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 ةاشهٌ تػالی

 
 ػومت ػقیق! مالم

همیٍه ؾووث ؾاٌحن قاهی پیؿا کًن، جا با ا٨كاؾی که جّمین ؾاقيؿ واقؾ ؾيیای ٘لبگی ٌىيؿ هن کالم ٌىم و 
كؾه، با یکؿیگك ال جّمین بمقگی که گك٨حه ايؿ ظك٦ بميین و اهؿا٨ی که ال وقوؾ به ایى هىییك ویبم ولیی بی پ

بىیاق ل٥ميؿه ؾاقيؿ قا هىٌکا٨ی کًین و ب١ؿ با اقاؾه ای آهًیى و با آگاهی کاهل ال آيچه ؾق ايحٝیاق اوویث، و 
 ای ٠لن و٠مل و اؼال٪ قا ؾق يىقؾؾ-همچًیى با ايگیمه ای ِؿ چًؿاو جّمیمً قا ٠ملی کًؿ و بحىايؿ ٬له ه

ظاال ایى ٨كِث پیً آهؿه و اگكچه ٌما يمی جىايیؿ ال ؾلیل جّمیمحاو بكای وقوؾ به ظىله ٠لمیه گ٩حگى 
کًیؿ، ولی هی جىايیؿ ال جصكبیات کىجاه ولی بىیاق ههن ا٨كاؾی که ٬بل ال ٌما ایى قاه قا پیمیىؾه ايیؿ اویح٩اؾه 

هؿا٦ و وٜای٧ ظىله ٠لمیه و آیًؿه ٘لبگی ؼىؾ، بهحكیى جّمین قا بگیكیؿ و کًیؿ، جا با ًٌاؼث کاهلی ال ا
با ٬ؿهی اوحىاق و ؾلی یک ؾله، ؾل به ؾقیای پكجال٘ن و لیفت بؽیً ٘لبگیی بىیداقیؿ و بیا کٍیحی ٠لین و 

 اؼال٪ و ياؼؿایی چىو ٠مل ؼىؾ به واظل ه٭ّىؾ که قٔىاو الهی اوث، ٬ؿم بگفاقیؿ-
کصا هیؽىاهیؿ بكویؿ، اها يمی ؾايیؿ با چه وویله ای و ال کؿام قاه هی جیىاو ٨كْ کًیؿ ٌما هی ؾايیؿ به 

به آو ه٭ّؿ قویؿ- ؾق ایًّىقت آیا بؿوو پكن و شى و آگاهی هی جىايیؿ وویله ای قا ايحؽاب کیكؾه و ویىاق 
 آو ٌىیؿ-

لییه گكچه همه ٌما بكای وقوؾ به ظىله ٠لمیه هؿ٦ ؼاِی ؾاقیؿ- بكؼی بیكای ویكبالی اهیام لهیاو ٠
الىالم، بكؼی بكای ؾ٨اٞ ال ؾیى اوالم، ب١ٕی بكای ؼؿهث به هكؾم، بكؼی بیكای ظ٩یٛ ؼیىؾ ال ؤی١یث 
گًاه آلىؾ شاه١ه و و١ٔیث بؿ ظاکن بك ؾبیكوحاو ها، ا٨كاؾی يیم بكای ٠باؾت ؼؿاويؿ و ايىاو ؼىبی بىؾو و 

ج١ؿاؾ ا٨كاؾ ؾاو٘لی  وقوؾ بیه  بىیاقی ال اهؿا٦ ؾیگك واقؾ ظىله ٠لمیه هی ٌىيؿ- ظحی ٌایؿ بحىاو گ٩ث به
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ظىله اهؿا٦ هح٩اوجی هن وشىؾ ؾاقؾ- اها آیا هىیكی که بكای قویؿو به ایى اهؿا٦ ايحؽاب کكؾه این ها قا بیه 
ه٭ّؿ هی قوايؿ- آیا هی جىاو ال ٘كی٫ وقوؾ به ظىله ٠لمیه به ایى ه٭ؿاق هؿ٦ هح٩اوت و هؽحلی٧ ال ا٨یكاؾ 

 ای هؽحل٧ ؾوث یا٨ث؟هح٩اوت و با اوح١ؿاؾها و جىايمًؿی ه
هٙكض اوث- و آو ایى اوث که آیا اهؿا٦ ظىله ٠لمییه ال  یظحی اگك شىاب ٌما هربث باٌؿ وىال ؾیگك

جكبیث ٌما به ٠ًىاو يیكوی ايىايی ؾیى ًٌان و يگهباو ؾیى بكای ٌما ههن اوث یا ؼیك؟ و اگك ههن اویث 
 ه ٠لمیه جّمین گك٨حه ایؿ؟ آیا ال آو ها هٙل١یؿ؟ آیا بكای هع٭٫ کكؾو یکی ال اهؿا٦ ظىل

آیا جا به ظال ايؿیٍیؿه ایؿ که جالي و کىًٌ ظىله ٠لمیه ؾق شفب و پفیكي ٘الب و ظىاویث هیای 
بىیاق لیاؾ ؾق جكبیث و پكوقي ٘الب و لهیًه والی بكای قٌؿ و پیٍك٨ث آيها، بكای چه هؿ٨ی بىؾه اویث؟ 

وقوؾ به ٠كِه ه٭ؿن ٘لبگی جا چه ظؿ با اهؿا٨ی کیه  و آیا جا به ظال به ایى ايؿیٍیؿه ایؿ که اهؿا٦ ٌما ال
 ظىله ٠لمیه ال جكبیث و پكوقي ٌما ؾاقؾ همؽىايی و هماهًگی ؾاقؾ؟

اگك بحىايیؿ به پكوٍهای هٙكض ٌؿه پاوػ قوًٌی بؿهییؿ، ١ٙ٬یا ايحؽیاب ٌیما ال قوی آگیاهی بیىؾه و 
 قا به ه٭ّؿ ؼىاهؿ قوايؿ-  هىیكی که هیؽىاهیؿ ؾق آو ٬ؿم بگفاقیؿ هىیك وبمی ؼىاهؿ بىؾ که ٌما

اها اگك هًىل ا٘ال٠ات کا٨ی ؾق هىقؾ چیىحی ظىله، چیىحی ٘لبگی و چكایی ٘لبه ٌیؿو ؼیىؾ يؿاقییؿ، 
گیاه و هٙلیٟ هٍیىقت يمایییؿ جیا بحىايییؿ  ظحما ٬بل ال جّمین بكای ق٬ن لؾو آیًؿه ؼىؾ، هٙال١ه و با ا٨یكاؾ آ

گاهايه جّمین بگیكیؿ و وكيىٌححاو قا ؼىؾجاو ايحؽ  اب کًیؿ-آ
 والىالم . با آقلوی جى٨ی٫
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 درس اول

 يکات

ی به:ها  ههأهىِىلهٓ:آيچ ِّ  به او و٩اقي کكؾ آيچهو

فی:آيچه فیو    الَّ :و  الَّ یک  یًا ِال  وظ   ن به جىوظی کكؾی آيچها 

ى:چه کىی ى ه  : ه   ٫ ل   ؼل٫ کكؾ<<٨٭ٗ ؾق ایًصا بؿیى ه١ًا هی باٌؿچه کىی ؼ 
ى ،ِاـا ---ٓبهحك اویث بیه ِیىقت  يکحه: ه١ًیا ٌیىؾ،هكچًؿ  هٕیاق١٨ٞل هأی په ال کلمات ٌكِٖٔاو ،ه 

 جكشمه به ِىقت هأی يیم اٌکال يؿاقؾ؛هايًؿ:
 ٓهؤهىباٌیؿِاو ُکًُحن ُهؤِهًیى:اگك بىؾیؿٔ ٓؼؿا ؽىاهؿبِاو ٌاء  اللُه :اگك ؼىاوثٔ

 اوث«قاه ها»وبل شمٟ وبیل وبه ه١ًای

 

 به ِىقت يىک لبايی جل٩ٛ هی ٌىؾ«خ»  
 به ظالث ه١مىلی«ن» 

 به ِىقت ؾقٌث وُپكظصن جل٩ٛ هی ٌىؾ«َ»  جل٩ٛ ظكو٦

 به ِىقت ٤لیٛ جل٩ٛ هی ٌىؾ«ض» به ظالث ه١مىلی «هی» ٌبیه به هن

 به ِىقت ٤لیٛ جل٩ٛ هی ٌىؾ«ٞ»  ١مىلیبه ظالث ه«أ» 
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یـهؼًی لغات  یؼ؟ ف  ؿا به یاػ بنپاؿ
 اوظیًا:وظی کكؾین ٌكٞ:جٍكیٟ کكؾ ه٭كق کكؾ

ی:وِیث کكؾ و٩اقي کكؾ ِّ  ال جح٩ّك٬ىا:هح٩ك٪ يٍىیؿ پكاکًؿه يٍىیؿ  و
:آيها ،ایٍاو والث:پكویؿی ال  هىَّ
:جا،ٌایؿ ههؿ:هعل آقاهً  ل١لَّ

 ٬ؿق:ايؿاله جهحؿوو: هؿایث ٌىیؿ ،هؿایث هی ٌىیؿ
 هیث:هكؾه بلؿۀ:وكلهیى

یؼ؟ یـ ؿا به یاػ بنپاؿ  هؼًای ػباؿات ف
 اوظیًا الیکن: وظی کكؾین به وىیحاو ٌكٞ لکن:جٍكیٟ کكؾم بكای ٌما

 ٪ يٍىیؿ ال جح٩ّك٬ىا ٨یه: ؾق ٔباقهٓآو هح٩ك ها وِی به: ايچه وِیث کكؾ به او
 بلؿة هیحا:وكلهیًی هكؾه قا ل١لکن جهحؿوو:ٌایؿ ٌما هؿایث ٌىیؿ
: آيها قا ؼل٫ کكؾ االقْ ههؿا: لهیى هعل آقاهً اوث  ؼل٭هىَّ

 مؤاالت تنتی
 چیىث؟«اوظیًا»ه١ًای کلمه- 1

 ؾٓوظی هیکًین بكجى زٓوظی کكؾی بكجى بٓوظی هی کًین ال٧ٓوظی کكؾین
 96,97ٓٔآلهىو ىؾ-به ِىقت------جل٩ٛ هی ٌ«َ»ظك٦- 2

 ؾٓؾقٌث وپك زٓکًاق لباو ب٤ٓلیٛ ال٧ٓيىک لبايی
 چگىيه ه١ًا هی ٌىؾ؟«الفی»ٔمیك«والفی اوظیًا الیک»ؾق ٠باقت - 3

 ؾٓآيچه زٓآيکه بٓچه کىی ال٧ٓکىی که
 96,97ٓٔآلهىو بهحك اوث به ِىقت-----ه١ًا ٌىؾ-«هى,ِاـا,ِاو»١٨ل هأی په ال کلمات ٌكٖ- 4

 ؾٓآیًؿه زٓاهك اوحمكاقیبٓهأی  ال٧ٓهٕاقٞ
 کؿام جكشمه ِعیط يمی باٌؿ؟- 5

ی:وِیث کكؾ ِّ :جا ال٧ٓ و   ؾٓ ٬ؿق:ايؿاله ٓ اوظیًا:وظی کكؾيؿز بٓ ل١لَّ
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 درس دوم

 يکات

 
 اوث و به آو واو ٬ىن هی گىیًؿ« وىگًؿ به»به ه١ًای « واو»گاهی 

لیى  » وَّ  «پؿقاو ٌما پیٍیى»ىؾ ويه به ِىقته١ًا هی ٌ« پؿقاو پیٍیى ٌما»به ِىقت « ءاباِئُکُن اال 

یؼ؟ یـ ؿا به یاػ بنپاؿ  هؼًی لغات ف
 هًفق:هٍؿاق ؾهًؿه،بین ؾهًؿه هباقک،هباقکة:هباقک،بابكکث

 هكول:٨كوحًؿه ٠ًؿ:يمؾ
 یعیی:ليؿه هی کًؿ بیى:هیاو

 اّولیى:پیٍیًیاو یمیث:هی هیكايؿ
 بّائك:بیًً ها،بّیكت ها هى٬ًیى:اهل ی٭یى

 وىاء:یکىاو ،هىاوی ؿویئات:بؿی ها،کاقهای ب
 هعیا:ليؿگی همات:هكگ

 به ِىقت يىک لبايی جل٩ٛ هی ٌىؾ«خ»  
 به ظالث ه١مىلی«ن» 

 به ِىقت ؾقٌث وُپكظصن جل٩ٛ هی ٌىؾ«َ»  جل٩ٛ ظكو٦

 به ِىقت ٤لیٛ جل٩ٛ هی ٌىؾ«ض» به ظالث ه١مىلی «هی» ٌبیه به هن

 به ِىقت ٤لیٛ جل٩ٛ هی ٌىؾ«ٞ»  لیبه ظالث ه١مى«أ» 
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 یعکمىو:ظکن هی کًًؿ واء:چه بؿ اوث
 جىحىی:هىاوی اوث

یؼ؟ یـ ؿا به یاػ بنپاؿ  هؼًای ػباؿات ف
 ايا کًاهًفقیى:١ٙ٬ا ها بین ؾهًؿه بىؾین ٨ی لیلة هباقکة:ؾق ٌ  با بكکث
هكا هى ٠ًؿيا:ؾوحىقی ال يمؾ ها  ًؿه بىؾینايا کًا هكولیى: ١ٙ٬ا ها اقوال کً ا 

ان:ایى بّیكت ها بكای هكؾم اوث ًّ  هفا بّائك لل
 واء ها یعکمىو:آيچه ظکن هی کًًؿ چه بؿ اوث 

  وىاء هعیاهن وهماجهن:ليؿگی و هكگٍاو هىاویىث
یئة:يیکی وبؿی هىاوی يیىث   الجىحىی العىًة وال الىَّ

 مىاالت تنتی
 - هی گىیًؿاوث و به آو واو ----« وىگًؿ به»به ه١ًای « واو»گاهی  -1

 ؾٓج١لیل زٓشاقه ب٬ٓىن ال٠ٓ٧هؿ
 به ِىقت -------جل٩ٛ هی ٌىؾ«ٞ»به ظالث -------- و«أ» -2

 ٤لیٛ,ؾٓه١مىلی ه١مىلی,زٓؾقٌث ٤لیٛ,بٓيىک لبايی ؾقٌث,ال٧ٓه١مىلی
 هكبىٖ به کؿام ٠باقت هی باٌؿ-«هكگ»جكشمه- 3

 ؾٓاهىات زٓهیث بٓیمیث ال٧ٓهمات
 هی باٌؿ«واء ها یعکمىو »کؿام جكشمه هكجبٗ به ٠باقت- 4

 بٓ آيچه ظکن هی کًًؿ چه بؿ اوث ال٧ٓ آيچه ظکن هی کًًؿ هىاویىث
 ؾٓچیمی که ظکن هی کًًؿ هىاویىث زٓچیمی که ظکن هی کًًؿ چه بؿ اوث

لیى  »ه١ًای ٠باقت- 5 وَّ  کؿام هىقؾ هی باٌؿ؟«ءاباِئُکُن اال 
 بٓپؿقاو ٌما پیٍیًیاو  ال٧ٓ ٬بل ال پؿقاو ٌما

 ؾٓپیٍیًیايی ال پؿقاو ٌما  ٍیى ٌمازٓپؿقاو پی
  



  02درش سىم  |خالصه کتاب قرآن 

 

 درس شَم

 يکات

:به ؼا٘ك آيچه ٠مل هی کكؾيؿاوث؛« به ؼا٘ك»ه١ًای « ِبی»گاهی  لىو  ١م   ِبما کايىا ی 
 کىجاهی وکٍیؿگی ظكکات

 ؿبه ِىقت کٍیؿه ؼىايؿه هی ٌىي«ی ا یی ی یی و »به ظالث کىجاه وِؿاهای«ییُـ ییِـ یَـ»ِؿاهای

یؼ؟ یـ ؿا به یاػ بنپاؿ  هؼًی لغات ف
 هىّمی:ه١ّیى،هٍؽُ  اشل:هؿت،وكآهؿ

 اِعاب:اهل،یاقاو  ؼى٦:جكن
 ؼالؿیى:شاوؾاو یعميىو:ايؿوهگیى هی ٌىيؿ،٤مگیى هی ٌىيؿ

 کايىا ی١ملىو:ايصام هی ؾاؾيؿ،٠مل هی کكؾيؿ  شماء:پاؾاي
 أل:يابىؾ کكؾ،گمكاه کكؾ  ِّؿوا:هايٟ ٌؿيؿ

:يالل ٌؿ  ا٠مال:ا٠مال،کاقها  ُايِمل 
:يالل ٌؿ ل  ١ىا:پیكوی کكؾيؿ،جب١یث کكؾيؿ  ُيمِّ ب   اجَّ

یؼ؟ یـ ؿا به یاػ بنپاؿ  هؼًای ػباؿات ف
  وال هن یعميىو:و ٤مگیى يمی ٌىيؿ  ٨ال ؼى٦ ٠لیهن:په جكوی بكای آيها يیىث

 اولئک اِعاب الصًه:آيها اهل بهٍحًؿ  و اشل هىّمی:و هؿجی ه١یى
 کكؾيؿ شماء بما کايىا ی١ملىو:پاؾاي بكای آيچه ٠مل هی  وؼالؿیى ٨یها:شاوؾاو ؾق آ



خالصه ای از منابع آزمون  هده می فرمایید,بی که هم اکنون مشاکتا

 .استورودی حوزه علمیه, ویژه داوطلبان پایه نهم تحصیلی 

, این کتاب, خالصه ای از تمام منابعی است که داوطلبان پایه نهم

 یاز دارند. این کتابن آزمون ورودی حوزه علمیه ای شرکت دربر

, فارسی, عربی, آسمانی های پیام, قرآن :های کتاب خالصهشامل 

 می باشد. ورودی آزمون سواالت نمونه به عالوه اجتماعی مطالعات

 برای دریافت این کتاب به صورت کامل, به همراه نمونه سواالت

 وشما می توانید وارد سایت زیر شده  ,آزمون ورودی حوزه علمیه

 آن را با هزینه ای بسیار اندک, خریداری و دانلود نمایید.

 

 کتاب چندین اینکه جای به, کتاب این مطالعه با توانید می شما

 مطلوب نتیجه, تر کوتاه فرصت در و بخوانید را کتاب یک بخوانید

 علمیه حوزه ورودی آزمون در را مناسبی رتبه و نمایید کسب را تری

 .نمایید کسب

http://masirtalabe.ir/product/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ae/


این کتاب, در ساعات  چاپ شدهشما می توانید جهت سفارش نسخه 
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