
FARSÇA İLK ADIM BİRİNCİ KİTAP 

ALIŞTIRMA CEVAPLARI 
 

 

DERS 2 
S. 17 

آباد  –آسان  –باستان  –سان  –دوستان  –دَستان  –بُستان  –تابان  –داد  –دست  –بست  –ديدن 

 بوستان –بيست  –بيتاب  –بَد  –تاب  –بُت  –

S. 19-20 

 –بَستَر  –زادَن  –آزار  –آسان  –باران  –روسری  –آزادی  –زِندان  –زود  –بيد  –ديد  –زرد 

 بار اَنداز –نَدارَد  –نادان  –پَروَردَن  –زَدَن  –بُردن  –دُزديدن 

S. 23-24 

 –دانِشجو  –شاد  –دور  –دام  –مور  –جان  –دَشت  –شَمس  –رَسم  –نَم  –مَن  –شَب  –مَرد 

 تَمرين –ثابت  –نَماز  –اِمروز  –ايران  –سَنجاب  –نِجات  –جادو  –زَمان  –ديشب  –ديروز 

S. 26-27 

 –محمّد  –جنس  –شکر  –کاسه  –حرارت  –کمر  –چک  –خار  –چون  –چرم  –خون  –خام 

 کبريت –کتاب  –کمانچه  –چادر  –شکستن  –خراسان  –کرمان  –کامران  –خسارت 

S. 29-30 

 –صاحب  –خصوصی  –حاصل  –ماضی  –ضرر  –مطرب  –ضرب  –طور  –خاص  –طرب 

 –مضر  –مظنون  –حضور  –حاضر  –خاطرات  –صادرات  –کاظم  –ضامن  –تضمين  –اختصار 

 مخصوص –اضطراب  –خطير 

S. 32 

ت رقاب –قدرت  –معاصر  –مقدار  –عبور  –سابق  –سفر  –مغرب  –قير  –قدر  –قصر  –فارسی 

 شمع –مسافرت  - -سفير  –فاخر  –غريب  –فقير  –فروش  –

S. 35-36 

 –ياد  –الله  –الل  –گردش  –گندم  –مهوش  –هوش  –لوبيا  –گاری  –کاغذ  –قلم  –برگ 

 –کشور  –موقع  –روغن  –ليوان  –دانشگاه  –همهمه  –نامه  –ديوانه  –مهتاب  –آهسته  –يواش 

 تحصيل –ضايع  –زاير  –حوصله  –ميوه  –ميدان  –گهواره  –اسالم  –پيغام  –عينک 

 



DERS 3 

S. 40-41 

 –ها آن –اين  –آن  –پير  –جوان  –دختر  –پسر  –زن  –مرد  –توپ  –تهران 

 –روز  –شب  –چيست  –پنجره  –در  –صندلی  –ميز  –استاد  –دانشجو  –آقا  –خانم  –ها اين

 –امروز  –گران  –ارزان  –اعتراض  –معروف  –عبور  –عيب 

 –فر ص –لذّت  –ظهر  –صبح  –تصوّر  –تأثير  –مسرور  –مربّع  –سوال  –مثالً  –ديشب  –ديروز 

 انشا –صحرا 

DERS 4 
S. 49-51 

A 

 آن مرد است. -1

 آن زن است. -2

 اين کتاب است. -3

 اين قلم است. -4

 آن دفتر است. -5

 آن مداد است. -6

 سياه است.آن تخته -7

 آن گچ است. -8

 آموز )شاگرد( است.آن دانش -9

 آن معلّم است.  -10

 آن دانشجو است.  -11

 او مرد است.  -12

 او زن است.  -13

 آن در است.  -14

 آن پنچره است.  -15

 اين کُت است.  -16

 اين شلوار است.  -17

 اين پيراهن است.  -18



 آن ديوار است.  -19

 آن ساعت است.  -20

 آن ديوار سفيد است.  -21

 ای است.اين ميز قهوه  -22

 اين صندلی کوچک است.  -23
B 

 آن کفش بزرگ است. -1

 آن دست است. -2

 آن م. سياه است. -3

 اين پيراهن زرد است. -4

 انی است.آن دختر اير -5

 آن پنجره تميز است. -6

 اين کالس بد است. -7

 آن کالس خوب است. -8

 هوا گرم است. -9

 آسمان آبی است.  -10

S. 55-58 
A 

 آن کتاب است. -1

 آن کتاب نيست. -2

 )آيا( آن کتاب است؟ -3

 احمد حاضر است. -4

 احمد حاضر نيست. -5

 )آيا( احمد حاضر است؟ -6

 آن مداد روی ميز است. -7

 آن ميز کنار پنجره است. -8

 کنار پنجره است؟ )آيا( آن ميز -9

 او دانشجو نيست.  -10



 )آيا( او دانشجو است؟  -11

 امروز جمعه است.  -12

 )آيا( امروز جمعه است؟  -13

 امروز جمعه نيست.  -14

 او دفتر ندارد.  -15

 )آيا( او دفتر دارد؟  -16

 پروين کجاست؟  -17

 آن زن کيست؟  -18

 اين کتاب چيست؟  -19

 نامِ شما چيست؟  -20

 شما چطور هستيد؟ )حالِ شما چطور است؟(  -21

 چطور است؟ پدرِ شما -22

 رود؟او کِی به خانه می  -23

 آيد؟چرا علی اينجا نمی  -24

B 

 بله، او معلّم است. / نه، او معلّم نيست. -1

 بله، او دانشجو است. / نه، او دانشجو نيست. -2

 بله، آنها قلم هستند. / نه، آنها قلم نيستند. -3

 بله، مداد روی ميز است. / نه، مداد روز ميز نيست. -4

 است. / نه، احمد در کالس نيست.بله، احمد در کالس  -5

 بله، او اينجاست. / نه، او اينجا نيست. -6

 بله، آقای جوادی در خانه است. / نه، آقای جوادی در خانه نيست. -7

 بله، پروين در کالس است. / نه، پروين در کالس نيست. -8

 بله، قلم روی کتاب است. / نه، قلم روی کتاب نيست. -9

 بله، آن کتاب خوب است. / نه، آن کتاب خوب نيست.  -10

 بله، آن معلّم ايرانی است. / نه، آن معلّم ايرانی نيست.  -11

 بله، امروز جمعه است. / نه، امروز جمعه نيست.  -12

 بله، حاال ظهر است. / نه، حاال ظهر نيست.  -13



 بله، او مداد دارد. / نه، او مداد ندارد.  -14

 رود./ نه، او به دانشگاه نمی رود.بله، او به دانشگاه می  -15

 رويم.رويم. / نه، ما به خانه نمیبله، ما به خانه می  -16

 بله، مريم حاضر است. / نه، مريم حاضر نيست.  -17

 بله، علی غايب است. / نه، علی غايب نيست.  -18

C 

 ?O nedirاو چيست؟ /  -1

 ?O kimdirاو کيست؟ /  -2

 ?Pervin nerededirپروين کجاست؟ /  -3

 ?Kim sınıftadırکی در کالس است؟ /  -4

 ?Kim hazırdır/  کی حاضر است؟ -5

 ?Ahmet’in nesi var/  احمد چه )چی( دارد؟ -6

 ?Kaç kız sınıftadır/  ؟چند دختر در کالس هستند -7

 ?O ne zaman üniversiteye gidiyorرود؟ / او کِی به دانشگاه می -8

 ?Pervin ne zaman eve gidiyor/  رود؟پروين کِی به خانه می -9

 ?Kaç kalem masanın üzerindedir/  چند قلم روی ميز است؟  -10

 ?Hasan’ın kaç kalemi var/  حسن چند کتاب دارد؟  -11

 ?Hava nasıl/  هوا چطور است؟  -12

 ?Kim buradadır/  کی اينجاست؟  -13

 ?O niçin üniversiteye geç geldi/  چرا او به دانشگاه دير آمد؟  -14

 ?Niçin bugün üniversiteye gelmiyor/  آيد؟چرا امروز به دانشگاه نمی  -15

 ?Siz nesiniz/  شما چه )چی( هستيد؟  -16

 ?O nedir/  ؟او چيست -17

DERS 5 

S. 65-66 
A 

 هفتاد و سه  شانزده  نه

 صد شصت و دو  سه



 صد و دوازده  بيست  دو

 سيصد و پانزده بيست و يک  هشت

 سی و هشتچهارصد و  بيست و پنج  ده

 هفتصد و چهل و پنج چهل و هشت  پانزده

 پانصد پنجاه و دو  نوزده

 هفتصد و پنجاه و يک نود و شش  هجده

B 

 
 ده مداد .1

 هشت صندلی .2

 پنج پسر در خيابان هستند. .3

 هفت دختر در کالس هستند. .4

 سه بّچه در حيات هستند. .5

 يازده قلم روی ميز است. .6

 بيست و يک صندلی آنجا است. .7

 نوزده قلم .8

 بيست و هفت پسر و دختر .9

 پنج صندلی و دو ميز .10

 يک خانم و يک آقا .11

 پنجاه کتاب و چهل قلم .12

 هفتاد و دو بچّه .13

 نود و سه درخت .14

 چهار کتاب، دو دفتر و يک ميز آنجا است. .15

 سه درخت و دو صندلی در باغ است. .16

S. 65-66 
A 

 پنجم / پنجمين

 ششم / ششمين

 اوّل / اوّلين

 دوّم / دوّمين

 سوّم / سوبمين



 هفتم / هفتمين

 هشتم / هشتمين

 نهم / نهمين

 دهم / دهمين

 يازدهم / يازدهمين

 سيزدهم / سيزدهمين

 دوازدهم / دوازدهمين

 بيست و يکم / بيست و يکمين

 بيست و دوّم / بيست و دوّمين

 بيست و سوبم / بيست و سوّمين

 بيست و هفتم / بيست و هفتمين

 صدم / صدمين

 بيست و يکمينصد و بيست و يکم / صد و 

 دهمنُه

 پنجميک

 دوسوّم

 هشتمشش

 دوازدهمهفت

 ششمسه

B 

 . روزِ سوبم3  . روزِ دوّم2  . روزِ اوّل1

 . سوّمين روزِ هفته6  . اوّلطن ماهِ سال5  . هفتة چهارم4

 . اوّلين فصل9  . سوّمين ميز8  . دهمين نفر7

 کيلومترِ هفتم. 12 . دوازدهمين ساعتِ روز11 . دوّمين فصلِ سال10

 صدمِ يک کيلومتر. يک15 دهمِ يک سانتيمتر. يک14  . دوپنجمِ کتاب13

 شصتمِ ساعت. يک16

C 
1. Bir kitap oradadır. / Orada bir kitap var. 



2. Üç defter buradadır. / Burada üç defter var. 
3. Yedi ağaç bahçededir. /Bahçede yedi ağaç var. 
4. Dört hanımefendi ve iki çocuk bahçededir. 
5. Yirmi bir kişi sınıftadır. 
6. Kırk beş kız ve oğlan sınıftadır. 
7. Üç kitap ve yedi defter masanın üzerindedir. 
8. Bir sınıf ve otuz öğrenci 
9. İki ay ve altı gün 
10. Bir yıl ve dokuz ay 
11. Dört ay ve bir hafta 
12. Bir saat ve yirmi dakika 
13. İki dakika ve yirmi beş saniye 
14. Bir buçuk saat 
15. İki saat ve on beş dakika (çeyrek) 
16. Sekiz litre petrol 
17. Dokuz metre on yedi santimetre 
18. Yirmi birinci ders 
19. Yirmi birinci ders 
20. Kitabın üçte biri 
21. Dersin yarısı 
22. Yılın birinci ayı 
23. Yılın üçüncü mevsimi 
24. Sekizinci sayı 
25. Birinci kişi 
26. İkinci kişi 
27. Üçüncü kişi 
28. Bir kilo patates 
29. İki kilo soğan 
30. On kilo pirinç 
31. Üç buçuk kilo şeker 
32. Gece yarısı 
33. Gece yarısı 
34. Kitabın üçte ikisi 
35. Dördüncü sandalye 
36. Beşinci ev 
37. Üçüncü toplantı 
38. Birinci sınıf 



39. Sınıfın birinci toplantısı 
40. Yedi metre kumaş 

DERS 6 
S. 81-82 

A 

 . میزها4  ها. کتاب3  ها. قلم2   مدادها. 1

 /دانشجوها. دانشجویان8 ها. پنجره7  . درها6  ها. صندلی5

 . دختران/دخترها12 پسران/پسرها. 11 ها. کالس10  /استادها . استادان9

 . آقایان/آقاها16 ها. بّچگان/بّچه15 /مردها . مردان14  ها. زنان/زن13

 هابرگ. 20  هاگل. 19 هادرختان/درخت. 18  هاخانم. 17

 ها. صورت24 هادست. 23  سرها. 22  ها/میوجات. میوه21

 . پاها26  ها. چشمان/چشم25

 
B 

 شاگرد. 4  گوش. 3  بینی. 2   لب. 1

 ستاره. 8  این. 7  آن. 6   دفتر. 5

 پرنده. 12  مسجد. 11 شخص. 10   دوست. 9

 سال. 16  قانون. 15 حقیقت. 14   خانه. 13

 تعطیل. 18   ده. 17
C 
 ها. زن و بچّه1

 . دختران و پسران آنجا هستند2

 ها در باغ هستند.ها و درخت. گل3

 . آسمان و ستارگان4

 . شهرها و کشورها5

 هاها و باغخانه. 6

 . معلّم و شاگردان در کالس هستند.7

 ها و دفترها روی ميز است.. کتاب8

 . يک زن و سه دختر در خانه هستند.9

 آموزاگرد/دانش. يک کالس و بيست ش10

 هاروزها و هفته. 11

 . يک هفته و چهار روز12

 . دو سال و پنج ماه13

 . مادران و پدران14

 ها و آقايان. خانم15



 . مردان و زنان16

 ها/رودهاها و رودخانه. کوه17

 . يک دهان و دو ابرو18

 ها و ابروها. چشم19

 ها و بازوها. انگشت20

 . دانشگاه و دانشجويان21

DERS 7 

S. 87-88 
A 

 اییک مدرسه یک مدرسه  ایمدرسه

 ایيک بچّه  يک بچّه  ایهبچّ

 هايیبچّه

 يک مادری  يک مادر  مادری

 مادرانی

 مادرهايی

 يک کوهی  يک کوه  کوهی

 يک صحرايی يک صحرا  صحرايی

 ایيک ستاره يک ستاره  ایستاره

 يک دارويی  يک دارو  دارويی

 ایيک پرنده يک پرنده  ایپرنده

 يک ابرويی  يک ابرو  یابروي

 يک غذايی  يک غذا  غذايی

 يک سينيی  يک سينی  سينيی

B 
 )آن( يک کتاب )کتابی/يک کتابی( است.. 1

 )آن( کتاب است.. 2

 )آن( مرد آنجاست.. 3

 . مردی )يک مرد/يک مردی( آنجاست.4

 مرد و زن. 5



 . مرد و زنی6

 . مردان و زنان7

 . مردان و زنانی آنجا هستند.8

 . آهو در باغ است.9

 . آهويی )يک آهو/يک آهويی( در باغ است.10

 هايی در خيابان هستند.. بچّه11

 ند.. پنج بچّه در خانه هست12

 . ستارگان در آسمان هستند.13

 ها و ميزهايی در کالس است.. صندلی14

 . قلم اينجا است و مداد آنجا است.15

 . شاگردانی در مدرسه هستند.16

 . دختر، زن و پسری در باغ هستند.17

 . کشتی و قايقی در دريا است.18

 ای( روی درخت است.ای )يک پرنده/يک پرنده. پرنده19

 مادر است و او يک پدر است.. او يک 20

 . سينيی )يک سينی/يک سينيی( روی ميز است.21

DERS 8 

S. 93-94 
A 

 اين کتاب. 1

 ها. اين کتاب2

 آن قلم. 3

 ها. آن قلم4

 اين، خوب است.. 5

 ها، خوب هستند.. اين6

 . اين کتاب، خوب است.7

 ها، خوب است.. اين کتاب8

 . آن يک ميز9



 . آن پنج ميز10

 . اين چهار بچّه11

 . آن ده دختر12

 . اين مادر و آن پدر13

 . اين مادر است و آن پدر است.14

 هستند. . آن پسران، آنجا15

 ها، پسران )پسر( هستند.. آن16

 . اين درخت، بلند است.17

 . اين درختان، بلند هستند.18

 . اين خانه، کوچک است.19

 . آن خانه، بزرگ است.20

 ها، قديمی هستند.. آن خانه21

 . اين دو پنجره، تميز هستند.22

 . آن سه پيراهن، کثيف هستند.23

B 
1. Bu ev 
2. O ev 
3. Bu evler 
4. O evler 
5. Bu üç ağaç 
6. O yedi ağaç 
7. Bu kalemdir. 
8. Bunlar kurşunkalemdir. 
9. Bu kalemler siyahtır. 
10. O kurşunkalemler yeşildir. 
11. Onlar çiçektir. 
12. O dört çiçek kırmızıdır. 
13. O üç çiçek sarıdır. 
14. O kadın bahçededir. 
15. Bu adam caddededir. 
16. O çocuklar buradadırlar. 
17. O kızlar oradadırlar. 



18. O hanımefendi ve beyefendi evdedirler. 
19. Onlar öğrencidirler/üniversite öğrencisidirler. 
20. Bunlar hocadırlar/profesördürler. 
21. O üç kitap ve bu iki kurşunkalem beyazdır(lar). 
22. Bu kitap iyidir. 
23. O kitaplar kötüdür. 

 


