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Ա ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

 

 

I. Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին՝ ընտրելով ճիշտ տարբերակը։ 
 

هر وقت نام ماه . نام داشت" هرمزد"مثالً روز اول هر  ماه . در ایران قدیم هر روز از ماه اسم مخصوصی داشت

نام یکی از خدایان بزرگ آریاییها " میترا. "رفتندبا  اسم روز یکی می شد، ایرانیان قدیم آن روز را جشن می گ

میترا در زمان زردشت فرشتۀ نگهبانی و راستی . به معنی خورشید و دوستی است" مهر"یا " میترا"کلمۀ . بود

ایرانیان در زمانهای قدیم روز شانزدهم ماه را جشن می گرفتند و این روز را . و دشمن دروغ شمرده می شد

در ایران باستان سال . عید مهرگان پس از نوروز مهمترین جشن ایرانیان محسوب می شد. دندمی نامی" مهرگان"

 .را به دو فصل یعنی فصل تابستان و فصل زمستان تقسیم می کردند
 

 ایرانیان کهن کی جشن می گرفتند ؟ -1

a  وقتیکه نامهای ماه

 و روز مطابق بودند
b  وقتیکه نامهای ماه و

  داشتند با هم فرقروز 
c   روز اول هر

 ماه
d   روز آخر هر

 ماه

 

 ؟کی بود" میترا" -2

a قهرمانهای  یکی از

 بزرگ آریاییها 
b خدایان  یکی از

 ارامنه
c  یکی از پسران

 "هرمزد"
d ایزدان  یکی از

 ایرانیان قدیم

 

 ؟به معنی چه است  "مهر" واژۀ -3

a به معنی جشن b روز به معنی c ماه به معنی d  آفتاببه معنی 

 

 ؟ کاری انجام می دادچه  "یترام" -4

a  از مردم حمایت می

 کرد
b  مردم را آزار می

 داد
c  راستی بر علیه

 جنگ می کرد 
d دروغ می گفت 

 

 .مهمترین جشن ایرانیان بود... عید مهرگان پس از  -5

a عید سال نو b  عید عروسی c عید قربانی d  هرمزد"ماه عید" 
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II. Ընտրել  ճիշտ բայաձևը։  

  
 .___ __بیدار  زودمعموالً   نم .6

a می شود b می شوم c دنمی شو d دمی ش 

 

 .___ __ به دانشگاه روز باید هر آنها .7

a یوبر b ندوبر c می روند  d برو 

 

 ._____  پزشکد ندوستان من می خواه .8

a بشویم b بشوند c شدند d شدیم 

 

 . _____  او در شهر تهران .9

a زندگی می کند b کنیم زندگی می c زندگی کردم d زندگی می کنند 

 

 ؟_____ آیا شما پارسال هر روز من را در مرکز فرهنگی  .11

a می دیدید b دید c می دیدند d  می دید 

 

 ._____ را در کتابخانه  احمد دیروز ما .11

a می بینیم  b دیدیم c دیده ایم d دیده باشیم 

 

 ._____  این نویسندۀ معروف کتابهای زیاد .12

a ویسممی ن b بنویس c نوشته است  d نوشتیم 

 

  ._____ در پاییز باران   .13

a آمد b می آیند c می آید d می آیم  

 

 ._____  زبان ارمنی زبان رسمی ارمنستان .14

a است b بود c بومیم d باشند 

 

 ._____  تو هرگز به حرف من .15

a باور نمی کنی b باور می کند c باور نمی کنیم d باور می کنی 

 

 ._____  خواهش کردم که او بلندتر  .16

a صحبت کرد b صحبت کند c صحبت کردم d صحبت کنی 
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 .___ __  فردا آنها به ایروان  .17

a خواهم رفتم b خواهم رفت c خواهند رفتند d خواهند رفت 

 

 
III. Ընտրել  համատեքստին համապատասխանող խոսքիմասային ձևը։ 

 

به دست شخصی به نام کوروش  _____  (19)و ناتوان شد پارس ها  _____   (18)هنگامی که دولت ماد

کوروش اقوام . هخامنش نام جد کوروش بود. دولت ماد را از بین ببرند و سلسلۀ هخامنشی را تاسیس کنند

 به ولت هخامنشی را ایرانی و غیر ایرانی و همینطور سرزمینهای دولتهای بزرگ آن زمان را تسخیر کرد و د
کوروش سپس با اقوامی که در شمال ایران زندگی می کردند به جنگ پرداخت و عاقبت . آورد_____  (20)

اداره . در زمان او وسعت بسیار یافت _____ (21). جانشین کوروش داریوش بود. در این جنگ کشته شد

 . واری بودسرزمین پهناوری که از اقوام و کشورهای مختلف تشکیل شده بود کار دش _____  (22)کردن 

 

18.  a  ضعیف شدن b ضعیف c ضعف d اضعف 

19.  a توانایی b اتوان c توان d توانستند 

20.  a وجود داشتن b باوجودیکه c آوردن وجود d وجود 

21.  a ایرانی شدن b  ایرانیان c یایران d ایران 

22.  a چنین b چندان c چون d چند 

 

 
IV. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխան տարբերակը։ 

 

 .پایتخت جمهوری ارمنستان است 23 _____ 

 

 .ایران است روز اول بهار بر گزار می شود_____   24نوروز که بزرگترین 

 

توسط یکی از پیشوایان مذهبی وقت _____  25است که در ایران به زبان  کتابی اولین نام " ساغموس"

 .است رسیدهی به چاپ  ارامنه  جلفای اصفهان به نام خاچاطور کساراتس

 

 .رسمی ایران شد_____  26 آیین زردشت در زمان ساسانیان

 

ایران از شمال جمهوری های _____  27. تهران در دامنۀ جنوبی رشته کوههای البرز واقع شده است

 .ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان، از شرق پاکستان و افغانستان، از غرب ترکیه و عراق هستند

 

 .شهرها است____  28ان شهرهای باستانی ایران شهر همدان یکی از در می

 

 .دورۀ کالسیک است _____  29نوشته است یکی از بزرگترین " بوستان"و " گلستان"سعدی که کتابهای 
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 .است هجری رماچه_____  31از نویسندگان مشهور ایران در  رودکی

 

ع شدن حالتی را در زمان گذشته یا حال یا آینده نشان می یا واق_____  31 فعل کلمه ای است که انجام دادن

 .دهد

 

 .استان اصفهان است_____  32شهر اصفهان در حال حاضر 

 

 .آغاز می شوند" سین"نوروز می گذارند که نام آنها با هرف _____  33در ایران چیزهایی بر سر 

 

 .می رسد_____ نمی رسد، آدم به _____  34کوه به 

 

 .است که آب یخ می بندد و زمین گاهی از برف پوشیده می شود_____  35رین زمستان سردت

 

 .                                                     حماسی ارمنستان است که همۀ ارامنه او را می شناسند و خیلی دوست دارند_____  36داوید ساسونی 

 

 . بی عسل_____  37به : عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: یکی را گفتند

 

23.  a ایروان b تهران c مسکو d لندن 

24.  a جشن b باور c مذهب d دین 

25.  a فارسی b ارمنی c کردی d آلمانی 

26.  a هنر b د ین c زبان d تاریخ 

27.  a شهرها b استانها c همسایگان d کشورها 

28.  a بهترین b جدیدترین c زیباترین d کهنترین 

29.  a مسافرها b مورخها c شعرا d پزشکها 

30.  a قرن b سال c ماه d روز 

31.  a کاری b خبری c زمانی d وقتیکه 

32.  a مرکز b میدان c شهر d دور از 

33.  a کتاب b سفره c ساختمان d سنگ 

34.  a  آدم... کوه b  آدم... آدم c  کوه ... کوه d  کوه... سنگ 

35.  a سال b فصل c ماه d روز 

36.  a دوست b قهرمان c دشمن d رفیق 

37.  a گگر b سگ c پرستو d زنبور 
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V. Ընտրել պարսկերենից հայերեն թարգմանության ճիշտ տարբերակը։ 

 بررسی  .38

a գիտելիք b ուսում c ուսումնասիրություն d հասցե 

 

 بار  پر  .39

a համառ b աղքատ c լեցուն d բերքառատ 

 

 گشودن  .41

a փակել b բացել c դնել d գոցել 

 

 چشمه  .41

a աչք b աղբյուր c կատար d լանջ 

 

 ابد  .42

a ուժեղ b հավերժ c կայուն d կարճ 

 

 
VI. Տեքստում բաց են թողնված բառեր։ Տեղադրել բառերը համատեքստում՝ 

բովանդակությանը համապատասխան (տրված բառերից երկուսն ավելորդ են) 

 

مردم بتها را  که_____ این حضرت زمانی به پیامبری . از پیامبران بزرگ است_____ حضرت نوح   .43

فکر میکرد که چرا مردم در   _____ می برد و با_____ حضرت نوح از گمراهی مردم . می پرستیدند

 . بتهایی که به دست خود ساخته اند به خاک می افتند_____ نادانی به سر می بردند و در 

 

 1  خود .2  یکی .3 برابر .4  بر گزید  .5  رنج .6  یک .7 بر گزیده شد
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VII. Տրված նախադասություններից որո՞նք են քերականորեն ճիշտ  (նշվածներից միայն 

երեքն են ճիշտ)։ 

 

 . ساخته شده اند" توف"ساختمانهای زیبا و بلند ایروان از انواع مختلف سنگ  1  .44

  .دلیل افتخار ارامنۀ جهان کردشهر ایروان تاریخ قدیم دارد که   2

    .س خواند همه شنیدن آن لذت بردندوقتیکه داوید شعر خود در کال 3

 .درسهای تاریخ را دوست دارم اً من دانشخوی کرسی ایرانشناسی هستم و مخصوص  4

 .قرار شد که یکی از پهلوانان ایرانی تیری به سوی خاور رها کند  5

 

 .او نمی توان تند برود و زودتر به خانه برسد  1  .45

  . ریخشناس خوبی خواهم شداحمد فکر می کند که من در آینده تا  2 

 .من همیشه در این فکر بودم که چگونه دوست خودم را از ماجرا آگاه کنم  3 

 ایران چه کسی بود؟ یانقالب اسالم یرهبر  4 

    انقالب اسالمی ایران در چه سالی انجام شد؟  5 

 

  .باید گفت که صادق هدایت یکی از معروفترین نویسند گان قرن بیستم است 1   .46

 .  مشهور ارمنی است که در اروپا زندگی می کندمؤلف این مجسمه پیکرتراش    2 

 .معروفتر و بلندترین کوه این استان کوه الوند است که در جنوب شهر همدان قرار دارد  3       

 .  اگر به نقشۀ ایران نگاهی بیفکنیم، شهرهایی می بینیم که روزگاری دراز مرکز علم و هنر بوده اند4  

   .گلستان سعدی دارای پند و اندرزهای زیادی دارد که اکنون هم ارزش خود گم نکرده اند  5

 

 .کتاب مقدس زردشتیان آوستا نام دارد که یک از قدیمترین کتاب جهان به شمار می رود  1   .47

 .  ، دو شاعر بزرگ ایران، در شهر شیراز استرا آرامگاه سعدی و حافظ  2  

 .ا و چه زمانی می زیست کسی به درستی پاسخ آن را نمی داندزردشت در کج  3  

 در ایران قدیم روز اول هر ماه چه نام داشت؟  4  

    . یران به تخت جمشید رفتنددانشجویان با استاد تاریخ ا5   

 

 .همدان دارای آب و هوای بسیار سرد می باشد  1   .48

 .است یی اسالمایران فارسی ودین رسمبه زبان رسمی و خط رایج   2  

 زبانی که ایرانیان به آن صحبت می کنند چه نام دارد؟  3  

 .ایروان دارا چشمه های خنک و باغهای با صفا است  4  

 .در تهران ساختمانها و مجسمه های زیاد وجود دارند  5  
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VIII. Համապատասխանեցնել բառերը՝ ըստ հոմանիշների (ձախ սյունակում տրված բառերից 

մեկն ավելորդ է)։ 

 

49.                                         

 A     یوم   1 خوشحال 

B       شاد   2 جانور 

C       آفریننده  3 پروردگار 

D      حیوان    4 روز 

 دانا     5 

 

 

 

51.    

A      1   تمیزی پر بار 

B      2    محبت شدید 

C      3   پرمیوه نظافت 

D    4   ستوارا عشق 

 5     سخت 
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Բ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

 

IX.Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին՝ ընտրելով ճիշտ տարբերակը։ 

 

هنگامی که دولت ماد ضعیف و ناتوان شد پارس ها توانستند به دست شخصی به نام کوروش دولت ماد 

می خواست  کوروش .هخامنش نام جد کوروش بود. را از بین ببرند و سلسلۀ هخامنشی را تاسیس کنند

کوروش  .دغیر از سرزمین ماد مناطق دیگر اقوام ایرانی و غیر ایرانی نیز به زیر فرمان خود در آور

کوروش سپس . سرزمینهای دولتهای بزرگ آن زمان را تسخیر کرد و دولت هخامنشی را به وجود آورد

جانشین . با اقوامی که در شمال ایران زندگی می کردند به جنگ پرداخت و عاقبت در این جنگ کشته شد

 بزرگین چنین سرزمین اداره کرد. بسیار یافت و پهناوری ایران در زمان او وسعت. شدکوروش داریوش 

داریوش برای حکم کردن پایه های . که از اقوام و کشورهای مختلف تشکیل شده بود کار دشواری بود

سلطنت خود دستور داد تعداد زیادی از بزرگان مخالف او را به دار بیاویزند تا دیگران به فکر مخالفت 

این پادشاه . اج و خراج می گرفتاو از مردم کشورهایی که در جنگ شکست می خوردند ب. نیفتند

     . هخامنشی بنیان گزار ایران بزرگ می باشد

 

 

 ؟از بین رفت، چه اتفاقی افتاد وقتیکه دولت ماد  .51

a  دولت کوروش

 ضعیف شد
b ه دولت تازه ای ب

 وجود آمد
c  ضعیف دولت ماد

 شد
d  مادها دولت جدیدی

   تاسیس کردند

 

 ؟هدف کوروش چه بود .52

a  یک ایجاد نمودن

 سرزمین عظیمی
b  ایجاد نمودن

 دولت ماد
c  از بین بردن

 سرزمینهای ایران
d  تسخیر کردن

 دولت هخامنشی

 

 ؟ ژۀ سلسله چه معنی داردوا" سلسلۀ هخامنشی را تاسیس کنند "...در جملۀ  .53

a سله b خانه c خاندان d زنجیر 

 

 ؟در شمال ایران کوروش با کی جنگ کرد   .54

a  قوم مادبا b  ایرانیبا قوم c  با یکی از اقوام

 ارمنی
d  با مردم که در این

 منطقه می زیستند

 

 ؟ در جنگ با اقوام مذکور کوروش چه سرنوشتی بدست آورد  .55

a به قتل رسید b به قتل رساند c  به سرزمین دور رسید d  رهبر این اقوام را

 کشت
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 ؟به چه معنی است" مناطق "در متن کلمۀ   .56

a محل b منطق c قوم d هزمین 

 

 ؟در زمان داریوش ایران چه شد   .57

a ضعیف و ناتوان شد b  گسترش بزرگی

 پیدا کرد
c  سرزمینهای

 زیادی از دست داد
d  سرزمینهای زیادی

 گم کرد

 

 ؟ برای حکم کردن پایه های سلطنت خود داریوش چه دستوری داد  .58

a  که بزرگان کشور به

 .دار شاه بروند
b  که دیگران به

فکر مخالفت 

 یفتند  ن

c  که  تعدادی از

مخالفان خود را به 

 کشور دیگر بفرستند 

d  تعدادی از  که

مخالفان خود را 

 بکشند

 

 ؟ از مردم کشورهایی که شکست می خوردند چه می گرفت داریوش  .59

a ابزار جنگ b خرج جنگ c پول یا کاال d  پهناورزمینهای  

 

 متن مذکور در بارۀ چیست؟  .61

a  در بارۀ پیدایش

 دشاهی مادهاپا
b  در بارۀ

 کوروش
c  در بارۀ پیدایش

 هخامنشیسلسلۀ 
d  همۀ در بارۀ

 هخامنشیشاهان 
 

X. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխան տարբերակը։ 

   

سودمند  61 _____ در ایران دو هزار سال پیش مدرسه ها و دانشگاه های بسیاری وجود داشته است که در آنها 

 . شته شده استنو

 

اوستا در یک زمان و به . مکتوب قوم ایرانی است_____  62اوستا، کتاب مقدس زردشتیان یکی از قدیمترین 

 .دست یک تن نوشته نشده است بلکه در طول سالیان دراز به نگارش در آمده است

 

 .ایران بوده استپیروان حضرت زردشت است که در دورۀ سلسلۀ ساسانیان مذهب رسمی _____  63زردشتی 

 

و " ادب"از جملۀ اولین روزنامه هایی که بزبان فارسی در ایران یا خارج از آن منتشر شده است، روزنامۀ 

 .         برد_____  64در قاهره را می توان " دانش"و " ثریا"در استانبول و " اختر"در تبریز، " ملی"

 

، مشرهد، _____  65یرران عبارتنرد از اصرفهان، تبریرز، شرهرهای مهرم ا. پرجمعیت تررین شرهر ایرران تهرران اسرت

 .کرمانشاه و غیره هستند

 

است که بیشتر کوههای آن جز کوههای باختری و مرکزی ایران به شمار می _____  66استان همدان منطقۀ 

 .رود
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61.  a مکتوب b درس c کالس d کتب 

62.  a زبان b دین c هنر d آثار 

63.  a رسم b تاریخ c کیش d زمان 

64.  a چشم b  پی c نام d گمان 

65.  a ایروان b شیراز c قاهره d استانبول 

66.  a کوهستانی b جنگلی c دشتی d صحرایی 

 

 

XI. Ընտրել  հայերենից պարսկերեն թարգմանության ճիշտ տարբերակը։ 

 

67. անսահման  

a بیکران b  بی ارزش c بی کردار d بی باک 

 

68.  համբերություն 

a تقدیر b  تحمل c طعمه d طاعت 

 

69.  կազմակերպվել 

a طلب کردن b ندبرگزار ش  c طلب شدن d استفاده شدن 

 

71.  երկարատև 

a ممتد b عیان c گوارا d خاص 

 

 

71.  պերճախոսություն   

a سیاحت b راحت c عطوفت d فصاحت 

 

72.  ասպատակել 

a ساخنت b تاختن c بافتن d تافتن 
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XII. Տեքստում բաց են թողնված նախադասություններ։ Անհրաժեշտ է տրված 

նախադասությունները տեղադրել համատեքստում՝ բովանդակությանը համապատասխան 

(տրված նախադասություններից երկուսն ավելորդ են)։ 

73.  

و از ا . _____ .فترره شررده اسررت کرره میرران ایررران و ترروران سررالهای دراز جنررگ بررودگدر افسررانه هررای باسررتانی 

ایرانیان از . _____  .پادشاه ایران، منوچهر، در برابر دشمن پایداری کرد. دران رسیدجیحون گذشت و تا مازن

سرپاه تروران نیرز از  .چاره ای جز بردباری نبرود. روزگاری به سختی گذشت.  پیروزی ناامید و اندوهگین شدند

هرر جرا  . _____ .افراسیاب هم ناچار شد و راه سازش پریش گرفرت .درنگ بسیار و کمیابی توشه به ستوه آمد

آرش کرره پهلرروانی پیررر امررا برره تیرانرردازی از همرره . کرره تیررر فرررود آمررد، آنجررا مرررز ایررران و ترروران شررناخته شررود

همررۀ . _____  .مشررهورتر بررود، گررام پرریش نهرراد، پررس برهنرره گشررت، تررن نیرومنررد خررویش را برره سررپاهیان نمررود

در داسرتان چنرین آمرده .انش فردای ایرران شردنیروی آرش کمانگیر با آن تیر آزادیبخش از تنش بیرون رفت و ج

ترا نیمرروز روز دیگرر در پررواز برود و از کروه و دره و دسرت مری گذشرت ترا در کنرار رود است که تیر از بامداد 

 ._____ . جیحون بر ریشۀ درخت گردویی نشست

 

 .آنجا را از آن پس مرز ایران و توران قرار دادند  1

   .مازندران معروف بودیکی از مرزهای ایران به نام   2

 .افراسیاب تورانی به ایران تاخت یک بار  3

 .اما دشمن سرسخت وسپاهش بی شمار بود  4

   .پیروز شدبعد از جنگ طوالنی سپاه افراسیاب   5

  .سرانجام قرار شد که یکی از پهلوانان ایرانی تیری به سوی خاور رها کند  6

کوه البرز بر آمد و به قدرت ایمان تیر را از کمان رها کرد و خود بیجان بر  بعد او تیر و کمان را بر داشت و بر  7

 .زمین افتاد
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XIII. Տրված նախադասություններից որո՞նք են քերականորեն ճիշտ (նշվածներից միայն 

երեքն են ճիշտ)։ 

 

   .زبان که اوستا بدان نوشته شده است یکی از کهنترین زبانهای ایرانی قدیم است 1   .74

           .او با غزلهای زیبای خود به چشم می خورد. حافظ شاعر معروف قرن چهاردهم ایرانی است            2   

در ایران اسالمی مسجد نه فقط محلی برای عبادت خدا و راز و نیاز و نماز، بلکه جایگاه فراگیری علم             3  

 .و ادب نیز بوده است

 .م مخصوصاً با رباعیات خویش از چشم می خوردعمر خیا   4           

  .نگه داشتند ایرانیان بعد از قبول کردن اسالم فرهنگ خود را            5  

 

 .گفته می شود که این افسانۀ کهن از بیخ ملت ایران می آید و تا امروز حفظ شده است  1  .75

 .با آثار فرهنگی خویش معروف استشهر ایروان یکی از شهرهای قدیم جهان است که   2             

 . از دورۀ قدیم نمک را برای نگهداری گوشت و ماهی به کار می رفتند  3             

فیلم تاریخی که دانشجویان رهنمای استاد تماشا کردند در بارۀ جنک میان ارمنستان و ایران تعریف   4             

 .می کرد

 . خربزه و پسته در زمین نمکدار بهتر به عمل می آیدبعضی گیاهان مثل    5            

 

 .کتاب پایۀ اساسی آموزش و پرورش هر جامعه است  1  .76

 .خیابانها وسیع و طوالنی تهران جلوۀ خاص به این شهر می دهند   2           

  ؟مجسمۀ کدام شاعر بزرک ایرانی در یکی از میدانهای تهران قرار دارد  3            

  ؟اولین روزنامۀ ایران در کجا و ماهی چند بار منتشر می کرد  4            

 .در زمان سلطنت شاه عباس اصفهان به اوج شکوه و عظمت خود رسید  5            

 

 .در زمان حکومت ساسانیان زردشتی دین رسم دلت بود  1  .77

 .شود آیین عروسی یکی از جشنهای بزرگ این منطقه شمار می  2             

 .احمد که در کالس نشسته بود وقتیکه صدای دوستش را شنید به سوی او شتافت  3             

 بر در ورودی آرامگاه سعدی چه شعری توشته شده است؟    4              

 . آرامگاه فردوسی شاعر نامی ایران در شهر توس در استان خراسان واقع است  5              

 

 

XIV.  Համապատասխանեցնել նախադասության երկու մասերը (ձախ սյունակում տրված 

տարբերակներից երկուսն ավելորդ են)։  

78.  

A همیشه من را خوشحال می کند 1      جمهوری اسالمی ایران  تهران پایتخت. 
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 است 

B که همیشه با صدای بلند حرف می زد 2      وقتیکه استاد درس نو را توضیح می دهد.       

C  ولی از دورۀ قدیم در جنوب واقع شده  3 آمدن دوستم

 . بود

D    ما باید گوش بدهیم 4 بعضی از شهرهای ارمنستان دارای.   

به   که یکی از قدیمترین شهرهای جهان   5 

    .شمار می رود

 .  اهمیت بازارگانی بوده اند 6 

 

 

79.  

A  از جوانی عشق به زبان و ادبیات  که 1 چند روز پیش من زیر درختی نشسته بودم

      . فارسی پیدا کرد

B و از آن برای روشنایی، آتشبازی و جنگ  2 فردوسی از کشاورزان بزرگ توس بود

 . استفاده می کردند

C  شاید تا حال رفته باشد 3 ایرانیها از خیلی قدیم نفت را می شناختند . 

D  را روشن می کند ندگی انسانز راهچون  4 کاری مفیدی استخواندن کتاب.  

 .ولی هنوز از آن استفاده نمی کنند 5 

 . که آهنگ خوش آن مرغ را شنیدم 6 

 

 

81.  

A هواپیما پرواز می کند 1 هنگامی که دوستم به دیدنم آمد.      

B تا دوستان عزیز خود را ببینم 2 تا آنها برسند. 

C  دستهایش را شست 3 قبل از آنکه غذا بخورد. 

D  من دیگر آمده کردن درسها را ترک کرده  4 من فکر رفتن به ایران می کنم

 .  بودم

 . که او این کار را کرده باسد 5 

 .وقتیکه دستهای خود را شسته بود 6 

 

 

 

 

 

 


