آزمون سراسري ترجمه و مفاهيم قرآن كريم – سطح مقذماتي (كذ )1002
ارديثهشت 1391

لطفاً گزينه صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيذ

صهبى پبسخگَيي 75 :دقيقِ

* كذام دسته از لغات يا معاني ته ترتية صحيح است؟

 - 1ستَدُ ،سَصاى ،مبس صشت

الف -حٓويذ ،جٓحين ،فاحِشَة ب -مَشين ،حٓوين ،هٌٔنَش ج

– حٓويذ ،حٓوين ،فاحِشَة د -هٓجيذ ،حٓوين،

فاحِشَة

ً - 2يست ،سسبًذى ،دادى

– اِى ،اِتالغ ،اِيتاء د -ال ،تٓالغ ،اَتي

الف -اِى ،تٓالغ ،اِيتاء ب -ال ،اِتالغ ،آتي ج
 - 3چِ مسي ،صَستّب ،پبداش

الف -هٓي رآٍ ،جِٕ ،ثََاب ب -هٓي رأٍ ،جَُ،

مَثوبَة ج

– هارأٍ ،جَُ ،هٓثَاي د -هٓي ،جٔلَد ،ثََاب

 - 4هيجٌگٌذ ،خَاست ،طلت مٌيذ

الف -ئقاتِلَىَ ،يٓطاءٔ ،تَثٕتَغَا ب -يٓقْتُلَىَ ،ضَاءٓ ،اِتٕتَغَا ج

– يٓقْتُلَىَ ،ضاءٓ ،تَثٕتَغَا د -ئقاتِلَىَ ،ضاءٓ ،اِتٕتَغَا

ّ - 5شگض ًپٌذاسد ،هشدًذ ،هؼي٘ي

الف -اليٓحٕسٓثٓيَّ ،هَتَا ،هٔسٓو 'ّي ب -التَحٕسٓةٕ ،هاتَا ،هٓعٕلَم ج

– لَي يٓحٕسٓثٓيَّ ،هاتَا ،هٔسٓو 'ّي د -اليٓحٕسٓثٓيَّ ،هاتَا ،سٓوّي

 - 6آتََٕا ،آخٙشَة ،آخَشييَ

الف -دادًذ ،آخشت ،ديگشاى ب -تذّيذ ،آخش ،ديگشاى ج
ْشي ،ثٓصيش
 - 7ثِـ ،.ثٔش '

الف -تشاي ،تطاست ،تيٌايي ب -تِ ٍسيلِ ،تطاست ،تيٌا ج

– تذّيذ ،آخشت ،آيٌذگاى د -دادًذ ،آخشت ،اٍقات

– تِ سثة ،تطاست دادى ،تيٌايي دً -سثت تِ ،تطاست دادى ،تيٌا

 - 8اَرْمُشُ ،اَراى ،اَسٕجٔل

الف -ياد مي ،اراى ،هشداى ب -ياد هيمٌن ،اعالى ،پاّا ج

– ياد هيمٌن ،اراى ،هشداى د -ياد مي ،اعالى ،پاّا

َ - 9بغْتَة ،ثٓغْي ،تُتْلي

الف -سشمطي ،سشمطي ،تالٍت هيضَد بً -اگْاًي ،طغياى ،تالٍت هيمٌي
ج – سشمطي ،طغياى ،تالٍت هيمٌذ دً -اگْاًي ،سشمطي ،تالٍت هيضَد
- 10جبّٙذٍا ،تُنَزِّثبىِ ،جِنَّة
الف -جْاد مٌيذ ،تنزية هيمشديذ ،جٌَى ب -جْاد مشدًذ ،تنزية هيمٌيذ ،تْطت
ج – جْاد مشدًذ ،تنزية هيمٌيذ ،جي د -جْاد مٌيذ ،تنزية هيمٌيذ ،جٌَى
* كذام ترجمه صحيح است؟

َ ٍ- 11هب اَدٕسئ'لٓ هب لَ َي َلةُ الْقَذٕسِ

الفً ٍ -ويداًي چيست ضة قذس ب ٍ -چِ هيداًي چيست ضة قذس
ج – ًويداًي (اسصش) ضة قذس سا د -دسك ًويمٌي چيست ضة قذس
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 12ا-ٙىَّ اهللَ لَْبد ٙالَّزييَ آهٌَٓا

الف -قطعاً خذا ّذايت هيمٌذ مساًي سا مِ ايواى آٍسدًذ ب -قطعاً خذا ،يَْدياى سا مِ ايواى آٍسدًذ...
ج – قطعاً خذا ّذايت مٌٌذُ مساًي است مِ ايواى تياٍسًذ د -قطعاً خذا ّذايت مٌٌذُ مساًي است مِ ايواى آٍسدًذ
- 13هب ٍٓػٓذًَٓب اهللُ ٍٓ سٓسَلُِٔ اٙلّب غُشٍسٖا

الف -آًچِ ٍعذُ داد تِ ها خذا ٍ پياهثشش جض فشية ًثَد بٍ -عذُ ًذاد ها سا خذا ٍ سسَلص هگش فشيثي
ج – ٍعذُ ًذادين تِ خذا ٍ سسَلص هگش فشية سا د -آًچِ ٍعذُ دادين تِ خذا ٍ سسَلص جض فشية ًيست
 14إًَِّْٔ-نٕ ػٓصًَٕٓي ٍٓاتَّجٓؼَٔا هٓي لَّنٕ يٓضِدُٕٔ هٓبلُِٔ

الف -قطعاً آًْا سشپيچي مشدًذ هي سا ٍ پيشٍي هيمٌٌذ مسي سا مِ ًويافضايذ اٍ سا هالص
ب -قطعاً آًْا سشپيچي مشدًذ هي سا ٍ پيشٍي مشدًذ مسي سا مِ ًيفضٍد اٍ سا هالص
ج – حتواً آًْا سشپيچي هيمٌٌذ هي سا ٍ پيشٍي هيمٌٌذ مسي سا مِ ًيفضٍد اٍ سا هالص
د -حتواً آًْا سشمطي هيمٌٌذ اص هي ٍ پيشٍي مشدًذ مسي سا مِ ًويافضايذ اٍ سا هالص
- 15يٓب أَيْٜٓب الَّزييَ آهٌَُٓا اتَّقَُا اللَِّٓ ٍٓقَُلَُا قََٕلًب سٓذٙيذٖا

الف -اي مساًي مِ ايواى آٍسديذ تقَا پيطِ مٌيذ خذا سا ٍ هحنن سخي تگَييذ.
ب -اي مساًي مِ ايواى آٍسدُايذ تقَاي خذا پيطِ مٌيذ ٍ ٍعذُّاي دسست تذّيذ.
ج – اي مساًي مِ ايواى آٍسديذ تقَاي خذا سا پيطِ مٌيذ ٍ تگَييذ گفتاسي هحنن
د -اي مساًي مِ ايواى آٍسديذ تقَاي پشٍسدگاستاى سا پيطِ مٌيذ ٍ سخي استَاس تگَييذ.
- 16سِضَاىٌ هٙيَ اهللِ اَمجٓشٌ

الف -خطٌَدي اص خذاي تضسه است ب -خطٌَد هيضَد اص خذايي مِ تضسگتش است
ج – سضايت اص خذاي تضسه است د -خطٌَدي اص سَي خذا تضسگتش است
ٍٓ- 17الَ ئحٙيطَُىَ ثِشَيٕء ٚهِّيْ ػٙلْوِٙٙ

الف ٍ -احاطِ ًذاسًذ تِ توام داًص اٍ ب ٍ -احاطِ ًطذًذ تِ چيضي اص علن اٍ
ج – ٍ احاطِ مٌٌذُ ًيستٌذ تِ چيضي اص علوص د ٍ -احاطِ ًذاسًذ تِ چيضي اص علوص
 ٍٓ- 18هٓب الحٓيب ُة الذًٜيب اٙلّب لَؼٙتٖ ٍٓ لََْٕٖ

الف ٍ -چيست صًذگي دًيا جض تاصي ٍ سشگشهي بً ٍ -يست صًذگي دًيا هگش تاصي ٍ سشگشهي
ج – ٍ ًيست صًذگي دًيا هگش سشگشهي ٍ گفتاس يا مالم تيَْدُ دً ٍ -يست صًذگي دًيا هگش تاصي ٍ تيَْدگي
 19لَ َٕ-أًَضَلٌَْب ّزَا الْقُشْآىَ ػٓلى جٓجٓلٍ

الف -اگش ًاصل هيمشدين ايي قشآى سا تش مَّي ب -اگش ًاصل مشدين قشآى سا تش مَّي
ج – اگش ًاصل مٌين ايي قشآى سا تش مَّْا د -چشا ًاصل مٌين ايٌق سآى سا تش مَّي
ٍٓ- 20اللِّٔ ئشِيذٔ أَى يٓتَُةٓ ػٓلَيٕنُنٕ ٍٓئشِيذٔ الَّزٙييَ يٓتَّجِؼَٔىَ الشََّْٓٓات ٙأَى تَوٙيلَُاْ هٓيٕالً ػٓظٙيوٖب

الف -قسن تِ خذا ،هيخَاّذ مِ تَتِ ضوا سا تپزيشد ٍ هيخَاٌّذ مساًي مِ پيشٍي هيمٌٌذ خَاستِّاي ًفساًي سا مِ هٌحشف ضَيذ اًحشاف تضسگي.
ب ٍ -خذا هيخَاّذ مِ تَتِ ضوا سا تپزيشد ٍ هيخَاٌّذ مساًي مِ پيشٍي هيمٌٌذ (اص) خَاستِّاي ًفساًي ،ايي مِ هٌحشف ضَيذ اًحشافي تضسه.
ج – ٍ خذا هيخَاّذ مِ ضوا تَتِ مٌيذ ٍ هيخَاٌّذ مساًي مِ پيشٍي هيمٌٌذ (اص) خَاستِّاي ًفساًي ،ايي مِ هٌحشف ضَيذ اًحشافي تضسه.
د -خذا هيخَاّذ مِ تَتِ ضوا سا تپزيشد ٍ هيخَاّذ مساًي مِ پيشٍي مشدًذ اص ضَْات تِ هيلي تضسه هٌحشف ضًَذ.
* گسينه صحيح را انتخاب كنيذ؟

«- 21تٌَيي» ٍ «الـ».

الف -عالهتّاي فعلاًذ ب -عالهتّاي حشف ّستٌذ ج

– عالهتّاي اسناًذ د -عالهتّاي فعل ٍ اسن ّستٌذ
2

-ًَ 22ؼٕجٔذٔ ،هٔفْلٙحَىَ ،خَجيش :ثش ٍصى

الفًَ -فْعٔلُ ،هٔفْلِعَٔىَ ،فَيٕعِل ب -اَفْعٔلُ ،هٔفْعِلَىَ ،فَعيل ج

– ًَفّعٔلُ ،هٔفْعِلَىَ ،فَعيل د -عٓثٓذٓ ،فَلَحٓ ،خَيٓشَ

- 23جوغ ملوِّبي «القانِتَة ،الؤؤهٙي»:

الف -القاًِتات ،الؤؤهٌَِىَ ب -القاًِتات ،الؤؤهٌِات ج

– القاًِتَىَ ،الؤؤهٌَِىَ د -القاًِي ،الؤؤهٌِييَ

«- 24اًَزَسًٕب ،اٙىَّ»

الف -فعل هاضي ،اسن ب -فعل هتنلن ٍحذُ ،حشف ج

– فعل هضاسع ،حشف د -فعل هاضي ،حشف

«- 25هٓسٕنَة ،هٓسٕنَثبت»

الف -اسن هفعَل ،جوع هزمش سالن ب -اسن هفعَل ،جوع هنسش
ج – اسن فاعل ،جوع هؤًث سالن د -اسن هفعَل ،جوع هؤًث سالن
ّ«- 26ب ،اٙي٘بيٓ»

الف -ضويش هتصل ،هتنلن جوع ب -ضويش هٌفصل ،ضويش هٌفصل هفعَلي جوع
ج – ضويش هتصل ،هٌفصل هفعَلي د -ضويش هٌفصل ،هٌفصل هفعَلي هتنلن هفشد
- 27سٓ  +فؼل هضبسع

الف -فعل هستقثل دٍس ب -فعل هستقثل ًضديل ج

– فعل هاضي استوشاسي د -فعل جحذ

- 28اهش فؼلّبي «تٌَصٔشُ ،تَؼٕفَُ» ثِ تشتيت مذام است؟

الف -اًُصٔشْ ،اُعٕفَا ب -اًَصِشْ ،اَعٕفٔ ج

– اًُصٔشْ ،اَعفَا د -اًُصٔشْ ،اُعٕفٔ

- 29ال تَتَّخٙزٍا ،التَذٕػَٔىَ

الف -فعل ًْي ،فعل ًْي ب -فعل جحذ ،فعل هضاسع هٌفي
ج – فعل هضاسع هٌفي ،فعل هضاسع هٌفي د -فعل ًْي ،فعل هضاسع هٌفي
- 30فؼلّبيي مِ ثش اًجبم هذاٍم ٍ هستوش مبسي دس صهبى گزشتِ داللت هيمٌذ فؼل  ....هيگَيٌذ.

الف -هاضي استوشاسي ب -هاضي هٌفي ج

– جحذ د -هستقثل

* لطفبً ثِ سؤاالت تششيحي پشت ثشگِ پبسخٌبهِ ًيض جَاة دّيذ
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سؤاالت تشريحي آزمون سراسري ترجمه و مفاهيم قرآن كريم – مقذماتي (كذ )1002
ارديثهشت 1391
* آيات قرآني زير را ترجمه كنيذ.

ّٓ- 1زَا ثٓصٓبئٙشُ لٙلٌَّبسِ ٍّٓٔذٖى وَرَحْمَةٌ لِّقََٕمِ ئَقٌَُٙىَ (جبثيِ)20 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ- 2سٓبسِػَٔا إِلَى مَغْفِرَةٍ هِّي سٛثِّنُنٕ وَجَنَّةٍ ػٓشْضُْٓب السٛوٓبٍٓاتٔ ٍٓاألَسٕضٔ أُػٙذٛتٕ لٙلْؤتَّقٙييَ (آل ػوشاى)133 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3قُلْ يٓب ػٙجٓبد ٙالَّزٙييَ آهٌَُٓا اتَّقَُا سٓثٛنُنٕ لٙلَّزٙييَ أَحٕسٌَُٓا فٙي ّٓز ُٙٙالذًْٜيٓب حَسَنَةٌ ٍٓأَسٕضٔ اللَِّ ٙوَاسِعَةٌ (صهش)10 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4هٓي ئشْشِكٕ ثِبللِّ ٙفَقَذٕ حٓشَّمٓ اللِّٔ ػٓلَيِ ٙالْجَنَّةَ ٍٓهٓأٍْٓأُ الٌَّبسٔ ٍٓهٓب لٙلظَّبلٙوٙييَ هٙيْ أًَصٓبسٍ (هبئذُ)72 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------َْى ٍٓاتَّقَُىِ يٓب إٍُٔلٙي األَلْجٓبةِ (ثقشُ)197 :
ٍٓ- 5تَضٍَٛدٍٔا فَئِىَّ خَيٕشَ الضَّاد ٙالتَّق '

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6فَوٓي يٓؼٕوٓلْ هٙيَ الصٛبلٙحٓبت ٍَّٓٔٓ ٙهٔؤْهٙيٌ فَلَب مُفْشَاىَ لٙسٓؼٕيِِ( ٙاًجيبء)94 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ- 7الَّزٙييَ آهٌَُٓاْ ٍٓ ّٓبجٓشٍُاْ ٍٓ جٓبّٓذٍٔاْ فٙي سٓجِيلِ اللٍِّٓ ٙالَّزٙييَ آٍٍٓا ًٍَٛصٓشٍُا أ '
ٍُلـئٙلٓ ّٔنٔ الْؤؤْهٌَُٙىَ حٓقًّب لَّْٔن مَّغْفِرَةٌ ٍٓسِصٕقٌ مَشِينٗ (اًفبل)74 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8قَبلَتٕ سٔسٔلُْٔنٕ أَفٙي اللِّ ٙشَلٌّ فَبطٙشِ السٛوٓبٍٓاتٍٓ ٙاألَسٕضِ يٓذٕػَٔمُنٕ لٙيٓغْفٙشَ لَنُن هِّي رًَُُثِنُنٕ (اثشاّين)10 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9أَسٓأَيٕتٓ هٓيِ اتَّخَزَ إِل 'ِْٓٔ َّٓٓأُ أَفَأًَتٓ تَنَُىُ ػٓلَيٍِٕٓ ٙمٙيلًب (فشقبى)43 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10قَ-بلَ ّٓزَا هٙي فَضْلِ سٓثِّي لٙيٓجٕلًَُٓٙي أَأَشْنُشُ أَمٕ أَمْفُشُ ٍٓهٓي شَنَشَ فَئًَِّوٓب يٓشْنُشُ لٌَٙفْسٍٓ ِٙٙهٓي مَفَشَ فَئِىَّ سٓثِّي غٌَٙيٌّ مَشِينٗ (ًول)40 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

