آزمون سراسري ترجمه و مفاهيم قرآن كريم – سطح مقذماتي (كذ )1003
ارديبهشت 1391

لطفاً گزينه صحيح را در پاسخنامه عالمت بزنيذ

صهبى پبسخگَيي 75 :دقيقِ

* ترجمه صحيح را انتخاب كنيذ؟

 - 1قَبلَُاْ أًَُإْهِيُ كَوٓب آهٓيَ السُّفَْٓبء

الف -گفتٌذ :آيا ايواى هيآٍسيذ هاًٌذ اتلْاى .ب -گفتٌذ :آيا ايواى تياٍسين هاًٌذ اتلْاى.
ج – هيگَيٌذ :آيا ّوچٌاى اتلْاًِ ايواى هيآٍسيذ .د -گفتٌذ :آيا اتلْاى ايواى هيآٍسًذ.
 - 2فَاِى لَّنٕ تَفْؼٓلَُاْ ٍٓلَي تَفْؼٓلَُاْ فَبتَّقَُاْ الٌَّبسٓ...

ب -پس اگش چٌيي ًنٌيذ ٍ ّشگض ًخَاّيذ مشد حتواً اص آتص هيتشسيذ.
الف -پس اگش اًدام ًذاديذ ٍ ّشگض اًدام ًخَاّيذ داد پس اص آتص تتشسيذ.
ج – پس اگش چٌيي ًنشدًذ مِ ّشگض ًويتَاًٌذ اًدام دٌّذ اص آتص هيتشسٌذ .دّ -ش سِ هَسد صحيح است.
 - 3ئِىَّ اللَِّٓ الَ يٓسٕتَحٕيِي أَى يٓضْشِةٓ هٓخَالً هَّب بَعُوضَةً فَوٓب فََٕقَْٓب

الف -قغعاً خذاًٍذ اص ايٌنِ تِ پطِ ٍ حتي موتش اص آى هثال تضًذ ضشم ًويمٌذ.
ب -قغعاً خذاًٍذ اص ايٌنِ تِ هَسچِ ٍ حتي موتش اص آى هثل تضًذ حيا ًويمٌذ.
ج – قغعاً خذاًٍذ اص ايٌنِ تِ هَسچِ ٍ حتي تيطتش اص آى هثال تضًذ ضشم ًويمٌذ.
د -خذاًٍذ ضشم ًويمٌذ مِ هثال پطِ ٍ تيطتش اص آى سا تضًذ.
ٍٓ - 4قُلٌَْب إّجِطَُاْ ثٓؼٕضُكُنٕ لِجٓؼٕضٍ ػٓذٌٍّٔ

الف ٍ -گفتٌذ فشٍد تياييذ دس حالي مِ تعضي اص ضوا دضوي تعض ديگش هيضَيذ.
ب ٍ -گفتين فشٍد آهذًذ دس حالي مِ تعضي اص آًْا دضوي ديگشي ضذًذ.
ج – ٍ گفتين فشٍد آييذ دس حالي مِ تعضي اص ضوا دضوي ديگشي خَاّيذ تَد.
د ٍ -گفتٌذ فشٍد آهذًذ دس حالي مِ تعضي اص آًْا تا تعض ديگش دضوٌٌذ.
ٍٓ - 5قَبلَُاْ لَي يٓذٕخُلَ الْجَنَّةَ ئِالَّ هٓي كَبىَ َّٔداً إٍَٔ ًَص '
ٓبسى تِلْكٓ أَهٓبًِئُّْنٕ

الف ٍ -گفتٌذ فقظ يَْد يا ًصاسي داخل تْطت هيضًَذ ايي آسصٍي آًْاست.
ب ٍ -تگَ يَْد يا ًصاسي ّشگض داخل تْطت ًخَاٌّذ ضذ ايي آسصٍي آًْاست.
ج – ٍ گفتٌذ اي ماش غيش اص يَْد ٍ ًصاسي داخل تْطت ًطًَذ ،ايي آسصٍيطاى است.
د ٍ -گفتٌذ خض يَْد يا ًصاسي ّشگض داخل تْطت ًخَاٌّذ ضذ ايي آسصٍي آًْاست.
ٍٓ - 6قَبلَ الَّزِييَ الَ يٓؼٕلَؤَىَ لََٕالَ ئكَلِّؤٌَب اللِّٔ إٍَٔ تَأْتِيٌَب آيَةٌ
الف ٍ -تِ مساًي مِ ًويداًٌذ گفت چشا خذا تا هي سخي ًويگَيذ يا آيِاي تشاي ها ًويآيذ.
ب ٍ -مساًي مِ ًويداًٌذ گفتٌذ چشا خذا تا ها سخي ًويگَيذ يا آيِاي تشاي ها ًويآيذ.
ج – ٍ مساًي مِ ًويداًٌذ گفتٌذ اي ماش خذا تا ها سخي تگَيذ يا آيِاي تشاي ها تيايذ.
د ٍ -تِ مساًي مِ ًويداًٌذ تگَ خذا تا ضوا سخي ًويگَيذ يا آيِاي تشايتاى ًويآيذ.
ٓبسى حٓتَّى تَتَّجِغٓ هِلَّتَْٔنٕ
ْضى ػٌٓكٓ الْيَْٓٔدٔ ٍٓالَ الٌَّص '
ٍٓ - 7لَي تَش '

الفّ -شگض يَْد ٍ ًصاسي اص تَ ساضي ًخَاٌّذ ضذ تا اص آئيي آًاى پيشٍي مٌي
ب -يَْد ٍ ًصاسي سا تا پيشٍي اص آئيي آًاى ّشگض ًويتَاًي ساضي مٌي.
ج – ّشگض ساضي ضذى يَْد ٍ ًصاسي اص تَ تِ خاعش تثعيت اص ايطاى ًيست.
د -چشا يَْد ٍ ًصاسي اص تَ ساضي ًويضًَذ تا اص آًْا پيشٍي مٌي
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 - 8قَبلَ الَ يٌَٓبلُ ػْٕٓذِي الظَّبلِوِييَ

الف -گفت پيواى هي تِ ستوناساى ًويسسذ .ب -گفت ستوناساى تِ پيواى هي ًويسسٌذ.
ج – گفتٌذ پيواى خذا تِ ستوناساى ًخَاّذ سسيذ .د -تگَ تِ ستوناساى مِ تِ پيواى هي ًويسسٌذ.
 - 9أَمٕ تُشِيذٍٔىَ أَى تَسٕأَلَُاْ سٓسَٔلَكُنٕ كَوٓب سٔئِلَ هَٔسٓى هِي قَجٕلُ

الف -آيا هيخَاٌّذ اص پياهثش خَد ّواى تقاضا سا تنٌٌذ مِ قثالً اص هَسي مشدًذ.
ب -آيا هيخَاّيذ اص پياهثش خَد ّواى تقاضا سا تنٌيذ مِ قثالً اص هَسي مشدًذ.
ج – چشا هيخَاّيذ اص پياهثش خَد چيضي سا تپشسيذ مِ قثالً اص هَسي پشسيذُاًذ.
د -آيا سؤالي سا مِ اص پياهثشضاى هَسي مشدًذ هيخَاٌّذ دٍتاسُ تپشسٌذ.
- 10دس آيِ «يٓجٕؼٓلَُىَ أَصٕبثِؼْٓٔنٕ فِي آرَاًِِْن هِّيَ الصََّٓاػِقِ حٓزَسٓ الْوَٕٓتِ » كلوة «أَصٕبثِؼْٓٔنٕ» ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -دستْايطاى ب -صَستْايطاى ج

– اًگطتاًطاى د -گَشّايطاى

ٍٓ«- 11ئِيَّبيٓ فَبسّٕٓجَٔىِ» دس جولِ «ٍٓإٍَٔفَُاْ ثِؼْٕٓذِي أٍُفِ ثِؼْٕٓذِكُنٕ ٍٓئِيَّبيٓ فَبسّٕٓجَٔىِ» ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -تٌْا اٍ سا تپشستيذ .ب -فقظ اص هي تتشسيذ .ج

– فقظ هشا تپشستيذ .د -فقظ تِ عْذ هي ٍفا مٌيذ.

- 12دس آيِ « تِلْكٓ أُمَّةٌ قَذٕ خَلَتٕ لَْٓب هٓب كَسٓجٓتٕ ٍٓلَكُن هَّب كَسٓجٕتُنٕ» كلوِ هشخص شذُ ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -دس گزضتٌذ ب -دس گزضتِ تَدُاًذ ج

– خايطاى خالي است .د -خيال مشدًذ

- 13كلوِ « يٓب ثٌِٓيَّ» دس آيِ « ٍٍٓٓصَّى ثِْٓب ئِثٕشَاِّينٔ ثٌِٓيِِ ٍٓيٓؼٕقَُةٔ يٓب ثٌِٓيَّ ئِىَّ اللِّٓ اصٕطَفَى لَكُنٔ الذِّييَ » ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -اي فشصًذم ب -اي فشصًذاى هي ج

– اي پسشم د -اي پسشاى هي

- 14هٌظَس اص كلوة «الغَوبم» دس آيِ «ٍٓظَلَّلٌَْب ػٓلَيٕكُنٔ الْغَوٓبمٓ »....چيست؟

الف -تشف ب -تاساى ج

– اتش د -آفتاب

- 15دس آيِ « ٍٓلََٕ أًََّْٔنٕ آهٌَُٓاْ ٍاتَّقََٕا لَمَثُوبَةٌ هِّيْ ػٌِذِ اللَِّ خَيٕشٌ » كلوِ هشخص شذُ ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -خايگاُ ب -پاداش ج

– ًينَ د -تْتش

- 16كذام تشجوِ صحيح ًيست؟

الفٍَ -فُتِحَتِ السَّوَاءُ فَنَاًَتِ أَتََِاتّا :پس دستْاي آسواى تاص ضذ.
بَّ -لْ أتَاكَ حَذِيثُ هَُسَى :آيا داستاى هَسي تِ تَ سسيذُ است؟
ج – إًَِّوَا أًَتَ هٌُزِسُ هَي يَخْطَاَّا :تَ فقظ ّطذاس دٌّذُ مسي ّستي مِ اص آى تتشسذ.
د -يََِمَ يَفِشُّ الْوَشْءُ هِيْ أَخِيِِ :سٍصي مِ اًساى اص تشادس خَد هيگشيضد.
- 17تشجوِ صحيح «ٍٓهٓب تَشَبؤٍُىَ ئِلَّب أَى يٓشَبءٓ اللَِّٔ سٓةُّ الْؼٓبلَوِييَ » كذام است؟

الف ٍ -چيضي ًويخَاٌّذ خض آًچِ پشٍسدگاس خْاًياى تشايطاى هيخَاّذ.
ب ٍ -چيضي ًخَاّيذ خض آًچِ پشٍسدگاس خْاًياى تشايتاى هيخَاّذ.
ج – ٍ چيضي ًويخَاّيذ خض آًچِ خذاًٍذ پشٍسدگاس خْاًياى تخَاّذ.
د ٍ -آًچِ ضوا هيخَاّيذ ّواى است مِ خذاًٍذ پشٍسدگاس خْاًياى هيخَاّذ.
- 18دس آيِ « تَؼٕشِفٔ فِي ٍٔجَِِّْٔنٕ نَضْرَةَ الٌَّؼِينِ» « ،نَضْرَةَ الٌَّؼِينِ » ثِ چِ هؼٌبست؟

الف -مفشاى ًعوتّا ب -ضاداتي ٍ ًطاط ًعوتّا ج

– تْطت پشًعوت د -فشاٍاًي ًعوتّا
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- 19آيِ « فَجٓشِّشّْٔن ثِؼٓزَاةٍ أَلِينٍ » يؼٌي:

الف -پس خضاي آًْا عزاب دسدًامي است ب -پس آًاى سا تِ عزاب دسدًامي تطاست داد
ج – پس آًاى سا تِ عزاتي دسدًاك تطاست دُ د -پس عزاب سختي دس اًتظاس آًْاست.
- 20تشجوِ « أَلَب يٓظُيُّ أٍُلَئِكٓ أًََّْٔن هَّجٕؼَٔحَُىَ » كذام است؟

الف -آيا آًْا گواى هيمٌٌذ مِ تشاًگيختِ ًويضًَذ ب -آيا آًْا گواى ًويمٌٌذ مِ تشاًگيختِ هيضًَذ
ج – آيا آًْا ضل داسًذ مِ تشاًگيختِ هيضًَذ؟ د -آيا دس تشاًگيختِ ضذى آًْا تشديذي ٍخَد داسد.
«- 21تَشائت» دس آيِ « يٓخْشُدٔ هِي ثٓيٕيِ الصُّلْتِ ٍٓالتَّشَائِتِ» ثِ چِ هؼٌبست؟

– سيٌِّا د -پطت

الف -خاك ًشم ب -گِل ج
- 22كذام تشجوِ صحيح است؟

الف -لَّا تَسِوَعُ فِيَْا لَاغِيَةً :دس آى ّيچ سخي لغَ ٍ تيَْدُاي ًويگَيٌذ .ب-

لَسِتَ عَلَيِِْن تِوُصَيِغِشٍ :آًْا تش تَ ّيچ تسلغي ًذاسًذ.

ج – ًٍََوَاسِقُ مَصْفُوفَةٌ ٍ :پطتيّاي تِ صف چيذُ د-

ِقى هِيْ عَيِيٍ آنِيَةٍ :اص چطوِاي گَاسا تِ آًاى هيًَضاًٌذ.
تُس '

- 23دس آيِ «يٓقَُلُ إَّٔلَكْتٔ هٓبلًب لُّجٓذٖا» كلوِ هشخص شذُ ثِ چِ هؼٌبست؟

– هال يتين د -هال گوطذُ

الف -ثشٍت اًثَُ ب -هال حشام ج
- 24كذام هؼٌب صحيح ًيست؟

ضَفَتَيِيِ :دٍ لة ج

الف -عَيٌَِيِيِ :دٍ چطن ب-

– مَثَذ :سًح ٍ سختي د-

يََِمٍ رِي مَسْغَبَةٍ :سٍص گشفتاسي

- 25هؼٌبي آيِ « ئِىَّ سٓؼٕيٓكُنٕ لَشَت 'َّى » كذام است؟

الف -قغعاً سعي ٍ تالش ضوا پاداش دادُ هيضَد .ب -قغعاً سعي ٍ تالش ضوا هختلف است.
ج – قغعاً ّشچِ سعي مٌيذ پاداش هيگيشيذ .د -قغعاً آًقذس تايذ تالش مٌيذ تا تِ ًتيدِ تشسيذ.
- 26ػجبست «هب اٍ سا دس هسيش آسبًي قشاس هيدّين» تشجوِ كذام آيِ است؟

إِىَّ هَعَ الْعُسِشِ يُسِشًا ج

الف -فَسٌَُيَسِّشُُُ لِلْعُسِشَى ب-

– ًٍَُيَسِّشُكَ لِلْيُسِشَى د-

فَسٌَُيَسِّشُُُ لِلْيُسِشَى

- 27ضشة الوخل « دس ًَهيذي ثسي اهيذ است پبيبى شت سيِ سپيذ است» اص كذام آيِ فْويذُ هيشَد؟

الفٍَ -اللَّيِلِ إِرَا يَغْطَى * ٍَالٌََّْاسِ إِرَا تَدَلَّى ب-
ج – إِىَّ هَعَ الْعُسِشِ يُسِشًا د-

ٍَالٌََّْاسِ إِرَا خَلَّاَّا * ٍَاللَّيِلِ إِرَا يَغْطَاَّا
لَقَذِ خَلَقٌَْا الْئًِسَاىَ فِي أَحِسَيِ تَقَِْينٍ

- 28ػجبست «سَگٌذ ثِ شت ٌّگبهيكِ آسام گيشد» تشجوِ كذام آيِ است؟

ٍَاللَّيِلِ إِرَا يَغْطَى ج

الفٍَ -اللَّيِلِ إِرَا سَدَى ب-

– ٍَاللَّيِلِ إِرَا يَغْطَاَّا دٍَ -اللَّيلِ اِرا يَسش

- 29جولِ «آيب ًقشِ آًْب سا دس ضاللت ٍ تجبّي قشاس ًذاد» تشجوِ كذام آيِ است؟

الف -أَلَنِ تَشَ مَيِفَ فَعَلَ سَتُّلَ تِعادٍ
ج – إًَُِّْنِ يَنِيذٍُىَ مَيِذّا ٍَأَمِيذُ مَيِذّا

أَلَنِ يَدِعَلْ مَيِذَُّنِ فِي تَضْلِيلٍ

ب-

فَئًَِّوَا ِّيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

د-

- 30تشجوِ « فِي جِيذِّٓب حٓجٕلٌ هِّي هَّسٓذٍ » كذام است؟

الف -دس تالش اٍ ًتيدِ خَتي ٍخَد داسد .ب -دس گشدًص عٌاتي است اص ليف خشها
ج – ّوسشش دس حالي مِ ّيضم مص است د -تش گشدًص سيسواًي هحنن تستِ است.
* لطفبً ثِ سإاالت تششيحي پشت ثشگِ پبسخٌبهِ ًيض جَاة دّيذ
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* آيات قرآني زير را ترجمه كنيذ.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ - 3هٓب أُهِشٍُا ئِلَّب لِيٓؼٕجٔذٍٔا اللَِّٓ هٔخْلِصِييَ لَِٔ الذِّييَ حٌَٔفَبء ٍٓئقِيؤَا الصَّلَبةَ ٍٓئإْتَُا الضَّكَبةَ 'ٍٓرلِكٓ دِييُ الْقَيِّمَةِ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4يَٕٓمٓ يٓكَُىُ الٌَّبسٔ كَبلْفَشَاشِ الْوٓجٕخَُثِ * ٍٓتَكَُىُ الْجِجٓبلُ كَبلْؼِْٕيِ الْوٌٓفَُشِ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 5أَسٓأَيٕتٓ الَّزِي ئكَزِّةٔ ثِبلذِّييِ * ف 'َزلِكٓ الَّزِي يٓذٔعُّ الْيٓتِينٓ * ٍٓلَب يٓحٔضُّ ػٓل'َى طَؼٓبمِ الْوِسٕكِييِ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ - 6كُالَ هٌِْْٓب سٓغَذاً حٓيٕجُ شِئْتُوٓب ٍٓالَ تَقْشَثٓب ّٓـزُِِ الشَّجَرَةَ فَتَكًََُب هِيَ الْظَّبلِوِييَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٍٓ - 7ئِرْ قُلْتُنٕ يٓب هَٔسٓى لَي ًُّإْهِيَ لَكٓ حٓتَّى' ًَشَى اللَِّٓ جَهِرَةً فَأَخَزَتْكُنٔ الصَّاعِقَةُ ٍٓأًَتُنٕ تٌَظُشٍُىَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 8هٓب ًٌَسٓخْ هِيْ آيَةٍ إٍَٔ ًٌُسِْٓب ًَأْتِ ثِخَيٕشٍ هٌِّْْٓب إٍَٔ هِخْلِْٓب أَلَنٕ تَؼٕلَنٕ أَىَّ اللِّٓ ػٓلَىٓ كُلِّ شَيٕءٍ قَذِيشٌ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 9يٓب ثٌِٓي ئِسٕشَائِيلَ ارْكُشٍُاْ ًِؼٕوٓتِيٓ الَّتِي أًَْؼٓوٕتٔ ػٓلَيٕكُنٕ ٍٓأًَِّي فَضَّلْتُكُنٕ ػٓلَى الْؼٓبلَوِييَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10تِلْكٓ أُمَّةٌ قَذٕ خَلَتٕ لَْٓب هٓب كَسٓجٓتٕ ٍٓلَكُن هَّب كَسٓجٕتُنٕ ٍٓالَ تُسٕأَلَُىَ ػٓوَّب كَبًَُاْ يٓؼٕوٓلَُىَ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

