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ما باید قرآن را سرلوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهیم، 

و از اُنس با قرآن کرمی غفلت نکنیم .
امام خمینی



فهرست
پیش گفتار

درس اول 

درس سوم 

درس پنجم 

درس هفتم 

درس دوم 

درس چهارم

درس ششم

درس هشتم

یادآوری قواعد سال های 
گذشته 

ـ	 « ـــُ ـــِ وقف »		ــَ

سوره ی ابراهیم
آیات ٣٤ تا ٣٨ 
 وقف »  ـه و، ـه ی«

سوره ی آل ِعمران
آیات ١٠٢ تا ١٠٥ 

حروف مقّطعه

آشنایی با خط قرآن کریم

سوره ی تَغاُبن 
آیات ١ تا ٦ 

ـ  « ـــٌ ـــٍ وقف »  ــً

سوره ی واقعه
آیات ١ تا ٢٦ 

داستان های حرف های آسمانی
 وقف »  ة  «

سوره ی ِاسراء
آیات ٧٦ تا 83 

عالمت مّد

سوره ی آل ِعمران
آیات ٣٠ تا ٣٧ 

داستان حضرت زکرّیا و مریم
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مشّخصات دانش آموز درس نهم 

درس یازدهم 

درس سیزدهم 

درس پانزدهم 

درس دهم

درس دوازدهم 

درس چهاردهم

درس آخر

سوره ی بقره
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سوره ی َعبََس
آیات ١ تا ٤٢ 

سوره ی هود
آیات ١٠٩ تا ١١٧ 

سوره ی آل ِعمران
آیات ٣٨ تا ٤٥ 

داستان حضرت زکرّیا و یحیٰی

سوره ی یوُسف
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سعی	کنیم	همه	ی	کتاب	های	درسی	خود،	
به	ویژه	کتاب	آموزش	قرآن	را	که	حاوی	آیات	
نورانی	قرآن	کریم	است	به	خوبی	نگه	داری	
کنیم	و	در	رعایت	پاکیزگی	و	احترام	به	آن	
بکوشیم؛	چه	خوب	است	همیشه	در	کالس	

قرآن	با	وضو	باشیم.
شایسته	است	این	کتاب	را	در	کتابخانه	ی	

خود	نگه	داری	کنید.


