از قبيل به دست آوردن آرزوی مطلوبمان در ز -۴

 استفاده ميکنيم.

 شهریور انسانی گزینه دو( ۲۳)                                                                                                       عین الصحیح:-۷

 اندوهگين نشويد.: تا اينکه نسبت به آنچه از دست ميدهيد ((ِلَكيال تَحَزنوا َعلي ما فاتَُكم)) -١

 تَجري الرياُح بما ال تَشتَهي السُّفُُن!: بايد به آن سو که کشتی ميل ندارد جريان يافته است.-٢

 عاِلٌم يَنتَفَُع بِِعلِمِه خيٌر ِمن ألِّف عابٍِد: دانشمندی که از علمش سود برده شود از هزار عابد بهتر است.-٣

 ِه: کسی که در کودکی اش سوال کرده در بزرگی اش جواب گرفته است.َمن َسأَل في ِصغَِرِه، اَجاَب في ِكبَرِ -۴

عزیز! اموز انشد  

 همه برنامه تقریبا كه است انساني یازدهم عربي سوم درس و عمومي یازدهم عربي دوم درس شرط اسلوب حثمب

 ۳٠ حداقل زیر تستهاي حل براي لطفا پس داشت خواهد تست سراسري كنكور در قطعا و میباشد االن ازمونهاي

((:( یمبتركونیییی را عربي هم كمك با بزارید نپیچونید دارید دوسش خیلي كي هر جان بگذارید وقت دقیقه  



ف َعلي حقیقة الحیاة ال یُضی ِع ُعمَره: -۸  شهریور انسانی قلم چی( ۲۳ )                                                                     َمن تَعرَّ

 تلف نمی کند.هرکس حقيقت زندگی اش را بشناسد، عمر خود را  -١

 کسانی که با حقيقت زندگی آشنا می شوند عمر را تباه نمی کنند. -٢

 اگر کسی با حقيقت زندگی آشنا شد هرگز عمرا را تلف نكرد. -٣

 هرکس به حقيقت زندگی شناخت پيدا کند عمرش را تباه نمی کند. -۴

سم النكرة: -۹  مرداد تجربی قلم چی( ۱۹ )                                                                 عین العبارة التي ما جاء فیها توصیف اِلِ

 قصة تُبَيُِّن لَك نتيجةَ الكذِب تنفعك في الحياة.-٢                                             عليه أن ال يتكلّم في شئ ليس له به علٌم.-١

 اُدعُ إلي كالم يُقتعِ الُمستمعين و يَكسب مودَّتهم.-۴                        الصُّوَر الجميلةَ من الطبيعة.من يُسافر إلي قريٍة يُشاِهد -٣

 مرداد تجربی قلم چی( ۱۹)                                                                                         عین الخطا لتکمیل الفراغات:-۱٠

 العاقُِل إذا أراَد ... يَتَكلَّم بِكالٍم يُدبّرهُ. )إّن( -٢                    هللاَ ال يُغَيُِّر ما بِقوٍم ... يُغَيِّروا ما بأنفسِهم(( )حتّي()) إنَّ  -١

 َف قَدَر نَفِسِه. )لَن(... يَهِلَك امُرٌؤ َعرَ  -۴                        أنتظُر في الَمطاِر ... تَرِجَع صديقاتي من السَّفِر! )ِلَكي(-٣

 مرداد انسانی سنجش( ۱۹)                                                                                     عین الخطا عن الشرط و جوابه:-۱۱

 إن تُفكروا في هللا و خلقه تَجدون قدرته العظيمة.-٢                                    إن تُحاول الطالبات كثيراً يصلَن إلي أهدافهّن.-١

 إن تُشاهدوا هجمة قوية من جانب العب ذلك الفريق، تُعَجبوا به.-۴                    إن لم يأكل الّزقزاق بقايا طعام التمساح، ال تُنَظف أسنانه.-٣

 شهریور تجربی قلم چی( ۲۳)                                                                                       :عین ما فیه اُسلوُب الشرطِ  -۱۲

 َمن حاوَل كثيراً وصَل إلي َهدفِه. -٢                                                َمن يُعارُض قبَل أن يَفُهم إال الجاِهل.-١

س.ما -٣  ما نََجَح َمن تََرَك الُمحاولةَ في االُموِر.-۴                                                   تَكلَّمنا عنَدما كاَن الُمعلم يَُدّرِ

 قلم چی( ور تجربیشهری ۲۳)                                                                أُي عبارة ال یمكن أن تُترجَم بصورة المضارع؟ -۱۳

 النّاس نياٌم فإذا ماتوا انتَبهوا.-٢                                       إن اعتقدتم بربّكم هداكم إلي السعادة-١

 ذ.أولئك الطالُب يجتهدوَن ليفهموا ما يدّرس االُستا-۴                                    لم يكن لهؤالء الُطالب اُسلوب في دراستهم.-٣

 شهریور تجربی و ریاضی گزینه دو( ۲۳)                                             عین جواب الشرط الذی َمصدرهُ علی وزِن )ُمفاَعلَة(:-۱۴

 يُساِعدهم في الحياةِ.ما يَتَعلَّموا في المدرسِة -٢                                        اِلُبِعَد نفسي عِن الغضِب، حاولُت كثيراً.-١

 َمن يُشاِوِر العُقاَلَء ال يَنِدم أبداً. -۴                                         ِلنُحاِوُل كثيراً حتي نُشاهد نتيجةَ أعماِلنا.-٣

 شهریور تجربی قلم چی( ۱۶)                                                                                    عین جواب الشرط فعالً ماضیاً:-۱۵

 قال المعلُم: إن تَقَرأ إنشاءك أماَم الُطالِب تَنَبّهَ َزميلَُك الُمشاِغُب.-٢                       من ال يَستِمع إلي الدرِس جيداً يَرُسب في ااِلمتحاِن.-١

 إن تُطاِلع كتاَب ُمنيَة الُمريد يُساِعدك في إنشائِك.-۴                          هللاِ.(())و ما تُقَِدّموا ألنفِسكم ِمن َخيٍر تَجدوهُ عند -٣


