آزمون سراسري ترجمه و مفاهيم قرآن كريم – سطح مقذماتي (كذ )1001
ارديثهشت 1390

صهبى پبسخگَيي 75 :دقيقه

* كذام دسته از معاني ته ترتية صحيح است؟

 - 1ئقيوَا ،اَىْ ،اًُْضِلَ:

الف – ثشپب داسًذ ،ايي کًِ ،بصل کشد ة

– ثشپب هيداسًذ ،کسي کًِ ،بصل ضذ

ج – ثشپب هيداسًذ ،اگشً ،بصل کشد د -ثشپب داسًذ ،ايي کًِ ،بصل ضذ
 - 2آتَيٌب ،تِلکٓ ،يٓأتي ثِـ:.

– آٍسدين ،آى ،ثيبٍسد

الف – دادين ،ايي ،هيآٍسد ة
ج – ثشايوبى ثيبٍسيذ ،ايي ،ثيبٍسد د -هب سا پيشٍي کٌيذ ،آى ،هيآٍسد
 - 3سٔلطبى ،ثِئسٓ ،سٔفلي:

الف – ثشّبى ،چِ ثذ است ،پستتش ة

– ثشّبى ،ثذ است ،پستيّب

ج – چيشگي ،چِ ثذ است ،پستيّب د -چيشگي ،ثذ است ،پستتش
 - 4اٍتَا ،هبتَا ،اِخََة:

– ثِ آًْب دادُ ضذ ،هُشدًذ ،ثشادساى

الف – دادًذ ،هُشدًذ ،ثشادساى ة
ج – ثِ آًْب دادُ ضذ ،کطتٌذ ،ثشادسي د -دادًذ ،کطتٌذ ،ثشادسي
 - 5هٔهتَذٍ ،لَبَصيذٓىَّ ،قَضَيتُن:

الف – ّذايت ضذُ ،لطعبً هيافضايين ،ثِ جب آٍسديذ ة

– ساُ يبفتِ ،لطعبً افضٍدم ،ثِ جب آٍسيذ

ج – ساُ يبفتِ ،لطعبً هيافضاين ،ثِ جب آٍسديذ دّ -ذايت ضذُ ،لطعبً افضٍدين ،ثِ جب آٍسيذ
 - 6هٓصيش ،صََّٓسٓ ،لَن يٓشٍَا:

الف – سشاًجبم ،ضکلّبً ،ويثيٌٌذ ة

– ساُ ،ضکل دادً ،ويثيٌٌذ

ج – ساُ ،ضکلّبً ،ذيذًذ د -ثبصگطت ،ضکل دادً ،ذيذُاًذ
 - 7لِيٓقَمٓ ،لَي يٓغفِشَ ،اَلَن يٓجعٓل:

الف – تب ثِ پب خيضدً ،يبهشصيذ ،آيب لشاس ًذاد ة

– تب ثِ پبخيضدّ ،شگض ًويآهشصد ،آيب لشاس ًذاد

ج – تب ثِ پب خيضدّ ،شگض ًويآهشصد ،آيب لشاس ًذادين دّ -شگض ثِ پب ًويخيضدً ،يبهشصيذ ،آيب لشاس ًويدّذ
 - 8سٓاَيٌَهٔ ،اُخشي ،خَلَت:

الف – (صًبى) اٍ سا ديذًذ ،پبيبى ،گزضت ة

– اٍ آى (صًبى) سا ديذ ،پبيبى ،گزضتٌذ

ج – ديذين هب (صًبى) اٍ سا ،ديگش ،تْي ضذ د( -صًبى) اٍ سا ديذًذ ،ديگش ،گزضت
 - 9اُهِّيّ ،لَذٔى ،جٌٔبح:

الف – هبدسمً ،ضد ،گٌبُ ة
ج – دسس ًبخَاًذًُ ،ضد ،گٌبُ

– دسس ًبخَاًذًُ ،ضديک ،طشف
د -هبدسمً ،ضديک ،ثبل ٍ طشف
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- 10ال يٓيأسٍٔٓ ،صَّيٌب ،التَکُي:

الف – ًجبيذ ًَهيذ ضَد ،سفبسش کشدينً ،جبش ة

– ًَهيذ ًويضَد ،ثِ هب سفبسش کشدً ،ويثبضي

ج – ًَهيذ ًويضَد ،سفبسش کشدينً ،جَدي دًَ -هيذ ًطَ ،ثِ هب سفبسش کشدً ،جبش
* كذام ترجمه صحيح است؟

 ٍٓ- 11هٓب هِي اِلهٍ اِالّ اِلهٌ ٍاحِذٌ:

الف – ٍ ّيچ خذايي جض خذاي يگبًِ ًيست ة

– ٍ ًيست خذايي جض خذاي يگبًِ

ج – ٍ چِ خذايي جض خذاي يگبًِ ٍجَد داسد؟ د ٍ -خذايي ًيست جض خذاي يگبًِ
 12ثٓ-ل کَزَّثَا ثِبلحٓقِّ لَوّب جبءٓهٔن:

الف – لطعبً تکزيت کشدًذ صهبًي کِ حك ثِ سَي آًْب آهذ ة

– ثلکِ حك سا تکزيت کشدًذ صهبًي کِ ثِ سَي آًْب آهذ

ج – ثلکِ حك سا تکزيت کشديذ صهبًي کِ ثِ سَي ضوب آهذ د -لطعبً تکزيت ضذًذ صهبًي کِ حك ثشاي آًْب آهذ
- 13فَشيقبً هٓذي ٍ فَشيقبً حٓقَّ عٓلَيهِنٔ الضَّاللَةُ:

الف – ثشاي ايطبى ّذايت ٍ گوشاّي تفبٍتي ًذاسد .ة

– گشٍّي سا ّذايت ًوَد ٍ گشٍّي سضاٍاس گوشاّي ثَدًذ

ج – گشٍّي گوشاُ ضذًذ ٍ گشٍّي سضاٍاس ّذايت ثَدًذ د -آى دٍ گشٍُ ثشخي سضاٍاس ّذايت ٍ ثشخي سضاٍاس گوشاّياًذ.
- 14قبلَا لََ هٓذاًَب اهللُ لَهٓذٓيٌبکُن:

الف –گفتٌذ اگش خذاًٍذ هب سا ّذايت هيکشد ،لطعبً هب ضوب سا ّذايت هيکشدين
ة – گفتٌذ چشا خذاًٍذ هب سا ّذايت ًکشد کِ ضوب سا ّذايت کٌين؟
ج – گفتٌذ چشا خذاًٍذ ضوب سا ّذايت ًکشد کِ هب سا ّذايت کٌيذ؟
د -گفتٌذ اگش خذاًٍذ ضوب سا ّذايت هيکشد ،لطعبً ضوب هب سا ّذايت هيکشديذ.
 ٍٓ- 15اًََّهٔن ظٌََّا کَوب ظٌٌََتُن اَى لَي يٓجعٓثَ اهللُ اَحٓذاً:

الف – ٍ گوبى کشديذ ّوبى طَس کِ گوبى کشدًذ کِ ّشگض خذاًٍذ ّيچ کس سا ثشًوياًگيضد.
ة – ٍ گوبى کشدًذ ّوبىطَس کِ گوبى کشديذ کِ ّيچ کس ثشاي خذاًٍذ ثشًويخيضد.
ج – ٍ گوبى کشديذ ّوبى طَس کِ گوبى کشدًذ کِ ّيچ کس ثشاي خذاًٍذ ثشًويخيضد.
د ٍ -گوبى کشدًذ ّوبى طَس کِ گوبى کشديذ کِ ّشگض خذاًٍذ ّيچ کس سا ثشًوياًگيضد.
 ٍٓ- 16قبلَ شُشَکبُؤهٔن هب کٌُتُن اِيّبًب تَعجٔذٍىَ:

الف – ٍ ثِ ضشيکبى خَد گفتٌذ هب ضوب سا پشستص ًويکشدين .ة

– ٍ ضشيکبى آىّب گفتٌذ چشا ضوب هب سا پشستص هيکٌيذ.

ج – ٍ ثِ ضشيکبى خَد گفتٌذ چشا هب ضوب سا پشستص کٌين د ٍ -ضشيکبى آىّب گفتٌذ ضوب هب سا پشستص ًويکشديذ.
 17اَ-لَّزي يٓشاکٓ حييَ تَقَٔمٔ:

الف – کسي کِ تَ اٍ سا هيثيٌي ٌّگبهي کِ (ثِ ًوبص) ثشهيخيضد ة – کسي کِ تَ سا هيثيٌذ ٌّگبهي کِ (ثِ ًوبص) ثشهيخيضي.
ج – کسي کِ تَ اٍ سا ديذي ٌّگبهي کِ (ثِ ًوبص) ثشخبست .د -کسي کِ تَ سا ديذ ٌّگبهي کِ (ثِ ًوبص) ثشخبستي.
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 ٍٓ- 18هب يٓأتيهِن هِي سٓسَلٍ اِالّ کبًَا ثِهِ يٓستَهضِءٍىَ:

الف – ٍ ّش پيبهجشي کِ ثشاي ايطبى آهذ اٍ سا هسخشُ کشدًذ ة

– ٍ ّيچ پيبهجشي ثشاي ايطبى ًيبهذ هگش آى کِ اٍ سا هسخشُ هيکشدًذ.

ج – ٍ ّش پيبهجشي کِ ثشاي ايطبى ثيبيذ اٍ سا هسخشُ هيکٌٌذ .دّ ٍ -يچ پيبهجشي ثشايتبى ًيبهذ هگش آى کِ اٍ سا هسخشُ کشديذ.
 ٍٓ- 19هب اَسسٓلٌب هِي قَجلِکٓ هِي سٓسَلٍ اِلّب ًَحي اِلَيهِ اًََّه ال اِلهٓ اِالّ اًََب فَبعجٔذٍىِ:

پيص اص تَ ّيچ پيبهجشي سا ًفشستبدين جض آى کِ:
الف – ثِ اٍ ٍحي هيکٌين کِ خذايي جض هي ًيست ،پس هشا عجبدت کشدًذ.
ة – ثِ اٍ ٍحي هيکشدين کِ خذايي جض هي ًيست ،پس هشا عجبدت کٌيذ.
ج – ثِ اٍ ٍحي هيکشدين کِ خذايي جض هي ًيست ،پس ثبيذ هشا عجبدت کٌٌذ.
د -ثِ اٍ ٍحي هيکٌين کِ خذايي جض هي ًيست ،پس هشا عجبدت کٌيذ.
- 20فَال تَذعٔ هٓعٓ اهللِ اِلهبً آخَشَ فَتَکَىَ هِيَ الؤعٓزَّثييَ:

الف – پس ّش کس ثب خذاي يکتب ،خذاي ديگشي سا ثخَاًذ حتوبً اص اّل عزاة هيضَد.
ة – پس ثب خذاي يکتب ،خذاي ديگشي سا ًخَاى تب اص اّل عزاة ًجبضي.
ج -پس اگش ثب خذاي يکتب ،خذاي ديگشي سا ثخَاًي پس اص اّل عزاة هيضَي.
د– پس ثب خذاي يکتب ،خذاي ديگشي سا ًخَاى کِ دس ايي صَست اص اّل عزاة هيضَي.
* گسينه صحيح را انتخاب كنيذ.

- 21صفت هشجّهه ،اسن تفضيل ،صيغه هجبلغه:

الف – ٍَليّ ،دًُيب ،هٌُيت ة

– فَخَس ،اَخسَشٍىَ ،حَويذ ج

– کَثيش ،اَلَلّ ،طََْس د -سَصّاق ،آخِشَ

ة ،کَفيل

 ٍٓ- 22هب ظَلَوٌبهٔن ٍٓلکِي  ...اًَفُسٓهٔن:

– ظَلَوتُ ج

الف – ظَلَوتُن ة

– ظَلَوٌب د -ظَلَوَا

- 23صيغه افعبل صيش ثه تشتيت کذام گضيٌه است؟
سٓاَيتُهٔن ،سٓجٓقًَبٍٓ ،جٓذًب:

الف – هفشد هتکلن ،جوع غبئت ،جوع هتکلن ة

– هفشد هتکلن ،جوع غبئت ،هفشد غبئت

ج – جوع غبئت ،جوع هتکلن ،هفشد غبئت د -جوع غبئت ،جوع هتکلن ،جوع هتکلن
- 24هبضي اص ثبة تَفعُّل ،هبضي استوشاسي ،هضبسع جوع غبئت:

الف – تَطبثََِ ،کٌُتُ لُلتُِ ،سَيَکفُشٍىَ ة

– تٌََضَّلَت ،لبتَلَکُن ،يَأهُشٍىَ

ج – اِتَّخَزتُن ،کبىَ يَظلِنُ ،تَذعَىَ د -تَمَجَّلَْب ،کبًَا يَمَلَىَ ،يَأتَىَ

 ٍٓ- 25هٓي لَن  ...اهللُ لَهٔ ًَساً فَوب لَهٔ هِي ًَسٍ:

– يَعلَنِ ج

الف – يَکسِتُ ة

– يَْذِي د -يَجعَلِ

 26اِ-ر قبلَ اِثشاهينٔ سٓثِّيٓ الَّزي ٍٓ ...ئويتٔ قبلَ اًََب اُحيي ٍٓ :...

الف – اُهيتُ ،يُحيي
ج – يُحيي ،اُهيتُ

ة

– تُحييًُ ،ويتُ

دًُ -ويتُ ،تُحيي
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- 27عجبست صيش ثه تشتيت داساي چه صيغههبيي اص افعبل هضبسع است:

اَفَلَن يَسيشٍا فِي االَسضِ فَتَکَىَ لَُْن لُلَةٌ يَعمِلَىَ ثِْب.
الف – جوع غبئت ،هفشد هخبطت ،جوع هخبطت ة

– هفشد غبئت ،غبئت هؤًث ،جوع هخبطت.

ج – جوع غبئت ،غبئت هؤًث ،جوع غبئت د -هفشد غبئت ،هفشد هخبطت ،جوع غبئت.
- 28فعلهبي هضبسع عجبست «اَلَّزييَ يٓحوِلَىَ العٓششٓ ٍٓ هٓي حَٓلَهٔ ئسٓجِّحَىَ ثِحٓوذِسٓثِّهِن ٍ ئإهٌَِىَ ثِه ٍٓ يٓستَغفِشٍىَ لِلَّزييَ آهٌَٓا» ثه تشتيت
کذام است؟

– هجشد ،تفعيل ،افعبل ،استفعبل

الف – هجشد ،تفعّل ،هجشد ،استفعبل ة
ج – اِفعبل ،تفعّل ،اِفعبل ،استفعبل د -هجشد ،تفعيل ،هجشد ،افتعبل
- 29کذام گضيٌه داساي فعل اهش ثيشتشي است؟

– يب اَيَُّْب الَّزييَ آهٌََُا اتَّمَُا اهللَ ٍَ کًََا هَعَالصّبدِلييَ.

الف – ٍَ لُلِ الحَكُّ هِي سَثِّکُن فَوَي ضبءَ فَليُؤهِي ٍَ هَي ضبءَ فَليَکُفش .ة

ج – لَذ خَلَت هِي لَجلِکُن سٌَُيٌ فَسيشٍا فِياالَسضِ فَبًظُشٍا کَيفَ کبىَ عاقِب َُة الوُکَزِّثييَ .د -کُلَا ٍَ تَوَتَّعَا لَليالً اًَِّکُن هُجشِهَىَ.
- 30کذام عجبست داساي دٍ فعل هضبسع هجهَل است؟

الف – في ثُيَتٍ اَرِىَ اهللُ اَى تُشفَعَ ٍَ يُزکَشَ فيَْب اسوُِ ة

– فَتُمُجِّلَ هِي اَحَذِِّوب ٍَ لَن يُتَمَجَّل هِيَ اآلخَشِ.

ج – اَيُطشِکَىَ هب ال يَخلُكُ ضَيئبً ٍَ ُّن يُخلَمَىَ دّ -ش سِ صحيح است.
* لطفبً ثه سإاالت تششيحي پشت ثشگه پبسخٌبهه ًيض جَاة دهيذ
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سؤاالت تشريحي آزمون سراسري ترجمه و مفاهيم قرآن كريم – مقذماتي (كذ )1001
ارديثهشت 1390
* آيات قرآني زير را ترجمه كنيذ.

 - 1اَ اِلٌِ هَعَ اهللِ تَعبلَي اهللُ عَوّب يُطشِکَىَ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2فَبَحيب ثِِِ االَسضَ ثَعذَ هََتِْب ٍ تَصشيفِ الشِّيبحِ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ٍَ - 3هب هٌََعَ الٌّبسَ اَى يُؤهٌَِا اِر جبءَُّنُ الُْذي اِالّ اَى لبلَا اَ ثَعَثَ اهللُ ثَطَشاً سَسَالً
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4هب لُلتُ لَُْن اِالّ هب اَهَشتٌَي ثِِِ اَىِ اعجُذٍُا اهللَ سَثّي ٍَ سَثَّکُن ٍَ کٌُتُ عَلَيِْن ضَْيذاً هب دُهتُ فيِْن
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 5اَال يَظُيُّ اٍُلئِکَ اًََُّْن هَجعَثَىَ * لِيََمٍ عَظينٍ * يََمَ يَمَمُ الٌّبسُ لِشَةِّ العبلَوييَ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ٍَ - 6ليلَ اليََمَ ًٌَسبکُن کَوب ًَسيتُن لِمبءَ يََهِکُن ّزا ٍَ هَأٍاکُنُ الٌّبسُ ٍَ هب لَکُن هِي ًبصِشييَ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 7يب اَيَُّْب الٌّبسُ اًِّبخَلَمٌبکُن هِي رَکَشٍ ٍَ اًُثي ٍَ جَعَلٌبکُن ضُعَثبً ٍَ لَجبئِلَ لِتَعبسَفَا اِىَّ اَکشَهَکُن عٌِذَاهللِ اَتمبکُن اِىَّ اهللَ عَلينٌ خَجيشٌ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ٍَ - 8هَي اَحسَيُ ديٌبً هِوَّي اَسلَنَ ٍَجَُِْ لِلِِّ ٍَ ََُّ هُحسِيٌ ٍَاتَّجَعَ مِلَّةَ اِثشاّينَ حٌَِيفبً ٍَ اتَّخَزَ اهللُ اِثشاّينَ خَليالً
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 9فَبِرَا لُضِيَتِ الصَّالةُ فَبًتَطِشٍا فِياالَسضِ ٍَاثتَغَا هِي فَضلِ اهللِ ٍَارکُشٍُا اهللَ کَثيشاً لَعَلَّکُن تُفلِحَىَ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10اَ-حَسِتَ الٌّبسُ اَى يُتشَکَا اَى يَمَلَا آهٌَّب ٍَُّن اليُفتٌََىَ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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