
 

:«ومامن دابَّة فی االرض و ال طائٍِر یطیُر بِجناحیه ااِلا اُمًم اَمثالکم»-1 نا          

!کند،مگر اینکه آنها گروهی همانند شما باشندهیچ جنبنده ایی در زمین نیست ونه هیچ پرنده ایی که با بالش پرواز می                 

!کند،مگر آنکه آنها)نیز(ازگروه هایی مانندشماباشندهیچ جنبنده ایی در زمین نیست و نه هیچ پرنده ایی که با بال هاهیش پرواز می                  

!باشندکند،نیستند جز اینکه شبیه شما امت هایی میهرچه جنبنده در زمین است و پرنده ایی که با دوبالش پرواز می                  

!کند،نیست مگر آن که آنها)هم(گروه هایی نظیر شما هستنداز جنبنده روی زمین وآنچه که پرنده است وبا بال هایش پرواز می                  

          

ئر غشاءخاًص کالمظلة یَفتَحه حین یقفُز من شجَرٍة الی شجرة اُخری-2            :للسنجاب االا  

!کنندپرند آن راباز میهای پرنده پرده خاصی همانند چتر دارند،هنگامی که از درختی به سوی درختی دیگر می سنجاب               

!کندپرد آن را باز میسنجاب پرنده،پرده ویژه ایی همانند چتر دارد که هنگامی که از درختی به سوی درختی دیگر می                

    .            پرد!ی به سوی درختانی دیگرمیکند وزمانی که از درختانآن را باز میه پرده ایی خاص همانندچتر داردواست ک سنجاب پرنده ایی         

                           کند!   پرد،آنها راباز میسنجاب پرنده پرده ایی خاص همانندچتردارد که هنگامی که از درختی به سوی درختانی دیگرمی

                                                      !                                                                                 

!وما تقدموا النفُسُکم ِمن خیٍر تجدوهُ عند هللا-3          

                                                                              ی       است،ولی شما نمیدانستید!ال تعلمون:این،روز رستاخیز  هذا یوم البعث ولکناکم کنتم

                                                                                   !بیندوآنچه را که از خوبی برای خوداز پیش بفرستید،خداوند آنها را می

                                                                                       !یابیدوهرخیری را که برای خوداتن اقدام کنید،آن را نزد خدامی      

  !                                                                                   !یابیدخودتان پیش بفرستید،آن را نزد خدا میوهرچه را ازخوبی برای       

          !                                                !                       فرستید،نزدخداآن را خواهید یافت!وهرخوبی را که برای خودتان پیش می

ی                                                                        َمن َعلََّم ِعلماً،فَلَهُ اَجر َمن عمل به،الینقُُص ِمن اجر العاِمل!                          -4          

! کاهیمهرکه دانشی را یاد بگیرد،پس برای اوپاداش کسی است که به آن عمل کرده،از پاداش انجام دهنده نمی                

!شودهرکس دانشی را یاد بدهد،پی برای او پاداش کسی استکه به آن عمل کرده،از پاداش انجام دهنده کم نمی              

!کاهیمرا یباموزد،پس اجر او مانند پاداش کسی است که به آن عمل کرده واز پاداش آن نمیکسی که علمی              

!شودآنکه دانشی را تعلیم دهد،پس برای او پاداش عمل کننده است و از پاداش اوچیزی کاسته نمی             

                           

     5- ً                                                                                   «                                                                             عین الصحیح: «!گردداز خطا ایمن می هرکس قبل از سخن گفتن بیندیشد،غالبا

                                                                                                                                  ت

                               من تفکر قبل اَن تکلم سلم من الخطا فی االغلب!                             من یفکار قبل الکالم یسلم من الخطا غالباً!    

           ً !  الذی تفکََّر قبل المکالَمة قدسلم من الخطایا فی االغلب         !             الذی یفکر قبل اَن تکلم قد یسلم من االخطاء غالبا  

 

 6-»الدرر من االحجار الجمیلَة الغالیَة ذات اللون اَبیَض«

اسم تفضیل/صفة للموصوف اللون-مفرد مذکر            

اسم مفرد مذکر)مونثه:بیضاء(معرفة/صفة  و الموصوف اللون            

«اللون»معرف بال/مضاف الیه و مضافه-مفرد مذکر -اسم           

لمضاف اللونمعرفه بال/مضاف الیه ل-اسم تفضیل-مفرد           

 7-»اَنعم هللاِ  في االرض ُمنَهِمَرة :

اسم مفعول)من فعل:انهَمَر(/خبر و الجملَة اسمیة-مفرد مونث                   «االرض»نکره/صفة للموصوف -اسم فاعل-مونث-اسم        

م فاعل من مزید ثالثی/صفةاس-اسم=مفرد مونث       اسم فاعل)مصدره:منهمَرة(نکرة/خبر و المبتدا)انعُم(-مفرد مونث        

 

3زمون شماره آ  

یازدهم3درس  
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  عین الخطا في ضبط حرکات الکلمات:-8

!هو الذي آثََرک علی نَفِسهِ  صَّدیق الصَّدوقال!           رابه کالسَّ ذااب فانَّ صاِدقَة الکَّ اَک ومُ ایا            

ک          !اَیُّها   لَهُ ِغشاِء خاصا َکالِمظالَة یَفتُُحهُ حیَن القَفز            !االَحَمق یُریدُ اَن یَنفَعَک فیضرُّ

:مافیه المتضادانعین -9  

«اذا تَما العقل االنسان نقص کالمه       

  «تحَصد الود اِن تَزَرع خیراً بین الناس     

«من سال فی صغره تقدم فی کبره      

  «من دَنا من الخیر بعد عن الشار   

 

:توجد اَسماَک تستَطیُع...من الماء والطیران فوق السطح الماء بواسَطِة ...ها الکبیَرة-11  

!الَکَل/اَذیال      

!القَفََز/َزعانِف      

!الطیَر/اَجنَِحة     

  !الفراَر/اَذناب   

 

:ما لیس فیه الشرطعیان  -11  

ت  من یقدر منکم اَن یساعدنی فی حل ُمشکلتی!      !  من صبَر علی مراَرة الدنیا تذوق حالَوة اآلخَرة      

!من َغلَبَت شهوته عقله فهو شرًّ ِمن البَهائم                  !من یصدق فی کالمه یشاهد اثره فی الحیاة     

 

فی الشرط او فی جوابه:عین الصحیح -12  

!اِن یصبروَن علی مراَرِة الحق یعرفوَن حالَوة عاقبَه        !من یتحملنَّ المشاکل فی الحیاة یصلَن الی اهدافهنَّ       

!اذا تجتهدوا فی دروسکم تنجحوا فی االمتحان بال شک !     فی النهایَة علی اهدافک!ان تجتهدیَن کثیراً تحصلین       

 

:عین العباَرة لَیست شرطیَة-13  

  !اِن تعَمل خیراً تَر جزاَءه   

  !َمن َحفََر َحفَرٍة الخیِه وقع فیها   

  !َمن ارادَ التاوبة فباُب هللا مفتوح     

  !خارَج البالد الکتسَب تَجاِربما سافرُت    

 

!عین الجملَة لیست الشرطیَة-14  

الیوم ایها الطالب!من قرا دروسه جیداً       

!من درس طول السنة نجح فی االمتحان     

نواصل الجهاد نُحقق النصر!اِن     

!اِن تتمسکي باالجانب یضیعوا استقاللک    

 

:ما جاَء السلوب الشرطفی اي الجواب -15  

!َمن یقصد الحیاة الطیبَة یمتنع من التکاسل    

!ما تتعلموا فی المدارس یساعدکم فی الحیاة الدنیا    

!ما یخرج الناس من الظلمات الی النور    

!من یحاول لتذهیب نفسه الیوم یتقدم غداً في الحیاة    
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