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متناسب با نوجوانان تابستانیملزومات یک طرح 
:هر مقطع سنی

متوسطه اول و متوسطه دوم-ابتدایی

تفریح، نشاط و تحرک -چند بعدی بودن طرح
ت انتخاب مربیان رسزنده و متناسب با ادبیا-داشنت

داوطلب و عالقمند به : و حال و هوای نوجوانان
مباحث تربیتی، اخالقی، ایامنی و میل شدید
.به رشد خود، جامعه و نزدیک ساخنت ظهور



.ب میزان ساعتها و محتواها باز هست

ساعت در هفته، با حد اقل مربی2شام ممکن است رصفا 
.  و یا چند روز درهفته با همکاری چند دوست مربی طرح را اجرا کنید

:  منونه ای از برنامه های تابستانی با تنوع الزم
ورزش و بازی* احکام و روایت خوانی* داستانهای مناز:  شنبه1
سفال*  مهارتهای پرورش تفکر* قصه های فکری:  شنبه3
رسانه ای    تولیدات* مترینات نویسندگی* مهارتهای زندگی با قرآنشنبه  4

قه تهیه مساب-فوتبال و والیبال:   و در ساعات تفریح و برنامه های اردویی
ضی تقسیم بع-معرفی و مطالعه کتابهای خووب-کیک و درسهای معمول

های فکرکتابمسابقه فن بیان و سخنوری از -کارها از جمله بعضی تدریسها
اهده ای و  تفکر مشیا کتابهای حسن گزینی یا کتاب لحظه ای درنگ مثل ی 

و داشنت پذیرایی... تفکرشنیداری

ساده زیستی،        : با پرهیز از کارهای مخالف با ادبیات زندگی جهادی-

یگرانکنار آمدن با سختیها، اهل تولید بودن و کمک به دیگران و راه دادن د



الَ  ْْبِ َوالصَّ ََ ِِ َكَِبَرَة  ِة َوِِنََّها لَ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ الَّ َع
سوره مبارکه بقره45آیه الَْخاِشِعنَي 

:گربررسی عوامل سنگینی مناز یا به عبارت دی

نعوامل تقویت و شیرین تر شدن مناز نوجوانا

و آماده شدن برای طرحی تابستانی در کنار 

موارد آموزشی و تفریحی دیگر



:عوامل بررسی شده در آسان شدن مناز و بندگی

اهل اجازه شدن از سنین خردسالی.1

زندگی با ادبیات طیب و فرهنگ زندگی جهادی.2

مترین عاقبت اندیشی و مرور قصه های عْبت آموز.3

امر و نهی داشنت-ولی و بزرگرت.4

.  خوب بودن و بد بودن فرق می کند.5

محبت داشنت به خدا.6

پازل دین هم مناز دارد، هم توجه به دیگران.7

اولویت دادن خدا به هر کاری.8

دوستی محمد و آل محمد و شباهت به ایشان.9

(مرام امیراملؤمنین)خوشبخت شدن با طاعت خدا .01

(سالم الله علیهم)مدیریت دوست دارم ها  -مناز فاطمه.11

دنیا را طوالنی ندیدن.21

ذکر الله االکْب: بهرتین ذکر.31

مترین برای صْب و ادب و زندگی جهادی.41



کشف مسیر آسانیها

.ستزندگیدرهاتقویتویاریهابهشدنوصلعاملمنازوصرب•
دایخبرایاینکهمگراستسنگینوسختبعضیهابرایمناز

.باشندشدهخاشعخود

هبومیشودحاصلزندگیفرصتهایومترینهاطولدرخشوع•

شدهایجادظرفیتایناودرکهاستکسیخاشع.نیستیکباره
.است

ندگیز میتوانیمبودن،خوبسختیهایوهاسنگینیرفعبرای•

.کنیمکشفراحقبندگیوتسلیماهلوخاشعافراد



اهل اجازه شدن از سنین خردسالی -1
.ه باشیمما منیتوانیم دست به هر کاری بزنیم مگر اینکه اجازه داشت•

امر خاز اولین سالهای زندگی اجازه گرفنت رشوع میشود و بر اساس•
در دا باید به کودک یاد داد که برای ورود به اتاق و پدر و مادرش

.بزند

کم کم این کودک بزرگ می شود و بر اساس حکم خدا، اجازه هایی•
.برایش مطرح میشود

هایاو برای مناز و روزه و پوشش و دیدنیها و شنیدنی ها و خوردنی•
. ش از عامل ترین مرجع تقلید اجازه بگیرد

ش چطور ممکن است کسی رساله خواندن و یادگرفنت احکام برای•
و احکام متعددی را نشناسدفراهم نشده باشد و واجب و حرام را 

و درست به آن عمل کند؟



زندگی با ادبیات طیب و فرهنگ زندگی جهادی-2
.خبیث: طیب اند و بعضی کلامت: بعضی کلامت•
کلمه طیب ریشه در باورهای حق دارد و شاخ و برگها  میوه هایش•

خودهمخبیث،کلمه.کنندمیآسامنیوبزرگراآدمواندآسامندر
یموارونگیوشدنخاصیتبیباعثهمواستوارونهمفیدغیرش

.شود
:اینکهتالش،وکار:جنسازکنیممیمرصفزندگیدرکهکلامتیاگر•

ی،جهادزندگیاست؟ترماندگارترودرستتر،فایدهپرچیزیچه
ثواب/دارددوستخداراکاریچهخیر،کارهایدرداشنترسعت

ت،اهلبیبازندگیدیگران،حقمراعاتبودن،قرآنیومسجدیدارد،
اجازهباباازبرویمگذشت،ومهربانیبودن،ایحرفهوفنیالناس،حق

سوالدتقلیمرجعدفرتیاعاملیکازبرویمبپرسیم،مامانازبگیریم،
...باشیمهاهمسایهمراقبنکنیم،اذیتراکسیکنیم،
.مثره اش انواع خوشبختی و عاقبت بخیری خواهد بود•



موزتمرین عاقبت اندیشی و مرور قصه های عبرت آ-3

، به    بسیاری از خطاهایی که کوچکرتها و بزرگرتها مرتکب می شوند•
.  دلیل توجه نداشنت به مفهوم عاقبت است

ِبأَْمر  َِِذا َهَمْمَت : امیراملومنین از قول پیامرب عزیزمان می فرمایند•

هر گاه          . ِبْعُه َو ِِْن يَُك َغّياً َفاْجَتِنْبهُ َفَتَدبَّْر َعاِقَبَتُه َفإِْن يَُك َخَْراً َو ُرْشداً َفاتَّ 
خواستی کاری انجام دهی، آخر و نتیجۀ آن کار را در نظر بگیر؛ 

ده اگر عاقبت آن کار خیر و باعث رشد و پیرشفت تو می شود، انجام ب

.و اگر دیدی عاقبت آن کار رش است، از انجام آن دوری کن

رصتها، کوتاه بودن ف: مرور قصه های عربت آموز و توجه به مفاهیمی مثل
مرگ و قیامت، ثواب و عقاب، نتیجه و پیامد هر کار، چه هدفی از این

و آخرو تقویت تفکر آینده نگر... کار داری؟ می خواهی نهایتا چه بشود؟
.دت گرا می تواند تاثیرات بزرگی در اصالح همه امور انسان ایجاد کن



:امر و نهی خواسنت-ولی و بزرگرت داشنت-4

کسی می تواند زندگی بندگان را داشته باشد و به بهرتین•
ودش مقصدهای بلند زندگی فکر کند که امر خدا را بر میل و خواسته     خ
ت    ترجیح بدهد و فقط دنبال اینکه چه چیزی راحت تر و دم دست تر اس

.ولی دار زندگی کند و امر و نهی بخواهد. نباشد
، ذات انسان امر و نهی خواه است و می خواهد کسی باشد دستش را بگیرد

.کمکش کند و نگذارد به هر چاهی بیفتد
ولی شناسی را چطور میشود مترین کرد؟ خداوند فرموده دنبال 

طقدمهای چه کسانی حرکت کنیم؟  و پیامْبان و امامان ما را در هر زمانی چ
کرده اور به شناخت عامل ترین، دست کار ترین و زمانه شناس ترینها دعوت

ند؟  چطور مرجع تقلید خود را انتخاب کرده ایم؟ 
تقلیدهای غلط از مدها و رفتارهای غیر حق

چه تفاوتهایی با سوال کردن از بهرتین علام دارد؟



! خوب بودن و بد بودن فرق می کند-5

منی شود آدم هم پر از رحم و انصاف باشد،   

هم خشونت و نامردی

هم پر از نجابت و حیا باشد، هم پرده دری و بی حیایی

حرکتی است در مسیری و به سمت مقصدی: زندگی•

رشنهایتبییاواستخیرنهایتبیسمتبهیهمسیراین

واریمدفکرهاییچهوهستیمچهکهنباشدمعلومخیلیراهاوایلدرشاید
یاودشخواهیمآخرتودنیابهرتینهایهمنشینیامروربهامامیکنیم،چه

مید،کنمیفرقبودنبدوبودنخوبفهمدمیکهکسی.آنبدترینهای
.بگیردجشنراعقلشوفکرروشناییهایاولینتواند

وردبگذاکناررابدیکارهایکهاستقرارشودمیخوانمنازکسیوقتی
ملنکراوالفحشاعنتنهیالصلوهان.بشودمهمبرایشخداونددیدنحارض



محبت داشنت به خدا  .6
پازل دین هم مناز دارد، هم توجه به دیگران.7
اولویت دادن خدا به هر کاری.8
دوستی محمد و آل محمد و شباهت به ایشان.9
(مرام امیراملؤمنین)خوشبخت شدن با طاعت خدا .01
(سالم الله علیهم)مدیریت دوست دارم ها  -مناز فاطمه.11



دنیا را طوالنی ندیدن.21

ذکر الله االکْب: بهرتین ذکر.31

مترین برای صْب و ادب و زندگی جهادی.41



وب و مطالبی با موضوع داستانهای مناز و برخی کتابهای خ•
.  دهقصه ها عْبت آموز و تقویت کننده فر و عقل فراهم ش
ر و محتواها در اختیار دوستان داوطلب به اجرای طرح قرا

.خواهد گرفت
.نفر تا صدها نفر باشند2شاگردان شام می توانند •
.  روستایی، شهری یا از خارج کشور باشید•
تان فعال یا با دوس... میتوانید برای دخرتها یا پرسها کار کنید•

.در مساجد و برنامه های پرسان مرتبط بشوید
مناسب  میتوانید با کتابهای کار فهم قرآن و صوتهای قرآنی•

:نوجوانها هم آشناتر بشوید



dabestan.fahmeghoran.ir
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طفیل هستی عشقند آدمی و پری•

ارادتی بنام تا سعادتی بْبی•

عزیزانی که برای طرح داوطلب می شوند خودتان هم ابتدا یک      •
:کاری بکنید

:  یک مطلبی هم شام بفرستید•

مرتبط با مباحث قرآنی، مناسب برای برخی سنین نوجوانی•

.دخالصه اش را میفرماییداستانی در مورد مناز یا معرفی کتابی که •

یا کتابهای احکام مناسب این سنین•

..نداستان راستا-لقامن-قصه های بهلول-یا داستانهای پند آموز•



:  ارسال مطلب و ثبتنام در طرح•
از طریق ارسال پیام به سایت فهم قرآن:   ابتدایی
یا پرسش و پاسخ... پیام به ما:   قسمت

مناسب مطالبازاستفادهونوجواناز طریق پیام به سایت رهْب : دبیرستان
والدین یا مربیان

www.Rahbarenojavan.ir
تهران09351641227:    شامره هایو دادن پیام به 

تهران09126451151
واتساپ-بله:  درجهت دوستان شهرستان 09196979310

:    شونداجرا میآماده برای دوستانی که روشهای کار با نوجوانان بسته محتوایی !
و.     ارسال می گرددبعنوان هدیه  
با طرح متناسبهم برای عزیزانی که کار را شکوفایی رهْب نوجوان : بسته طرح

.  می تواند ارسال شودمی کنند رشوع و اجرا 
با صلواتها و دعاهای امام زمان پسند


