آزهوى سراسري قرآى كرين – ترجوه و هفاهين سطح هقذهاتي

(كذ )1003

ارديثهشت هاه 1392

لطفاً گزينه صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيذ

صهاى پاسخگَيي 75 :دقيقِ

* هعناي كلوات هشخص شذه در هر عثارت قرآني را انتخاب نواييذ.

 - 1إٍَٔ كٓصٓيِّةٍ هِّيَ السٛنٓآ ء ٙفٙيِ ٙظُلُوٓاتٗ ٍٓسٓعٕذٗ ٍٓتٓشْقٌ

– ثبساى

الف – ثبساى سيض ة -ثبساى دسضت ج -ثبساى تٌذ د
ٍٓ - 2قُلٌَْا يٓا آدٓمٔ اسٕنُيْ أًَتٓ ٍٓصٍٕٓجٔلٓ الْجَنَّةَ ٍٓمُال هٌْْٓٙا سٓغَذاً

الف – تَقف مٌيذ ،فشدا ة -سبمي ضَ ،ثِ فشاٍاًي ج

– تَقف مي ،گَاسا د -سنٌي گضيي ،فشدا

 - 3فَأًَضَلٌَْا عٓلَى الَّزٙييَ ظَلَؤَا سِجٕضاً هِّيَ السٛنٓآ ءٙ

الف – ثاليي

ة

– ثيوبسي ج

– ػزاة سختي د  -پليذي

ٍٓ - 4هٌْْٔٙنٕ أُهِّيَٜىَ الَ يٓعٕلَؤَىَ الْنٙتَابٓ ئِلَّا أَهٓاًٙيٍٓ ٛئِىْ ّٔنٕ ئِلَّا يٓظٌَُُّىَ

الف – دسس ًبخَاًذُ ،حذس هيصًٌذ ة – ثيسَاد ،گوبى هيمٌٌذ ج

– دسس ًخَاًذگبى ،يقيي داسًذ د

– ثيسَاداى ،خيبلثبفي هيمٌٌذ

فٓهٓتِّعِٔٔ قَلٙيالً
 - 5قَالَ ٍٓهٓي مَفَشَ اُ

الف – پس ثْشُهٌذ هيمٌين اٍ سا ة

– پس ثشخَسداس مشد اٍ سا ج

– پس ثْشُهٌذ مشد اٍ سا د

– پس ثشخَسداس هيمٌن اٍ سا

تٓء ٍٓ ٙالصٛيٕفٙ
 - 6ئِيلَافِْٙنٕ رِحِلَةَ الشِّ آ

الف – هسبفشت ،صهستبًي ة

– مَچ ،صهستبًي ج

– مَچ ،تبثستبًي د

– هسبفشت ،فصلي

 - 7اٙلَّا الَّزٙييَ آهٌَُٓا ٍٓعٓوٙلَُا الصٛالٙحٓات ٙفَلَْٔنٕ أَجٕشٌ غَيٕشُ هٓوٌَُٕىٍ

الف – ّوشاُ ثب هٌت صيبد ة

– توبم ًطذًي ج  -ثبصداسًذُ د

– ّوشاُ ثب ًؼوت صيبد

فِّْٓلِ الْنَافٙشِييَ أَهِْٕلْْٔنٕ سٍٔٓيٕذٖا
 - 8ه

الف – هْلت داد ،اٍضبع ة

– هْلت هيگيشًذ ،فشصتي ج – هْلت داسًذ ،سٍيذادّب د

– هْلت دُ ،اًذمي

 - 9ئِرَا تُتْل 'َى عٓلَيِٕ ٙآيٓاتٌَُا قَالَ أَسٓاطٙيشُ الْأٍَٛلٙييَ

الف – داستبًْبي پذساًوبى ة

– داستبىّبي سبدُ ج

– اسطَسُّبي تبسيخي د

– افسبًِّبي پيطيٌيبى

لْأٍْ 'ٓى
ٍٓ- 10آحَشَ الْحٓيٓاةَ الذًْٜيٓا * فَاِىَّ الْجٓحٙينٓ ّٙيٓ ا هٓ

الف – دس پي آى سٍد ،پٌبّگبُ ة

– تشجيح هيدّذ ،آساهگبُ ج

– ثشگضيذ ،جبيگبُ د

– ثِ دًجبل آى هيسٍد ،هحل اهي
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* ترجوهي صحيح را انتخاب كنيذ.

ٍٓ- 11ئِرْ جٓعٓلٌَْا الْثٓيٕتٓ مَثَابَةً لِّلٌَّاسِ ٍٓأَهٌٕاً:

الف – ٍ ٌّگبهي مِ قشاس دادين خبًِي مؼجِ سا هحل ػجبدت ٍ اهي ثشاي هشدم
ة – ٍ صهبًي مِ قشاس دادين ايي خبًِ سا هحل ثَاثي ثشاي هشدهي مِ دس اهٌيت هيثبضٌذ.
ج – ٍ صهبًي مِ قشاس دادين خبًِي مؼجِ سا هنبى پبداش ثشاي هشدم ٍ افشادي مِ ايوبى آٍسدًذ.
د – ٍ ٌّگبهي مِ خبًِي مؼجِ سا هحل اجتوبع ٍ جبيگبُ اهٌي ثشاي هشدم قشاس دادين.
ٍٓ- 12هٓا يٓنْفُشُ تِْٓا ئِلَّا الْفَاسٙقَُىَ:

الف – ٍ آًچِ ثِ آى (هؼجضات) مبفش هيضًَذ جض ايي ًيست مِ حتوبً فبسق ّستٌذ.
ة – ٍ ثِ جض گشٍُ فبسقبى ثِ آى (هؼجضات) مبفش ًويثبضٌذ.
ج – ٍ ثِ آى (آيبت سٍضي) مفش ًويٍسصًذ ،هگش ًبفشهبًبى
د – ٍ مبفش ًطذًذ ثِ آى (آيبت سٍضي) جض گشٍُ صيبى ديذگبى
ٍٓ- 13ادٕخُلَُا الْثٓابٓ سٔجٛذاً ٍٓقَُلَُا حِطَّةٌ ًَّغْفٙشْ لَنُنٕ خَطَايٓامُنٕ:

الف – ٍ اص دسٍاصُّبي آى (ضْش) ثِ حبلت سجذُ ٍاسد ضذُ ٍ گفتٌذ فشٍ سيض؛ تب هب اص گٌبّبى دًجبلِداستبى دسگزسين.
ة – ٍ اص دسٍاصُّبي آى (ضْش) ثب حبلت سجذُ ٍاسد ضذًذ ٍ گفتٌذ خذايب گٌبّبى هب سا ثجخص ٍ هب اص گٌبّبى آًْب چطن پَضي مشدين.
ج – ٍ ٍاسد دسٍاصُي (ضْش) ضَيذ؛ سجذُ مٌبى (ثب فشٍتٌي) ٍ ثگَييذ گٌبّبى هب سا فشٍسيض؛ تب هب ّن خطبّبيتبى سا ثجخطين.
د – ٍ ٍاسد دسٍاصُي آى (ضْش) ضذُ ثِ حبلت سجذُ افتبدًذ ٍ گفتٌذ اص گٌبّبى هب دس گزس ٍ هب اص خطبّبي ضوب دس گزضتين.
- 14حُن ٛئحٓشِّفًََُِٔ هٙي تٓعٕذ ٙهٓا عٓقَلَُُٔ ٍّٓٔنٕ يٓعٕلَؤَىَ:

الف – سپس ثؼذ اص آى مِ آى سا ثب ػقلطبى سٌجيذًذ ،آى سا تحشيف مشدُ دس حبلينِ ثِ آى ػلن داضتٌذ.
ة – سپس ثؼذ اص آى مِ آى سا هيفْويذًذ؛ تحشيف هيمشدًذ آى سا ،دس حبلينِ هيداًستٌذ (چِ هيمٌٌذ)
ج – (گشٍّي اص آًْب) سپس آى سا ثب خشدضبى سٌجيذًذ ٍ آى (متبة) سا تحشيف مشدًذ ثب ايٌنِ اص آى اطالع داضتٌذ.
د – ٍ ثؼذ اص آى مِ آى سا دسك مشدًذ ٍ ثِ حقيقت آى سسيذًذ ،آى (متبة) سا تحشيف ًوَدُ ثب ايٌنِ ًسجت ثِ ايي مبس آگبّي مبفي داضتٌذ.
ضٓءٓتٕ هٓا حَٕٓلَِٔ رَّٓةٓ اللِّٔ تٌَُِسِّٙنٕ:
- 15فَلَوٛا أَ آ

الف – پس صهبًي مِ سٍضي هيضَد اطشافطبى ،ثشد خذا ًَس مبفشاى سا.
ة – پس ٌّگبهي مِ پيشاهًَص سا سٍضي سبخت ،خذا ًَسضبى سا اص ثيي ثٔشد.
ج – پس صهبًي مِ اطشافطبى سٍضي ضذ ،خذا ثِ سجت ًَسش آىّب سا هيثشد.

د – پس ٌّگبهي مِ سٍضي هيگشدد دٍسٍثش آىّب ،خذا سفت (اص فنشضبى) ثِ سجت ضؼلِي ًفبقطبى.
- 16خٙتَاهِٔٔ هٙسٕلٗ ٍٓ فٙي رَل'ٙلٓ فَلْيٓتٌََافَسِ الْؤتٌََافٙسَٔىَ:

الف – هٔطل ،پبيبى ًَضيذًي آًْبست ٍ دس آى (ثشاي سسيذى ثِ آى) تالش مٌٌذ.
ة – ضشاة ًْبيي آًْب ثب هطل آهيختِ است پس ثبيذ ثش ينذيگش پيطي ثگيشًذ.
ج – (ًَضيذًي مِ) هْٔش آى اص هطل است پس هقشثبى ثسيبس سجقت هيگيشًذ.
د – (ضشاثي مِ) هْٔشش اص هطل است پس ثبيذ سقبثتمٌٌذگبى دس دستيبثي ثِ آى سجقت ثگيشًذ.
2

ٓى:
ٓى * فَجٓعٓلَِٔ غُ آ
جَءٖ أَحَٕ '
ٍٓ- 17الَّزٙي أَخْشَدٓ الْوٓشْع '

الف – ٍ مسي مِ ثَجَد آٍسد چشاگبُ سا پس آى سا خطل ٍ تيشُ ٍ سيبُ سبخت.
ة – ٍ مسي است مِ (جبًَساى) سا اص چشاگبُ ثيشٍى مشدُ ٍ سپس آى ػلَفِّب سا ثِ مبُ خطنيذُ تجذيل ًوَد.
ج – ٍ آى مسي است مِ چشاگبُّب سا ثيشٍى هيآٍسد پس آى سا خطل هيمٌذ.
د – ٍ خذايي مِ ػلَفِ چشاگبُ سا ثيشٍى هيآٍسد ،پس آى سا ثِ ػلف خطنيذُ تجذيل هيمٌذ.
ٍٓ- 18تَأْمُلَُىَ التُّشَاثَ أمْلًا لَّوٛا:

الف – ٍ اسث سا ينذفؼِ هيخَسًذ.
ة – ٍ اسث (ثيچبسگبى) سا خَسدًذ.
ج – ٍ هيشاث (يتيوبى) سا ينجب (هخلَط حشام ٍ حالل) هيخَسيذ.
د – ٍ هيشاث (دسهبًذگبى) سا ثب هبل خَد هخلَط مشدُ ٍ (ثِ دٍستبًطبى) هيخَساًٌذ.
- 19هٓا ٍٓدٛعٓلٓ سٓتٜلٓ ٍٓهٓا قَل 'َى:

الف – ٍ پشٍسدگبست تَ سا ثِ حبل خَد سّب ًويمٌذ دس حبلينِ ثش تَ خطن مشدُ ثبضذ.
ة – ٍ پشٍسدگبست ًِ تَ سا سّب مشدُ ٍ ًِ تَ سا دضوي داضتِ است.
ج – ٍ پشٍسدگبست ًِ تَ سا سّب مشدُ ٍ ًِ ّشگض اص تَ ثذش هيآيذ.
د – ٍ پشٍسدگبست ّشگض تَ سا ثِ حبل خَد ٍا ًويگزاسد ٍ ّشگض ثش تَ خطن ًويگيشد.
 - 20فََٓيٕلٌ لِّلْؤصٓلِّييَ * الَّزٙييَ ّٔنٕ عٓي صٓلَاتِْٙنٕ سٓأَّىَ:

الف – پس ٍاي ثش ًوبصگضاساى ،آًْبيي مِ دس ًوبصضبى مبّلي هيمٌٌذ.
ة – پس ٍاي ثش ايي ًوبصگضاساى ،آًْبيي مِ دس ًوبصضبى تٌجلي مشدُ ٍ ثذاى اّتوبم ًويٍسصًذ.
ج – پس ٍاي ثش ًوبصگضاساى ،مسبًي مِ اص ًوبصضبى سٍ ثشهيگشداًٌذ.
د -پس ٍاي ثش ًوبصگضاساى ،مسبًي مِ اص ًوبصضبى غبفل ٍ سْل اًگبس ّستٌذ.
* كذام عثارت قرآني هعادل دقيق ترجوه داده شذه است؟

- 21اص تالش خَد خشٌَد است:

لٙسٓؼٕيِْٓب رَاضِيَةٌ ج  ٍٓ -لَسَفٓ يٓشضي د

َّى ة -
الف  -إِىَّ سٓؼٕيٓنُنٕ لَطَت '

'

– فََْٔٓ في عيشَةٍ راضيةٍ

 ٍ- 22اص ششّ تسياس دهٌذگاى دس گشُّا:

هٙي ضَشِّ الَْٓسَٕٓاسِ الْخٌََّبسِ
ٍٓهٙي ضَشِّ حٓبسٙذ ٚإِرَا حٓسٓذٓ

ت ة-
الف ٍٓ -هٙي ضَشِّ غَبسٙقٍ إِرَا ٍٓقَ ٓ
ج ٍٓ -هٙي ضَشِّ الٌَّفَّبثَبت ٙفٙي الْؼٔقَ ٙذ د -
- 23اص ماسّايي مِ اًجام هيدادًذ سإال ًخَاّيذ شذ:

الف ٍٓ -الَ تُسٕأَلُ ػٓيْ أَصٕحٓبةِ الْجٓحٙينِ
ج  -لَب ئسٕأَلُ ػٓوٛب يٓفْؼٓلُ ٍّٓٔنٕ ئسٕأَلَُىَ

ة-
د-

ٍٓالَ تُسٕأَلَُىَ ػٓوٛب مَبًَُا يٓؼٕوٓلَُىَ
لَّب تُسٕأَلَُىَ ػٓوٛب أَجٕشَهٌَٕب ٍٓلَب ًُسٕأَلُ ػٓوٛب تَؼٕوٓلَُ َ
ى

- 24پس تِ ّش جا سٍ مٌيذ آى جا رات احذي٘ت است:

الف  -فََٓلِّ ٍٓجْٕٓلٓ ضَطْشَ الْوٓسٕجِذ ٙالْحٓشَامِ ة -
ج  ٍَّٓٔٓ -هٓؼٓنُنٕ أَيٕيَ هٓب مٌُتُنٕ د -

فَأَيٌَٕوٓب تَُٓلَُّا فَثَنٍٓ ٛجِٕٔ اللّ ِٙ
فَأَيٕيَ تَزّْٓجَٔىَ * إِىْ َّٔٓ إِلَّب رٙمْشٌ لِّلْؼٓبلَوٙييَ

- 25دس قياهت مسي ًويتَاًذ چيضي سا اص ديگشي دفع مٌذ (مسي تِ داد مسي ًويسسذ):

الف  -يَٕٓمٓ لَب يٌٓفَغٔ هٓبلٌ ٍٓلَب ثٌَُٓىَ ة
ج  -يَٕٓهبً الَّ تَجٕضِي ًَفْسٗ ػٓي ًَّفْسٍ ضَيٕئبً د -

– يَٕٓهٖب لَّب يٓجٕضِي ٍٓالٙذٗ ػٓي ٍٓلَذٍٓ ُٙٙلَب هَٕٓلَُدٗ َّٔٓ جٓبصٍ ػٓي ٍٓالٙذ ُٙٙضَيٕئًب
يَٕٓمٓ لَب تَوٕلٙلٔ ًَفْسٗ لٌَِّفْسٍ ضَيٕئًب
3

* تا توجه ته كلوات داده شذه ،ته ترتية گسينهي هناسة را انتخاب كنيذ.

ّ- 26يضم ،استخَاىّاي سيٌِ ،صًگاس گشفت

الف – حٓطَتٓ ،تَشائت ،غَلَتٓ
ج – حٓطَت ،صٔلْت ،قَسٓتٕ د

ة

– ٍٓقَُد ،ػ '
ٓظبئن ،قَسٓتٕ

– ٍٓقَُد ،تَشائٙت' ،ساىَ

ًَ- 27ضْشَة ،يَعَٔىَ ،حُطَمَة
الف – طشاٍات ٍ ضبداثي( ،دس دل) پٌْبى هيداسًذ ،آتطي خشدمٌٌذُ ة
ج – طشاٍتٍ ،ػذُ دادُ ضذًذ ،آتص افشٍختِ خذا د

– ًگبُ ػويق ،پٌْبى داضتٌذ ،آتص افشٍختِ
– خٌذُي ثلٌذٍ ،ػذُ هيدٌّذ ،آتص ضنٌٌذُ

- 28اًُاس' ،فاقٙع ،ف'َوا سٓتِحٓت

– جوبػتي ،پشسًگ ،پس سَد ًنشد
– گشٍّي ،ينذست ،پس ًتشسيذ

الف – هشدم ،سًگيي ،پس ًويتشسيذ .ة
ج – هشدهبى ،منسًگ ،فبيذُاي ًذاضت د
ًَ- 29ثٓزَُٔ ،ف 'َال تَقْْٓش

الف – دٍس هياًذاصد آى سا ،پس فشيبد ًضى ة
ج – دٍس افنٌذ آى سا ،پس رليل ٍ ثيچبسُ ًني د

– سّب هيمٌين آى سا ،پس تحقيش ًويمٌي
– سّب مشد آى سا ،پس دٍسي ًويمٌي

- 30پاداشي ،سٍصگاساًي هثْن ،پشت سشّن فشستادين

الف – مَثابَة ،يَٕٓمٍ ري مَسِغَبَةٍ ،فَبتجٓؼٌٕبّٔنٕ ة
ج – اَجشٌ ،يَٓمٔالذ٘يي ،قَفَّيٌٕبمُنٕ

د

– جٓضاءٖ ،يَٕٓمٓ الفَصٕلًَ ،تَّجٓؼ'ٌٕبمُنٕ
– مَثوُبَة ،أحٕقبثبً ،قَفَّيٌٕب

* لطفاً تِ سإاالت تششيحي پشت تشگِ پاسخٌاهِ ًيض جَاب دّيذ
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سؤاالت تشريحي آزهوى سراسري قرآى كرين – ترجوه و هفاهين سطح هقذهاتي(كذ )1003
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* آيات قرآني زير را ترجوه كنيذ.

ٍٓ .1ئِرَا خَلََٕا ئِلَى شَيٓاطٙيٌِْٙنٕ قَالَُا ئًَِّا هٓعٓنُنٕ ئًَِّوٓا ًَحٕيُ هٔسٕتَْٕضِؤٍُىَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .2مُلَُا ٍٓاشْشَتَٔا هٙي سِّصٕقِ اللٍَِّٓ ٙالَ تَعٕخََٕا فٙي األَسٕضِ هٔفْسٙذٙييَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .3حُن ٛتََٓلَّيٕتُنٕ ئِالَّ قَلٙيالً هٌِّنُنٕ ٍٓأًَتُن هِّعٕشِضَُىَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ .4لَتَجِذًَّْٓٔنٕ أَحٕشَصٓ الٌَّاسِ عٓلَى حَيَاةٍ ٍٓهٙيَ الَّزٙييَ أَشْشَمَُا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ .5هٓي يٓشْغَةٔ عٓي مِّلَّةِ ئِتٕشَاّٙينٓ ئِالَّ هٓي سٓفًَ ِٓٙفْسِٓٔ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .6ئِىَّ يَٕٓمٓ الْفَصٕلِ مَاىَ هٙيقَاتًا * يَٕٓمٓ ئٌفَخُ فٙي الصَٜسِ فَتَأْتَُىَ أَفَْٓاجٖا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شٓءٓ هٌٙنُنٕ أَى يٓسٕتَقٙينٓ
 .7فَأَيٕيَ تَزّْٓثَٔىَ * ئِىْ َّٔٓ ئِلَّا رٙمْشٌ لِّلْعٓالَوٙييَ * لٙوٓي آ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ .8يٓتَجٌَّٓثْٔٓا الْأَشْق 'َى * الَّزٙي يٓصٕلَى الٌَّاسٓ الْنُثٕش 'َى * حُن ٛلَا يٓؤَتٔ فٙيْٓا ٍٓلَا' يٓحٕيٓى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .9فَاِرَا فَشَغْتٓ فَاًصٓةٕ * ٍٓئِلَى سٓتِّلٓ فَاسٕغَةٕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .10تَشْهٙيِْن تِحٙجٓاسٓةٍ هِّي سٙجِّيلٍ * فَجٓعٓلَْٔنٕ مَعٓصٕف ٚهٛأْمَُلٍ
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