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 .133عظیمزاده اردبیلی ،فائزه 800 .پرسش و پاسخ تفسیری و ریشهشناسی لغات قرآن کریم.
تهران :دانشگاه امام صادق علیه السالم920 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،تفسیر قرآن ،ارزشهای اخالقی
چکیده :در این کتاب ،ضمن معرفی اجمالی سورههای قرآن کریم ،نکات مهمی از تفاسیر بهصورت پرسش
و پاسخ بیان شده است .همچنین ،مخاطبان با مبانی اعتقادی و چگونگی ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوی
آشنا میشوند .ریشهشناسی لغات قرآن در  30جزء نیز بخش دیگری از این کتاب است که مهارت ترجمه را در
دانشجویان تقویت میکند.

 .134خسروی ،مهدی .از قرآن بیشتر بدانیم؛  114پرسش و پاسخ درباره قرآن براساس
شناختنامه قرآن .قم :مؤسسه فرهنگی دارالحدیث176 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،اسالم ،علوم قرآنی ،پرسشها
چکیده :مهمترین راه شناخت قرآن ،آشنایی با خود کتاب و نیز سخنانی است که پیامبر و اهل بیت(ع) دربارۀ آن
فرمودهاند .در این کتاب به  114پرسش درباره قرآن و موضوعات وابسته به آن پاسخ داده شده است تا شناخت
کاملی از آن حاصل شود .نزول قرآن و حاالت جسمی و روحی پیامبر هنگام نزول قرآن از نکاتی هستند که در
اين پرسشها به آنها اشاره شده است.

 .135حاجیزادهبخشایش ،ناهید .اعداد در قرآن کریم .تبریز :هنر اول144 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،تفسیر قرآن ،علوم قرآنی
چکیده :پرداختن به اعداد و بررسی عددهای قرآنی موضوعی است که به صورت متعدد به آن پرداخته شده است.
در این کتاب اعداد قرآنی بررسی شده و در این بررسی فقط به ظاهر آیات بسنده شده است .در رابطه با اعداد
مطرح شده  261آیه بررسی شده است.

 .136رحمانیفرد ،حسین .بررسی دیدگاهها درباره حروف مقطعه و روایات آن .قم :مؤسسه بوستان
کتاب296 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،تفسیرها
چکیده :بر پایه برخی روایات معناشناسانه حروف مقطعه مفاهیم باطنی و ژرفی دارند .از دید بعضی ،این حروف
بیانگر اسما و صفات الهی هستند .روایات مصداقگرایانه آنها را نشاندهنده برخی نمودهای بیرونی همچون نام
پیامبر(ص) و رویداد کربال میدانند .نظر مفسران معناگرا و قرآنپژوهان ظاهرنگر نیز چیز دیگری است .این اثر
پژوهشی درباره روایات تفسیری اهل بیت(ع) و دیدگاه مفسران درباره حروف مقطعه و نقدهایی است که هر یک
از نظریهها با آن روبهرو هستند.
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 .137یثربی ،میرسیدمحمد .مجموعه نقد و بررسی :بررسی نظریههای عصمت /بررسی آیه تطهیر .
قم :عالمه بهبهانی2 ،1393 ،ج ،رقعی
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :عصمت امام ،عصمت پیامبران ،آیه تطهیر ،شبهات
چکیده :در جلد اول اين مجموعه دو جلدي« ،عصمت» به عنوان یکی از ستونهای عقاید اسالمی ،با استناد
به آیات قرآن و روایات معتبر و نظریه اهل سنت در رابطه با آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به شبهات آنان
پیرامون عصمت پیامبر (ص) پاسخ داده شده است .در جلد دوم نیز به مهمترین آیة مورد استناد شیعیان برای
اثبات عصمت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) پرداخته است .در این کتاب ادعای اهل سنت در شمول «آیۀ تطهیر» به
همسران پیامبر(ص) با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر ،مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

 .138پوراحمد ،علیرضا .پژوهشنامة واژههای قرآن .قم :جامعة القرآن الکریم288 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،علوم قرآنی ،ترجمه
چکیده :آشنایی با واژههای قرآن ،یکی از پایههای اصلی فرایند آموزش ترجمه ،مفاهیم و تفسیر قرآن است .این
کتاب اثری آموزشی است که با هدف آموزش واژههای قرآن برای قرآنآموزان به ترتیب الفبایی و با ارائه مشتقات
گوناگون هر ماده در قرآن بهصورت مجزا و با طر ح مثالهای قرآنی برای معانی گوناگون هر ماده به رشته تحریر
درآمده است .شرح و توضیح برخی از عبارات کنایی قرآن از ویژگیهای این اثر آموزشی است.

 .139محمدقاسمی ،حمید .پیوند قرآن و طبیعت .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی296 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،علوم قرآنی ،اسالم
چکیده :از منظر اسالم ،قرآن و طبیعت دو تجلی از ناحیه یک خالقاند که در کنار هم یک تصویر واحد به
شمار میروند .نگارنده در این اثر به ابعاد و زوایای گوناگون پیوند مفاهیم قرآنی با طبیعت توجه داشته و نکتهها و
ظرافتهای این پیوند را واکاوی کرده است .در خالل هر مبحث شواهدی از آیات قرآن همراه با ترجمه و شرح
نیز درج گردیده است.

 .140جعفرینیا ،یعقوب .تفسیر آیات مشکل قرآن .قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)،
480 ،1394ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،كتابدار
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،تفسیر قرآن ،فرهنگ اسالمی
چکیده :نویسنده در این مطالعه قرآنمحور با معرفی  3آیه مشکل که فهم آنها به تدبر بیشتر نیاز دارد،
بهطور مشروح به تفسیر و توضیح آنها پرداخته است و به شبهات مطرح درباره آن آیات پاسخ داده
است .تفسیر بهکار گرفته شده در اين مطالعه تفسير اجتهادي است .آشنایی با فرهنگ و زبان قرآنی
این مطالعه به داللت سیاقها و شناخت کنایهها و استعارهها و مجازها بر پایه تفسیر اجتهادی صورت
گرفته است.
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چکیده :یازده جلد این مجموعه ،با ذکر مستندات و گروهبندی آیات به شیوه خاص خود به تفسیر پیامهای زیبای
قرآن به زبان ساده و روان در سایه سخنان اهل بیت (ع) ،پرداخته است.

 .142علیاننژاد دامغانی ،ابوالقاسم .تفسیر سورة احزاب .قم :امام علی بن ابیطالب (ع)368 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،سوم
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،اخالق اسالمی
چکیده :تالوت قرآن و تفکر در معارف آن از توصیههای دینی ماست .الفاظ قرآن جسم است و روح آن ،مفاهیم و
تفسیر آیات است .این اثر گزیدهای است از درسگفتار آیتاهلل مکارم شیرازی که موضوعات سوره را در دوازده محور
دستهبندی کرده و پیرامون هر کدام به تفصیل شرح دادهاند .جنگ احزاب ،مسئله حجاب و ممنوعیت ازدواج همسران
پیامبر از موارد مورد بحث هستند .گاهي نکات تازهای در این تفسیر آمده که در تفسیر نمونه به آنها پرداخته نشده است.

 .143فتحی ،عزیز .دانشنامه حفظ قرآن کریم :پیشرفتهترین روشهای حفظ قرآن مجید.
سنندج :آراس294 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،حفظ قرآن ،تعلیم و تربیت
چکیده :نویسنده در این کتاب میکوشد بحث حفظ قرآن کریم را با انسجام و مدیریت و با مبناهای علمی
بیشتری ارائه کند .مراحل معرفی شده که شامل حفظ ،زنجیرسازی اولیه ،زنجیرسازی ثانویه ،سبق همیشگی،
شرطیسازی ،زنجیرسازی کامل و شبکهسازی میشوند ،با توجه به روش «عثمان طه» در حفظ ارائه شدهاند .پایه
اصلی آموزش در این کتاب با توجه به «منحنی هرمان ابینگ هاوس» (منحنی فراموشی ـ منحنی آموزش) و بر
مبنای قانون تقسیم و غلبه در هوش مصنوعی بنا شده است.

 .144رحیمپور ،سیفالدین [ ...و دیگران] .درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم سطح عالی :درسنامه ترجمه و
تفسیر قرآن کریم ( با فهم زبان قرآن) جلد اول ،دوم و سوم .تهران :دارالعلم236 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،ترجمهها ،تفسیرها
چکیده :بیشک معرفت قرآنی ،زمینهساز انس با قرآن و شکلدهنده ایمان و رفتار قرآنی است که انسان را به
تدبر در آیات راهنمایی میکند .دستیابی به این معرفت با درک درست واژگان ،عبارتها و شرح و تفسیر آیات میسر
خواهد شد .این اثر نیز در  3جلد با هدف کمک به فهم روشمند قرآن بر ترجمه تحتالفظی ،شرح واژهها ،صرف و
نحو ،محتوای هدایتی سورهها و پرسش و تمرین شکل گرفته است.
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 .141خدامیان آرانی ،مهدی .اندیشه سبز  51تا  :64تفسیر باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد ( 1حمد
و بقره) /جلد ( 2آل عمران ،نساء) /جلد ( 3مائده ،انعام ،اعراف) /جلد ( 5یوسف تا نحل) /جلد
(11فصلت تا جاثیه)/
( 7انبیاء تا فرقان) /جلد ( 8شعراء تا روم) /جلد ( 9لقمان تا فاطر) /جلد
ّ
جلد ( 12حجرات تا ّ
جن) /جلد ( 14نبأ تا انفطار)
صف) /جلد ( 13جمعه تا ّ
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفسیرها ،قرآن

قــــــــــرآن

 .145فرشادی ،مهری .دنیا و آخرت در منظر قرآن کریم .کرج :چکامهی باران302 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ترجمهها
چکیده :انسان برای رسیدن به سعادت و تکامل باید به بینشی صحیح از مراحل زندگی خویش در جهان دست
یابد .این نوشتار پژوهشی است دربارة دو مرحله مهم زندگی انسان؛ یعنی جهان فانی و باقی .مؤلف ضمن تعریف
لغوی ،کاربرد قرآنی و حدیثی این واژهها را بررسی کرده و سپس به بررسی دنیا و دنیاگرایی در قرآن و نهجالبالغه
پرداخته است .دنیاطلبی و راه درمان آن را تشریح و پیرامون مرگ و تأثیر و اهمیت اعتقاد به زندگی اخروی مباحثی
را مطرح کرده است.

 .146هاشمی ،سیدمهدی /صدیقی ،حسین .ذکر مبارک؛ مصحف آموزشی تفسیر و مفاهیم قرآن
کریم سورههای [(حمد تا نساء)( /مائده تا توبه) ] .حسین انصاریان .قم :آیه نور2 ،1394 ،ج ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،علوم قرآنی ،ترجمه
چکیده :جلد اول و دوم کتاب ذکر مبارک دو جلد از یک مجموعه شش جلدی است که توانایی مخاطبان را در
ترجمه و تفسیر قرآن در کنار تالوت آن افزایش داده و زمینه توسعه بیشتر معارف قرآنی را در آینده فراهم مینماید.
در اثر پیش رو نمای کلی آیات ،شأن نزول ،ارتباط آیات ،بیان روایات تفسیری و تبیین گرههای فهم آیات بیانشده
و خالصهای از مهمترین پیامهای کاربردی و زندگیساز آیات ارائه شده است.

 .147بهرامپور ،ابوالفضل .زندگی با قرآن ،آن سوی هستی قصه چیست؟ با روش تفسیر موضوعی
آیات جلد (اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم) .قم :آوای قرآن5 ،1394 ،ج ،رقعی
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،تفسیر قرآن ،اعتقادات مذهبی
چکیده :در این پنج جلد کتاب گزیدهای از معارف قرآن کریم ،مشتمل بر مباحث اظهار نظر صحیح ،غیبت و
عفت عمومی ،با طرح نظرگاه مخالفان و موافقان و بیان آیات مرتبط و ترجمه و تفسیر آنها بررسی شده است .در
بخشی از کتاب ،آیات و ارتباط آنها با موضوع به مناظره گذاشته میشود تا اثبات شود ،این مباحث چقدر با قرآن
و نظر اسالم مطابقت دارند.

 .148رجبعلی ،کاظم [ ...و دیگران] .یکصد و چارده پرچین :زندگی به سبک زیارت؛ سورهنوشتهای
سورۀ مبارکۀ حجرات /زندگی به سبک رزمندگی؛ سورهنوشتهای سورۀ مبارکۀ فجر /پرواز در
ابعاد هستی؛ سورهنوشتهای سورۀ مبارکۀ ملک .تهران :قرآن و اهل بیت نبوت(ع)3 ،1393 ،ج ،جيبی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تفسیرها ،ترجمهها
چکیده :این سه اثر از یک مجموعه نگاهی دیگرگونه است به قرآن و راهیافتن به بلندای حقیقتش .برداشت
از مفاهیم سورههای فجر ،حجرات ،با تکیه بر روشهای تدبر در قرآن صورت گرفته و در قالب متنهای ادبی
و داستانی ارائه شده است .در حاشیه هر متن توضیحات مختصری راجع به طرح و محتوا برای تسهیل در فهم
مخاطب ذکر شده است.

 42فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

چکیده :سبک زندگي مؤمنانه به مهمترين مباحث تفسير الميزان در خصوص نقش ايمان در زندگي فردي و
اجتماعي پرداخته و معناي ايمان ،لوازم آن ،ويژگيهاي مؤمنين و تمايز زندگي آنها از اين تفسير استخراج شده
است .تحقق چنين زندگي بانشاط و پربازده که هم در دنيا و هم در آخرت داراي ثمرات فراوان است ،تنها در اثر
علم به قدرت خداوند و استمرار در اطاعت الهي به دست ميآيد .سه جلد كتاب ديگر مجموعه مباحث تدبر در
هستي به ترتيب ،به بررسي آراي عامه طباطبايي ،در زمينه بررسي مباحث مربوط به تدبر ربوبي در خلقت انسان
و ساير مخلوقات و غايت آنها ،برخی از جلوههای حسن در هستی و حقیقت کتاب ،کلمه ،کالم و آیه به عنوان
عناصری از هستی از دیدگاه قرآن میپردازد

 .150علمالهدی ،سیداحمد .سلسله دروس تفسير قرآن كريم ( :)3سیاست در قرآن ()2؛ تفسیر آیات
سیاسی قرآن .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی384 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اسالم ،کتابهای آسمانی ،حکومت دینی
چکیده :این کتاب به تحقیق و کاوش در اندیشه سیاسی اسالم از منظر قرآن میپردازد .در این بررسی کاروی ژهها
یا وظایف دولت در دو بخش کارویژههای عام و کارویژههای خاص و نیز رابطه دولت و مردم و نقش مردم در
تصمیم گیریهای سیاسی مورد بحث قرار گرفته است .همچنین در این مطالعه آمده است که مردم در حکومت
صاحب نقش هستند.

 .151یزدی ،علیمحمد .سیره پیامبر(ص) در برابر مخالفان از زبان قرآن (برنامهها ،کنشها و
واکنشها) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی460 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پیامبران ،سیرهنویسی
چکیده :این نوشته سیری گذراست در آنچه رسول اکرم(ص) هنگام زعامت امت توحید در رویارویی با دشمن از
خود نشان داد .قرآن ،تاریخ پیامبران و آیاتی که فرمان یا نهی یا توصیهای اکید به پیامبر(ص) را در خود گنجانده
بودند ،منبع این تحقیق قرار گرفته و سیره حضرت از آنها استخراج شده است.

 .152احمدیان ،محمد .سیمای جامعهشناسی زنان در آیینه قرآن؛ بر اساس منابع اهل سنت.
تهران :احسان394 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :حقوق فردی و اجتماعی ،علوم قرآنی
چکیده :مسئله حقوق مادی و معنوی زن در جامعه از موضوعات چالشبرانگیز بوده و هست و در طول تاریخ
میتوان دید که افراط و تفریط در برخورد با قضایا و حقوق زن چه ناهنجاریهای مذهبی ،اجتماعی ،اخالقی و
روانی را در پی داشته است .مؤلف در این پژوهش با توجه به صراحت الفاظ «نسا» و «رجال» در قرآن مقایسهای
بین حقوق مردان و زنان کرده و به صورت گسترده در این باره بحث نموده است.

دوره دوم آموزش متوسطه (43 )1

قــــــــــرآن

 .149طباطبايي ،سيدمحمدحسين[ ...و دیگران] .مجموعه آثار «از نگاه المیزان» :سبک زندگی مومنانه/
تدبر در هستي؛ (از خلقت تا بعثت /جلوههاي حسن در آفرينش /كتابت رحمت در هستي).
تهران :قرآن و اهل بیت نبوت(ع)4 ،1394 ،ج ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ايمان ،مؤمنان ،آفرینش ،جنبههای قرآنی

قــــــــــرآن

 .153بهشتی ،احمد .سیمای نیکوکاران؛ تفسیر سورة انسان .قم :مؤسسه بوستان کتاب،1394 ،
144ص ،پالتویی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،علوم قرآنی
چکیده :پیام این سوره که به دهر نیز مشهور است ،معرفی عترت و ترسیمی از چهره نیکوکاران است .قسمت اول
سوره درباره ابرار و اعمال صالح آنهاست .در این تفسیر به کیفر کافران ،اوصاف و پاداش ابرار ،ویژگیهای آنان
در بهشت ،دنیاپرستی کافران و تکتک آیات پرداخته شده است.

 .154خردمندی ،علیرضا .شگفتیهای علمی و زبان ریاضی قرآن .بابل :اکسیر قلم174 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،علوم قرآنی ،اعجاز
چکیده :این کتاب سعی دارد تا با بیان معجزات علمی مطرح در قرآن کریم و نیز بیان پارهای از نظمهای
موجود در این کتاب ،ضرورت مراجعه به قرآن و بهرهگیری از آن را یادآوری کند و نشان دهد که این کتاب
به زمان و مکان خاص محدود نیست .در این مطالعه اثبات میشود که قرآن بیتردید کالم انسان نیست و
کالم خداوند قادر است.

 .155مسعودیان ،روحاهلل .طلوع ،زوال؛ بررسی راهکارهای قرآنی در اصالح فرهنگ جاهلی .قم:
همای غدیر224 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :رذایل اخالقی ،قرآن ،جاهلیت
چکیده :اسالم به منظور هدایت انسانها و نجات جامعه همعصر خود از ضاللت ،مبارزه با عقاید خرافی
جاهلیت را از برنامههای اساسی خود قرار داد .در این اثر با نگاهی مفصل به جاهلیت از منظر زمانی و
مکانی ،گزارشی کوتاه از اوضاع اجتماعی و فرهنگ آن دوره ارائه شده است و اثرگذاری قرآن و روشهای
به کار برده شده در آن برای اصالح ناهنجاریهای موجود در فرهنگ عصر نزول کالماهلل بحث و بررسی
شده است.

 .156صدیق ،حسین .علوم قرآن (مقدماتی) .قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)،1393 ،
216ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،دانشمندان ،تفسیر قرآن
چکیده :مباحث علوم قرآنی یکی از جنبههای مهم در فهم کتاب الهی است .در این کتاب آموزشی  10موضوع
مهم علوم قرآنی با استناد به چکیده نظرات دانشمندان متقدم و معاصر بررسی میشود .در پایان هر فصل از کتاب
سؤاالتی مطرح شدهاند تا مطالب در ذهن دانشپژوهان تثبیت شوند.
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چکیده 5 :جلد کتاب از مجموعة پیشرو ،سعی دارد مفاهيمي چون جبر و اختيار؛ نقش عبادت در زندگی روزمره و
چگونگی تعیین مسیر برای رسیدن به کامیابی؛ بررسي مفهوم یکی از اصول دین ،یعنی معاد با استفاده از داستانهای
قرآنی؛ مطالعه مباني آداب و اخالق معاشرت؛ و موضوع نیکی ،انفاق و احترام به پدر و مادر را با نگاهي قرآني و
برگرفته از داستانهاي ديني بیان کند.

 .158مهدوی ،حمید .فرهنگ مبین؛ شرح و بررسی واژگان قرآن کریم .تهران :احسان،1393 ،
704ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :لغتنامهها ،قرآن ،واژهشناسی
چکیده :بخش عمدهای از درک و دریافت و گفتار و نوشتار هر زبان در گرو فهمیدن وجوه گوناگون کاربرد واژگان
و ترکیبات آن است .در این بین زبان عربی سرشار از کلمات چند معنایی با مفاهیم متعدد است .در این اثر مؤلف
سعی دارد با درج تمامی واژههای قرآن کریم براساس ریشه یا پایه واژه و مبنی بر «المعجم المفهرس» محمد فواد
الباقی ،این مهم را به سرانجام مطلوب برساند.

 .159جمعی از محققان .فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی610 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تفسیرها
چکیده :یکی از راههای دستیابی به معارف نورانی قرآن کریم ،تأمل و کاوش متفکران قرآنپژوه در الفاظ وحیانی
آیات الهی است .اثر حاضر ،حاصل تالش جمعی از قرآنپژوهان است که شامل بیش از چهارصد گروه لغات
مترادف و مشابه در قرآن است .با تحلیل و اژگان مشابه و معناشناسی الفاظ مترادف آیهها را میتوان بر اساس
مدلول خاص واژگان مشابه تفسیر کرد که با کلینگری به آیات تفاوت دارد.

 .160جمعی از محققان .فرهنگنامه علوم قرآنی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،1394 ،
1028ص ،رحلی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،واژهنامهها
چکیده :این اثر مبتنی بر منطق نظامیافته اصطالحنامه علوم اسالمی است که کاربران را به معانی و اسناد شکلگیری
اصطالحات راهبری میکند و میتواند به مثابه منبعی معتبر مورد استفاده اهل تحقیق در علوم قرآنی قرار بگیرد .این
فرهنگنامه از بررسی بیش از چهارصد منبع و مدرک فراهم آمده است و دارای  4842اصطالح اصلی و ارجاعی است.

دوره دوم آموزش متوسطه (45 )1

قــــــــــرآن

 .157حکیمی ،محمود [ ...و دیگران] .آسمان چه میگوید :فرصتی برای انتخاب موضوع جبر و
اختیار /ادبستان .آداب معاشرت و بعضی بنیانهایش /دروازههای ابدیت؛ مرگ ،برزخ ،قیامت،
بهشت و جهنم /نیکی و نیکان ،احسان ،انفاق و دستگیری ،احترام به پدر و مادر /برای
باالرفتن ـ عبادت .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان5 .ج .1393 .رقعی
مخاطب :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهي
پایۀ تحصیلی :دانشآموز
کلمات کلیدی :ادبیات دینی ،داستان کوتاه ،نوجوانان

قــــــــــرآن

 .161نظری ،محمد [ ...و دیگران] .مجموعه آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم سطح متوسطه :فهم زبان
قرآن؛ بر محور سورهها درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم جلد اول ،دوم و سوم .تهران:
دارالعلم3 ،1393 ،ج ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :علوم قرآنی
چکیده :سه جلد این مجموعه با هدف آشنایی مخاطبان با واژگان قرآنی به منظور ترجمه آیات درجهت توسعه
فرهنگ واالی قرآنی نگاشته شده است .اثر حاضر بر آن است که در روندی کام ً
ال آموزشی و با طی مسیری
نظاممند ،مهارت انتقال خودآگاه به ترجمه ،مفاهیم و معانی واژگان آیات قرآن کریم را در مخاطبان ایجاد کند.

 .162قرآن کریم .علی موسوی گرمارودی .تهران :قدیانی744 ،1394 ،ص ،جيبی
مخاطب :والدین ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :ترجمههای قرآن ،کتابهای آسمانی ،اسالم
چکیده :قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و سند هویت و شناخت دین اسالم است .این کتاب حاوی متن قرآن به
زبان عربی و ترجمه فارسی آن است .در پایان متن اصلی ،مؤخرهای شامل دعای ختم قرآن ،نشانههای وقف و
فهرست الفبایی و نیز پیگفتارهایی از قرآنپژوهان درباره ترجمه حاضر درج شده است.

 .163افضلی ،رضا .قرآن ،علم ،اعجاز؛ با استناد به دیدگاهها و آثار پژوهشگران و دانشمندان
بزرگ .ساری :شوق160 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،كتابدار
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،تفسیر قرآن
چکیده :خداوند قرآن را از هر گونه اشتباهی مبرا میداند و در آیهای مخالفان را به مبارزه و یافتن اختالفی در آن
دعوت میکند .اما نه تنها بعد از قرنها معاندان و دانشمندان خطایی نیافتهاند بلکه خبر از انطباق یافتههای علمی
با قرآن میدهند .محقق با استناد به منابع مؤثق از کتابهای پژوهشگران جهان و تفاسیر علمای اسالم به دور از
افراط به معجزات و شگفتیهای علمی و تاریخی کتاب آسمانی پرداخته است.

 .164ایگدر ،محمود .قرآنشناسی؛ پژوهشی درباره سورههای قرآن .کرج :چکامهی باران،1394 ،
352ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،پژوهشهای فرهنگی ،اسالم
چکیده :وظیفه هر مسلمان نسبت به قرآن ،این است که آن را بخواند ،برای درک معنای آیات و مفاهیم آن
بکوشد و به دستورات آن عمل کند .این نوشتار مخاطبان را با حقایق و معارف سور قرآن آشنا میسازد .در
معرفی هر سوره ،نام سوره ،مکان و زمان نزول ،ترتیب سوره ،محتوا و درسها و فضیلت آن سوره مورد توجه
قرار گرفته است.
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چکیده :در این کتاب به پرسشهای قرآنی مطرح در میان جوانان پاسخ داده میشود .در این پرسشها موضوعاتی
مثل توحید و یگانگی خداوند ،معاد و موضوع زنده شدن انسان پس از مرگ ،موضوع نبوت ،تاریخ قرآن ،اسباب
نزول ،مفردات و رسمالخط قرآن مورد توجه قرار گرفتهاند.

ل بیت علیهمالسالم .قم :مؤسسه فرهنگی
 .166محمدیریشهری ،محمد .کرائم قرآن در فضائل اه 
دارالحدیث598 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تفسیرها
چکیده :این کتاب با گزینش  40آیه از میان آیات قرآن کریم دربارۀ خاندان رسول خدا(ص) و بررسی روایات و
تفسیرهای ناظر بر آنها ،برجستهترین فضایل ،حقوق و ویژگیهای اهل بیت(ع) را بررسی میکند تا با شناخت
ایشان جامعه اسالمی از برکات سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و … برخوردار شود .همچنین ،به شبهات
مطرح دربارۀ هر یک از آیات پاسخ داده شده و پیامهای هر آیه در پایان بحث بیان میشود.

 .167شجاعیفرد ،محمدحسن .مناظره دکتر و شیخ .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر528 ،1394 ،ص ،جيبی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :احادیث ،مناظرهها ،اسالم
چکیده :کتاب حاضر حاصل گفتوگوی نویسنده است با چند تن از علمای اهل سنت در سفر حج با هدف معرفی
مکتب اهل بیت و اثبات اینکه این مکتب به اسالم حقیقی نزدیکتر است .سؤال و جوابها همه مستند است به آیات
قرآن و احادیث معتبر و درباره دعا ،زیارت ،نماز و مسائلی است که شیعیان و اهل تسنن در آن اختالف نظر دارند.

 .168دانشکیا ،محمدحسین .نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن تشابهها ،تفاوتها (بررسی موردی
غزوه بدر ،احد و تبوک) .قم :دفتر نشر معارف444 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ اسالم ،جنگها ،تفسیر قرآن
چکیده :در این کتاب پژوهشی سعی بر آن است که گزارشهای برخی منابع تاریخی با گزارشهای قرآن کریم
مقایسه شوند تا تفاوتها ،شباهتها و تعارضهای این دو آشکار شود و از این طریق ،روش پرداختن قرآن به
گزارشهای تاریخی و وجوه تمایز آن با تاریخنگاری مسلمانان ـ در محدوده تحقیق ـ بهدست آید .موضوع نوشتار
حاضر بررسی سه غزوه از میان غزوات مهم و اثرگذار رسول خدا است.

دوره دوم آموزش متوسطه (47 )1

قــــــــــرآن

 .165یوسفی رامندی ،نعمتاهلل .قطرهای از دریا (پرسش و پاسخ قرآنی) .قزوین :سایهگستر،1394 ،
704ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،تفسیر قرآن ،معاد ،نبوت

 .169هاشمی ،سیدمهدی .هر روز با قرآن و عترت .قم :آیه نور408 ،1394 ،ص ،پالتویی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،فرهنگ اسالمی ،امامان ،احادیث
چکیده :کتاب حاضر گزی دهای است از سه جلد کتاب «درسنامه حفظ موضوعی قرآن» که در آن به صورت
منسجم و هدفمند و با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیثی از ائمه معصومین و پیامبر(ص) ،گزارشی از مباحث
اعتقادی و اخالقی ،احکام و نیز مهمترین شاخصههای زندگی اسالمی ارائه میشود.

مبانـی علـم رایانـه

 .170گلداسمیت ،مایک .شاهد عینی :دانشنامه کامپیوتر .شراره اسماعیلنمازی .تهران :ایدهپردازان چکاد،
74 ،1394ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دوم ،سوم ،ریاضی ـ فیزیک
کلمات کلیدی :خودآموزها ،منابع اطالعاتی ،دایرةالمعارفها
چکیده :رایانه دستگاهی است که طبق دستورالعملها یا برنامهریزیهای خاصی عمل میکند .رایانهها قادرند
همه برنامههایی را که به صورت صحیح کدگذاری شدهاند اجرا کنند .در کتابی که پیش رو دارید ،اطالعات
تخصصی درباره انواع کامپیوتر و کارکردهای هر یک و نیز وسایل و ابزارهای مرتبط با علوم رایانهای همراه با
شکل معرفی شدهاند.

مـــرجــــع

 .171مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم :مجموعه (پرستاری/
پزشکی /پیراپزشکی /داروسازی /دندانپزشکی) .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان
جوان5 ،1394 ،ج ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،تجربی
کلمات کلیدی :دانشنامه ،علوم پزشکی ،راهنمای حرفهای ،راهنمای آموزشی ،علوم پزشکی
چکیده :در  5جلد مجموعه پیش رو به منظور آشنایی داوطلبان ورود به دانشگاه ،سعی شده رشته و واحدهای
اصلی و تخصصی ،طول دوره تحصیلی در مقاطع مختلف و ویژگیهای ضروری و اطالعات کاربردی رشتهها
و دروس مشاغل تخصصی و سازمانهای شغلی دانشآموختگان رشتههای پرستاری ،پزشکی ،پیراپزشکی و
داروسازی ،دندانپزشکی معرفی شود.

 .172مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه پزشکی :مجموعه
(پرستاری /مامایی) .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان2 ،1394 ،ج ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،تجربی
کلمات کلیدی :رشتههای تحصیلی ،فرصتهای شغلی ،دایرةالمعارفها
چکیده :انتخاب رشت ه تحصیلی باید با توجه به ویژگیهای روانشناختی فرد و نیاز جامعه باشد .در دو اثر حاضر با
نگاهی به تاریخچه مامایی و پرستاری تالش شده است اطالعات کاربردی درباره گرایشها ،آزمون ،منابع درسی،
دورههای تحصیلی و مشاغل مرتبط با این دو رشته ارائه شود.
 48فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

