
 

 دوازدمهپایه  -بودن ساهلهجده هایی برای همارت
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

کتب فهم قرآن در دبیرستان میکتاب مهارت  .باشدهایی برای هجده ساله بودن از جمموعه 
کی ۱۸ که برایپویایی ها وسالگی آغاز با شکوه دوره جواین است، چاال زنده و با نشاط   های یک جوان سر

کمر مهت بسته است.  کردن جامعه خود،  هایی هاست، موقعیتسالگی سن استفاده از فرصت ۱۸اصالح و هبتر 
گذرا هستند ویل با هنرمندی او خیر و برکیت مهیشگی پیدا می کوتاه و   .کنندکه 

کارهای خوگراست و برای داشنت عاقساله: عاقبت ۱۸یک جوان  و  ب ماندگار را با مراجعه به عقلبت نیکو، 
کارهای خوبش را با متام خویب کرده وحی شناخته و نسبت به اجنام دادن آن اهتمام دارد.  فرصت  وها مهاهنگ 

کارهای خوب را به صورت مجعی اجنام داده و دیگران را در اجنام تر و حمدودتر میها را تنگاجنام دادن بدی کند. 
کارها مشارکت میداد یان سازی آن در جامعه، مجع درست میدهد. برای اجنام دادن خویبن این  کند و ها و جر

 .اردسازی در راستای اصالح جامعه اهتمام دنسبت به مجع
ها و پردازد و برای آن مهارتسالگی می ۱۸های رتگیری از سوره ملک، به تبینی مهاکتاب حاضر با هبره

ین  .دهدو مجعی پیشهناد می های عمیلمتر

 پسرم! 
کین ادیو دلت را با  ،در فرمان او بایش وستهیکه پ کمنیانا تو را به ترس از خدا سفارش ممه و به  ،خدا زنده 
ین سمانیر گاى مطمنئ لهیچه وس ،او چنگ ز گر سر رشته آن را در دست  . دلت رىیتر از رابطه تو با خداست؟ ا

ز ن کن، هواى نفس را با یب کویرا با اندر کن، و با نور حمكت  رومندین نیقیجان را با  ران،یبه حرام مب ییاعتنا زنده 
وشنایئ گ ادیخبش، و با  ر کن، به نابودى از او اعتراف  گوار دن و با برریس ر،یمرگ آرام  گاه ایحتوالت نا  یبه او آ

وزگار، و زشیت خبش، و از دگرگوین وز او را ب هاىر که بر  ا،گذشتگان را بر او بنم خیترسان، تارگردش شب و ر و آچنه 
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کن، و ب رانیو آثار و اریآور. در د ادشیآمده است به  انینیشیسر پ گردش  کردند؟ از  شیندیرفتگان  که آهنا چه 
کجا فرود آمدند؟ کرده، و در  کوچ   1کجا 

که به ما توفیق  برای رشدد  وداد تا در عرصه آموزش و پرورش نسل آینده فعالیت منایمی محد و سپاس خداوندی را 
کنمی.  زندامنان تالش   و تعایل نوجوانان و فر

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

کننده اهداف، حمتوا و روش  های آموزیش خواهند بود.السالم، تعینی 
کتدداب یدآ قددرآین رشدد و دوره« فهددم قدرآن در دبیرسددتان»هدای جمموعده  ن، در هددای آن در زنددگی انسددابدر اسدداس تعر

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

کدودکی خددار  شددهمقطدع دبیرسدتان را مددی گرفدت، در ایدن مقطددع فدرد از  و بدده  تدوان معدادد دوره سددوم رشدد در نفددر 
 شود، این دوره از چند جهت دارای امهیت است: وارد میدوران نوجواین

 ی پس از تکلیآ شرعی است.دوره 
 ین الزامات آن است.شکوفایی عبودیت مبتین بر تفکر از مهم  تر
 .کودکی فرد است  پایان دوران 
 پذیر به نقیش فعاد و تأثیرگذا مدی ر تبدیلنقش 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 

                                                             
 مالسال هیعل یالسالم به امام حسن مجتب هیعل ریاز نامه حضرت ام یبخش 1
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ران گیدری شصصدیت و آیندده اوسدت. در ایدن دونوجواین دوران بسدیار تأثیرگدذاری در مسدیر رشدد یدک فدرد و شدکل
که پیشتر از آن تأثیر مینوجوان از خانواده خو که هندوپذیرفت فاصله مید و حمیطی  ز ممکدن اسدت گیرد، در حایل 

 شصصیِت باثبات و حممكی پیدا نکرده و مسیر زندگی خود را تعینی نکرده باشد.
کده حندوه پاسدصگویی بده آن مدیبسیاری از نیازهای جدید در فرد فعاد می رقدم بزندد.  تواندد مسدیر زنددگی او راشود 

گرفتدده مددیمهچ یت درسددت آن از ضددرورتنددنی نیازهددای فددراواین نیددز در ایددن دوره نادیددده  کدده مدددیر وره هددای دشددود 
کدده نوجددوان در ایددن دوره، مقاصددد حقددی  زندددگینوجددواین بدده مشددار مددی ود. بنددابراین الزم اسددت  درسددیت  اش را بددهر

خوردار باشد مسیر از استقامت الزم بر ای جدی و عمیل داشته باشد و ضمنًا در طی اینشناخته و برای آن برنامه
 تا بتواند برنامه را تا رسیدن به مقاصد تعینی شده ادامه دهد.

ازدواج از منونه شود تا زندگی اجتماعی را به صورت فعاد و مؤثر آغاز مناید، چنانکهنوجوان در این دوره آماده می
ود. بنددابراین در ایددن دوره سددیری هددای عیددین آن بدده مشددار مددی ویکددرد اجتمدداعیر ویکددرد فددردی بدده سددوی ر نیددز در  از 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 دوره متوسطه را در قالب موارد ز
صییل حقایق عامل و به تبع آن درک تف کارگیری عقل، جهت شناخت درستشکوفایی قدرت تفکر و به .1

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

 درست
یزی، جهت دستیایب به مقاصد و مقابله با موانع و آسیبارتقای قدرت برنامه .6 ر طی دهای موجود ر

 مسیر
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 جهت ادامه دادن مسیر تا رسیدن به نتیجه مطلوبباالرفنت قدرت صبر و استقامت،  .7
 اجیاد مشارکت اجتماعی، در راستای نیل به اهداف و مقاصد .8
 

 
که دوره نوجواین در امتداد دوره کر است  ای فوق نیازمند های قبیل رشد است. بنابراین دستیایب به حمورهالزم به ذ

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

 ها و نبایدها را در زندگی بشناسد.با 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 حقیقت اجل کند.مندی درست از آن برنامهو فرصت را در زندگی درک  یزی   ر
 .کند  به توان اختیار در وجود خود واقآ شده و از آن به درسیت استفاده 
 گیدریممیحقیقت جزا و پاداش را به عنوان نتیجه اعماد و رفتارهای اختیاری شناخته و آن را مبنای تصد

 های خود قرار دهد.
  که اختاذ میمسئود کرده و آن را در هر عمیل مدنفربودن خود را نسبت به تصمیمایت   قرار دهد. کند درک 
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بییت ذیدل های تدرمهچننی یک نوجوان الزم است در دوره اود رشد یا مهان دوره طفولیت و خردسایل، به توامنندی

کرده باشد:  دست پیدا 
ک هبره  عاطیف او در قباد دیگران فعاد شود. مند شده و مهچننی تواناز عواطآ سامل و پا

کرده و از آن به خویب در جهت مقاصد و برنامه کالم را پیدا  کنترد  کند.قدرت   هایش استفاده 
کند. کی خود جهت شناخت حمیط پیرامونش استفاده  گرفته و از متام ظرفیت ادرا کار   حواس خود را به 

کنش م  ناسب داشته و توجهش در راستای شناخت خوب آهنانسبت به اشیاء پیرامون خود، خصوصًا طبیعت وا
 و مهچننی استفاده درست از آهنا فعاد شود.

گونه یاز حتّرک، فعالیت و نشاط بسیاری برخوردار باشد به  کردن برای او ساده و شیر که فعالیت   ن باشد.ای 
بیل بدده هددای قدرشدد در دورهطبیعتدًا حتقدق حمورهددای رشدد در دوره نوجددواین بده معندای فعدداد بدودن متددامی حمورهدای 

 انضمام حمورهای اختصایص این دوره است.
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که مؤلفهمهان تیب فرآیندی گیرد و بدین ترهای دوره اود و دوم شکل میهای دوره سوم رشد در ادامه مؤلفهطور 
یندد توسدطه نیدز در قالدب یدک فرآکند، بده مهدنی ترتیدب شدکوفایی حمورهدای رشدد در دوره مرا جهت حتقق طی می

 توان از منفرهای خمتلیف مورد برریس قرار داد:شود. این فرآیند را میحمقق می
 هدایهدا در صدحنههدا و بددیسازی قددرت تفکدر شتشدصیو خدویبفرآیند شناخیت: دوره متوسطه با فعاد 

کامل عقل، به گزارهخمتلآ زندگی( آغاز شده و تا شکوفایی  یهای عقکارگیری  آ اصدیل یل 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
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 گونهفرآیند رفتاری: این دوره با فعالیت و حتّرک فراوان آغاز می 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 خمتلدآ اجتمداعی شخدانواده، مدرسده، اجتماعی: دوره نوجواین با زندگی فرد در مجع فرآیند
های خمتلآ شود و با ارتقای قدرت مشارکت اجتماعی، در هنایت به توان اجیاد مجعحمّله و ...( آغاز می

 رسد.در راستای اهداف و مقاصد مشصو می
کر شده را به مهراه م یئؤلفهجمموعه فرآیندهای ذ کدام میهای جز یر مشاهدتر هر   ه منود:توان در منودار ز

 
 

ویکردها و حنوه نگاه فرد است. لذا بیش از آنکه الزم باش بیت و رشد بیش از هر چیز وابسته به ر در  د اطالعداتتر
که حنوه نگاه او به موضوعات و کند مسائل خمتلآ اصالح شده و ارتقا 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 ویژگی منحصر به فرد می« ذ خواند، بدین ترتیب این 

گونده« قرائدت»رخوردار است. ب« تذّکر»بودن و مهچننی اجیاد « شدینقرائت» ای بده معندای خوانددن یدک مدنت بده 
که معاین آن در جان قرائت کندد. است  کدر»کننده ثبت شده و در حنوه عمل و رفتدار او مندود پیددا  نیدز بده معندای « ذ
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که پیش تر توسط انسان شناخته شده بود، دوباره زنده شده و در وجود او جاری مییادآوری است، 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 هدررا در وجود انسان فعاد منوده و حندوه مواجهده او بدا موضدوعات و مسدائل را مبتدین بدر حدق اصدالح منایدد

بیت و رشدی است.  تر
کتاب را به ص کدا  اسدتوان در آموزشورت ویژه مینقش 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 یددک از حمورهددای تددر
کدالم وحدی را در اصددالهدای نوجواندان بده ایشدان آمدوزش دهیدد. در ایددن صدورت تدأثیر شدگفتنیازمنددی 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 یننفیدر قددرآن  بدده  حمورهدای رشددد 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 ترتیدب نوجواندان ضددمن آشدنایی و اندس بددا مفداهمی نددوراین قدرآن، آمدوزه

یافت می  کنند.در
گفتگددو و طراحدی فعالیددتدر ایدن جمموعدده سدعی شددده اسددت بد ح هددای خمتلدآ و متنددو ، سددطا ارائدده انددواا سدؤاد و 

کند تا میزان هبرهها با سورهارتباط چبه  بد.مندی ایشان از آن نیز ارتقا یاهای قرآن افزایش پیدا 
گرفته شده بدرای هدر پایده حتصدییل بده مهدراه سدوره بییت در نفر  یدل جددود ذ هدای ارائده شدده در آن پایده، درهدف تر

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

 شده
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 پایه هفمت
 13ش

 سالگی(

یین بدددددددا  خیرگدددددددز
مقایسدددده نفددددع و 

ر  ضر

کددددردن بددددا  ارتقددددای تددددوان تفّکددددر 
ر حقی   مقایسه میان نفع و ضر
کشدآ 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 

 انواا تفکر

شددددناخت سدددددؤاالت و نیازهدددددای 
زنددددگی و سددداماندهی آن، بدددرای 
طی شددن درسدت مسدیر از علدم 

وز تددا عمدد ل در فددرد و هبتددر شدددن ر
وز زندگی او   به ر

سددددددددددوره مبارکدددددددددده 
 غاشیه

 سوره مبارکه بلد
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 ماعون
سددددددددددوره مبارکدددددددددده 

 مطففنی

 پایه هنم
 15ش

 سالگی(

خالقیددددددددددددددت در 
اجنددام رفتارهددای 

یبا  ز

درک تفدددددداوت میددددددان خددددددوب و 
ین جهدددت اجندددام دادن خدددوب تدددر
کارها، بدرای رسدیدن خوب ین  تر

یبایی بندگی و  عبودیت فرد به ز

 سوره مبارکه لیل
 سوره مبارکه مشس
 سوره مبارکه اعیل

 قسوره مبارکه علشناخت جایگاه و وظایآ خدود خالقیددددددددددددددت در  پایه دهم
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پایدددددددددددددددددددددده 
بییت حتصییل هددددای ارائدددده سددددوره تبینی هدف هدف تر

 شده

 16ش
 سالگی(

احسدددددددددان بددددددددده 
 دیگران

در قبددداد دیگدددران جهدددت اجندددام 
ین رفتارهددددا در مواجهددددات  هبتددددر
خمتلدددآ، بدددرای رسدددیدن فدددرد بددده 
عبدددودییت حمکدددم و اسدددتقامت در 

 مسیر بندگی

 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

 مسیر هدایت جامعه

 سوره مبارکه یس

پایدددددددددددددددددددددده 
 دوازدهم

 18ش
 سالگی(

کارآمددددی بدددرای 
یدددددا سدددددازی نجر

 اجتماعی

آشنایی بدا نفدام مهاهندگ خلدق 
هدا گیری از نشدانهخداوند و هبره

و دعددددوت رسددددوالن اهلددددی، بددددرای 
هدددای اجیددداد زمینددده اجندددام خدددویب

سدازی واسدطه فعدادماندگار  به
گددرایی و رسددیدن فددرد بدده عاقبددت

سددددازی در راسددددتای تددددوان مجددددع
 اصالح جامعه 

 سوره مبارکه ملک
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کی که تأ کر است  کتابد بر مهارتالزم 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 آموزش مانندد مسدجد یگری غیر از مدرسده شهای دها را در مکانندهد. 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  ندابراین ای نگاشته شده است تا امکان مطالعه 
گروه سین این جمموعه را به عنوان سیر مطالعایت نیز می  ارائه داد.توان به این 

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

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

گروهی طراحی شده در این جمموعه شکه از ضرورتانبوه فعالیت ود(، یز به مشدار مدهای رشدی این دوره نیهای  ر
گروهددی شدرون مدرسدده، مسددجد یددا ...( و بددا پیشددهناد مددی کدده آمددوزش ایددن جمموعدده در قالددب یددک فعالیددت  شددود 

یّب اجنام شود.  مهراهی یک مر
کتاب  پردازد:ها به دو حمور اصیل میهر یک از دروس 

ن طددرو آسددب بدا مفداهمی تددبر در سدوره: در ایدن حمددور قسدمیت از سدوره بددرای نوجدوان شدرو داده شدده و متنا .1
گفتگوی مجعی یا حتقیق، اق دام به سؤاد شده است تا هر یک از نوجوانان به صورت فردی و یا در قالب 

 پاسخ دادن به سؤاالت منایند.
که پاسخ هر یک از سؤاالت طرو شده در حمور تدبر در سوره، در ادامه حبث بد کر است  ه صدورت الزم به ذ

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

ین هددا مبتددین بددر سددوره مددورد مطالعدده و در راسددتای حتقددق اهددداف تددرتی ، اسددت ارائدده شددده اسددت. ایددن متددر
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کمک مدیطراحی شده و به نوج کندد تدا بتواندد مطالدب آموختده شدده را در سداحت عمدل نیدز بده اجدرا وان 
 درآورد.

کتاب هدای هدای مدورد حبدث، حمورهدای فدوق بدا صدورتهای ایدن جمموعده بده فراخدور سدورهدر هر یک از 
 شود.هایی به دروس اضافه میشود و به تبع آن قسمتخمتلیف برای خماطب بیان می

کتاب مطاب یس   شدود هدر جلسده بداق مهان سیر مطالب مطرو شدده در هدر درس اسدت، لدذا پیشدهناد مدیحنوه تدر
یّب  گفتگدوی مجعدی و هددایت مدر م،  یدا معّلدپرداخنت به سوره و طرو سؤاالت آن آغاز شده و در ادامده بدا اسدتفاده از 

 بندی برسد.حبث به مجع
ین وز، چندهای عمیل طراحی شده نوعًا نیازمند به اجرا در فضای بیرون متر د هفتده و جلسه و حیت در طدود چندد ر

ین را به عنوان تکلیآ 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  که معّلم و مدر ا توجده توانندد بدمدیهر یک از دروس حداقل در  یک 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 خمتلآ خماطبان شدختر و پسدها برای 
یّب می وستایی و ...( مفید و عیین باشد، با این وجود معّلم یا مر اص خماطبان خود، ه به شرایط ختوانند با توجو ر

ین ین ارائه شده، اقدام به طراحی متر  های بومی منایند.مبتین بر متار
ین که متر کر است  کارهای عمالزم به ذ یل و خصوصًا های ارائه شده در این جمموعه نوجوان را به سوی اجنام دادن 

کدردن شدندد مدیممجعی 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
کمددی جدددی کتدداب بسددیار مددؤثر خواهددد بددود. بدده تعبیددر دیگددر الزم اسددت نوجوانددان   وتددر اهددداف تعیددنی شددده بددرای 

گرفته شوند و حقیقت گرامی اسدالم صدیلتأثیرگذارتر در نفر  وایت پیامبر  یدری بده عندوان وز آلده،وعلیدهاهللًا مطابق ر
کرده و مسئولیت کارآمد، به آهنا اعتماد   های جدی و مهمی را از آهنا خبواهمی.دانا و 
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ندد تدا کتدالش مدی http://fahmeghoran.irرسداین فهدم قدرآن بده نشداین شود پایگاه اطدالادر پایان یادآور می
بّیددامطالددب بیشدد کمددک آمددوزیش جهددت ارائدده هبتددر ایددن جمموعدده در اختیددار معّلمددان، مر ن و تر 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.  ارتقای حمتوا و 

 سالم
 را دوست ندارد،  در خویب تیحمدود را دوست دارد، ویل خویب هر انساین
وز،  کیدد یرا تهنددا بددرا خددویب کسد کدده یرا م یاخواهددد، بلکدده مهدده خددویبیمن تیددموقع کید ایددفددرد  کیددر خواهنددد 

 باشد،  یشگیگسترده و مه
 یداوندبه دست اوست، خ زیمهه چ تیکه مالک یتهنا از آن خداوند است، خداوند ییاناا یب و خویب ریخ نیچن

بده  ،یتیعمدل در هدر مدوقع نیها بواسدطه اجندام دادن هبتدررا قرار داده است تا انسان یخمتلآ زندگ یهاکه فرصت
 متصل شده و از آن هبره مند شوند.  ،یشگیگسترده و مه ریخ انیجر

کنددون در آسددتانه هجددده سددالگ کارهددا دهیهنگددام آن رسدد ،یا کدده  کدده  د،یدداجنددام بده یگرا در زنددد یریددخ یاسددت 
کارها یشگیمه کارهدا یادیز یهاکه انسان خویب یو ماندگار باشند،   ندهیمکده ز خدویب یاز آن هبدره مندد شدوند، 

کارها کارهایرا فراهم م یاریخوب بس یاجنام شدن  بتدوان  هشدیهم تا مه دیو شا طوالین یکه تا زمان ها ییکند، 
 از مثرات و برکات آهنا هبره مند شد. 

رگدد یهاتیمسدئول گدریاسددت، مشدا د در آسدتانه جدواین گدرفنتقددرار سدن  یجدده سدالگه و  کارهددا د،یدبدر دوش دار یبز
رگ یهاآرمان گرفته است در حال یبز گذشنت است، پس ضرفرصت کهیبر عهده مشا قرار  ورت ها حمدود و در حاد 

که مشا بتوان کوتاه، آثار نیکه در مه دیرا اجنام بده خویب یکارها دیدارد  گ یزمان  اشته د یشگیمه و ریگسترده، فرا
که ... یو ماندگار عیوس یرهایخ نیاجنام دادن چن یباشند. برا  الزم است 

 کنید. های شاخو را بشناسید و برایخویب  آن به عقل و وحی رجو  
 کارهای خوب دیگر کار خویب را به  کرده هر  کنید.و زجنیره متصل  کارهای خیر اجیاد   ای از 
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  کرده و از هر تعاکارهای خوبتان را با کنید.هم مهاهنگ  کارهای خوب اجتناب   ریض میان 
 کار خویب، از گرفتده با اجنام دادن هر  تر و حمددودتر ها سدصتو عرصده را بدرای اجندام بددی کار بدی فاصله 

 کنید.
 شته و عمل خود را در هنان و آشکار ارتقا دهید.اوند را مهواره در نفر داعلم خد 
 که نوعا دیگران از آن غفلت می های ساده واز فرصت ین استفادهکوچکی  ید.کنند، هبتر  ها را ببر
 کارهددای خیددر مشددارکت داده و خودتددان د هددا هددیق توقددع و انتفدداری از ر اجنددام دادن خویبدیگددران را هددم در 

 دیگران نداشته باشید.
 کماد هبره را بها مجع بر حمور اجنام دادن خویب ید.تشکیل بدهید و از مواهب مجع بودن   بر

و  عیسدوو  یدائد انیداتصداد بده جر ندهیناب سوره مبارکه ملدک، زم میاز مفاه یریگدارد با هبره یکتاب حاضر سع
گرف یبرا لیذ اساس طرو آموزیش نیبر ا د،یمنا ادجیرا ا در عامل هسیت ریپرابعاد خ  ت:ته شده اسهر درس در نفر 
 که در هر درس متناسب با هدف آن درس طراحی شده اسدت. بددین ترتیدب درقرائت سوره مبا  رکه ملک 

که که خبیش از آیات سوره  شود را قرائت در آن درس به آن پرداخته می هر درس از مشا خواسته شده است 
کده میکنیدد، شدیوه قرائدت در هدر جلسدده متفداوت و متناسدب بدا اهدداف آن درس  تواندد بده صددورت اسددت 

گروهی اجنام شود.  فردی و یا 
 که با توجده بده دسدته و موضدو   پرداختده شددهآیدات ان موضدو  آن بندی آیدات سدوره بده بیدتدبر در سوره 

یان ثابت و مهیشگی خیر و هبرهاستصراج شده را از م گسدترده و نفر اتصاد به جر کارهای خدوب  مندی از 
 کند.ماندگار تبینی می

 که نگاه کن  کر شده در سوری متثییل به پدیدهدوباره نگاه  ای جهت فهم دین ترتیب زمینهب ه دارد وهای ذ
 کند.هبتر مطالب سوره فراهم می

 که براساس مفاهمی بیان شده در سوره طراحدی شدده اسدت ین عمیل  نده ، زمیآنعمدل بده تدا بده واسدطه  متر
 حتقق عیین این مفاهمی در وجود مشا فراهم شود.
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 که مشا را دعوت می سدطه آن، اقددام بده اجندام نه راه انداختده و بده واکند یک مجدع دوسدتاعملیات مجعی 
کنید دادن وستا( مدرسه،موجب حتقق خیر ماندگار در جامعه شکه  کارهایی   شود.می حمله یا ر

یت و عمدیل علمدی، آثدار توانددمی ملددک مبارکده سدوره کدردن حفد  یع را سدوره طهددار  در رماندددگارت و ترعمیدق تر،سدر
 .باشید کرده حف  را مبارکه سوره این کتاب، مطالعه پایان تا کنید تالش لذا. کند تثبیت ما قلب
 :فرمودند اسالم گرامی پیامبر 

که سوره مبارکه ملک دردوست می  قلب مهه مؤمنان حک شده باشد. داشمت 

  ای از پدرنامه
بّیان  سصین با معّلمان و مر

که سصین با   ساله اید...هجدهمشا 
 خیرهای ماندگار با عمل به دستورات خداونددرس اود: 
ین عمل در هر موقعیتهای دنبالهخویبدرس دوم:   دار با اجنام دادن هبتر
کار های بلند ونیتدرس سوم:   متعدد برای هر 
کارهادرس چهارم:   مهاهنگی و عدم تناقض در اجنام 
کردن خویبدرس پنجم:   هاها با دفع بدیمهراه 

کوچک و پهناین: ششمدرس  کارهای خوب   خشیت از خدا در هنان با اجنام دادن 
ین استفاده از : هفمتدرس  ین فرصتسادههبتر  هاتر

 منئ با توکل بر خداایستاده و مطدرس هشمت: 
 دوست داشنت مهراه با معرفتدرس هنم: 
 زندگی با پیامبردرس دهم: 
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