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  --    
 

  ؟تواند ترجمه شود نمي "سازي معادل”كداميك از موارد زير به شيوه ي . 1

  Pseudonym. ب  hard-headed   . الف 

 Blackboard. د  asgastroscope. ج 

 ؟به شيوه بيان در متن  مبدأ و رعايت آن در متن مقصد ياري مي دهدكداميك از نشانه هاي زير مترجم را در پي بردن . 2

 نشانه هاي آوايي   . ب نشانهاي گونه ي زباني    . الف 

 نشانهاي نوع كالم   . د  نشانه هاي معنايي. ج 

موارد زير در  سي صفتي قديمي است كه در متون رسمي به كار مي رود، كدام يك ازليدر انگ "comely"باتوجه به اين كه . 3

 ؟آن مي باشد ايفارسي معادل مناسب تري بر

 نكوروي. د خوش بر و رو. ج خوشگل. ب خوش قيافه     . الف 

 ؟ طلحترين معادل ها استفاده مي شوددر كدام يك از انواع ترجمه از مص. 4

 ترجمه توصيفي     . د ترجمه معنايي   . ج ترجمه  رسمي. ب ترجمه ارتباطي     . الف 

 . مناسب تر است................. براي ترجمه متن هاي توصيفي غالبا شيوه . 5

 ارتباطي     . د     تلويحيترجمه . ج ترجمه اصطالحي. ب ترجمه معنايي    . الف 

 است؟را در متني توصيفي ترجمه كنيم ، كداميك از موارد زير مناسب تر  "  Sunday clothes "چنانچه بخواهيم عبارت  . 6

 لباس هاي رسمي. ب  لباس هاي راحتي. الف 

 لباس روز يكشنبه. د   لباس مهماني                 . ج 

 .ناميده مي شوند....... ...........................در خواننده مي باشند متون احساسي متوني كه هدف آنها ايجاد تأثير . 7

 خطابي. د اطالعاتي. ج توصيفي       . ب حقوقي .الف 

 .باشد مي........................................بر حسب نوع متن  واحد ترجمه در متون خطابي. 8

  د بن. د  كلمه. ج جمله. ب متغير. الف 

. .....................آن  كه نشان مي دهد"Ye know what I am now. I know what I mint to be" اين نمونه امالء كلمات در . 9

 .است

 رسمي. د مذهبي. ج قديمي  . ب محاوره اي. الف 

 .....................................توان  ميهرگاه تشخيص گونه محاوره اي در سطح نحوي ميسر نباشد. 10

 انتخاب واژگاني مناسب گونه زباني را انتخاب كردتوجه به  با .الف 

 .اده نمودفاستاز تركيبات اماليي نا آشنا و خود ساخته . ب 

 .از ساخت نحوي ديگري كه معادل آن باشد استفاده كرد. ج 

 .با توجه به نثر راوي آن را ترجمه كرد. د 
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 ................................اند بهتر است مترجم  در ترجمه اسامي خاص كه مترجمان پيشين آنها را به صورتهاي گوناگون ضبط كرده. 11

 .را اختيار كند كه تداول بيشتري داردن ضبطي آ . الف 

 .ضبط تازه اي ابداع كند. ب 

 .آن را آوانگاري كند . ج 

 .از ترجمه ي حرف نگار استفاده كند . د 

 ؟كداميك از ترجمه هاي زير مفهومي است. 12

               God’s pauper سرگشته راه حق . الف 

   the time machineماشين زمان . ب 

     The red badge of courageسرخ دليري   نشان. ج 

 sidhartha ارتا   پذس. د 

 .......................................نثرهاي داستاني و روايتي انگليسي صورت فعل ماضي سادهترجمه در . 13

 .الوه بر ماضي ساده مي تواند بصورت ماضي استمراري و بعيد هم ترجمه شودع .الف 

 ترجمه مي شودهم بصورت ماضي بعيد . ب 

 .فقط به صورت ماضي ساده ترجمه مي شود. ج 

 .ترجمه مي شودهم به صورت ماضي استمراري . د 

چنانچه معادلي را يافته ايم كه با متن تناسب ندارد و نياز به يافتن معادل دقيقتري مي باشد، كداميك از فرهنگ هاي زير . 14

 مناسب تر است؟ 

  Advanced Learners. ب   فرهنگ هاي تخصصي. الف 

 Roget’s Thesaurus. د فرهنگ فارسي به انگليسي آريانپور   . ج 

 كدام ترجمه مناسب بخشي است كه زير آن خط كشيده شده است؟. 15

 "He was thinking over some words of an unfashionable old book" 

 استفاده نشده. د كهنه    . ج از مد افتاده    . ب منسوخ. الف 

16. "But Catherine dies- she has to die-  to allow Fredric to keep his tragic view of himself " 

   تعهد كند. د تقبل كنند. ج  د امكان ياب. ب    تاييد شود. الف 

 كدام ترجمه براي جمالت زيرمناسب تراست؟. 17

"Technology is going to change our life." 

  .                                زندگي ما توسط تكنولوژي تغييرداده مي شود. الف 

 .تكنولوژي قصد دارد تا زندگي ما را تغيير دهد  ب 

 .تكنولوژي زندگي ما راتغيير مي دهد. ج 

 .تكنولوژي مي رود تا زندگي ما را تغيير دهد. د 
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 18. "it continued to slide on the water for a very short distance." 

 .فاصله بسيار كوتاهي را روي آب لغزيد. الف 

 .براي فاصله كوتاه همانطور روي آب لغزيد. ب 

 .براي فاصله اي كوتاه به لغزش خود روي آب ادامه داد. ج 

 .با لغزش روي آب فاصله كوتاهي را پيمود. د 

 19. Rain tapped against the glass."" 

 .باران به شيشه مي خورد. ب .باران پشت شيشه مي خورد. الف 

 .                                                    باران درمقابل شيشه مي باريد. د .مي خوردبه زمين شيشه  در برابرباران . ج 

 20. "Seeing the people’s plight, he kneeled down and prayed to Allah." 

 .زده بود و به درگاه خدا دعا مي كرد ديد به زمين زانو او كه اوضاع مردم را . الف 

 .اوكه وضع مردم را چنين ديد به زمين زانو زد و به درگاه خدا دعا كرد. ب 

 .با ديدن وضع وخيم مردم او به زمين زانو زده و به درگاه خدا دعا كرده بود. ج 

 .به درگاه خدا دعا كرد وضع مردم را چنين ديد به زمين زانو زده واو كه . د 

 21. It amused him to imagine that it was himself whom he watched" " 

 .براي او نگاه كردن به خودش سرگرم كننده بود. الف 

 .اين تصور كه دارد خودش را نظاره مي كند برايش لذت بخش بود. ب 

 .يش لذت بخش بود كه آن خود او بود كه تماشا مي كرداين تصوربرا. ج 

 .آن او راسرگرم مي كرد كه دارد خودش را تماشا مي كند. د 

22. “I used to get a copy of the Manchester Guardian.” 

 .بگيرم گاردينعادت داشتم يك روزنامه ي منچستر . الف 

 .را خريدم گاردينسابقاٌ يك نسخه ي منچستر . ب 

 .را مي خرم گاردينمن هميشه يك نسخه از روزنامه ي منچستر . ج 

 .مي گرفتم گاردينهميشه يك روزنامه ي منچستر . د 

23. The bomb was thought to have been planted in the basement."  " 

 .تصورمي شد كه بمب در زير زمين كار گذاشته شده است. الف 

 .زمين كار گذاشته شده استبمب تصورمي شد كه در زير . ب 

 اين فكر بود كه بمب در زير زمين كار گذاشته شود. ج 

 .تصورمي كرد بمب در زير زمين كار گذاشته شده بود. د 

24. "My books have been stolen"   

 .                                            كتابهايم را دزد زده است. ب .آنها كتابهايم را دزديده اند. الف 

 .                                             كتابهايم را دزديده اند. د .كتابهايم دزديده شده اند. ج 
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 25. “That sea is the English character.” 

 .دريا، شخصيت انگليس است. الف 

 .همان شخصيت انگليس استآن دريا. ب 

 . آن دريا سرشت روحي انگليس است. ج 

 .آن دريا ماهيتي است كه مربوط به انگليس است. د 

26. “He glued some of the pages together, and erased markings.” 

  . او چند صفحه را به هم چسباند و عالمات را برداشت  .الف 

 .ت و عالئم را پاك كرداو صفحاتي چند را به هم پيوس. ب  

 .ها را حذف نمود او تعدادي از صفحات را به هم متصل ساخت و نشانه. ج 

 . او صفحاتي را به هم چسباند و نمادها را محو كرد. د 

27. "He was respected both as a judge and as a father." 

 .استبوده او هم چون پدر و هم چون قاضي مورد احترام  .الف 

 .و هم پدر بودچون هم قاضي  بوداو قابل احترام . ب 

 .او هم به عنوان پدر و هم قاضي احترام گذاشته مي شده است. ج 

 .او هم در مقام قاضي و هم در مقام پدر قابل احترام است. د 

28. "Ensure that the hand brake is applied" 

 .دقت كنيد كه ترمز دستي به كار گرفته شده باشد. الف 

 .مطمئن شويد كه ترمز دستي درست كار مي كند. ب 

 مطمئن شويد كه ترمز دستي كشيده شده است. ج 

 .مطمئن شويد كه ترمز دستي به كار برده شده است. د 

29. " … before I could say " scat", he had shoved her into the parlor. " 

 . اتاق پذيرايي انداخته بود، او را توي  "بزن به چاك "تا اومدم بگم   . الف 

 .، او را به اتاق پذيرايي رهنمون شده بود "بزن به چاك "قبل از آن كه بتوانم بگويم . ب 

 .     قبل اين كه لب تر كنم كه فلنگو ببند، او رو هلش داده بود تو مهموني  . ج 

 .ه بوداون به اتاق پذيرايي برده شد،  "بزن به چاك "تا اومدم بگم  . د 

30. “This book was printed and distributed in Europe.” 

 . اين كتاب در اروپا به طبع رسيد و منتشر شد. الف 

 . اين كتاب در اروپا چاپ شده و به پخش رسيده بود. ب 

 .اين كتاب در اروپا چاپ و توزيع شد. ج 

   .اين كتاب، در اروپا زير چاپ رفت و پخش شد. د 
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