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کتب فهم قرآن در دبیرستان می چهاردههایی برای کتاب مهارت  .باشدساله بودن از جمموعه 
وز بیشتر یاد می کوتاهی او را گیرد و هبتر عمل میهیچ دو روزش شبیه به هم نیست، هر ر کایف است مدت  کند، 

کرده و بزرگندیده باشید، احساس می ق   ۱۴ساله هاست. اصال خود  ۱۴ل و روز تر شده است، این حاکنید فر
ییب است، یکجورهایی با بقیه فرق می ا کند، خییل بزرگ شده است، انگار خودش را پیدهم عدد عجیب و غر

کردن است ۱۴کرده است،   .ساله سالگی اصال سن پیدا 
کند. او ن تالش میگردد و برای یافنت پاسخ آاش میساله به دنبال سواالت و نیازهای اصیل زندگی ۱۴نوجوان 

وز اش هبتر از رخواهد هر روزش زندگیکند چون میهایش آماده میخود را برای طی این مسیر با متام سخیت
 .گذشته باشد

که ب کارش آن است  کند، آغاز  کار  که با چشم دل بنگرد و با دیده درون  ود او سو به ا: آیا عمل ندیشدیپس آن 
گر به سود است یان او؟ ا کند. ز است یا ز یانبار است توقف  گر ز گعمل رایادامه دهد و ا چون  یاهکننده بدون آ

ونده که بر ود،یم راههیاى است  کند از هدفش د ر گا. و عملماندیم ورترپس هر چه شتاب  وى آ  ،یهکننده از ر
ونده ونده راه مستق باید به درسیت نندهیاى بر راه راست است. پس بچون ر دان بگرا؟ و  اپسو است یا میبنگرد آیا ر

ک که هر ظاهرى باطین ک زیباطن آن ن زه،یمتناسب با خود دارد. آچنه ظاهرش پا ظاهرش  آچنه واست  زهیپاك و پا
اما  دوست دارد،ای را همهانا خداوند بند»فرمود: صیل اهلل علیه و آله و پیامبر راستگویان است.  دیپل زین نباطن آ د،یپل

کردار بندهکردار ا  «ارد اما شخص او را ناخوش.ای را دوست می دو را دمشن؛ و 
گاه باش وینده روییش هر عمیل دیآ گون م زیها نو آب ست؛ین ازیناى از آب یبدارد؛ و هر ر . پس هر باشندیگونا
ىیکه آب درخیت ىیاست. و آچنه آب نیریاش شوهیو م کویباشد شاخ و برگش ن کویاش به اندازه و نار کار  زهیاش پا

 1.اش تلخ استوهیدار و مبینباشد درختش ع
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که به ما توفیق داد تا در عرصه آموزش و پرورش نسل آینده فعالیت منایمی   برای رشدد ومحد و سپاس خداوندی را 
کنمی.  زندامنان تالش   و تعایل نوجوانان و فر

که مقصد این رشد و تعایل را خداوند تعینی منوده است،   ه این مقصدبسزاوار است مسیر و حنوه رسیدن از آجنایی 
وایدات اهدل بیدت یافدت مندایمی. در ایدن صدورت مندابد اصدیل دیدن، یعدین قدرآن و ر کدالم خداوندد در علدمم را هم از 

کننده اهداف، حمتوا و روش  های آموزیش خواهند بود.السالم، تعینی 
کتدداب یدف قددرآ« فهددم قدرآن در دبیرسددتان»هدای جمموعده  ن، در هددای آن در زنددگی انسدداین رشدد و دورهبدر اسدداس تعر

ه ببدرد. های قرآن در جهدت مهدوار شددن مسدیر دسدتیایب بده اهدداف رشدد در دوره نوجدواین هبدرصدد است تا از سوره
کند.توضیحات ذیل می  تواند مشا را در جهت استفاده هبتر از این جمموعه یاری 

کدودکی خددار  شددهمقطدد دبیرسدتان را مددی گرفدت، در ایدن مقطددد فدرد از  و بدده  تدوان معدادل دوره سددوم رشدد در نفددر 
 شود، این دوره از چند جهت دارای امهیت است:دوران نوجواین وارد می

 ی پس از تکلیف شرعی است.دوره 
 ین الزامات آن است.شکوفایی عبودیت مبتین بر تفکر از مهم  تر
 .کودکی فرد است  پایان دوران 
 پذیر به نقیش فعال و تأثیرگذانق ر تبدیل مدیش فرد در خانواده، مدرسه و جامعه، از نقیش منفعل و تأثیر

 شود.
 خورد.بسیاری از تقدیرات آینده فرد در این دوره رقم می 
 که فرد برای ازدواج و تشکیل خانواده در دوره  شود.ی بعدی آماده میدر این دوره است 

ران گیدری شخصدیت و آیندده اوسدت. در ایدن دوگدذاری در مسدیر رشدد یدد فدرد و شدکلنوجواین دوران بسدیار تأثیر
که پیشتر از آن تأثیر می که هندوپذیرفت فاصله مینوجوان از خانواده خود و حمیطی  ز ممکدن اسدت گیرد، در حایل 

 شخصیِت باثبات و حممکی پیدا نکرده و مسیر زندگی خود را تعینی نکرده باشد.
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کده حندوه پاسدخگویی بده آن مدیای جدید در فرد فعال میبسیاری از نیازه رقدم بزندد.  تواندد مسدیر زنددگی او راشود 
گرفتدده مددی یت درسددت آن از ضددرورتمهچنددنی نیازهددای فددراواین نیددز در ایددن دوره نادیددده  کدده مدددیر وره هددای دشددود 

کدده نوجددوان در ایددن دوره، مقاصددد حقددیینوجددواین بدده مشددار مددی ود. بنددابراین الزم اسددت  درسددیت  اش را بدده زندددگیر
خوردار باشد ای جدی و عمیل داشته باشد و ضمنًا در طی این مسیر از استقامت الزم برشناخته و برای آن برنامه

 تا بتواند برنامه را تا رسیدن به مقاصد تعینی شده ادامه دهد.
ازدواج از منونه آغاز مناید، چنانکهشود تا زندگی اجتماعی را به صورت فعال و مؤثر نوجوان در این دوره آماده می
ویکددرد اجتمدداعیهددای عیددین آن بدده مشددار مددی ویکددرد فددردی بدده سددوی ر ود. بنددابراین در ایددن دوره سددیری از ر نیددز در  ر

 گیرد.نوجوان شکل می
کر شده در خصوص دوره نوجواین میها و ضرورتبا توجه به ویژگی ین حمورهای رشد توان مهمهای ذ بیت  وتر تر

یر برمشرد:در دو  ره متوسطه را در قالب موارد ز
صییل کارگیری عقل، جهت شناخت درست حقایق عامل و به تبد آن درک تفشکوفایی قدرت تفکر و به .1

 نسبت به مسیر درست زندگی
کردن قواننی و بایدها و نبایدهای اهلی در زندگی .2  شناخت معیارهای حقیی، جهت جاری 
ین عامل جهتنوان اصیلشناخت درست نیازها و مسائل، به ع .3  دهنده به زندگی انسانتر
یت درست مواجهات، به عنوان بستر اصیل زندگی فرد و سوق دهنده به متامی اعمال و ب .4  ی اواورهامدیر
اخت برخورداری از قدرت قصد و اراده و عزم، جهت حرکت به سوی اهداف تعینی شده مبتین بر شن .5

 درست
یزی، جهت دستارتقای قدرت برنامه .6 ر طی دهای موجود یایب به مقاصد و مقابله با مواند و آسیبر

 مسیر
 باالرفنت قدرت صبر و استقامت، جهت ادامه دادن مسیر تا رسیدن به نتیجه مطلوب .7
 اجیاد مشارکت اجتماعی، در راستای نیل به اهداف و مقاصد .8
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که دوره نوجواین در امتداد دوره کر است  ای فوق نیازمند ابراین دستیایب به حمورههای قبیل رشد است. بنالزم به ذ

که پایه و اساس شکوفایی این صفات به مشار میبرخورداری از صفات و ویژگی وندد. بددین تهایی است،  رتیدب ر
کودکی، الزم است:  نوجوان در دوره قبیل رشد، یعین در هنگام 

 ناسد.ها و نبایدها را در زندگی بشبا قواننی آشنا شده و لزوم توجه به باید 
 کند.توامنندی ین صورت استفاده   های خود را به درسیت شناخته و از آهنا به هبتر
 کرده و جهت هبره کند.مندی درست از آن برنامهحقیقت اجل و فرصت را در زندگی درک  یزی   ر
 .کند  به توان اختیار در وجود خود واقف شده و از آن به درسیت استفاده 
 گیدریممین نتیجه اعمال و رفتارهای اختیاری شناخته و آن را مبنای تصدحقیقت جزا و پاداش را به عنوا

 های خود قرار دهد.
 که اختاذ می کرده و آن را در هر عمیل مدنفرمسئول بودن خود را نسبت به تصمیمایت   قرار دهد. کند درک 
 

بییت ذیدل های تدروامنندیمهچننی ید نوجوان الزم است در دوره اول رشد یا مهان دوره طفولیت و خردسایل، به ت
کرده باشد:  دست پیدا 
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ک هبره  مند شده و مهچننی توان عاطیف او در قبال دیگران فعال شود.از عواطف سامل و پا
کرده و از آن به خویب در جهت مقاصد و برنامه کالم را پیدا  کنترل  کند.قدرت   هایش استفاده 

کی گرفته و از متام ظرفیت ادرا کار  کند. حواس خود را به   خود جهت شناخت حمیط پیرامونش استفاده 
کنش مناسب داشته و توجهش در راستای شناخت خوب آهنا  نسبت به اشیاء پیرامون خود، خصوصًا طبیعت وا

 و مهچننی استفاده درست از آهنا فعال شود.
گونه کردن برای او سادهاز حتّرک، فعالیت و نشاط بسیاری برخوردار باشد به  که فعالیت  ین ای   باشد. و شیر

بیل بدده هددای قدطبیعتدًا حتقدق حمورهددای رشدد در دوره نوجددواین بده معندای فعددال بدودن متددامی حمورهدای رشدد در دوره
 انضمام حمورهای اختصایص این دوره است.
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که مؤلفهمهان یب فرآیندی د و بدین ترتگیرهای دوره اول و دوم شکل میهای دوره سوم رشد در ادامه مؤلفهطور 
یندد کند، بده مهدنی ترتیدب شدکوفایی حمورهدای رشدد در دوره متوسدطه نیدز در قالدب یدد فرآرا جهت حتقق طی می

 توان از منفرهای خمتلیف مورد برریس قرار داد:شود. این فرآیند را میحمقق می
 هدایهدا در صدحنهو بددیهدا سازی قددرت تفکدر شتشدخیص خدویبفرآیند شناخیت: دوره متوسطه با فعال 

کامل عقل، به گزارهخمتلف زندگی( آغاز شده و تا شکوفایی  یکارگیری  ف اصدیل های عقیل و اصالح تعار
کم بددر زندددگی پددیش مددی ود. بدددین ترتیددب خددویبحددا نددان هددا مبتددین بددر حقددایق یقیددین و بددا اطمیهددا و بدددیر

 گیرد.شناخته شده و مبنای عمل قرار می
  گونهدوره با فعالیت و حتّرک فراوان آغاز میفرآیند رفتاری: این که تنبیل بدرشود شبه  ای نوجدوان معندا ای 

یزی شده امتداد پیدا مهای جدی، هدمفند و برنامهکند( و تا اجنام دادن فعالیتپیدا منی  کند.یر
 قدددرت  ،گیدرد و در انادافرآیندد تدوجهی: در ایدن دوره  سدت توجده بده نیازهددا و سدؤاالت در فدرد شدکل مدی

یت نیازها مبتین بر حقایق و ارتقای نیازها بر اساس آن در فرد اجیاد می  شود.مدیر
 وسدتان، دهای خمتلدف اجتمداعی شخدانواده، مدرسده، فرآیند اجتماعی: دوره نوجواین با زندگی فرد در مجد

ای خمتلف همجدشود و با ارتقای قدرت مشارکت اجتماعی، در هنایت به توان اجیاد حمّله و ...( آغاز می
 رسد.در راستای اهداف و مقاصد مشخص می

کر شده را به مهراه مؤلفه یئجمموعه فرآیندهای ذ کدام میهای جز یر مشاهدتر هر   ه منود:توان در منودار ز
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ویکردها و حنوه نگاه فرد است. لذا بیش  بیت و رشد بیش از هر چیز وابسته به ر ر دد اطالعدات از آنکه الزم باشتر
که حنوه نگاه او به موضوعات و مسائل خمتلف اصالح شده و ارتقا کند اختیار فرد قرار بگیرد، الزم است  . با پیدا 

بیت و رشد بیش از پیش روشن می  شود.این توضیح نقش و امهیت قرآن در تر
می را « قرآن»خداوند تبارک و تعایل  کر»کر کتاب آمساین از دو ویژگیخواند، بدین می« ذ منحصر به فرد  ترتیب این 

گ« قرائدت»برخوردار است. « تذّکر»بودن و مهچننی اجیاد « شدینقرائت» ای وندهبده معندای خوانددن یدد مدنت بده 
که معاین آن در جان قرائت کندد. است  کدر»کننده ثبت شده و در حنوه عمل و رفتدار او مندود پیددا  یدز بده معندای ن« ذ

که پیشیادآوری اس جاری می تر توسط انسان شناخته شده بود، دوباره زنده شده و در وجود اوت، یعین حقیقیت 
 شود.

که می کتایب  که به عنوان تهنا  کتایب با مطالب آموزنده،  از علم تا عمل  تواند مسیربدین ترتیب قرآن نه به عنوان 
، اسداس هدر و مسدائل را مبتدین بدر حدق اصدالح منایددرا در وجود انسان فعال منوده و حندوه مواجهده او بدا موضدوعات 

بیت و رشدی است.  تر
کتاب را به صورت ویژه می کدایف اسدتوان در آموزشنقش سازنده این  ت جهدت های این دوره مشداهده مندود. لدذا 

بییت بیددان شددده بددرای ایددن دوره، سددوره ئات و هددای قددرآن را متناسددب بددا مهددان اقتضدداحتقددق هددر یددد از حمورهددای تددر
کدالم وحدی را در اصددالهدای نوجواندان بده ایشدان آمدوزش دهیدد. در ایددن صدورت تدأثیر شدگفتازمنددینی ح و انگیدز 

کرد. گونه چبهارتقای معجزه  ها مشاهده خواهید 

بییت دوره متوسطه مطابق آچنه  6جمموعه  یان شد؛ و بجلدی فهم قرآن در دبیرستان، با در نفر داشنت حمورهای تر
کدده مهدمگیدری از ظرفیددت یببدا هبددره می تددوین شددده اسدت. بدده ایدن صددورت  کددر ین حمورهدای رشدددنفیدر قددرآن  بدده  تددر

گرفتده شدده اسدت. تفصیل هر پایده حتصدییل شناسدایی شدده و متناسدب بدا آن از سدوره می هبدره  کدر دین بدهدای قدرآن 
هددا ود سدورهخددهددای مدورد نیدداز بدرای رشدد را از مدوزهترتیدب نوجواندان ضددمن آشدنایی و اندس بددا مفداهمی نددوراین قدرآن، آ

یافت می  کنند.در
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گفتگددو و طراحدی فعالیددت ح هددای خمتلدف و متنددو ، سددطدر ایدن جمموعدده سدعی شددده اسددت بدا ارائدده انددواو سدؤال و 
کند تا میزان هبرهها با سورهارتباط چبه  بد.مندی ایشان از آن نیز ارتقا یاهای قرآن افزایش پیدا 
بی گرفته شده بدرای هدر پایده حتصدییل بده مهدراه سدورههدف تر جددول ذیدل  هدای ارائده شدده در آن پایده، دریت در نفر 

 فهرست شده است:
پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 پایه هفمت
 13ش

 سالگی(

یین بدددددددا  خیرگدددددددز
مقایسدددده نفددددد و 

ر  ضر

کددددردن بددددا  ارتقددددای تددددوان تفّکددددر 
ر حقیی مقایسه میان نفد و ضر

کشدف حقدایق و  کدار،  جهدت  هر 
هدا، ها و بدیدرک درست خویب

بددا »بددرای رسددیدن فددرد بدده بلددو  
 «خدا بودن

 سوره مبارکه عصر
 سوره مبارکه تنی
 سوره مبارکه فجر
ق  سوره مبارکه طار

 پایه هشمت
 14ش

 سالگی(

از بدددددددنی بددددددددردن 
فاصددددله علددددم و 
عمل با توجه به 

 انواو تفکر

 شددددناخت سدددددؤاالت و نیازهدددددای
زنددددگی و سددداماندهی آن، بدددرای 
طی شددن درسدت مسدیر از علدم 
وز  تددا عمددل در فددرد و هبتددر شدددن ر

وز زندگی او   به ر

سددددددددددوره مبارکدددددددددده 
 غاشیه

 سوره مبارکه بلد
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 ماعون
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 مطففنی

 سوره مبارکه لیلدرک تفدددددداوت میددددددان خددددددوب و خالقیددددددددددددددت در  پایه هنم
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 15ش
 سالگی(

اجنددام رفتارهددای 
یبا  ز

ین جهدددت اجندددام دادن خدددوب تدددر
کارها، بدرای رسدیدن خوب ین  تر

یبایی بندگی و عبودیت  فرد به ز

 سوره مبارکه مشس
 سوره مبارکه اعیل

 پایه دهم
 16ش

 سالگی(

خالقیددددددددددددددت در 
احسدددددددددان بددددددددده 

 دیگران

شناخت جایگاه و وظایف خدود 
در قبدددال دیگدددران جهدددت اجندددام 
ین رفتارهددددا در مواجهددددات  هبتددددر

رای رسدددیدن فدددرد بددده خمتلدددف، بددد
عبدددودییت حمکدددم و اسدددتقامت در 

 مسیر بندگی

 سوره مبارکه علق
 سوره مبارکه عبس
 سوره مبارکه مهزه

 پایه یازدهم
 17ش

 سالگی(

یددددددددددددددددددت و  معنو
 هشیاری

شددددناخت هشدددددارهای اهلددددی در 
کدددارگیری آن بدددرای زنددددگی و بددده

خود و نیز در ارتبداط بدا دیگدران، 
ین شدددن فددرد در بددرای نقددش آفددر

 دایت جامعهمسیر ه

 سوره مبارکه یس

پایدددددددددددددددددددددده 
 دوازدهم

 18ش
 سالگی(

کارآمددددی بدددرای 
یدددددان سدددددازی جر
 اجتماعی

آشنایی بدا نفدام مهاهندل خلدق 
هدا گیری از نشدانهخداوند و هبره

و دعددددوت رسددددوالن اهلددددی، بددددرای 
هدددای اجیددداد زمینددده اجندددام خدددویب

 سوره مبارکه ملد
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

سدازی واسدطه فعدالماندگار  به
گددرایی و رسددیدن فددرد بدده عاقبددت

سددددازی در راسددددتای تددددوان مجددددد
 اصالح جامعه 

کید بر مهارت که تأ کر است  کتابالزم به ذ کده ها، برای آهای سیزده تا هجده ساله بودن در عنوان اصیل  ن است 
ز بدودن آهندا قدرار آمدواین جمموعه در تالش است تا خوِد نوجوانان را آموزش داده و مترکز خود را صدرفًا بدر جنبده داندش

که این آموزشند مانندد مسدجد های دیگری غیر از مدرسده شها را در مکانهد. لذا این امکان برای مشا وجود دارد 
کز فرهنگی( و مهچننی در خانواده نیز به نوجوانان ارائه دهید.  و مرا

گونه کتاب به  کتاب توسدط خدود افدراد نیدز فدراهم باشدد. بضمنًا  راین ندابای نگاشته شده است تا امکان مطالعه 
گروه سین ارائه داد.این جمموعه را به عنوان سیر مطالعایت نیز می  توان به این 

که سیر مطالعه این سوره و است  کتاب بر سننی خمتلف از آن ر کید  رسدیت رعایدت های آن به دها و آموزهطبیعتًا تأ
تر و یا پاینی کتاب برای افراد با سّن باال  اد، بالماند است.گرفنت ظرفیت افر تر منوط به در نفرشود، لیکن آموزش 

ه بددتدوان آن را بدده راحددیت چنانکده بیددان شددد ایدن جمموعدده بدده صدورت خودخددوان نگاشددته شددده اسدت، بنددابراین مددی
کرده و سؤاالت خود را از مریب یدا والددین خدود بنرسدند. بدا ا توجده بده  یدن حدال بدانوجوانان ارائه داد تا آن را مطالعه 

گروهی طراحی شده در این جمموعه شکه از ضرورتتانبوه فعالی ود(، یمدهای رشدی این دوره نیز به مشدار های  ر
گروهددی شدرون مدرسدده، مسددجد یددا ...( و بددا پیشددهناد مددی کدده آمددوزش ایددن جمموعدده در قالددب یددد فعالیددت  شددود 

یّب اجنام شود.  مهراهی ید مر
کتاب  پردازد:ها به دو حمور اصیل میهر ید از دروس 
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ن طددر  آبر در سدوره: در ایدن حمددور قسدمیت از سدوره بددرای نوجدوان شدر  داده شدده و متناسددب بدا مفداهمی تدد .1
گفتگوی مجعی یا حتقیق، اق دام به سؤال شده است تا هر ید از نوجوانان به صورت فردی و یا در قالب 

 پاسخ دادن به سؤاالت منایند.
که پاسخ هر ید از سؤاالت طر  شده  کر است  ه صدورت در حمور تدبر در سوره، در ادامه حبث بدالزم به ذ

کنند. کتاب نیز استفاده   غیر مستقمی بیان شده است تا افراد بتوانند از هدایت حبث در خود 
ین .2 کده در برخدی مدوارد فدردی و در برخدی مدوارمتر ین عمیل  د مجعدی های عمیل: در اناای هر درس چند متر

ین ییب، بددر سددوره مددورد مطالعدده و در راسددتای حتقددق اهددداف تددرتهددا مبتددین اسددت ارائدده شددده اسددت. ایددن متددر
کمد مدی را کندد تدا بتواندد مطالدب آموختده شدده را در سداحت عمدل نیدز بده اجدطراحی شده و به نوجوان 

 درآورد.
کتاب هدای هدای مدورد حبدث، حمورهدای فدوق بدا صدورتهای ایدن جمموعده بده فراخدور سدورهدر هر ید از 

 شود.هایی به دروس اضافه میشود و به تبد آن قسمتخمتلیف برای خماطب بیان می
کتاب مطابق مهان سیر مطالب مطر  شدده در هدر درس اسدت، لدذا پیشدهناد مدی یس   شدود هدر جلسده بداحنوه تدر

یّب  گفتگدوی مجعدی و هددایت مدر م،  یدا معّلدپرداخنت به سوره و طر  سؤاالت آن آغاز شده و در ادامده بدا اسدتفاده از 
 ی برسد.بندحبث به مجد

ین وز، چندمتر د هفتده و های عمیل طراحی شده نوعًا نیازمند به اجرا در فضای بیرون جلسه و حیت در طدول چندد ر
ین را به عنوان تکلیف جلسه قرار داد و در جلسات بعدی اجنایا بیشتر است. بنابراین می ین توان متار م دادن متار

 و نتایج حاصل از آن را برریس منود.
یّب مدیهر ید از در که معّلم و مدر ا توجده توانندد بدوس حداقل در  ید جلسه و تا سه جلسه امکان آموزش دارند 

 به ظرفیت نوجوانان و فرصت زماین دوره از این قابلیت هبره ببرند.
ین یندر متر گروههای طراحی شده تالش شده است تا این متر ر، شدهری های خمتلف خماطبان شدختر و پسدها برای 
وستایی یّب می و ر اص خماطبان خود، توانند با توجه به شرایط خو ...( مفید و عیین باشد، با این وجود معّلم یا مر

ین ین ارائه شده، اقدام به طراحی متر  های بومی منایند.مبتین بر متار
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ین که متر کر است  کارهای عمالزم به ذ خصوصًا  یل وهای ارائه شده در این جمموعه نوجوان را به سوی اجنام دادن 
کدردن شدمندد مدیمجعی سوق داده و او را نسبت به حمدیط پیرامدون خدود حسداس و دغدغده رایط منایدد. لدذا فدراهم 

ق مناسدب جهدت آنکده نوجواندان بتوانندد اقددامات عمددیل و جددی در حمدیط پیرامدون خدود داشدته باشدند، در حتقدد
کتدداب بسددیار مددؤثر خواهددد بددود. بدده تعبیددر دیگددر کمددی جدددی اهددداف تعیددنی شددده بددرای   وتددر الزم اسددت نوجوانددان 

گرامی اسدالم صدیل وایت پیامبر  گرفته شوند و حقیقتًا مطابق ر یدری بده عندوان وز آلده،وعلیدهاهللتأثیرگذارتر در نفر 
کرده و مسئولیت کارآمد، به آهنا اعتماد   های جدی و مهمی را از آهنا خبواهمی.دانا و 

ندد تدا کتدالش مدی http://fahmeghoran.irسداین فهدم قدرآن بده نشداین رشود پایگاه اطدالودر پایان یادآور می
بّیددا کمددد آمددوزیش جهددت ارائدده هبتددر ایددن جمموعدده در اختیددار معّلمددان، مر ن و مطالددب بیشددتر و مهچنددنی حمتددوای 

یدق مهدنی پدل ارتبداطی، مدی زایی در تواندد نقدش بسدنوجوانان قرار دهد. نفرات، انتقدادات و پیشدهنادات مشدا از طر
کارآمدی این جمموعه داشته باشد.ارت  قای حمتوا و 

بقات هدم بعدد از مسداچند بار قهرمان دوی صدد متدر بدا مداند شدده اسدت. آن هدم در اکپیدد، یدد بدار تا به حال 
و نیجهان شد و هبتر بالیقهرمان وال بال،یوال جهاین هدم  گرنده آجنداوعالقه ندارد،  یلیتور، به فوتبال خ یمدافد ر
کددرده اسددت، هددر بددار از زمدد االیتیددشددد، ایهنددا خیال قهرمددان ماحتمددا ور  کدده بارهددا بددا خددود مددر ک نیاسددت  روو شدد یخددا

کده چین وجود هر وقدت از او خواسدته میرسد. با ایم قهرماین یکند و تا سکویم ه و یدا بدرد ییرا بده جدا یزیدشدود 
کند، انگار م یالهیوس کوهیرا جاجبا  کیل نیرا از زم یخواهد  کند،  اند رفنت بتو کند تا با ید باریحماسبه م جدا 

کم یچندکار را با هم اجنام دهد، تا خدا یادتر مس ینکرده  که ماجرا یط ریز را  سدایبح سورپروف ینکند. ید بار 
گدرفنت راه رفدنت و دویددن من زهینوبل را ببرد، باالخره جا زهیگرفت تا جا میتصم یجد د،یشن  خواسدت، فقدطینوبل 
که ید جا بنش یفکا بار برا ندیبود  صدبح  میکرد، پنج و نیم یزیدرس خواندن برنامه ر یو خوب درس خبواند. هر
کندد، بعدد تدا  7ا سداعت و تد دار شدود، منداز صدبحش را خبوانددیب طدور  نیمهدو  17تدا  15، تدا 13، تدا 11، تدا 9مطالعده 

ین و...، تستمطالعه ق،یمطالعه، حتق ن،یمطالعه، متر  ز
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وز تا  ید سال اخیر  در یبا ده ر کرده، تقر وز از خود پنج و نمی شروو   13نسته حدیت تدا داده و هنوز نتوا 9فقط ید ر
وز از جددایزه نوبدل خدود را دورتدر و دورتدر می گدذرد و رسدد. زمدان میهدم ب گرفتددجد نددد، بدا اینکده بیاو هدر ر ه دا تصدممی 

کند.  است، این جایزه را از آن خود 
کوچددد را بدده صددورت  ،عمددیل ریددغ یهامهدده برنامدده نیددا یگرفددت بدده جددا مییددد بددار بددا خددودش تصددم کددار  یددد 

وز صدبح حدداقل یشگیمه ود از خدواب بلندد شددن، یدد بدار هدر ر کندد، یدد بدار ز  میند اجنام داده و بر آن مداومت 
وز کردن، ید بار قبل از خواب درس خواندن، ید بار ر کلما یساعت مطالعه  ود زبان را بدا خد تفقط ید ربد 

کردن و دفعات دیگر، خ ور  وز مد یلیمر کده شدروو شدود تدا ده و یدا چهدارده ر ود، یدد بدار حدیتیخدوب  و  تسدیتدا ب ر
وز هم رفت، ویل کوچدد چقددر م نیداند مهیرسد. با اینکه میو چهل من به یس ید ر کمدیکدار  د تواندد بده او 

کندد، متددام آن یبرخدورد م یدا مشددکیل کدده بده سدخیت بداراسدت. هر اجندام دادن آن بدرایش سددخت و نشددین کندد، ویل
وند و دیگر منیها انگار از یادش ممقاصد و برنامه دامده اکارهایش را  توانددیگر منیکنند و یتواند  او را درک منیر

او مهاهندل ا بدا برنامده راصدال خودشدان  کنندد و تدازهآهنا اصدال او را درک منیسدتند،ین ریتقصد دهد. دیگدران هدم یب
ود وجد نیدهاسدت. بدا اشکست نیدمتدام ا یبدرا یدیگر لیهم خود دل نیو ا صتماند هستند تا فر شتریکنند! بیمن

یدداد یکارهددا کدده اجنددام داده اسددت، ویل یز ن خددود را بدده آ و یددا حددیت دهینرسدد و هدددیف یهنددوز بدده مقصددد هددم هسددت 
کمندیبینزدید هم من و بده  دهدا ییخود را رها تیوضع نیتواند از ایاو چگونه م د،یخسته شده است و نا ام ی. 

کنددون چهددارده سدداله هسددتیاهدداف و مقاصددد زندددگ وهددا و مقاصدد ریو قددم در مسدد دیاش برسددد؟ مشدا ا ز د باشددکوه آر
گذاشتهیزندگ کنتان  وز باید حرکت  کار را جد دیاید. از امر ید،یبگ یو  ند و ئل و موااز مسا یشاید مشا هم با برخ ر

وبرو باش گر خبواه د،یمشکالت فوق ر یشده  کدرد؟ دیدچده خواه د،یکن یکرده و او را یار کمد یفرد نیبه چن دیا ر
  د؟یدهیم شهنادیبه او پ مشا چه راه حیل  ست؟یاو در چ یهادنینرس جهیها و به نتاجنام ندادن

 نطبایق ندارند.و با واقعیت هیچ ا خیایل هستندهایی خواستههای ما اساسا برخی خواسته 
 کدهای مدا برخدی از خواسددته کداذب و غیددر حقدیی هسددتند  گذاشددنیازهددای  زش وقدت  بدده آن  ونت ه اساسددا ار

 پرداخنت را ندارند.
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 های مدا انطبداق دارندد، برخدی بده ها و توامننددیکه با واقعیتآهنا  و های حقیی و درستاز میان خواسته
 رسند.دلیل نداشنت برنامه به نتیجه منی

 ها را ها و ظرفیتها به دلیل آنکه با شرایط واقعی مهاهنل نیستند و بسیاری از موقعیتبرخی از برنامه
 کنند.یایت شدن را پیدا منیاند، هیچ وقت امکان عملدر نفر نگرفته

 و رنددها هیچ پیش بیدین درسدیت نداها برای مشکالت و سخیتبرخی از برنامه ، بندابراین بدا اولدنی مداند فدر
 شکنند.رخیته و درهم می

  که رخدادها و اتفاقات و آدم ها واز برنامهبسیاری های دیگر، بیشدتر برایشدان یدد کارها اینطور هستند 
که باید با  یدد هتدید هستند  کده در هر کدایف بدود فرصدت باشدکوهی  کده  کرد، در حایل  فتده هنآهنا مقابله 
 است شناسایی شود.

 که اجندام دادن آهندا امهخالصه در میان برن کوچکی است  کارهای ساده و  های واقعی با مقاصد حقیی، 
وهای حقییما ر ز ا دمات الزم برای مداومت بر اجنام آهنیل شرایط و مقرساند، ومان میا به بسیاری از آر

 اجیاد نشده است.
  نیست!و در هنایت تنبیل هم یب تاثیر 
فتده خود یا یرا در زندگ شده درسیت یزیربرنامه یهامسائل و مواند فوق را برطرف منوده و عمل میآنکه بتوان یبرا

 الزم است: ،میکن دایدست پ ،یشناخته شده در زندگ ییو با استمرار و مداومت به مقاصد حق
 ها و مدددان و مهچندددنی بددده پدیددددهاه دقیدددق و درسدددیت بددده خودمدددان، رفتارهدددا، حددداالت و باورهدددای درویننگددد

که در اطراف ما هستند، داشته باشمی.  رخدادهایی 
 کده درو انشدان هدای خودمدانشناخت خوب و مفیددی از توانایی ته هسدتند داشد اطدراف مدا های دیگدری 

که در اختیار ما هست به خویب بشناسمی.باشمی و حمیط و امکا  نایت را 
 سدبت بده نسبت به خداوندد اصدالح مندوده و ارتقداء دهدمی و ضدمنا نگداه درسدیت باورها و اعتقادات خود را ن

کنمی.انسان  های دیگر پیدا 
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 گ رفتارها و عملکردهای خود را دامئا مورد شناسایی قرار دهمی اره یده و مهوزو از رفتارهای ناشایست دوری 
 برخوردهای صحیح و صالح را در زندگی خود ارتقاء خبشمی.

گفت هر ید از ما ضدروریدیگر م انیبه ب کدایف ریداسدت نسدبت بده مدوارد ز یتوان  ن را یافتده و آ دیدو مف شدناخت 
 :میعمل خود قرار ده یمبنا
 گرفنت از آهناچگونگی مواجهه با پدیده  ها و درس 
 ید آهنا  چگونگی برخورد با مشکالت و حل درست و سر
  کارها  شایستگی و به خویببه چگونگی اجنام 
 چگونگی عکس العمل در برابر صفات و رفتارهای دیگران 

کندد تدا مدا را بده یم یسدع ،نیبلدد، مداعون و مطففد ه،یارکده غاشدمب یاز حمضر سوره ها یریگکتاب حاضر با هبره
ت را و درسد ییبده مقاصدد حقد ایبیامکدان دسدت بیدترت نیسوق داده و بد دیمست اجنام دادن اعمال شایسته و مف

کند. ا یبرا کردن است، پ زیاز هر چ شیکتاب ب نیما فراهم  که مطالدب آن را بده سکتاب عمل   خدویب الزم است 
گفتگو در خصوص آن، نسبت به عمدیل کرده و پس از حبث و  . دیاهتمدام داشدته باشد یکدردن آن در زنددگ مطالعه 

کددرده و  دیددتوانیاسددت، هددر چقدددر م یو باشددکوه زندددگ میعفدد یهدداسددن آغدداز حرکت یچهددارده سددالگ قامددت راسددت 
یدد،یدر نفددر بگ ودخدد یزندددگ یرا بددرا یبلنددد و باشددکوه یهداافق وزهددا  ر یددد و البتدده اهرگددز در آر وهدداکددم نگذار ز  یز آر
کن یرواقعیو غ ییرحقیغ کن ی. خود را برادیهم اجتناب  کدردن آمداده   بلندد عدامل، در یهدابده افق دنیرسد د،یدعمل 

که با مداومت و ایستادگ حیگرو شناخت اعمال صح  یهداتدوان بده آن افقیدر اجندام دادن آن م یو درست است 
کندار مدا هسدتند ییهابایسدت بده اطدراف و خصوصدا انسدانیم ریمسد نیدباشکوه دست یافت و البته در ا ، کده در 

فلدت بده آهندا و غ یتوجه هستند و یب ییحتقق مقاصد حق ریدر مس یاهل یهانعمت نیترتوجه داشت، آهنا بزرگ
می، ما را از رس نسبت به وظاییف وها دنیکه در قبال ایشان دار ز  دارد.یو بلند، باز م ییحق یبه آر
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یدیخود در نفر بگ یبرا یاتا دفترچه میکنیم هیکتاب هم توص نیدر ا کده یچهارده سالگ یبرا یا. دفترچهر تان 
کدده خواسددت کنددد. هرطددور  کن دیحدداالت و افکددار مشددا را در خددود ثبددت  ثبددت  یادتددان باشددد فقددط ویل د،یددآن را شددروو 

کایفخاطره کمد م ست،ین ها و رخدادها   ریاز س درسیت ککرده و در یدوران را ط نیا لکند تا مسائیآچنه به مشا 
ویکردها و مهچن د،یکن دایرشد خود پ که در موقع ییبرخوردها نیثبت باورها و ر اید، هخمتلدف داشدت یهاتیاست 

کند تا نگاه درسیت نیا کمد   .دیتان داشته باشاطراف طینسبت به خودتان و حم دفترچه قرار است به خود مشا 

  ای از پدرنامه
بّیان  سخین با معّلمان و مر

  هاسالهچهاردهخین با س
  غاشیهسوره مبارکه 

 هاای با نگاه به پدیدهپرورش تفکر مشاهدهدرس اول: 
 باورهاای با نگاه به پرورش تفکر مشاهدهدرس دوم: 
 رفتارهاای با نگاه به رورش تفکر مشاهدهپدرس سوم: 
 حاالتای با نگاه به پرورش تفکر مشاهدهدرس چهارم: 

 بلدسوره مبارکه 
 شناخت اطراف و حمیطبا  شنیداریپرورش تفکر درس پنجم: 

 های خودتوانشناخت با  شنیداریپرورش تفکر : ششمدرس 
  های دیگرانتوانشناخت با  شنیداریپرورش تفکر : هفمتدرس 

 
 ماعونسوره مبارکه 

 بنیادی با خداباوریپرورش تفکر درس هشمت: 
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 گراییبنیادی با قانونپرورش تفکر درس هنم: 
 مطففنیسوره مبارکه 

 پرورش تفکر اجتماعی با رعایت حقوق دیگراندرس دهم: 
 گراییآخرتپرورش تفکر اجتماعی با درس یازدهم: 
 دوری از رفتارهای ناشایستپرورش تفکر اجتماعی با : درس دوازدهم
 برخورداری از صفات شایستهپرورش تفکر اجتماعی با درس سیزدهم: 
 نگریتدبر با عاقبتدرس چهاردهم: 

 علیه السالمسجاد نگاهی به رساله حقوق امام 
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