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I. Ընտրել համատեքստին համապատասխանող բառաքերականական 

տարբերակը։ 
 

 

 

فصل پاییز شروع می شود. فصل پاییز یکی از زیباترین فصلهای سال  (1) ____بعد از 

کوتاه می (3)   ____فصل پاییزدر این فصل زیبایی خاصی دارد. در  (2)  ____ است.

در این فصل می  به و گالبیانار، مثل  بیشتر میوه ها د و هوا کم کم سرد می شود.نشو

 زمین می ریزند.  (4) ____زرد و طالیی شده ، رسند. برگهای درختها

، اکتبر و نوامبر ماههای سپتامبر. ، آذر ماههای فصل پاییز هستند(5) ____ مهر،

به شاگردان سپتامبر مدرسه ها باز می شوند و  (6)____اروپایی فصل پاییز هستند. در 

 مدرسه می روند.

 
 

 a .1 پاییز b بهار c زمستان d تابستان

 a .2 ستاره b طبیعت c زمین d آب و هوا

ها صبح c ظهر d عصر  b روزها a .3 

 a .4 از b تا c به d در

 a .5 مرداد b آبان c فروردین d تیر

لو  ا c آخرین d وسط  b آخر a 6.  

 

 

 

II. Ընտրել նախադասության բովանդակությանը համապատասխան 

տարբերակը:  

میالدی در دهی به نام باژ در ناحیۀ ۵۴۹بیش از هزار سال پیش در حدود سال  _____ (7) 

                 طابران توس چشم به جهان گشود.

( _____است.8) آرامگاه و موزۀ دانشمند بزرگ ابوعلی سینا یکی از جاهای دیدنی شهر  

می باشد.متر است و وزن آن سه و نیم تن ( _____ 9) مجسمۀ داوید ساسونیارتفاع   

.ن ماه انقالب ایران پیروز شدمبه (01)_____  روز در  
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معاصر جمهوری ( _____ 00)از بناهای زیبا و با ارزش هنر  "هنری و ورزشیمجتمع "

 ارمنستان است.

  غرب آسیا قرار دارد.( _____ 01) ایران سرزمینی است پهناور که در 
 

7. a جامی b مای  خ c فردوسی d سعدی 

8. a بلخ b ری c تهران d همدان 

9. a دوازده و نیم b یازده و نیم c ده d هشت و نیم 

01. a هفتم b بیست و یکم c یازدهم d مو  بیست و د 

00. a معماری b ینق اش c صنایع d پزشکی 

01. a جنوب b شمال c غرب d شرق 

 

 

III. Ընտրել բայի ճիշտ ժամանակաձևը: 

 ؟_____ آیا شما میهن خود را . 03

a دوست داشت b دوست دارید c دوست داشتم d دوست نداشتند 

 

 _____ . م هر سال در باغچه سبزی و گلهای قشنگبزرگپدر .04

a کاشته بود b کاشتم c می کارد d بکاری 

 

 !_____ عزیزم این قدر عجله   .01

a نکن b نکردم c کرده است d نمی کردم 

 

 .تر _____ بلندکه او  یدخواهش کردشما  .06

a صحبت کند b صحبت کرد c صحبت کردن d صحبت می کند 
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 ___! احمد برو در را __   .01

a نبستیم b بسته است c می بست d ببند 

 

 .دین رسمی کشور ایران اسالم _____  .08

a ندباش b هستیم c است d  هستند 

      

 ._____ دل که پاک است، زبان بی باک   .09

a بوده است b است c نیست d هستم 

 

 ._____ بچه ها به طرف رودخانه  .11
 

a دویدند b دوید c ندویدیم d دویده ای 

 

 شدم، خورشید _____ . وقتی از خانه خارج .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 دانستم b می دانم c دانست d دانستند 

 

 ._____ همه  برای استقبال از سال نو  .13

a آماده می شد b  نشدیآماده c می شوند هآماد d شده بودده اآم 

 

 .___ شما هرگز مقالۀ علمی .14

a خوانده بود b نمی خوانید c  می خوانید  d نمی خوانیم 
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 .___پلیس شاگردان را برای گذاشتن از خیابان  .11

a راهنمایی کردند b راهنمایی نکردیم c راهنمایی نکن d راهنمایی کرد 

 

 

 

IV. Ընտրել համատեքստին համապատասխանող խոսքիմասային ձևը։ 

 

می  _____ (11) را آمدند اقوامی بودند که خود_____( 16) نخستین مردمی که به سرزمین 

م و منطقه های آباد سال پیش  در دشتهای سبز و خر  _____( 18)اقوام حدود نامیدند. این 

آمیختند و آن سرزمین را ساکن شدند. با مردمی که در آنجا زندگی می کردند _____( 19)

بودند که در مغرب   _____( 31)یک دسته از آنها آریایی ها چند دسته بودند.  ایران نامیدند.

سکنی گزیدند و به دامداری و _____( 30)های  و شمال غربی ایران در اطراف کوه

 کشاورزی مشغول شدند. 

 

 

نتاجیکستا  d ایران c ارمنستان b عراق a 16.  

 a .11 آریایی b ایرانی c عرب d ارمنی

چهار هزار 

 و پانصد 

d  هزار و

 دویست

c  سه هزار و

 پانصد

b دو هزار a .18 

 a .19 کوهستانی  b شهری c روستایی d جنوبی

.a 31 کردها b آشوری ها c آریایی ها d مادها  

 a .30 دماوند b البرز c زاگرس d آرارات
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V. Ընտրել նախադասության սկիզբը։ 

 ... و به سرعت پیشرفت کرد. .31

a  دانشجویان با

 این کتابها

b  هر کس که

 بیماری دارد

c ۀاو با عالق 

بسیار درس 

 می خواند

d  آنها دیگر نمی

 روند

 

 که غیر قابل بهره برداری می باشد.. ... 33

a آیا می دانید که  

 دریای خزر

b  نام قدیمی

 شهر همدان

c  او شبها طالهای

 شمردخود را می 

d ١٢اً تقریب٪ 

مساحت ایران 

مناطق کویری 

 است

 

 .و بندرگاهی بوده اند... .34

a  جزایر ایران از

دیرباز دارای 

 بازرگانی ی تاهم

b  دانشمندان

 معروف دنیا 

c  همیشه به

خاطر داشته 

 باشید

d   نمی دیگر

 روند

 

VI. Ընտրել նախադասության  շարունակությունը։  

 ...روستایی و پسرش می خواستندمرد یک روز   .31

a  رودها به دریا می

 ریزند

b  و به خدمت بشر

 در آمده است

c  از دهی  به ده

 دیگر بروند

d  از کشور فرار

 کرد

 

 ...سعدی عالقۀ زیادی به جهانگردی  .36

a  و سیر و سیاحت

 داشته است

b  و در بازی و

داشته  عکاسی

 است

c  بوستان"و" 

 "گلستان"و 

 است

d  بهتر به عمل

 می آید
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 ...کوروش سپس با اقوامی که در شمال ایران زندگی می کردند  .31

a  به جنگ پرداخت و

ته در این جنگ کش

 شد

b  در جاهای کثیف

 است

c وارد شوند d  به سر می

 برد
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VII. Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին՝ ընտրելով ճիշտ 

տարբերակը: 

مساحت استان همدان که در قسمت باختری ایران واقع شده، نوزده هزار و چهارصد و چهل و 

قه ای کوهستانی استان همدان منط .همدان مرکز این استان استپنج کیلومتر مربع است. شهر 

است که بیشتر کوه های آن جزء کوه های باختری و مرکزی ایران به شمار می رود. 

متر ارتفاع در جنوب شهرهمدان  ٥٣٠٨کوه این استان ، کوه الوند با معروفترین و بلندترین 

 قرار دارد.

می ر غار علی صدر که یکی از پدیده های طبیعی بسیار مهم و زیبای ایران و جهان به شما

 .شده استرود در استان همدان قرار دارد. این غار در کوهستان سوباشی واقع 

یا هگمتانه نامیده می شد و چندین مرتبه به پایتخت شهر همدان در روزگار قدیم اکباتان 

حکومتهای  گوناگون ایران، همچنین دولتهای ماد، هخامنشی، اشکانیان و غیره بر گزیده شده 

 است.
 

 

 ؟استان همدان در کدام بخش ایران قرار دارد  .38

a شمالی b جنوبی c شمال غربی d غربی 

 

 لومتر است؟مساحت استان چند کی .39

a ٣١٥/١٢ b ٤٤٣/٢٣ c ٣١٥/٢٢ d ۴٣٤/٢٣ 

 

 ؟کوه الوند چند کیلومتر ارتفاع دارد  .41

a 1100 b 0638 c 3181 d 0146 

 

 ؟ چیستاستان  این اسم یکی از پدیده های طبیعی بسیار مهم و زیبای .40

a غار علی صدر b  مجسمۀ داوید

 ساسونی

c میالد جبر d درۀ عباس آباد 

 

 همدان چی بوده است؟شهر اسم قدیمی  .41

a پنج رودک b سمرقند c اکباتان d ری 
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VIII. Գտնել, թե որ պարբերությունը որ ոլորտին է առնչվում: 

 

 

 ٢٠٠٨مرزهای دریایی ایران در جنوب کشور، در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به  .43

 کیلومتر می رسد. ٠٥٨سبز دریای خزر به رکیلومتر و کرانه های س

a دین b موسیقی c جغرافیا d  اساطیر 

 

سپاه اسالم در آمد. شهر اصفهان بعد از  هجری قمری به تصرف ١٨اصفهان در سال  .44

 هجری قمری به دست سامانیان افتاد و رفته رفته بر وسعتش افزوده شد. ٥٨٢سال 

a تاریخ b پزشکی c نظامی d دین 

 

زبانی که ایرانیان هنگام سخن گفتن و نوشتن به کار می برند، فارسی است.  این زبان . 45
که بازماندۀ زبان فارسی باستان است، از حدود هزار سال پیش در ایران رواج یافت و به 

 زبان علمی و ادبی ایرانیان تبدیل شد.  
 

a تاریخ b ادبیات c پزشکی d زبانشناسی 

 

طرف پروردگار فرمان یافت تا مردم را به پرستش خدای یگانه از ( ع)حضرت نوح  .46

 دعوت کند و از ستمگری و بت پرستی باز دارد.

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

տարբերակը։ 

 

دادنید و عمرشیان را بیهیوده کشاورز پیری سه پسر داشت.  پسران او هیچ کاری انجام نمیی 

می گذراندند.  کشاورز از این بابت خیلی نگران بود.  وقتی که کشاورز در بستر مرگ افتاد، 

مهمییی را بییه شییما  زمیینب باییید را نفرزنییدا»را پیییش خییود خوانیید و بییه آنهییا گفییت    شپسییران

« بگویم.  در ملکی که برای شما به ارث می گذارم، گنج بزرگی در زیر زمین پنهان اسیت...

مین جیای  »کشیاورز پییر گفیت  « آن گنج کجاست؟»پسران کشاورز با خوشحالی فریاد زدند  

کشیاورز بعید از «. یید.نمزرعیه را بک ۀآن همی نشیما بایید بیرای ییافت ،آن را درسیت نمیی دانیم

 تن این سخنان درگذشت.گف

 ۀگنج، با بیل و کلنگ شروع به کار کردند و خاک همی نبعد از مرگ پدر، پسران به امید یافت

ملک را زیر و رو کردند، اما گنجی پیدا نکردند.  چون گنج را پیدا نکردنید، زمیین را کاشیتند 

ول خیلیی و به امید محصول آن نشستند.  وقتی که زمان برداشیت محصیول فیرا رسیید، محصی

زیییاد بییود، زیییرا آنییان بییه امییید یییافتن گیینج،  زمییین را خیلییی خییوب شییخم کییرده بودنیید.  پسییران 

کشییاورز از فییروش محصییول خییود، پییول بسیییاری بدسییت آوردنیید.  آن وقییت بییود کییه فهمیدنیید 

 منظور پدر از گنج پنهان، کار و کوشش بوده است.

 چرا کشاورز پیر نگران بود؟ . 74

 

a پسران او   چون

در کشور غریب 

 زندگی می کردند

b پسران او   چون

درس نمی 

 خواندند

c پسران او   چون

کارهای زیاد 

 انجام می دادند

d پسران او   چون

به هیچ کاری 

   دست نمی زدند

 
 

 ؟کشاورز در بستر مرگ به پسرانش چه گفت48. 

 

a  گفت که ملکی

برای آنها به ارث 

 نگذاشت

b  گفت که دارایی

 زیادی داشت

c جگفت که هیچ گن 

 و دارایی نداشت

d  گفت که زندگی

به اتمام  خود

 رسیده است
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 ؟کردندپسران کشاورز برای یافتن گنج چکار  .49

a  را ملک  ۀهمخاک

 کند و کاو کردند

b لنگ با بیل و ک

شروع به 

شکستن خانه 

 کردند

c  تصمیم راه سفر

 درازی گرفتند

d ملک را  ۀخاک هم

 سوختند

 

 ؟ چرا محصول کشاورزی پسران خیلی زیاد بود .11

a یرا آنها ز

زمین را به 

خوبی شیار 

  ه بودندانداخت

b  زیرا آنها امیدوار

بودند گنج بزرگی 

 بیابند

c  زیرا کشاورز

پیر درگذشته 

 بود   

d  زیرا آنها

و  درختهای نو

ته کاش زیادی

 بودند

 

X. Կազմել նախադասություն՝ վերադասավորելով տրված բառերն ու  

բառակապակցությունները։ 

10.  

3از .  1.بیمار  0.چه خواست ؟  1.پیر مرد   4.دوستش    

 

11.  

1.یافت   0.نادر شاه  3.در زمان    .4  1.شهر مشهد  توسعۀ زیادی 

 

13.  

 1.نقش مهمی  0. داشته است

   

3.  زبان و ادب فارسی 4.خراسان     1.در احیای   

 

14.  

3.این کتاب   1.گرفت      0.تصمیم مهمی 4احمد .   1.  پس از خواندن  
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11. 

1به      . 0.گیالن    1.سخن می گویند  4.زبان گیلکی   3.بیشتر مردم  

 

16. 

1به آرزوی خود . 0. یانسان برا 3.کوشش  بسیار    4رسیدن .   1. کرده است 

 

11. 

1.کتابهای تاریخی 0. خواندن 3.اندیشه   4. دمی آور   1.سالمت     

 

18.  

1.از پوست حیوان 0.استفاده کرده اند 3.روزگار قدیم  نبرای نوشت    4.    1.ایرانیان در  

 

19.  

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

 

61.  

 3.در خردسالی   1. یبسیار باهوش 0.بوده است 

  

 1.کودک       4.جعفر   

 

 

XI. Տեղադրել բառերը համատեքստում՝ բովանդակությանը համա-

պատասխան։ 

 

به بیش از چهل سانتیمتر می _____ و  درازی آن پیچش زیبایی دارد آهو _____شاخ  .60

 است.  _____دارد که در زیر پوست _____رسد. ماد ه شاخ

 

4نر .   3.گاه         1.ناقصی  0.  پنهان  
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ای کوچک اندزه _____میکروبها در جاهای کثیف زندگی می کنند. آنها _____بسیاری  .61

بیمار  _____از میکروبها وقتی وارد بدن می شوند ما_____هستند که دیده نمی شوند. 

 می کنند.

1.  بعضی 0.   را        3.  از  4به .    

 

ایل  .63  _____هجری در شیراز متول د شد _____ پایان تحصیالت سعدی شیرازی در او 

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

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

 

تغذیه می _____علفها و دانه های داخل _____پر خور است و همیشه ای _____اردک  .64

 است._____منقار و زبان اردک خیلی  .کند

  4.  پرنده   3.از    1.  لجن 0. حسس

 

بوده و در این  _____یکی از مراکز بزرگ هنر _____شیراز در تمام دوره های .61

 .کار برده است _____نهایت گشاده دستی و هنر نمایی را _____شهر

1.  تاریخی 0.نق اشی 3.  به        4.طبیعت 

 

 

 

XII. Գտնել այն ածականները, որոնք կարող են գործածվել տվյալ 

գոյականի հետ։ 

 کاشف  .66

1.  دقیق 0. قاضی     4.  کنجکاو  3گلگون   .    

 

 موضوع .61

1.اصلی  0.آسان    3کوهسار .     4.    نیرومند 
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 تاالب .68

1ابریشمی .   0.عمیق    3آفتابی .    4.بزرگ    

 

 رقص  .69

  4.  میقدی  3زالل.     1شرقی .   0.رنگین    

 

 نقاط .11

1شیمیایی . 0. دیدنی   4.مهم        3. ینژاد 

 

 رفتار  .10

1تابستانی   .   0.        بنفش 3.بد          4.عجیب    

 

 پدیده .72

  4.طبیعی          3.شگفت انگیز  1.  خوشبو 0.    داوطلب

 

 

XII. Համապատասխանեցնել բառերը՝ ըստ հոմանիշների (ձախ 

սյունակում տրված բառերից մեկն ավելորդ է)։  

73. 

A رعنا 1 عهد 

B زمان 2 چاپ 

C کمکی 3 زیبا 

D طبع 4 معین 

 اولویت 5 
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XIII. Համապատասխանեցնել տրված արաբական հոգնակիները և 

դրանց թարգմանությունները (ձախ սյունակում տրված բառերից 

մեկն ավելորդ է)։  

  

74. 

 A1 وسایلօրեր 

B  2 مشاغلմիջոցներ  

C 3 ایام գործեր 

D 4 اسرار գաղտնիքներ 

 5 ավանդույթներ 

 

 

XIV. Համապատասխանեցնել  տրված բառերը և դրանց թարգմանու-

թյունները (ձախ սյունակում տրված բառերից մեկն ավելորդ է)։  
  

75 . 

թարմություն A 1 جمال 

B բանականություն 2 تراکم 

C հատկություն 3 ویژگی 

D խտություն 4 طراوت 

 ذهن 5 

 

76․ 

A  1 روایت նախապատվություն 

B  2 ذل ت ցնորամտություն 

C 3 تصورخام նվաստություն 

D 4 رجحان ավանդություն 

 5 նվիրատվություն  
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XV. Համապատասխանեցնել նախադասության երկու մասերը (ձախ 

սյունակում տրված տարբերակներից մեկն ավելորդ է)։ 

 

77․ 

A   که امروز در سراسر دنیا مورد نمایشی

 پسند همگان است...

فرا خوانده و کار و کوشش را تشویق  0

 کرده است.

B  زردشت مردم را به راستی و پاکی و پیکار

 با بدی...

پوست  به خط زرین بر دوازده هزار 1

 گاو نوشته بوده اند.

C  رسیدن به زمین بخار می شود و به  3 کتاب مقدس زردشتیان را...این

 می رود. هوا

D  قسمتی از آب باران و برف و تگرگ پس از

... 

قبل از ٢٨٨٢بر جای مانده از سال  4

 میالد می باشد.

 نامیده می شود. تئاتر" "5 

 

 

78.  

 

A   عزیزتان بشوید؟از مفاخر کشور   1 ندیشید ...اپیوسته به عل ت حوادث می 

 B متاسفانه امروز از این کتاب فقط یک

 نسخه باقی مانده است...

و به تحقیق و بررسی  چیزهای  2

 ناشناخته عشق می ورزید.

C ...حضرت نوح را پذیرفتند و به او  3 وقتی که احمد صدای مادر را شنید

 ایمان آوردند.

D  گروهی از مردم محروم و ستمدیده

 دعوت...

 اتاقش بیرون آمد.از  4

و آن هم در کتابخانۀ بدلیان شهر  5 

 اکسفرد نگهداری می شود.

 

 

 

 



17 
 

 

79. 

 

A  میلیون نفر است. ٠٨در حدود  1 ... همین که حسین درقفس را باز کرد 

B  جمعیت ایران بر اساس آخرین

 ٢٥٤٤سرشماری عمومی که در سال 

 انجام گرفته ...

 و از سرما می لرزید. 2

C  لباسش کم  روز شخص بینوایییک

 بود...

گنجشک پر زد و به طرف پنجره  3

 .پرید

D ...چنین فرموده است. 4 از مناطق زیبا و دیدنی ایروان 

 است. "پیروزی"پارک  5 

 

80.  

 

A  ...از همراهان از راهی می گذشت. 1 زندگی ما آدمیان روز به روز 

B  با چند  (ع)روزی حضرت عسی

 نفر...

 آسانتر و دلپذیرتر می شود. 2

C ...که زردشت معاصرنخستین شاهان  3 بعضی از دانشمندان گفته اند

 هخامنشی بوده است.

D ...متری می رسد. ١٨۰٢ارتفاع آن به  4 این پادشاه هخامنشی بنیان گزار 

 ایران بزرگ می باشد. 5 

 

 


