درس اول
زبان و گفتار
پرسشهای درس
 -1در ُر یک از جولَ ُای زیر ،جاُای خالی را تا کلوات هٌاسة ،کاهل کٌید :
الف) زتاى یکی از جْاًایی ُای  ...............اسث ،حال آى کَ گفحار فقط  ...............ایي جْاًایی اسث.
پاسخ :ذٌُی اًساىً /وْد آّایی
ب) کر ّ اللُا هسل ّواً از  ...............زتاى تَ اًدازٍ ی افراد دیگر ترخْردارًد.
پاسخ :جْاًایی ذٌُی
پ) کر ّ اللُا تَ ٌُگام اسحفادٍ از زتاى تَ جای  ..... ..........از  ...............کوک هی گیرًد.
پاسخً :وْد آّاییً/وْد حرکحی
ت) زتاى شٌاساى هعحقدًد کَ در زتاى تَ عٌْاى یک جْاًایی  ...............ترخْردارین.
پاسخ :ذٌُی
خ) ّقحی سکْت هیکٌین تاز ُن از جْاًایی  ...............ترخْردارین.
پاسخ :زتاى
 -2تیي زتاى ّ گفحار ،چَ جفاّتُایی ّجْد دارد؟
پاسخ :جفاّتُای تیي زتاى ّ گفحار عثارجٌد از:
الف) زتاى یکی از جْاًایی ُای ذٌُی اًساى اسث Tدر حالی کَ گفحار ،فقط ًوْد آّایی زتاى اسث .
ب) زتاى از دگرگًْی ّ خطا تَ دّر اسث ،ا ّها گفحار در هعرض دگرگًْی ّ خطاسث .
پ) ُوَی اًساىُا از جْاًایی ُای زتاى ترخْردار ُسحٌد؛ تی آى کَ ضرّرجاً پای گفحار در هیاى تاشد .
 -6خطاُایی کَ در گفحار تَ ّجْد هی آید ،ىاشی از چَ عْاهلی اسث؟
پاسخ :خطاُا ّ اشحثاُاجی کَ در گفحار پدید هیآید ً ،اشی از عْاهلی ًظیر خسحگی ،تی حْصلگی ،حْاس پرجی ّ
اضطراب یا دیگر عْاهل هحیط اسث .
 -7کر ّ اللُا از کدام ًوْد زتاى تِرٍ هی گیرًد؟

پاسخ :از ًوْد حرکحی تِرٍ هیگیرًد.
 -11تَ ًوْد آّایی زتاى چَ هیگْیٌد؟
پاسخ :گفحار
 -12تَ جْاًایی ذٌُی اًساى چَ هی گْیٌد؟
پاسخ :زتاى
 -14چرا گًْاگًْیُای سثکی ّ لِجَ ای تَ یگاًگی زتاى آسیة ًوی رساًٌد؟
پاسخ :زیرا گًْاگًْیُای سثکی ّ لِجَ ای ّ ححّی گْیشی ،عودجاً تَ گفحار هرتْط هی شْد ًَ تَ زتاى.
 -17گْیشُا از چَ جِاجی تا ُن جفاّت دارًد؟ (دّ هْرد)
پاسخ :از ًظر قْاعد دسحْری ّ ًْع کلوات تا ُن جفاّت دارًد .
تیاهْزین:
 -18کدام یک از جولَ ُای زیر ،درسث اسث ّ چرا؟
الف) داهي زدى تَ دّییّث ُا هْجة شکسث هیشْد.
ب) داهي زدى تَ دّگاًگیُا هْجة شکسث هی شْد.
پاسخ :جولَ ی «ب» درسث اسث ،زیرا کلوَ ی «دّ» فارسی اسث ّ ًثاید از آى ،کلوَ ی

«دّییّث» را ساخث .

«یّث=یِة» (هصدرساز) عرتی تا کلوَُای عرتیُ ،وراٍ هی شْد ًَ تا کلوات فارسی .
 -19از هیاى ّاژٍ ُای زیرّ ،اژٍ ُای ًادرسث را جصحیح کٌید :
اًساًیّث ،شِریّث ،رُثریّث ،هٌیّث ،تشریّثُْ ،یّث
پاسخّ :اژٍُای «شِریّث ،رُثریّث ّ هٌیّث » ًادرسث ُسحٌد ،زیرا ایي کلوات

فارسی ُسحٌد ّ تا «یّث» عرتی

ًویجْاًٌد ُوراٍ شًْد  .درسث ایي کلوات تَ ایي جرت یة اسث  :شِری ،رُثری ّ هٌی  .کلوَُای «اًساًیّث،
تشریّث ّ ُْیّث » درسث ُسحٌد .زیرا ایي کلوات ،عرتی هی تاشٌد ّ ًشاًَ ی «یّث» تا کلوات عرتی ُوراٍ هی
شْد.
 -20چرا تَ کار تردى کلواجی چْى «آشٌاییّث»« ،خْتیّث»« ّ ،ایراًیّث» درسث ًیسث؟ شکل درسث ایي کلوات را
تٌْیسید.
پاسخ :چْى ایي کلوات ،فارسی ُسحٌد ّ تا ًشاًَ ی «یّث» عرتی ًوی جْاًٌد ُوراٍ شًْد ،درسث ایي کلوات تَ
ایي جرجیة ًْشحَ هی شْد  :آشٌایی ،خْتی ،ایراًی .

