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  ....اين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته است: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  
  چه عاملي در موفقيت مترجم نقش بسزايي دارد؟. 1 

  توانايي درك و قدرت بيان. ب  آشنايي با موضوع متن اصلي. الف  
  تسلط بر رموز و ظرايف زبان. د    تسلط بر زبان مبدأ. ج  
  ي، چه نوع متني است؟هاي توصيف بارزترين نمونه متن. 2
  ادبي. د  تحليلي. ج  علمي. ب  تاريخي. الف  
  ؟باشد نميكداميك از موارد زير جزء ويژگيهاي ترجمه ارتباطي . 3
  .شود تر از متن اصلي و راحت خوانده مي مفصل. الف  
  .مترجم در خدمت خواننده است و براي او انتقال پيام مهمتر است. ب  
  .يابد مبدأ در نثر ترجمه انعكاس ميهاي فرهنگي زبان  ويژگي. ج  
  .شود صحيح ميتضعفها، نقصها و بي دقتي نويسنده . د  
  كدام است؟»  ��������حين غَرقت اذا كَثُرَ الملّا« ه معنايي عبارت ترجم. 4
  .شود ميغرق اگر ملوانان زياد شوند كشتي . ب  .ملوانان زياد شدند و كشتي غرق شد. الف  
  .آشپزها باعث شدند كه كشتي غرق شود. د  .شود يا بي نمك د آش يا شور ميآشپز كه دو تا ش. ج  
  هاي زير صحيح است؟ كداميك از گزينه. 5
  .رود كلمات و تعابير موجود در متون كهن، در متون معاصر هم به كار مي. الف  
  .شود در متون معاصر ديده مي) سجع(كلمات هماهنگ و موزون . ب  
  .هاي دستوري متون كهن است و مخاطب از ويژگيكاربرد ضماير غايب . ج  
  .دستور زبان در متون معاصر محدود و ساختمان آن ساده است. د  
  كدام است؟» إعتاد ايديسون أن يمضي الليلَ و هو يعمل في مختَبره « ترجمه ارتباطي عبارت . 6
  .ايديسون معموالً شبها در كارگاهش مشغول كار بود. الف  
    .گذراند طبق عادتش شب را در كارگاهش ميايديسون . ب  
  .كرد ايديسون هميشه شبها در كارگاهش كار مي. ج  
  .ايديسون معموالً شبها در آزمايشگاه مشغول بود. د  
  چيست؟» ضَرب علي سمعه «مراد از تعبير . 7
  .او را خواباند. د  .به حرف او گوش داد. ج  .او را گمراه كرد. ب  .به او صدمه زد. الف  
  را مشخص كنيد؟» إحتَرِم المكرم الضيف « در عبارت » ال«نوع . 8
  جنس. د  حضوري. ج  موصول. ب  ذكري. الف  
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  باشد؟ مي»  يفكنّا نَحتَرمه كصديقٍ و« عبارت تري از  كدام گزينه، ترجمه صحيح. 9
  .گذاشتيم به او به عنوان دوستي وفادار احترام مي. الف  
  .گذاشتيم به او احترام مي مثل دوستي وفادار. ب  
  .همانند دوستي وفادار به او احترام گذاشتيم. ج  
  .همانند يك دوست نسبت به او احترام گذاشتيم. د  
  كدام است؟» نفي و حتي« هاي همراه با نفي  معادل ترجمه تركيب. 10
  هنوز كه. د  به محض اينكه. ج  همچنان كه. ب  طور كه  همان. الف  
  شود؟ بر، جمله اسميه باشد، ترجمه به چه صورت ميدر صورتي كه خ. 11
  .شود مبتداي دوم ترجمه نمي. ب  .شود مبتداي اول ترجمه نمي. الف  
  .شود هاي ربطي استفاده مي از فعل. د    .شوند هر دو ترجمه مي. ج  
  كند؟ به فارسي، چگونه عمل مي» تركيبهاي وصفي اضافي« مترجم در ترجمه . 12
  .دهد اليه قرار مي صفت را بعد از مضاف. ب  .كند ب وصفي ترجمه ميبه صورت تركي. الف  
  .دهد صفت را بعد از مضاف قرار مي. د  .دهد معادل صفت مركب قرار مي. ج  
  در فعلهايي كه ارادي هستند، بهتر است از چه معادلي استفاده شود؟. 13
  خواستن. د  شروع كردن. ج  ادامه دادن. ب  داشتن. الف  
  به چه صورت ترجمه شده است؟» لم يعد سعيد معلّماً « در عبارت » عاد«فعل كمكي . 14
  .سعيد ديگر معلم نيست. ب    .سعيد معلم نيست. الف  
  .سعيد معلم نبوده است. د    .سعيد معلم نخواهد بود. ج  
  هاي پيرو كدامند؟ در زبان عربي پر كاربردترين جمله. 15
  حاليه و شرطيه. ب    وصفيه و حاليه. الف  
  اسميه و صله. د    اسميه و فعليه. ج  
  كدام است؟» اليوم خمرٌ و غداً أمرٌ « معادل ضرب المثل . 16
  .شير تو شير شد. ب  .گرديم آب در كوزه و ما تشنه لبان مي. الف  
  .چو فردا شود فكر فردا كنيم. د    .پز عالي، جيب خالي. ج  
  چيست؟» كانَ من المهم أنّ الفيلم يري النّور«منظور از عبارت . 17
  .مهم اين بود كه فيلم، روي پرده بيايد. ب  .مهم اين بود كه فيلم، نور ببيند. الف  
  .مهم اين بود كه فيلم، سفيد شود. د  .مهم اين بود كه فيلم، جايزه بگيرد. ج  
  .را به ترتيب مشخص كنيد» ه رحمت ايزدي پيوستب« عبارت بار عاطفي و  گونه زبانينوع . 18
  رسمي ادبي، خنثي. ب  آميز رسمي مذهبي،احترام. الف  
  رسمي اداري، مثبت. د    رسمي، مثبت. ج  
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  باشد؟ مي» اُعجب الطّالب بالكتابِ « كدام گزينه، ترجمه مناسب عبارت . 19
  .مددانشجو از كتاب خوشش آ. ب  .دانشجو كتاب را دوست داشت. الف  
  .دانشجو با كتاب عجين است. د  .دانشجو كتاب را پسنديد. ج  
  يابد؟ در چه موردي زمان ماضي به مضارع تغيير مي. 20
  همراه با ظرف زمان. د  »كان«بعد از . ج  »لم و لما«پس از . ب  بعد از قسم منفي. الف  
  كدام است؟» ميد الكُلّيهكان قَرار الطّالّبِ أن يتَحدثوا مع ع« در جمله » قرار« معادل . 21
  قطعنامه. د  مصوبه. ج  زمان مالقات. ب  تصميم. الف  
  به چه صورتي است؟» تُرجِم هذا الكتاب« مركب عبارت . 22

	�تم . ب    هذا الكتاب ��
	�قام . الف    هذا الكتاب 

	�قامت . ج  
	�تمت . د    هذا الكتاب   هذا الكتاب 
  عواملي بستگي دارد؟ ترجمه اسامي خاص به چه. 23
  بار تاريخي و قومي و محلي اسم. ب  معيار و آشنايي مترجم با آن اسم. الف  
  نوع متن، اهميت اسم، مخاطب. د  توانايي مترجم در جايگزين كردن معادل آن. ج  
  كدام است؟»  ������تُغلَق لسوء األحوال  ��
��موانئ  ����« ترجمه عنوان . 24
  .ط نامساعد جوي، هفت بندر مصر بسته اعالم شدبا وجود شراي. الف  
  .هفت بندر مصر به علت شرايط نامساعد آب و هوا بسته شدند. ب  
  .تعطيل شدن بنادر در مصر با وجود شرايط نامساعد آب و هوايي. ج  
  .بسته شدن هفت بندر مصر به علت شرايط نامساعد آب و هوا. د  
  باشند؟ دام ماه ميالدي ميمعادل ك» تشرين االول« و » شُباط« . 25
  سپتامبر ـ اوت. د  مه ـ آوريل. ج  فوريه ـ اكتبر. ب  ژوئن ـ نوامبر. الف  
  چه عاملي در گسترش دامنه اشتقاق زبان عربي نقش مهمي دارد؟. 26
  فرهنگ اصطالحات. ب    هاي عربي ترجمه. الف  
  فرهنگ لغت. د    مصادر منحوت. ج  
  كدامند؟» عولَمه«و  »علمنَه« معادل مصادر منحوت . 27
  جهاني شدن، عالم شدن. ب  دنيايي كردن، جهاني شدن. الف  
  دنيايي، اخروي. د    الئيك، مذهبي. ج  
  باشد؟ مي» معادلهاي پويا« كدام گزينه بيانگر . 28
  .اي مرز مشتركي دارند با معادلهاي كليشه. ب  .خصوصيات ثابت و هميشگي دارند. الف  
  .اعداد و ارقام جزء معادلهاي پويا هستند. د  .آفريند توجه به فضاي متن ميمترجم، آنها را با . ج  
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  شود؟ چگونه ترجمه مي» إنّ رئيس الوزراء أدلي بكلمات أمام المراسلين« جمله . 29
  .رئيس جمهور در اين جلسه نظرخود را مطرح كرد. الف  
  .رئيس جمهور رهنمودهايي از امام ايراد كرد. ب  
  .همه را به رهنمودهاي امام هدايت كردنخست وزير . ج  
  .نخست وزير، در برابر خبرنگاران، سخناني را ايراد كرد. د  
  در كدام گزينه آمده است؟» لن تُغامر علي كلّ اوراق �������
االطراف « ترجمه مناسب براي عبارت . 30
  .ها غمار نخواهند كرد كشورهاي غربي در سرمايه. الف  
  .ه سرمايه خود را به خطر نخواهند انداختكشورهاي غربي هم. ب  
  .كشورهاي غربي هرگز ريسك پذير نيستند. ج  
  .سرمايه كشورهاي غربي در معرض خطر نيست. د  
  

  سواالت تشريحي
  
  ) نمره2) (مورد 2. (هاي ترجمه معنايي و ارتباطي را بنويسيد ويژگي. 1
  
 ) نمره 3. (مراحل ترجمه را نام ببريد. 2
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