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1

نام درس :زبان فارسی 3

1

بشای ّش یک اص الگَّای ّجایی صیش هثالی بضًیذ.
الف) صاهت  +هصَّت  +صاهت (  /تـ  / ، /ا  / ، /ر) /
ب) صاهت  +هصَّت  +صاهت  +صاهت (  /تـ  / ، / ̛ / ، /ر  /د ) /

2

1

چشا ٍاحذّای صهاًی صیش کاسبشد ًذاسًذ؟
الف) اهیشکبیش دٍلتی دبیشستاى :اس صافی لَاعذ ّنًطیٌی عثَر ًویوٌذ.
ب) داًصآهَص دس دسس خَاًذى کَضا ّستٌذ :هطاتك تا لَاعذ ًحَی ًیست.

3

1

اًَاع تکَاط سا ًام بشدُ ،بشای ّش یک هثالی بضًیذ.
تىَاص آساد هاًٌذ :تاغ ،تىَاص ٍاتستِ هاًٌذ :تاى

4

1

با ّش یک اص کلوات ّنآٍای صیش ،گشٍُ اسوی بساصیذ ٍ دس جولِای بِکاس ببشیذ.
الف) اًتصاب :ایي اًتصاب ضایستِ ،اهزی ستَدًی تَد.
ب) اًتساب:در اًتساب تسیاری اس رتاعیّات تِ خیّام ،جای تزدیذ است.

5

2

ّش یک اص ػباستّای صیش سا ٍیشایص کٌیذ ٍ دلیل ًادسستی آىسا بٌَیسیذ.
الف) دس سال  ،334آلبَیِ بغذاد سا فتح ٍ خلیفِ سا بشکٌاس ٍ پسشش سا بِ جای اٍ بشگواسدًذ.
در سال  423آلتَیِ تغذاد را فتح ٍ خلیفِ را تزوٌار وزدًذ ٍ پسزش را تِ جای اٍ تزگواردًذ.
دلیل :حذف فعل تذٍى لزیٌِ
ب) حسي بِ بشادسش گفت کِ هقالِاش هٌتطش ضذُ.
حسي تِ تزادرش گفت وِ همالِام هٌتطز ضذُ .
همالِات
دلیل :وضتاتی

6

فؼل «جَضیذ» سا دس جولِای بِکاس ببشیذ ،آىسا گزسا کٌیذ ٍ جولِ ای دیگش با فؼل گزسا ضذُ بساصیذ ،سپس آى جولِ سا

2

هجَْل کٌیذ.
آب جَضیذ
7

سواٍر آب را جَضاًذ

اص هصذس «ًَضیذى» فؼل اٍل هطخص هفشد اص صهاىّای خَاستِ ضذُ سا بٌَیسیذ.
هاضی بؼیذًَ :ضیذُ تَدم

8

آب جَضاًذُ ضذ.

هاضی التضاهیًَ :ضیذُ تاضن

هضاسع هستوش :دارم هیًَضن

دٍ جولِ بٌَیسیذ کِ فؼل «خَسد» با هؼاًی هتفاٍت بِکاس سفتِ باضذ.

1
آیٌذُ :خَاّن ًَضیذ
1

جولِی اٍل :وَدن غذا را خَرد.
جولِی دٍم :وَدن تِ سهیي خَرد.
9

دٍ سٍش اص سٍشّای گشدآٍسی اعالػات سا بش اساس سٍش تحقیك رکش کٌیذ:
سٍش اٍل :هطاّذات ضخصی
سٍش دٍم :پزسص اس افزاد هطّلع

1

10

1

یک جولِی چْاس جضئی با هفؼَل ٍ هسٌذ بٌَیسیذ.
تاراى َّا را خٌه وزد.

11

ًوَداس جولِّای صیش سا سسن کٌیذ.
الف) سفش بِ خیش.

12

2

جولِی دٍجشئی (تیفعل)

ب) صًذگی یؼٌی ػقیذُ ٍ جْاد

جولِی سِجشئی (تیفعل)
ًْاد

ًْاد

گشارُ

گزٍُ اسوی
سفز
اسوی

گزٍُ اسوی
تِ خیز
اسوی

گشارُ

گزٍُ اسوی گزٍُ اسوی
اسوی
سًذگی

گزٍُ اسوی

(هعادل فعل) اسوی
یعٌی عمیذُ ٍ جْاد
1

بیت صیش سا باصگشداًی کٌیذ.
بیـفتاد ٍ بـطکـست صـٌذٍق دُس

ضـٌـیذم کِ دس تٌـگٌایـی ضـتـش

ضٌیذم وِ ضتز در تٌگٌایی افتاد ٍ صٌذٍق دُر (هزٍاریذ) را وِ تار آى تَد ،ضىست.
 13ضیَُّای ساخت ٍاطُّای جذیذ سا ًام بشدُ ،بشای ّش یک هثالی بضًیذ.
تزویة :خزهيوَب

اض تماق :یاراًِ

1/5

عالئن اختصاری :ساف (ساسهاى آسادی تخص فلسطیي)

 14بِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ.
الف) صاهتّای هیاًجی سا دس کلوات (ًیاکاى ٍ سخيگَیاى) هطخص کٌیذ.
ًیاواى

ن

سخيگَیاى

0/5

ی

ب) دس کذامیک اص کلوات (سَاساى ٍ باهذاداى ًطاًِی جوغ «اى» ٍجَد ًذاسد؟ هؼٌی آى چیست؟

0/5

در تاهذاداى «اى» ًطاًِی سهاى است.
ج) اضکال جولِی «اٍ سٍص گزضتِ اص سوت خَد استیفا داد» چیست؟ با رکش دلیل آىسا اصالح ًواییذ.

0/5

«استعفا» درست است ،سیزا استیفا تِ هعٌی گزفتي واهل حك اس وسی است.
د) صیش کلوات دسست خظ بکطیذ( .اًضباط ،اًظباط) – (دیذُگاى ،دیذگاى) – (بحبَحِ ،بْبَحِ) – (هضبَس ،هزبَس)
 15دس گشٍُ کلوات صیش ،چْاس غلظ ٍجَد داسد ،ضکل اهالیی دسست آىّا سا بٌَیسیذ.

1
1

ّضاّض ٍ غشیَ ـ چاق ٍ ثویي ـ سبّ الٌَع ٍجاحت ـ صشافت عبغ ـ سفش ٍ حضش ـ اضغاث اّالم ـ سغَت سلغٌت ـ
سذسالوتألّْیي ضیشاصی.
چاق ٍ ثویي :سَویي
ربّالٌَع ٍجاحتٍ :جاّت
اضغاث اّالم :احالم
صذرالوتألّْیي ضیزاسی :سذرالوتألّْیي
موفق باشید.

جمع نمره
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