
  م ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ األولاإلجابة النموذجية المتحان الفصل الدراسى 
  )أصليون (  الثالثةلمادة اللغة الفارسية وآدابها للفرقة 
  انتظام وانتساب

  
  : اجابة السؤال األول 

  ألنها بمعنى اذن وهى زوج من أعضاء جسد االنسان ) گوشها  –گوشان ( گوش.  
 ذوات االرواح  ألنها بمعنى كلب وهى من) گان س( گ س. 

 ألنها بمعنى حجر وهى جماد ) گها سن( گ سن . 

 –شما رفتيـد   –ما رفتيم  –او رفت  –تو رفتى  –من رفتم ( رفتن فى الماضى المطلق  -٢
  ) . ايشان رفتند 

او نمـاز   –تو نمـاز خـوانى    –من نماز خوانم ( نماز خواندن فى المضارع االلتزامى  -٣
  ) . ايشان نماز خوانند  –شما نماز خوانيد  –ما نماز خوانيم  –خواند 

مـا گفتـه    –او گفته باشـد   –تو گفته باشى  –گفته باشم من ( گفتن فى الماضى الشكى  -٤
  ) ايشان گفته باشند  –شما گفته باشيد  –باشيم 

   ) ترين گبزر –تر گبزر – گبزر(  –) خوبترين  –خوبتر  –خوب ( الصفات  -٥
   : الثانىاجابة السؤال 

  : الترجمة  -١
الشوارع تكون مزدحمة فى عيد االم ، والمحالت والمتاجر تكـون ممتلئـة بالنـاس ، األوالد    
والبنات يشترون الهدايا ألمهم ، عيد االم هو أيضا عيد المرأة ، ولهذا السبب يشرى الرجـال  

  . الهدايا لزوجاتهم 
رين ثوب لوالدتها ، أما محمـد  اليوم ذهب محمد وشيرين مع والدهم إلى المتجر ، واشترت شي

فاشترى لها طرحة ، واشترى والدهم عطر لزوجته ، كما اشـترى ألمـه وحماتـه ثـوب ،     
  . ورجعوا جميعهم وايديهم محملة بالهدايا 

  : التحليل  -٢
  . اسم مجموع ب ها ألنه غير عاقل  –خيابانها  -
  . مجموع ب ها ها ألنه غير عاقل اسم  –گاهها فروش -
  . شان ضمير ملكية متصل  –ان مادرش -
  مضارع استمرارى مع الضمير ايشان من المصدر هديى خريدن  –هديه مى خرند  -
  .ماضى مطلق مع الضمير ايشان من المصدر رفتن  –رفتند  -
  . اضافى عالمته الياء وال ها جمع غير عاقل تركيب  –پر از هديه دستهاى  -



  : الثالثاجابة السؤال 
ة الثالثين عاما فى اطراف الدنيا ، وصاحب وعاشر العلماء فى كل مكـان ،  قراب طاف سعدى

واسره جماعة من الجنود الفرنجة بجانب بيت المقدس ، واخذوه إلى طرابلس ، حتى رآه أحـد  
رؤساء حاب كان له سابق معرفة به ، فعطف عليه واشتراه بعشرة دنانير ، وحرره مـن قيـد   

   . الفرنجة وأخذه معه إلى حلب 
  :  االستخراج -٢
  دانشمندان : جمع عاقل  -١
  گ پاهيان فرنس: تركيب اضافى  -٢
  دينارش : ضمير ملكية متصل  -٣
  وى : صيغة قديمة  -٤
 . آزاد ساخت : مصدر مركب فى الماضى المطلق  -٥


