آزمون سراسري قرآن و عترت – ترجمه و مفاهيم قرآن سطح مقدماتي

(كد )1011

آبان ماه 1394
توضيحات:

 )1گزينه صحيح را در پاسخ نامه عالمت بزنيد

زمانپاسخگويي80:دقيقه

 )2براي پاسخ غلط ،يک سوم نمره منفي منظور ميشود.

* معناي صحيح واژگان زير را انتخاب كنيد.

 .1هَسَذَ -حطَت:
 )1پىعزّ دسخذ – ْيضو

 )2طُبة ْ -يضو

 )3پىعزّ دسخذ – ؽكُُذِ

 )4طُبة  -ؽكُُذِ

 .2وَدَّ َع  -يَذُعُّ:
 )1دػىد كشد – اص خىد ييساَذ

 )2اص خىد ييساَذ – دػىد كشد

 )3اص خىد ييساَذ – رشن كشد

 )4سْب كشد – اص خىد ييساَذ

 .3سَأيتَ:
 )2ديذي

 )1ديذ

 )3داَغيت

 )4ييثيين

 .4تَىاصَىا:
 )1یکذیگش سا رىصیّ کشدَذ )2 .وصیّذ کشدَذ.

 )3عفبسػ کشدَذ.

 )4رىصيّ كُيذ

 .5کَيفَ ،کَ:
 )1آیب ،مشب

 )2چگىَّ ،رب

 )3چگىَّ ،يبَُذ

 )4اگش ،رى

 .6ضَجحّب ،اِحنَش ،املَجثىث
 )1ربصیبَّ صدٌ ،لشثبَی کٍ ،صدِ ؽذِ

َ )2فظ صدٌ ،رکجیشگفنت ،پشاکُذِ ؽذِ

َ )3فظ صدَی ،لشثبَی کٍ ،پشاکُذِ ؽذِ

 )4خشلّّ صدَی ،گهى ،سیخزّ ؽذِ

َلي
' .7
أثلي ،ثَال ،اِِثت '
 )1آصيىد ،آصيىد ،آصيىد

 )2دس حبنيت ثّ حبنيت دگشگىٌ کشد ،آصيبيؼ عُگني ،آصيىد

 )3آصيبيؼ ،آؽکبس ؽذ ،آصيىد

 )4آصيىدِ ؽذ ،آؽکبس کشد ،آصيبيؼ
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 .8هٌطجك شذٍ ،هشتبق شى ،فشوهبيگبى
صتِ ،عَفَمَ
 )1يىلَذَح ،إَ َ

صتِ ،عبفِهیٍَ
 )2يُؤصَذَح ،إَ َ

 )3عَؼیش ،إسغَت ،اَعفَم

 )4يُؤصَذَح ،إس َغتِ ،عبفِهیٍَ

ُى – الٌَّؼين» ثَ تشتيت يؼين:
« .9تَشَو َّ
 - 1حزًبً ديذَذ – ثشود

 )2حزًبً ييخىاْيذ ثجيُيذ – سصق

 – 3حزًبً خىاُْذ ديذ– هبؾذ

 –4حزًبً ييثيُيذ– َؼًذ

صتُ:
 .10اًِِ َ
 )1يؾزبق ؽى

 )2خىد سا ثّ عخيت ثيُذاص

 )3رالػ و كىؽؼ كٍ

 2 )4و  3صحيح اعذ

 .11کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1اَنَى یَدؼَم کَیذَُْى فی رَضهیم یؼُی :آیب لشاس َذاد حیهّی آَبٌ سا دس ثیشاّْ؟
 )2أَنْهَبكُىُ انزَّكَبثُشُ یؼُی :عشگشو کشد مشب سا فضوٌ خىاْی.
َ )3فهْ َيؼِجُذُوا سَةَّ ْـ ٰ رَا انْجَِيذِ

یؼُی :پظ پشعزؼ يی کُُذ پشوسدگبس ایٍ خبَّ(کؼجّ سا).

 )4وَ رَکىٌُ اجلِجبلُ کَبنؼِهٍِ املَُفىػ یؼُی :و ْغزُذ کىِْب يبَُذ پؾى صدِ ؽذِ.
 .12کذام گضيٌَ غلط است؟
یهِذ وَنَى یىنَذ
 )1نَى َ

یؼُی :صادِ َؾذ و َضاییذ.

غتَ یؼُی :سفغ َیبص َکشد اص او يبل او و آَچّ ثذعذ آوسد.
َغُی ػَُُّ يبنُُّ وَ يب کَ َ
 )2يب ا '
 )3وَیمٌ نِکُمِّ ًَُْضَحٍ ُنًَضَحٍ یؼُی :وای ثش ْش ػیت خىی طؼُّ صٌ.
 )4یَىوَ یَکىٌُ انُّبطُ کَبنفَشاػِاملَجثىس یؼُی :سوصی کّ ْغزُذ يشدو مهچىٌ پشواَّْبی پشاکُذِ ؽذِ.

.13کذام گضيٌَ غلط است؟
َ )1فبُيُُّّ ُبوِيَخ یؼُی :پظ خبیگبِ او دس خبي رُگي اعذ.
 )2فَبملُغیشادِ صُجحبً

یؼُی :پظ یىسػ ثشَذگبٌ دس ثبيذاداٌ.

 )3رَشيیهِى ثِحِدبسَحٍ يٍِ عِدّیم یؼُی :دسحبنی کّ يی صَذ ایؾبٌ سا ثّ وعیهّ ی عُگ ْبیی اص خُظ عُگ ِگم
ِ )4اََُّّ کبٌَ َرىّاثبً

یؼُی :مهبَب او ثغیبس رىثّ پزیش اعذ.
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 .14کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1فًَب یُ َکزِّثُکَ ثَؼذُ ثِبنذِّیٍ یؼُی :پظ چّ چیض (واداسد يیکُذ) دسوؽ ثؾًبسی ثؼذ(اص ایٍ پُذْب)( ،سوص) خضا سا.
َ )2فبِرا فَشَغذَ فَبَصَت
 )3وانضُّحی ٰ

یؼُی :و ثّ عىی پشوسگبسد پظ يؾزبق ؽى.

یؼُی :عىگُذ ثّ ُْگبو فشوصَذگی آفزبة.

یکُى نَؾَزّی ٰ
 )4اٌَِّ عَؼ َ

یؼُی( :کّ) مهبَب رالػ مشب حزًبً يزفبود(اعذ).

 .15کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1وَلَذِ خَبةَ يٍَ دَعَّبَْب

یؼُی :ثّ حتمیك َبکبو يبَذ ْشکظ(صیش غجبس گُبِ) دفٍ کشد آٌ(َفظ) سا.

 )2وَنَب يَخَبفُ ػُمْجَبَْب یؼُی :و ْشاط و ثیًی َذاسد (خذا اص) ػبلجذ آٌ (ػزاة).
خهَمَُب انِبَغبٌَ فی کَجَذٍ یؼُی :لطؼبً آفشیذیى اَغبٌ سا دس سَح.
 )3نَمَذ َ
َ )4ػهَیهِى َبسٌ يُىصَذَ ٌح یؼُی :ثش آَبٌ(اعذ) آرؾی صثبَّ کؾیذِ (کّ اص ْشعى يیعىصاَذ).
ِى َػلَيٌب لَلهُذی ٰ يؼٌی:
 .16ا َّ
 )1مهبَب ْذایذ اص آٌِ يبعذ.

 )2مهبَب ْذایذ ثشای يب آيذِ اعذ.

 )3مهبَب ثش يبعذ حزًبً ْذایذ کشدٌ.

 )4مهبَب ْذایذ يب ْذایذ والؼی اعذ.

َى فِي احلُطَوَخ:
َ .17کلّب لَيٌُجَز َّ
ْ )1شگض چُیٍ َیغذ ،لطؼبً دس آرؼ عىصاٌ يیافزذ.

ْ )2شگض چُیٍ َیغذ ،لطؼبً دس آرؼِ ؽکُُذِ افکُذِ يیؽىد.

ْ )3شگض ،دس خهُّىِ ؽؼهّوس واسد يیؽىد.

ْ )4شگض چُیٍ َیغذ ،حزًبً دس خشدکُُذِ يیسود.

َ .18و هب أدساکَ هبُِيَخٌ:
 )1و چّ يیداَی چیغذ آرؼ؟
 )3و چّ چیض آگبِ يیکُذ کّ پشرگبِ چیغذ؟

 )2و منیداَی کّ آٌ چیغذ؟
 )4و چّ چیض آگبِ يیکُذ رى سا کّ آٌ چیغذ؟

 .19فَال التَحَ َن الؼَ َمجَخ:
 )1پظ عخزیْب سا ؽکغذ َذاد.

 )2پظ ساِ سا طی َکشد.

 )3پظ اص گشدَّ ػجىس َکشد.

 )4پظ ثّ ساِ خیش پبَگزاؽذ.

 .20وَال اًَتُن ػبثِذو َى هب اَػجُذُ:
 )1و َّ مشب پشعزُذگبٌِ آَچّ يٍ ييپشعزى ْغزيذ.

 )2و َّ مشب ييپشعزيذ آَچّ سا کّ يٍ ييپشعزى.

 )3و َّ يٍ پشعزُذِ آٌ چيضي ْغزى کّ مشب ييپشعزيذ.

 )4و َّ يٍ ييپشعزى آَچّ سا کّ مشب پشعزُذگبٌِ آٌ ْغزيذ.
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ط أَشِتَبتّب لِّيُ َشوِا أَ ِػوَبلَهُنِ» يعىي:
َ« .21يىِ َهئِزٍ يَصِذُسُ الٌَّب ُ
 )1آن ريس مزدم دستٍ دستٍ خارج ميشًود تا بٍ اعمالشان آگاٌ شًود
 )2مزدم در آن ريس كًچكتزيه اعمال خًد را مشاَدٌ ميكىىد
 )3آن ريس مزدم دستٍ دستٍ اس جايگاٌ خارج ميشًود تا اعمالشان بٍ ايشان وشان دادٌ شًد
 )4آن ريس مزدم دستٍ دستٍ اس جايگاٌ خارج ميشًود تا اعمالشان را ببيىىد.

 .22كدام گزينه غلط است؟
 )1أَوِ ِإطْؼَب ْم فِي َي ِى ٍم رِي هَسِ َغجَخٍ :يا غذا دادن در آن ريس بٍ قحطي سدگان ي گزسىگان
َ)2يتِيوّب رَا هَمْشَثَخٍ :بٍ يتيمي داراي قزابت ي وشديكي
ِل ِثهَزَا اْل َجلَذِ :در حالي كٍ تً در ايه شُز ساكىي
ت ح ٌّ
َ )3وأًَ َ
غتُ أٌَ نٍَّ يَمْذِسَ َػهَيِِّ أَحَذٌ :آيا گمان ميكىد ايىكٍ َزگش َيچ كس بز اي تًاوايي ودارد؟
)4أَيَحِ َ

« .23وَ ما اُمِروا اِلّا لِیَعبُدُوا اهللَ» يعنی:
 )1ي آوان فزمان ويافتٍ بًدود جش ايه كٍ بپزستىد خدا را

 )2ي آوان امز وكزدود جش بٍ پزستش خدا

 )3ي آوان فزمان يافتىد تا خدا را بپزستىد

 )4ي آوان فزماوي جش پزستش خدا دريافت وكزدود

« .24أى سَأ ٍُ ا ِستَغِين ٰ » یؼُی:
 )1لطؼبً خىد سا يبَيبص داَغذ

 )2ثّ دنيم ايُكّ خذاوَذ سا يبَيبص ديذ

 )2لطؼبً طهت يبَيبصي كشد

 )4ثّ دنيم ايُكّ ديذ خىدػ سا كّ يبَيبص اعذ

 .25کذام گضيٌَ غلط است؟
ال لَّوِّب :و يیخىسیذ يیشاس یزیًبٌ سا خىسدَی یکدب
ث اَک ً
َ )1و تَأکُلى َى التُّشا َ
ض وَ هب طَحبُب :و عىگُذ ثّ صيیٍ و گغزشػ آٌ
 )2وَ االَس ِ
ال ُّلجَذّا :ييگىيذ :رجبِ کشدو يبل فشاواَی سا
 )3يَمى ُل اَُلَکتُ هب ً
َُ )4ل فی ر ٰ لِکَ لَس ْن لِزی حِجشٍ :آیب دس آٌ لغى ْب ،ثشای داسای خشد عىگُذي (کبفی) ْغذ؟
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 .26ثب تىجَ ثَ تشمجَ دادٍ شذٍ ،کذام کلوَ ،آيَ همبثل سا تکويل هيکٌذ :وَالٌَّهب ِس إرا ( .............و سىگٌذ ثَ سوص ٌُگبهی کَ آشکبس شىد)

دهَّی
 )1رَ َ

 )2یَغؾبْب

 )3عَدي'

 )4رَالْب

 .27دلُب  -سيٌَُب:
 )1صُذوس – لُهىة

 )2اَفئِذَح – صُذوس

 )3اَفئِذَح – لُهىة

 )4صُذوس – اَفئِذَح

 .28صهستبى  -ثبيذ ثپشستٌذ:
 )1انؾِّّزبء – ِنیَؼجُذوا

 )2انصَّیف – نِزَؼجذوٌ

 )3انؾِّزبء – نِزَؼجُذوٌَ

 )4انصَّیف – ػبثِذوٌَ

 .29دشىاسی -دشىاستشيي:
 )1انؼُغشی ٰ – انشَّدی ٰ

 )2انغَّخیف– اَصؼَت

 )3انؼُغش – انؼُغشی ٰ

 )4انؼَغیش – ؽَزّی ٰ

 .30جذا شذگبى – صحيفَُب:
یًَِّ
 )1اَؽزبد – لَ ّ

 -2يُُفَکَّیٍَ – صُحُف

-3اَفىاج – کُزُت

 )4اَفىاج – صُحُف

 .31شت تبسيک  -ثَ دست آوسد:
 )1لَيل – هَحصىل

ستَ
 )2غبسِك – کَ َ

 )3غبسِك – يُغٌی

ستَ
 )4لَيل – کَ َ

 .32تسجيح ثگىی  -ثَ صودی:
 )1لُل  -اِرا

ط
 )2سَجِّح َ -

 )3اُرکُش  -فَ

 )4ثِحَو ِذ  -هبرا

 .33کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1االَکشَم يؼين ثضسگىاسرشیٍ

 )2صَلِّ یؼُی منبص ثگضاس

 )3الجَشِيََّ يؼين يبَذگبساٌ

 )4اَحسَي يؼين َیکىرشیٍ

 .34كذام گضيٌَ صحيح است؟
ً )1بدِيَخَ :ذا كشدٌ

ًَ )2مغ :پشتگبى

 )3صَثبًِيَخ :صثبَّْبي ؽؼهّوس آرؼ

 )4يَُفىػ :صدِ ؽذِ
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 .35كذام گضيٌَ صحيح است؟
ُ )1يًَذَّدَح يؼين فشوصاٌ

 )2يُؤصَذَح :يُطجك ؽذِ

 )3نَيُُِجَزٌََّ :ييافكُُذ

خهَ َذُِ :خبويذاٌ اعذ
 )4أ ِ

 .36ثب تىجَ ثَ سيوبي ُذاييت سىسٍ هجبسکَ «هبػىى» ،چَ اػوبيل هىسد ًکىُش خذاوًذ لشاس گشفتَ است؟
 )1ساَذٌ يزيًبٌ

 )2عهماَگبسي دس اداي منبص

 )3سيبکبسي و رظبْش پيىعزّ

 )4مهّ يىاسد

 .37هٌظىس اص «هىاصيي ثميل و خفيف» دس سىسٍ هجبسکَ «لبسػَ» چيست؟
 )1يیضاٌ ثمیم ،يالکْبی اهلی و يیضاٌ خفیف ،يالکْبی يبدی اعذ.
 )2ثمیم ثىدٌ يىاصیٍ ثّ يؼُبی اػًبل َیک و خفیف ثىدٌ آٌ ثّ يؼُبی کبسْبی َبپغُذ اعذ.
 )3کبسْبی ثیاسصػ رشاصوی اَغبٌ ساعجک يیکُذ و کبسْبی اسصمشُذ آٌ سا عُگیٍ يیمنبیذ.
 )4يیضاٌ ثمیم افکبس اَغبٌْب سا يیعُدذ و يیضاٌ خفیف َیبد آهنب سا
 .38کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1حغىداٌ دعذ ثّ ْش کبسی يیصَُذ رب دیگشاٌ سا َيض چىٌ خىدؽبٌ ثّ عمىط ثکؾبَُذ
 )2کبيمرشیٍ يصذاق کىثش ،لشآٌ وػزشد ،ثّ ویژِ ،وخىد يطهّش فبطًّی صْشا(ط)  -يبدس ايبيبٌ يؼصىو ػهيهىانغّالو  -اعذ
 )3کغبَی کّ ثّ ػیتخىیی دیگشاٌ يیپشداصَذ ،ثّ خشوِ خشد کشدٌ ؽخصیّذ آديیبٌ آرؼ خشدکُُذِی حُ َطًَّ ،ثش دهلبیؾبٌ صثبَّ
يیکؾذ
 )4اثىهلت ،کبفشی ثشومتُذ و لذسمتُذ ثىد کّ دس پبیبٌ ػًش يىفّك ثّ رىثّ ؽذ
 .39کذام گضيٌَ غلط است؟
 " )1کىثش" ثش وخىد ثبثشکزی کّ ْى خىد کثشد و فشاواَی داسد و ْى کثشد آفشیٍ و ثشکذصاعذ اطالق يیگشدد.
" )2يبػىٌ" ثّ چیضْبیی گفزّ يیؽىد کّ پیىعزّ يیبٌ يشدو دس خشیبٌ و يىسد اعزفبدِ لشاس يیگیشد يثم ظشوف و وعبیم خبَّ
کّ مهغبیّْب اص ْى ػبسیّ يیگیشَذ.
" )3حكانیمیٍ" ثبالرشیٍ يشرجّی یمیٍ اعذ کّ ؽخص ثب متبو وخىد خىد ،آٌ سا دس يییبثذ يبَُذ یمیٍ ؽخص ثّ وخىد آرؼ
صيبَی کّ دس آٌ يیعىصد.
" )4رغجیح" ثّ يؼُی عزىدٌ ؽخص ثّ خبطش یک وصف صیجب یب ػًم َیکى اعذ.
 .40آى گشدًَی سخت کَ هىهٌبى والؼی اص آى هیگزسًذ چَ ويژگیُبيی داسد؟
 )1آصاد کشدٌ ثُذِ

 )2طؼبو دادٌ دس سوص گشعُگی و لحطی
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 )3طؼبو دادٌ ثّ یزیى خىیؾبوَذ و هتیذعذ ثّ خبک َؾغزّ ْ )4شعّ يىسد
 .41فؼلی سا کَ اصل آى سَ حشف ثبشذ .................. ،هیگىيٌذ
 )1ثالثی جمشد

 )2يفشد يزکّش غبیت  -يبضی

 )3ثالثي يضيذ

 )4يفشد يزکّش خمبطت -يبضی

 .42ػالهت سفغ دس صيغَُبي صيش اص فؼل هضبسع ثَ تشتيت چيست؟
(صيغَُبی 1و( ، )4صيغَُبی 2و( ، )5صيغَی)3
َ- ، ٌَ ، ٌِ )1

 ، -ُ )2ا ٌِ ،

ٌَ ، ٌِ ، -ُ )3

 ، ُ- ، ٌَ )4و

 .43صيغَی "اَکثَشوا" چيست؟
 )1ثبة افؼبل ،مجغ يزکّش غبیت ،اص سیؾّی :ک -س – س

 )2ثبة افؼالل ،مجغ يزکّش غبیت ،اص سیؾّی :ا

–ک–

س–س
 )3ثالثی جمشّد ،مجغ يزکّش غبیت ،اص سیؾّی :ک – س – س

 )4سثبػی جمشّد ،مجغ يزکّش غبیت ،اص سیؾّی :ا – ک – س – س

ً .44شبًَ فبػل دس فؼلُبی «شَشُفَتب ،يَز َُنبَ،تٌَصُشُ» چيست؟
 )1رب ،ٍَُّْ ،أَذَ

 )2انف ،ٌَ ،أَذِ

 )3انفِْ ،ٌَ ،یَ

 )4ربَ ،ذاسد ،أَذَ

 .45کذام گضيٌَ ثب تىجَ ثَ مشبسٍ صيغَ آى صحيح است؟
 )1نِزَکزُجب8 :

 )2أَُصُشٌَ12 :

 )3أَحغُِب14 :

 )4نِأََصُشِ1 :

 .46دس کذام گضيٌَ «فؼل هضبسع هٌصىة» آهذٍ است؟
 )1إٌِ یَؾکُشِ

 )2نِزَکُزتِ

م
ِ )3ارٌَ أَدخُ َ

 )4نَىِ يَدؼَمْ

 .47دس هىسد «ُيىَسىِطُ» کذام گضيٌَ صحيح است؟
 )1فؼم يضبسع اعذ.

 )2ثبة «فَؼ َههَخ» اعذ.

 )3يفشد يزکّش غبيت اعذ.

 )4مهّي يىاسد.

 .48کذام گضيٌَ فؼل جمهىل ًيست؟
 )1يُمبرِهىٌَ

 )2فُدِّشَد

 )3يُُ َفخُ

 )4صُنضِنَذ

 .49کذام گضيٌَ غلط است؟
 )1صیغّی يضبسع فؼم خَشَجَ ،تَخشُجُ يیثبؽذ
ستُ فؼم يضبسع و يفشد يزکّش غبیت اعذ
 )2يَح َ
 )3دس ال اَػجُذُ هب تَؼجُذوىَ ،فؼم «رَؼجُذوٌَ» مجغ يزکّش خمبطت اعذ
َة ُزا الجَيتِ فؼم «فَهیَؼجُذوا» ايش غبیت مجغ يزکّش اعذ
 )4دس فَليَؼجُذوا س َّ
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 .50هىاسد کبسثشد حشف «لِ» چيست؟
 )1ثيبٌ ػهّذ

 )2ثّ يؼُبي «ثشاي»

 )3عبخنت فؼم ايش اص يضبسع

 )4مهخ يىاسد
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