
آموزگاران و اولیای گرامی!
برای دستیابی به اهداف آموزش قرآن و هماهنگی با روش های تدریس ارائه شده،

 مقّدمه ی کتاب را با دّقت مطالعه کنید. 

ششم دبستان

1391



سخنی با والدین دانش آموزان  پیش گفتار 
سخنی با آموزگار گرامی                                                                                    

                                                            
3ــ٢ درس اّول                                         یادآوری 
٥ــ٤ نـمـاز در قرآن، سوره ی َانفال، آیات ٢ تا ٤    
٦ آشنایی بیش تر با خّط قرآن    
٨ــ٧ سوره ی ِنـساء، آیات 10٢ تا 10٥    
9 وقت نماز   

1٢ــ10 سوره ی َفتح، آیات 1 تا 9    درس دوم 
1٤ــ13 سوره ی َفتح، آیات 10 تا 1٥     
1٥ حّتی یک وجب خاک   

19ــ1٦ سوره ی فتـح، آیه ی ٢9 و سوره ی ُحـُجـرات، آیات 1 تا ٤   درس سوم 
٢1ــ٢0 سوره ی ُحـُجـرات، آیات ٥ تا 11    
٢٢ مؤمنان برادرند   

٢٥ــ٢3 سوره ی ُحـُجـرات، آیات  1٢ تا 1٨    درس چهارم 
٢٧ــ٢٦ سوره ی ق، آیات 1 تا 1٥    
٢٨ مالک برتری                   

31ــ٢9 سوره ی ق، آیات 3٦  تا ٤٥ و سوره ی ذاریات، آیات 1 تا ٦   درس پنجم 
33ــ3٢ سوره ی ذاریات، آیات ٧ تا 30    
3٤ گسترش آسمان   
3٦ــ3٥ یاد آوری 1       

                                               
39ــ3٧ سوره ی ذاریات، آیات ٥٢ تا ٦0 و سوره ی طور آیات 1 تا 1٤   درس ششم 
٤1ــ٤0 سوره ی طور، آیات 1٥ تا 31      
٤٢ همیشه در تپش   

٤٦ــ٤3 سوره ی َقـمر، آیات 1 تا ٢٧   درس هفتم 
٤٨ــ٤٧ سوره ی َقـمر، آیات ٥0 تا ٥٥ و سوره ی الّرحـمن، آیات1 تا1٦    
٤9 نظم در آفرینش   



٥٢ــ٥0 سوره ی الّرحمن، آیات  1٧ تا ٤0  درس هشتم 
٥٤ــ٥3 سوره ی الّرحمن، آیات  ٤1 تا ٦٧     
٥٥ مردان پارسی   

 
٥٨ــ٥٦ سوره ی الّرحٰمن، آیات  ٦٨ تا ٧٨ و سوره ی واقعه ، آیات1 تا 1٦   درس نهم 
٦0ــ٥9 سوره ی واقعه، آیات٥1  تا ٧٦     
٦1 آب و آبادانی   

٦٤ــ٦٢ سوره ی َحـدید، آیات  ٤ تا 11   درس دهم 
٦٦ــ٦٥ سوره ی َحـدید، آیات  1٢ تا 1٨    
٦٧ توّلدی دوباره   
٦9 یاد آوری ٢     

                                                                                                      
٧٢ــ٧0 سوره ی َحـدید، آیات  ٢٥ تا ٢9    درس یازدهم 
٧٤ــ٧3 سوره ی ُمـجادله، آیات 1 تا ٦     
٧٥ مادر فلّزات   

٧٨ــ٧٦ سوره ی ُمـجادله، آیات1٢ تا٢1   درس دوازدهم 
٨0ــ٧9 سوره ی ُمـجادله، آیه ی ٢٢ و سوره ی َحشـر، آیات 1 تا 3     
٨1 حزب الله پیروز است.   

٨٤ــ٨٢ سوره ی َحشـر، آیات 1٧ تا ٢٤    درس سیزدهم 
٨٦ــ٨٥ سوره ی ُممـَتـَحـنه، آیات 1 تا ٥     
٨٧ خدای تصویرگر                         

90ــ٨٨ سوره ی ُممَتَحنه، آیات1٢و 13 و سوره ی َصّف، آیات1و ٥   درس چهاردهم 
91 سوره ی َصّف، آیات ٦ تا 1٤    
93ــ9٢ رطب خورده، منع رطب کی کند؟   
9٤ همه تسبیح گوی او …   

 
9٥ یاد آوری 3     
9٦ دعای ختم قرآن    

                                                    
111ــ9٧ قرآن در تابستان   درس آخر 

)سوره های جمعه، منافقون، َتغاُبن، َطالق، َتحریم، ُملک و َقَلم(   
11٥ــ11٢ فهرست کلمات ترجمه شده   
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