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 تاریخ نخستین ترجمه مربوط به چه زمانی است ؟  .9
 ب( قرن دوم هجری و در روزگار امویان .الف( زمانی که دو انسان نا هم زبان به هم رسیده اند 

  د( دوره عباسیان ج( پس از قرن چهارم
 واژه ترجمه تا قرن چهارم به چه معنایی به کار می رفت ؟  .2
  د( انتقال سبک ج( برگردان متنی به زبان دیگر ب( شرح حال الف( تفسیر 

 ؟ نیستکدام گزینه از شرایط مترجم   .9
 ب( آشنایی کامل با زبان مقصد الف( آشنایی کامل با زبان مبدأ 

  آشنایی با موضوع متن اصلی د( ج( آشنایی با زندگینامه نویسنده
 ؟ نداردکالم وابسته به خود در کدام متون کاربرد   .4
  د( متون شعر ج( متون داستانی ب( متون علمی تخیلی -الف( متون ادبی  

 ؟ نیستترجمه لفظ به لفظ در کدام مورد قابل استفاده   .5
 اداریب( نامه های مهم  الف( اسناد رسمی و مدارک تحصیلی 

  د( مراحل نخستین آموزش ترجمه ج( متون ادبی و داستانی
 می باشد ؟ نادرستترجمه کدام واژه   .0
  د( ایده آل = المثالّی  ج( خوب = الجّید ب( مطلوب = المنشود الف( مناسب = المالئم 

 کدام گزینه است ؟« َضَرَب في الماء » معنای اصطالحی   .1
  د( پا به فرار نهادن ج( اشک ریختن در آب گل آلود صید کردنب(  الف( شنا کردن 

 ؟ نیست ترجمه کدام گزینه صحیح  .9
 ب( عّض علی ُجرِحه : دندان روی جگر نهاد الف( عّض علی یده : پشیمان شد 

َر عن ساقیه : پا به فرار نهاد   د( خاضوا فی الحدیث : گفتگو را به پایان رساندند ج( َشمَّ
 در کدام گزینه موصوف و صفت گسسته به کار رفته است ؟  .1
  د( األزمان السالفة ج( السورة المبارکة ب( خامل الذکر الف( علی عباد الله الصالحین 

 مادر و پدر علی :  .91
  د( أّم علیٍّ و أب ج( ُاّم علیٍّ و أبیها ب( أمُّ علیٍّ و أبُوهُ  الف( أمُّ علیٍّ و أب علی 

ِه َما في الّسماواِت و ما في األرِض »    .99
ّ
 «َو ِلل

 .ب( آنچه در آسمان و زمین است برای خداست .الف( آنچه در آسمان و زمین است ، تنها ازآن خداست 
  .د( آنچه در آسمان و زمین است به خدا اختصاص دارد .ج( متعّلق به خداست آنچه در آسمان و زمین است

نیا وال َتنَس »    .92  «َنصیَبک من الدُّ
 .ب( بهره خویش را از دنیا فراموش نکن .الف( بهره خود را از دنیا فراموش شده بپندار 

  .د( بهره تو از دنیا به فراموشی سپرده شده است .ج( بهره خویش از دنیا را به فراموشی بسپار
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 سختی گرما در سواحل شّدت یافته است ؟  .99
واِحلالف( کان قدأثقل وطأة   واحل الحرِّ في السَّ  ب( ُیثِقل  وطآة الحرِّ في السَّ

واِحل واِحل ج( قد َثُقَلت َوطأة الحّر في السَّ   د( َثَقَل ُوطأة الحّر في السَّ
 ایران آن کشور را به رسمیت شناخته بود :  .94

 بتِلَک البالِد رسمّیا  ب( کانت ایراُن ُمعترفة   الف( کانت ایراُن تعترف بتلک البالد رسمّیا   
  د( کان االیراُن قد إعترَف تلک البالد إعترافا  رسمّیا   ج( ایران کان یقبل ذلک البلد بشکل رسمّي 

 .اخبار ، پیوسته از بغداد به او می رسید  .95
 ب( األخبار یأتی ِمن بغداَد دوما   الف( کانت األخبار تأتیها من بغداَد ُمتواِصلة   

  د( کان األخبار مازال تأتی إلیه ِمن بغدادَ  ج( کان قد أتی األخبار ِمن بغدادَ 
 .شاید مریم به کتابخانه دانشگاه تهران رفته باشد  .90

 ب( مریُم لیت أن یکون ذهَب إلی مکتبِة جامعة طهراَن  الف( لیت مریَم قد ذهبت إلی مکتبِه جامعِة طهراَن  
  د( ُرّبما مریُم أن تکوَن ذهبت إلی مکتبِة جامعِة طهراَن  َذَهَبت إلی مکتبِة جامعِة طهراَن ج( لّعل مریَم تکوُن قد 

 : نمی کنددر کدام گزینه فعل ماضی بر مفهوم زمان آینده داللت   .91
 ب( إنصَرَف القوُم َنحَو خراساَن  الف( إذا َوَقَعِت الواقعةُ  

  ماداَمِت الّسماواُت و األرُض د( خالدین فیها  ج( و إن عدّتم ُعدنا
 مبارزان فلسطینی زندگی تحت فشار اشغال صهیونیستی را رد می کنند :  .99

 الف( المناضلون الفلسطینّیون َیرفضون العیَش تحَت َوطأِة اإلحتالل الّصهیونّي  
 ب( َرَفَض المجاهدون الفلسطینّیون العیش تحت وطأِة اإلحتالل الّصهیونّي 

 یقبل الجنود الفلسطیني العیشة تحَت َوطأة اإلحتالل الّصهیونيج( ال 
  د( المجاهدین الفلسطینّیون رفضوا العیش تحت وطأِة اإلحتالل الّصهیونّي 

 َنرجو أن َنراُکم ُهناَک :  .91
 .ب( امیدواریم شما را آنجا ببینیم .الف( کاش شما را در آنجا دیده بودیم 

  .د( چه بسا شما آنجا دیده شوید .یابیدج( شاید شما آنجا حضور 
 کشورهای عربی خواهند فهمید که ایران در طول تاریخ ، دوست آنها بوده است :  .21

 الف( َسَتفَهُم البالُد العربّیه أّن ایراَن کاَنت صدیَقَتها علی َمَدی التاریخ 
 التاریخب( َسُیوّجه البلدان العربّیه أنَّ ایراَن صدیُقهم علی مدی 

 ج( فهموا البالد العربیِة أّن ایراَن تکون صدیقها علی مدی التاریخ
  د( تعرف البلدان العربیُه أنَّ ایران یکون صدیقا  لهم علی مدی التاریخ

قافِة اإلیرانّیِة :  .29 ُهم صیٌت ذائٌع في تاریخ الثَّ
َ
 کان ل

 .ب( آنان در تاریخ فرهنگ ایران ، آوازه ای بلند داشتند .بلند آنان داشتالف( تاریخ فرهنگ ایران تأثیر زیادی در آوازه  
  .د( آوازه ی بلند آنان در تاریخ فرهنگ ایران وجود ندارد .ج( تاریخ فرهنگی ایران دارای شهرت زیادی می باشد
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 إّن البالد اإلسالمّیَة في حاجٍة إلی الّتسآخِی و األّتحاِد :  .22
 .ب( کشورهای اسالمی همواره نیاز به برادری و اتحاد داشتند .اسالمی به برادری و اتحاد نیاز دارندالف( کشورهای  

  .د( کشورهای اسالمی نیازی به برادری و اتحاد ندارند .ج( کشورهای اسالمی به سمت برادری و اتحاد حرکت می کنند
 فاطمه از عربی خوشش می آید :  .29

  د( ما یعجب الفاطمُة العربیةُ  ج( الفاطمة یعجیبه العربیة ب( ُتَعِجُب فاطمَة العربیةُ  الفاطمةالف( یعجب العربي  
 َجَعلنا العدّو َیَتراَجُع ِمن أرِضنا :  .24

 .ب( دشمن وادار شد از سرزمینش عقب نشینی کند .الف( دشمن باعث شد از سرزمینمان عقب نشینی کنیم 
  .د( عقب نشینی ما باعث دور شدن دشمن از سرزمینش شد .که از سرزمین ما عقب نشینی کندج( ما دشمن را وادار کردیم 

 علی هنوز عربی می خواند :  .25
  د( کان یدرس علی العربیِة  ج( مادام یَدَرَس علی العربیِة  ب( یَدَرَس علی العربیِة دوما   الف( مازال علیٌّ یدرس العربّیِة  

 موذن را شنیدم ، مشغول وضو گرفتن شدم :به محض اینکه صدای   .20
 ب( فور إستماع صوت الموّذن َوّضأُت  الف( ما إن سمعُت صوَت الموّذن حّتی بدأُت َاَتَوّضاُ  

  د( سمعُت صوُت الموّذن و بدأُت أن َاَتوّضاُ  ج( بدأت بالوضوِء حین سمعُت صوَت الموّذن
 الشباُب داعیُة الِهَرم :  .21

 ب( جوانی فراخواننده پیری است به دنبال پیری استالف( جوان  
  د( در جوانی پیری فرا می رسد ج( جوانان پیران را دعوت کننده هستند

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


