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 سرو كار دارد؟ يك ارتباط زبانيموجود در  ياطالعات يبا محتوا يان معنيمختلف ب يك از جنبه هايكدام .1

  يصور يمعنا. د   يبافت يمعنا. ج   يساختار يب معنا  يارجاع يمعنا. الف

ن يمختلف مناسب تر يان اشكال و گونه هايد از ميمجدد با ي، مترجم در رمزگذاريان معنيمختلف ب يك از جنبه هايدر كدام. 2

 واژه را انتخاب كند؟

  حيصر يمعنا. د   يبافت يمعنا. ج   يساختار يمعنا. ب   يارجاع يمعنا. الف

 باشد؟  يم نادرستك متن يدر  يديكل ير در رابطه با واژه هايك از موارد زيكدام. 3

  . شوند يك متن تكرار ميبار ها در . الف

  . دارند ييشوند كه استقالل معنا ين واژه ميشامل چند. ب

  . گر لغت ها دارندياز د يشتريت بيدرك و انتقال محتوا اهم يبرا. ج

 . بسته به  حجم و موضوع متن متفاوت است يديكل يتعداد واژه ها. د

 ست؟يچ ند كار ترجمهيفه مترجم در فراين وظياول. 4

   يرمز گذار. د   ييرمز گشا. ج  ييمقابله محتوا. ب  سيش نويه پيته. الف

 . است ................ت يماه يكلمه دارا ييو صورت معنا ييصورت آوا. 5

   يحيتلو. د  يقانون. ج  يقرارداد. ب  يمنطق. الف

 ر نادرست است؟ يز يك از واژه هايكدام يفارس يوه اماليش.6

  بزرگداشت. د  ك باره ي. ج  دستفروش. ب  ك يكدام. الف

 ح است؟ ير صحينه زيكلمه كدام گز يدر مورد ارتباط صورت و معنا.7

  .  واحد است يك معناي يهر صورت در زبان دارا. الف

  .شود يان ميب ييك صورت آوايبا  ييهر معنا. ب

  . آنها مشخص كرد يج و شكل ظاهريرا يتوان از معنا ينقش و مفهوم كلمات را م. ج

  .آنها ييكنند نه شكل آوا ين مييكلمات را عوامل مختلف تع ييت معنايهو. د

 است؟  "يزبان علم" ير از مشخصه هايك از موارد زيكدام.8

  ت گفتار يش از  حد واژه ها به موقعيب يوابستگ. الف

  آنها  يتنوع در نوع كلمه ها از لحاظ صورت و معنا. ب

  ان يله ها و سبك بتنوع در ساخت جم. ج

   يو خبر ينسبتا طوالن يجمله ها. د
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له يك هستند به وسيبه هم نزد يرا كه از لحاظ مفهوم يديكل يسازد كه واژه ها ير مترجم را ملزم ميك از اصول زيكدام. 9

 ك معادل استفاده كند؟ يهر اصطالح از  يهم خانواده در زبان هدف انتخاب كند و در سراسر متن برا يمعادل ها

   يابيمفهوم . د   يابيمعادل . ج   يداريپا. ب   ييمعنا يامانت دار. الف

 ر كدام است؟ ين ترجمه جمله زيمناسب تر.10

Who on earth can speak seven foreign languages so fluently? 

  را آنقدر روان صحبت كند؟  يتواند هفت زبان خارج ين ميزم يدر رو يچه كس. الف

  را آنقدر روان صحبت كند؟  يهست كه بتواند هفت زبان خارج ين كسيزم يا در رويآ. ب

  ن آنچنان روان تكلم كند؟  يزم يرو يتواند به هفت زبان خارج يم يچه كس. ج

  آنقدر روان صحبت كند؟  يتواند به هفت زبان خارج يم ياساسا چه كس. د

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.11

the question of attendance at the meeting. brought upJohn  

     Improve. د   Lift. ج    Grow. ب   Raise. الف

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.12

They are all very similar. All cut from the same cloth, so to speak. 

     It is so clear. د   We can guess. ج    One could say. ب   It means so. الف

 است؟ نادرست يح كلمات فارسير در رابطه با نگارش صحيك از موارد  زيكدام .13

  . در همه جا جدا نوشته شود "به". ب . جمع در اكثر موارد جدا نوشته شود "يها". الف

  . در همه جا جدا نوشته شود "چه". د . در همه جا جدا نوشته شود "يم". ج

 شود؟  ياستفاده م يم نقطه گذاريك از عالياز كدام ينقل شده از كس ين گفته هايع ينشان دادن ابتدا و انتها يبرا .14

  ؛  .د  "...". ج  .   ...ب  ) .   ( الف

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.15

He felt very flat after his friends had gone home. 
    smooth. د  peaceful. ج    excited. ب   lifeless. الف

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.16

how the proposals can be carried out examineIt is necessary to  

    دن يوارس. د  امتحان گرفتن. ج  آزمودن. ب  كردن  يبررس. الف

 It was coined to describe the new monetary system: ر كدام است؟ يجمله ز ين ترجمه برايبهتر. 17

  . ن اصطالح را وضع كردنديد ايجد يف نظام پوليتوص يبرا. الف

  . د بوديجد يف نظام پوليد به منظور توصيجد يضرب سكه ها. ب

  . ن سكه ها پرداختنديد به ضرب ايجد يف نظام پوليتوص يبرا. ج

  .د درست كردنديجد يستم اقتصاديف سيتوص يرا برا يمسكوكات. د
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  ست؟يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.18

views on modern linguistics. pronouncedShe has very  

    well-defined. د  prominent. ج        clarified. ب   expressed. الف

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.19

in the space. room-elbow There is a lot of 

   space. د  movement. ج        freedom. ب   air. الف

 ر كدام است؟ يكلمه مشخص شده در جمله ز يبرا ين معادل فارسيمناسب تر.20

resemblance to her older sister. strikingMary bears a  

  ر  يچشمگ. د  ر ينظ يب. ج  بيعج. ب  برجسته . الف

 ر كدام است؟يجمله ز ين ترجمه برايبهتر.21

Especially about this issue, the managing director made a categorical statement.   

  .ت عمل كردين مساله خاص با قاطعير عامل در مورد ايمد. الف

  . رعامل با صراحت صحبت كردين مساله، مديبه خصوص در مورد ا. ب

  .   شان دادت خود را نيژه قاطعير عامل به طور وين مساله مديدر خصوص ا. ج

  . را خاطر نشان كرد ين مساله مقوله خاصير عامل به خصوص در مورد ايمد. د

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.22

day in December. fatefulShe looked back now to that  

    essential. د  significant. ج  realistic. ب   loyal. الف

ج و ين صاحب نظران و محققان رشته مربوطه رايرا انتخاب كند كه در ب ييد معادل هايمترجم با .…………بر طبق اصل .23

 . مورد قبول باشد

  يرمز گذار. د  ييمعنا  يامانت دار. ج  ت يمقبول. ب   يداريپا. الف

 دارد؟ يير كلمه مشخص شده چه معنايدر جمله ز.24

The businessmen offered him $ 5000 under the table to vote against the bill.   

  توافق. د  جدول پايين . ج  زيمپايين . ب  رشوه . الف

 ست؟ يده شده است چير آن خط كشيكه ز يكلمه ا يمعادل مناسب برا.25

itself 40 miles an hour.  propelEvery bee strokes its wings 440 2mes a second to  

    Move forward. ب       Break apart. الف

    Change the direction. د    Cause to separate. ج
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 ر كدام است؟يجمله ز ين ترجمه برايمناسب تر.26

No sooner had she said it than she burst into tears  
  . ه افتاديبزند به گر يزودتر از آنكه بخواهد حرف.  الف

  . ه افتادين حرف را گفت به گرينكه ايبه محض ا. ب 

  ه افتاد؟ ين حرف را بزند به گريا زودتر از آنكه ايآ. ج

  . ه نكنديبزند گر ينتوانست زودتر از آنكه حرف. د

 كدامست؟    Maryam arrived out of the blueجمله  يترجمه مناسب برا.27

  . رون آمديب يم با لباس آبيمر. ب  . وارد شد يم با لباس آبيمر. الف

  . دياز راه رس يم با لباس آبيمر. د  . رمنتظره وارد  شديم به طورغيمر. ج

 ر كدام است؟ يكلمه مشخص شده در جمله ز يبرا ين معادل فارسيمناسب تر.28

Nobody forgets the great depression of the 1930s.  

  ركود. د  گودال . ج  انقباض. ب   يافسردگ. الف

 ر كدام است؟ يكلمه مشخص شده در جمله ز يبرا ين معادل فارسيمناسب تر.29

10 of this Conven2on guarantees free speech. Article  
  ن نامهييآ. د  ماده . ج  فيحرف تعر. ب  مقاله . الف

 ر كدام است؟ يكلمه مشخص شده در جمله ز يبرا ين معادل فارسيمناسب تر.30

awful weather! bloodyWhat  

 انهيوحش. د   يليخ. ج  نيخون. ب  خون آلود . الف
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