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I. Ընտրել համատեքստին համապատասխանող բառաքերականական 

տարբերակը։ 
 

 عید نوروز

(_____  2تمام می شود و روزهای زیبای بهاری فرا می رسد. گرمی ) (1)_____ 

 (3) سردی زمستان را می برد. درختان برگ و شکوفه می دهند.  پرندگان به آشیانه های 

 _____باز می گردند  و همراه با این همۀ زیبایی، عید نوروز هم فرا می رسد. 

( _____ روزهای بهار را جشن می گیرند. در موقع تحویل سال آنها لباس نو 4ایرانیان  )

(_____ 5) تمام اطاقهای خانه را روشن می کنند و چند ساعت می پوشند، چراغهای

تحویل سال مانده  سفرۀ هفت سین پهن می کنند.  ایرانیان در روزهای عید به دیدار 

( _____ می 6دوستان و خویشان خود می روند و فرا رسیدن عید نوروز را به یکدیگر  )

   گویند.

 a .1 پاییز b بهار c زمستان d تابستان

 a .2 ستاره b باران c ماه d خورشید

 a .3 تو b خود c خودم d خودمان

 a .4 اّولین b آخرین c اّول d یکمین

 a .5 از b به c تا d در

.a 6 سالم b خدا حافظی c تبریک d شعر  

 

 

II. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխան 

տարբերակը:  

 مجسمۀ داوید ساسونی یکی از زیباترین مجسمه های شهر ایروان است. این شاهکار اثر

  معروف ارمنی یروند کوچار است._____ (7)

( _____است.8ابو علی سینا، طبیب و دانشمند بزرگ ایران است. آرامگاه او در شهر )  

دهم است.( _____ بزرگ قرن 9فردوسی با حماسۀ معروف خود به چشم می خورد. او )  

( _____  فصل سال است، چون که برف می برد.01زمستان )  

( _____ در 00ود دارند. )در شهر ایروان ساختمانها و مجسمه های زیبا و بی نطیر وج

 ارمنستان پیشرفته است.

( _____ است، که در جنوب غربی ایران قرار دارد.01شهر شیراز، مرکز استان )  
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7. a نویسنده b پیکر تراش c نقّاش d تاریخ نویس 

8. a مسکو b همدان c تهران d پاریس 

9. a فیلسوف b مورخ c شاعر d ایرانشناس 

01. a گرمترین b بهترین c سردترین d خنکترین 

00. a  ّطب b معماری c صنایع d علم 

01. a فارس b خراسان c مرکزی d گیالن 

 

III. Ընտրել բայի ճիշտ ժամանակաձևը: 

 دیشب خیلی دیر به خانه _____ .. برادرم 03

a  بر خواهم

 گشت

b بر گشت c بر گشته اند d دارم بر می گردم 

 

 پدرم هر سال در باغچه سبزی و گلهای قشنگ_____ . .04

a کاشته بود b کاشتم c می کارد d بکاری 

 

 .آنها دیروز تمرینها را در کالس _____  .01

a حل کردند b حل خواهیم کرد c  کنندحل می d حل کرده است 

 

 .من خواهش کردم که او آهسته تر _____  .06

a صحبت کند b صحبت کرد c صحبت کردن d صحبت می کند 

 

 ___! احمد برو در را __   .01

a باز کرده است b باز کن c باز کردیم d باز می کنم 
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 .دین رسمی کشور ایران اسالم _____  .08

a باشد b هستیم c است d  هستند 

      

 _____ .لطفاً کتابهایتان را به من  .09

a بدهید b داده اید c داشت می داد d می دادم 

 

 ؟ تو چرا دیروز دیر به دانشگاه _____  .11
 

a می آیی b آمد c آمدی d آمده ام 

 

 وقتی از خانه خارج شدم، خورشید _____ . .10

a می درخشید b درخشیده است c درخشیده بود d خواهد درخشید 

 

 باید _____ که حافظ یکی از مشهورترین شاعران قرن چهاردهم است. .21

a دانست b می دانم c دانستم d دانستند 

 

 ._____ وقتی که من کتاب می خواندم، او .13

a صحبت می کردند b صحبت می کند c  صحبت می کرد d صحبت کند 

 

 .___ شما هرگز مقالۀ علمی .14

a  بودیدخوانده b نمی خوانید c  می خوانید  d نمی خوانیم 

 

 .___آنها باید هر روز به دانشگاه  .11

A بروند b نرود c برویم d نمی روند 
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IV. Ընտրել համատեքստին համապատասխանող խոսքիմասային ձևը։ 

 

و بزرگ گفته است که از دو چیز نمی تواند پیوند بگسلد: دوستی و کتاب _____( 16یکی از )

دوستی ورزید. کتاب در دوستی همیشه  _____ (11این هر دو کم و بیش همانندند. با کتاب )

می برد. _____( 19است که ما را از حد خود )_____( 18ثابت قدم و وفادار است. کتاب )

بشناسد. ساعتی چند را در  هیچکس آن اندازه تجربه ندارد که دیگران و خود را به خوبی

کتابی به سر آوردن  برای جان آدمی همانقدر سودمند است که گردش در   _____( 31کار)

 دوره های گذشته است. _____( 30کوهستان برای تن. کتاب یگانه وسیلۀ )

 

.a 16 نویسندگی b نویسندگان c نویسنده d نویس  

 a .11 توان b توانستن c می توان d توانا

لهبدین وسی d وسیله ای  c به وسیله b وسایل a .18 

 a .19 فراتر b فرا c فراترین d فرا بردن

.a 31 خواندن b خوانده c خوانده بود d نخواندن  

 a .30 شناس b می شناخت c شناختن d شناسنامه

 

V. Ընտրել նախադասության սկիզբը։ 

 ... و به سرعت پیشرفت کرد. .31

A  او با عالقۀ

بسیار  درس می 

 خواند

b  هر کس که

 بیماری دارد

c  دانشجویان با

 این کتابها

d  آنها دیگر نمی

 روند

 

 . ... و روزها می خوابید.33

A  نام قدیمی

 شهر همدان

b  رستم با لبخند

 جواب داد

c  او شبها طالهای

خود را می 

 شمرد

d  آیا می دانید که

 ابریشم
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 ... که هر اختالفی قابل حل است. .34

A  صفت سه نوع

 است 

b  اردک پرنده ای

 است

c  همیشه به

خاطر داشته 

 باشید

d نمی روند 

 

VI. Ընտրել նախադասության  շարունակությունը։  

 رود در آبیاری زمینهای کشاورزی...  .31

A  رودها به دریا می

 ریزند

b بخار می شود c  و به هوا می

 رود

d  اهمیّت بسیار

 دارد

 

 از... نمک را که هر روز با غذا می خورید .36

A  معدن بیرون می

 آورند

b به کار می رود c  در عکاسی

استفاده می 

 کنند

d  بهتر به عمل

 می آید

  

 میکروبها ممکن است با غذا به بدن... .31

a که دیده نمی شود b  در جاهای کثیف

 است

c ما وارد شوند d  به سر می

 برد
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VII. Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին՝ ընտրելով ճիշտ 

տարբերակը: 

نام اّولین کتابی است که در ایران به زبان ارمنی توسط یکی از پیشوایان مذهبی ″ ساغموس″

ارامنۀ جلفای اصفهان به نام خاچاطور کساراتسی به چاپ رسیده است. چاپ این کتاب یک  وقت

سال و پنج ماه کامل با کار شب و روز به درازا کشیده است. چاپ این کتاب چاپی در ایران در 

صورت گرفته است. متاسفانه امروز از این کتاب فقط یک نسخه باقی مانده میالدی ۸۳۶۱سال 

است و آن هم در کتابخانۀ بدلیان شهر اکسفورد انگلستان نگهداری می شود. چاپخانـۀ مذکور 

که توسط همکاران خلیفه و استادان ارمنی جلفا با تمام وسایل چاپ، حروف، کاغذ و مرکب و 

ای وانک جلفا فعالیت کرد و اّولین  چاپخانۀ ایران محسوب می غیره تهیه شده بود در کلیس

شود.  دراین چاپخانه در طی قرن هفدهم فقط هشت کتاب به چاپ رسیده و بعد از آن تعطیل شده 

 میالدی مجدداً شروع به کار کرده است که تا امروز نیز مشغول به کار است.۸۱۸۱و در سال 

 

 ؟ن چاپ شده است چیستاّولین کتابی که در ایرانام   .38

a اوستا b قرآن c ساغموس d انجیل 

 

 ..اّولین کتاب چاپی در ایران به زبان . .39

A  ارمنی چاپ شده

 است

b  پارتی چاپ شده

 است

c  التین چاپ

 شده است

d  چاپ اسپانیایی

 شده است

 

 ؟اّولین کتاب چاپی در ایران توسط چه کسی و در چه سالی به چاپ رسیده است  .41

A  ،زهره تقوی

1100 

b  خاچاطور

کساراتسی، 

0638 

c  حسن

ابراهیمی، 

0801 

d  ،گورگن ماهاری

0146 

 

 ؟در ایران در چاپخانۀ وانک جلفا چند کتاب چاپ شده است ۸۸درطی سدۀ  .40

A ۸ b ۱ c ۳۶ d ۵۴ 

 

 .این چاپخانه در سال ... میالدی دو باره شروع به کار کرده است .41

A دو هزار و نه b  هزار و هشتصد

 و هفتاد و دو

c  هزار و هفتصد

 و هشتاد و دو

d  سیصد و سی

 و سه
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VIII.  Գտնել, թե որ պարբերությունը որ ոլորտին է առնչվում: 

 

( در شمال، زاگرس در غرب و ۴۳۸۸کوه های مرتفع البرز با بلندترین قلۀ دماوند )متر  .43

در بر گرفته اند، مناطق جنوب غربی و کوه های مشرق ایران که فالت ایران را 

 کوهستانی ایران را تشکیل می دهند.

A جغرافیا b موسیقی c دین d پزشکی 

 

مادها با آشوری ها همسایه بودند و خط آنها میخی بود. آشوری ها بیشتر وقت ها با  .44

 مادها در جنگ بودند و در این جنگها خسارتهای زیادی به آنها وارد آمد .

A اساطیر b پزشکی c دین d تاریخ 

 

رودکی شاعر بزرگ آغاز قرن چهارم هجری است. وی در فنون مختلف شعر و تشبیهات  .41

زیبا و وصف طبیعت استاد بود. از او اشعار زیادی در قالبهای مختلف به جای مانده 

 است.

a تاریخ b ادبیات c پزشکی d زبانشناسی 

 

پروردگار مرا فرستاده است تا بینوایان را مژده دهم ، درماندگان را غمخوار باشم، ندای  .46

آزادی بردگان را بر آورم، اسیران را رهایی بخشم. حضرت عیسی )ع( با سعی و کوشش 

 به انجام وظیفۀ خویش مشغول بود و مردم را پند و اندرز می داد.

a زبانشناسی b نباتات c دین d جغرافیا 
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IX. Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին՝ ընտրելով ճիշտ 

տարբերակը։ 

در داستانهای باستانی، گفته شده است که میان ایران و توران سالهای دراز جنگ بود.      

یک بار افراسیاب تورانی به ایران تاخت و از جیحون گذشت و تا مازندران پیش رفت.  

دشمن پایداری کرد. اّما دشمن، سرسخت و سپاهش بی شمار منوچهر، پادشاه ایران در برابر 

بود. ایرانیان از پیروزی ناامید گشتند و اندوهگین شدند. روزگاری به سختی گذشت. چاره ای 

جز بردباری نبود. سپاه توران نیز از درنگ بسیار و کمیابی توشه به ستوده آمد. افراسیاب به 

ش گرفت. سر انجام بر آن شدند که پهلوانی ایرانی، ناچار دل بر آشتی نهاد و راه سازش پی

تیری به سوی خاور رها کند. هر جا که تیر فرود آمد، آنجا مرز ایران و توران شناخته می 

شود. آرش که پهلوانی پیر، اّما در همۀ سپاه ایران به تیراندازی مشهور بود  برای انداختن 

را بر داشت و به کوه البرز بر آمد و به نیروی چنین تیری گام پیش نهاد. او تیر و کمان خود 

 ایمان، تیر را از کمان رها کرد.

در داستان چنین آمده است که تیر از بامداد تا نیمروز روز دیگردر پرواز بود و از کوه 

و دّره و دشت می گذشت تا در کنار رود جیحون بر ریشۀ درخت گردویی نشست. از آن پس 

 ان قرار دادند.آنجا را مرز ایران و تور

 

 چه کسی به ایران تاخت؟ .41

A افراسیاب تورانی b اسکندر مقدونی c چنگیز خان مغول d سارگون اّول 

 

 چرا افراسیاب بناچار راه سازش پیش گرفت؟ .48

A  سربازان

 نخواستند بجنگند 

b  زمستان فرا

 رسید

c  سربازان مریض

 شدند

d  از درنگ بسیار و

 کمیابی توشه

 

 سر انجام چه تصمیمی گرفتند؟ .49

A  که پهلوانی

تورانی، تیری به 

 سوی خاور رها کند

b  که پادشاهان

تیری به سوی 

 خاور رها کنند

c  ،که سپاه ایرانی

تیری به سوی 

 خاور رها کند

d  ،که پهلوانی ایرانی

تیری به سوی 

 خاور رها کند

 

 آرش چه کسی بود؟ .11

A ورزشکار b تیرانداز c شناگر d دهقان 

 



10 
 

X. Կազմել նախադասություն՝ վերադասավորելով տրված բառերն ու  

բառակապակցությունները։ 

10.  

1آفرین گفت . 0پسر  . 3به  .  4هوش و فهم  .   1حاکم  .  

 

11.  

1این دانشمند .  0است  . 3در شهر   .  4آرامگاه .     1. همدان 

 

13.  

 1. است یافته   0.نفت در دنیا 

   

3.   فراوانی 4.امروزه     1.اهمیّت  

 

14.  

1. یکشنبه  0به تهران . 3.روز   4من و خواهرم .    1خواهیم  رفت . 

 

11. 

1به ایروان .   0. آمدند  1.ایرانی   4با اتوبوس . 3. شاگردان 

 

16. 

1. دریاچه      0می رسد . 3عمق  .   1.به     4. ۶۶متری    

 

11. 

1است  . 0بی باک است . 3.دل که    1زبان .     4. پاک  

 

18.  

1. ماههای بهار 0خرداد . 3. اردیبهشت    1فروردین . هستند    4.  
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19.  

1برای . 0استقبال . 3آماده می شوند .   .4  1. همه     از سال نو  

 

61.  

 1درتابستان .      4برف .     3آب .  1کوه ها  . 0می شود .

 

 

XI. Տեղադրել բառերը համատեքստում՝ բովանդակությանը համա-

պատասխան։ 

 

_____ آسیا و آفریقا زندگی _____. او علف خوار است آهو در دشتهای هموار و  .60

 _____می تواند بدون نوشیدن  _____زنده بماند.

4ناهموار .   3می کند .       1.و   0آب  .  

 

زیبا _____از قدیمیترین شهرهای _____ارمنستان است. این شهر ایروان پایتخت  .61

 زنده کنندۀ صفحات درخشان_____ ارمنستان است. و جهان_____ شمار می رود

1کشور  . 0یکی   .        3تاریخ  .  4به .    

 

_____هجری در شیراز متولّد شد _____ پایان تحصیالت سعدی شیرازی در اّوایل  .63 

در _____نظامیه  به  تحصیل  پرادخت.مقدماتی _____در شیراز  به بغداد رفت و   

3. مدرسۀ  1.  و پس از 0قرن هفتم    .   4خود . 

 

 _____در قفس____ باز کرد، گنجشک پر____و به طرف___ پرید.همینکه .64

  4حسین  .   3را .   1.  زد 0.  پنجره

 

رود و دانه ____در آسمان پروز____. او  روی زمین بخوبی____  می کبوتر می تواند  .61

.___ 

1.  ساعتها 0می خورد    .   4.راه     3کند .  
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XII. Գտնել այն գոյականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ 

ածականի հետ։ 

 ابریشمی  .66

1نخ  . 0جنگل .     4لباس  .    3کمین   . 

 

 خسیس .61

1شاه .  0افکار .   4غنچه .    3قاضی .  

 

 مرطوب .68

1.پرواز   0هوا .   4وزن .    3.دشت  

 

 غمگین  .69

1فیلم  . 0شعر .    4گنج .    3نهر . 

 

 خوشمزه  .11

1خوراک . 0.جاها    4. غذا      3. نژاد 

 

 معاصر .10

1فاصله .  0.هنر       4دنیا .      3. حیرت 

 

 خوشبو .72

  4مشک .       3نرخ .  1عطر  . 0انتشار    . 
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XIII. Համապատասխանեցնել բառերը՝ ըստ հոմանիշների (ձախ 

սյունակում տրված բառերից մեկն ավելորդ է)։  

73. 

A عجب 1 نشاط 

B مصیبت 2 رجحان 

C شادی 3 رنج 

D کهنه 4 شگفت انگیز 

 اولویت 5 

 

XIV. Համապատասխանեցնել բառերը՝ ըստ  հականիշների (ձախ 

սյունակում տրված բառերից մեկն ավելորդ է)։  

  

74. 

 Aضعیف 1 نیرومند 

B نشیب 2 پیروزی 

C شکست 3 سرافرازی 

D خفت 4 فراز 

 اشتیاق 5 

 

 

XV. Համապատասխանեցնել  տրված բառերը և դրանց թարգմանու-

թյունները (ձախ սյունակում տրված բառերից մեկն ավելորդ է)։  
  

75 . 

վիճաբանություն A 1 جمال 

B բանականություն 2 تحّمل 

C պարտականություն 3 وظیفه 

D համբերություն 4 نزاع 

 ذهن 5 
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76․ 

A  1 پدیدۀ طبیعی բնակչության խտություն 

B 2 نیروی جسمانی աստվածային փառք  

C 3 جمعیّت تراکم ֆիզիկական ուժ 

D 4 فر ایزادی բնական երևույթ 

 5ազգային էպոս  

 

 

XVI. Համապատասխանեցնել նախադասության երկու մասերը (ձախ 

սյունակում տրված տարբերակներից մեկն ավելորդ է)։ 

 

77․ 

A  کوشش و فداکاری بسیار کرده است. 1  ...کتیبه ای که از اولین پادشاه آشور 

B و به تحقیق و بررسی  چیزهای  2 ...انسان برای رسیدن به این آرزو

 ناشناخته عشق می ورزید.

C فردوسی در آنجا می زیست.که  3 ...همۀ زندگی ابوریحان 

D لیف و تحقیق گذشت.در تا 4 ... پیوسته به علّت حوادث می آندیشید 

قبل از ۸۰۰۸بر جای مانده از سال  5 

 میالد می باشد.

 

78.  

A  از مفاخر کشور عزیزتان بشوید؟ 1 ...اردک مانند 

 B نوشت.کتاب نیز  ۱۴۰در حدود 2 ...آیا شما هم آرزو دارید که روزی 

C  مرغ و خروس بالهای قوی دارد. 3 مداوای بیماران ...رازی گذشته از 

D ...از اتاقش بیرون آمد. 4 وقتی که احمد صدای مادر را شنید 

 آب و هوای گوناگونی است. دارای  5 
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79. 

A  ...که غیر بهره برداری می باشد. 1 وقتی که کار ساختن النه به پایان رسید 

B مساحت ایران مناطق کویری  ٪ ۱۸اً تقریب

 است...

 و از سرما می لرزید. 2

C چنانکه باید و شاید نشناختند. 3 لباسش کم بود... یک روز شخص بینوایی 

D ...چنین فرموده است. 4 اّما در روزگار خودش قدر شاعربزرگ را 

 پرستوهای ماده تخم می گذارند. 5 

 

80.  

A  ... نقش بسیار مهمی داشته است. 1 آرامگاه فردوسی 

B ...و سیر و سیاحت داشته است. 2 خراسان در احیای زبان و ادب فارسی 

C ...در باغی پر ازگل و مصفا جای دارد. 3 بعضی از دانشمندان گفته اند 

D ...متری می رسد. ۱۰۴۸ارتفاع آن به  4 سعدی عالقۀ زیادی به جهانگردی 

شاهان  که زردشت معاصرنخستین 5 

 هخامنشی بوده است.

 

 


