کتابهای برگزیده

ستارههایجشنوارةدوازدهم

کتابهای منتخب دوازدهمین جشنوارة کتابهای آموزشی و
تربیتی رشد ،ویژة کتابهای قرآنی
دبیرخانهجشنواره
دوازدهمین جش��نوارة کتابهای آموزش��ی و تربیتی رشد روز
 29آذر س��ال  1394در مح��ل موزه ـ مدرس��ة دارالفنون تهران
برگزار شد.
جشنوارة امسال ،به موضوع کتابهای قرآنی اختصاصيافت تا
بدین وسیله ،نظر نویسندگان و ناشران محترم و مسئوالن مربوط،
بیش از پیش به مسئله تولید و انتشار کتابهای قرآنی ،خصوصاً
برای مخاطبان دانشآموز ،جلب شود.
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در این دوره از جش��نواره مجموعاً يازده کتاب منتخب معرفی
ش��د .از ای��ن تعداد چهار کتاب عنوان «برگزی��ده» را از آن خود
کردند و هفت کتاب هم عنوان «تقدیری» دريافت داشتند.
بهطور كلي کتابهاي رس��يده در شش گروه به داوری گذاشته
ش��ده بودند كه از آن مي��ان  31کتاب به مرحله نهایی راهيافتند.
در ش��ماره قبلی مجلة جوانه ،اس��امی نامزدهای هر گروه بهطور
کامل درج شده بود و اكنون با کتابهای منتخب آشنا میشوید:

 éعلوم قرآنی ،تألیف كریم دولتی ،انتش��ارات خانه کتاب/
کتاب تقدیری

 éنقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن ،تألیف سیدابراهیم
حسینی ،انتشارات كانون اندیشه جوان /کتاب تقدیری

 éفرهنگنامه س�ورههای قرآن به زبان س�اده ،تألیف
غالمرضا حیدری ابهری ،انتشارات قدیانی  /کتاب برگزیده

 éارتب�اط نهجالبالغه با قرآن ،تألی��ف مجید معارف و
حامد شریعتی نیاس�ر ،انتش��ارات بنیاد نهجالبالغه /کتاب
برگزیده

گروه داوری :حفظ و آموزش روخوانی
 éكتاب كار آموزش قرآن پایه هشتم (و هفتم) ،تألیف
علیرضا لكزایی ،انتشارات بخشایش /کتاب تقدیری

 éمعلمی�ا ِر دی�ن و زندگی  2و  ،3تألی��ف خانمها مریم
حجت و فرشته قاسمزاده ،انتشارات ضریح آفتاب و کتابدار
توس /کتاب تقدیری

گروه داوری :دانستنیها و لطایف قرآنی
مجموعة س��ه جلدی ق�رآن ،ك�ودك ،س�رگرمی تألیف
علیرضا افشاری مقدم ،از انتشارات جمال /کتاب تقدیری

 éبچهها سالم :آش�نایی با آداب سالم ،تألیف علیرضا
تقیان و همکاران ،از انتش��ارات مؤسسه فرهنگی هنری یاسین
امین /کتاب برگزیده

گروه داوری :قرآن و سبک زندگی

 éفرهنگنامة س�بك زندگی ،تألیف غالمرضا حیدری
ابهری ،انتشارات قدیانی /کتاب تقدیری
 éمجموعة دو جلدی آم�وزش روشهای تدبر در قرآن،
تألی��ف احمدرضا اخوت ،انتش��ارات ق��رآن و اهل بیت نبوت
علیهمالسالم و همشهری /کتاب برگزیده
گروه داوری :قصههای قرآنی

 éمجموعه  12جلدی قصههای خدا ،تألیف بهروز رضایی
كهریز ،انتشارات طالیی /کتاب تقدیری

آشنایی بیشتر با کتابهای منتخب جشنواره
چکیدة کتابهای منتخب

 éعلوم قرآن�ی ،تألیف كریم
دولتی ،انتش��ارات خان��ه کتاب/
کتاب تقدیری گروه داوری تفسیر
و ترجمه
دولتی ،كری��م؛ ایرانیان و قرآن:
علوم قرآنی؛ ته��ران :خانه کتاب،
1391؛  238ص.؛ رقعی؛ ش��ابک:
978-600-222-056-1
آنچ��ه در ای��ن کت��اب خواهید
یافت ،تعریف «علوم قرآنی» ،پیش��ینه ،زیرش��اخههای مهم آن
و معرفی تعدادی از زیرش��اخههای مهمتر و آشنایی با تعدادی
از آثار برجسته و مهم اندیش��مندان ایرانزمین بهویژه در سده
اخیر است.
 éفرهنگنامة س�ورههای
قرآن به زبان س�اده ،تألیف
غالمرض�ا حی�دری ابهری،
انتش��ارات قدیان��ی  /کت�اب
برگزیده گروه داوری تفسیر و
ترجمه
حی��دری ابه��ری ،غالمرض��ا؛
فرهنگنام��ه س��ورههای قرآن
به زبان س��اده؛ تهران :قدیانی،
1393؛ 360ص.؛ رحلی؛ شابک978-600-251-480-6 :
مهمترین وظیف ة مسلمانان در برابر قرآن ،ارتباط برقراركردن
با معنا و محتوای اين كتاب الهي و دریافت پیامهای آن اس��ت.
كتاب «فرهنگنام ة س��ورههای قرآن» برای آشنایی كودكان و
نوجوانان با معارف قرآن كریم نوش��ته شده است و در واقع یك
دورة فش��ردة معارف قرآن محسوب میشود .كتاب  114بخش
دارد و ه��ر بخش یك س��وره را معرفی میكند؛ معرفی اجمالی
س��وره و توضیح نكات��ی از آیات .نمای��های موضوعی در انتهای
كتاب ،دسترسی به موضوعات را آسانتر و سریعتر میكند.
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گروه داوری :تفسیر و ترجمه

گروه داوری :مفاهیم و معارف قرآن کریم

کتابهای منتخب

 éكت�اب كار آم�وزش قرآن
پایه هش�تم (و هفت�م) ،تألیف
علیرضا لكزایی ،انتش��ارات
بخش��ایش /کتاب تقدیری گروه
داوری حفظ و آموزش روخوانی
لكزایی ،علیرض��ا؛ كتاب كار
آم��وزش ق��رآن پایه هش��تم (و
هفتم)؛ قم :بخش��ایش1393 ،؛
 92ص .وزیری
ق��رآن کری��م مهمتری��ن و
کاملترین کتاب آس��مانی برای
هدایت انسان به سوی کمال واقعی است .این کتاب دربردارنده
مجموعهاي از تمرینها و آزمونهای تش��ریحی و تس��تی برای
تعمیق یادگیری مفاهیم و لغات قرآنی اس��ت .فراگیران با انجام
فعالیتها در ترجمه آیات و عبارات قرآنی مهارت الزم را کسب
خواهند کرد و با شیوههای ارزشیابی کتبی و چهارگزینهای آشنا
میشوند.

 éمعلمیار دین و زندگی  2و
 ،3تألیف خانمها مریم حجت و
فرشته قاس�مزاده ،انتشارات
ضری��ح آفتاب و کتاب��دار توس/
کت��اب تقدی��ری گ��روه داوری
حفظ و آموزش روخوانی
حج��ت ،مری��م /قاس��مزاده،
فرش��ته؛ معلمیار دین و زندگی
2؛ مشهد :ضریح آفتاب1390 ،؛
 432ص؛ وزیری
حج��ت ،مری��م /قاس��مزاده،
فرش��ته؛ معلمیار دین و زندگی 2؛ مشهد :كتابدار توس1391 ،؛
 404ص؛ وزیری
کتاب حاضر برای دبیران دینی و قرآن متوس��طه تألیف شده و
شامل دو بخش مکتوب و محتوای نرمافزاری است .ترجمه آیات
دروس ،خالصه تفسیر و پیام هر آیه ،ارائه پاسخهای مناسب برای
سؤاالت اندیش��ه و تحقیق ،ارائه نمونه سؤاالت امتحان نهایی تا
سال تألیف کتاب ،و استفاده از مکملهای آموزشی در قالب شعر
و نظم ،داس��تان و حکایت ،خاطرات ش��هدا و لطیفه و جدول ،از
جمله ویژگیهای کتاب است .همچنین نرمافزاری برای تدریس
در مدارس هوش��مند ،ضمیمه کتاب ش��ده اس��ت .این نرمافزار
ش��امل تالوت آیات ،تفس��یر صوتی ،پاورپوینت ب��رای تدریس
درسها،فیلمهای علمی متناسب با متن درسها ،نمونه تدریس
همکاران موفق و فایل متنی تفاسیر و ترجمه منظوم آیات است.
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 éمجموعة س��ه جلدی قرآن،
ك�ودك ،س�رگرمی تألی��ف
علیرض�ا افش�اریمقدم ،از
انتشارات جمال /کتاب تقدیری
گ��روه داوری دانس��تنیها و
لطایف قرآنی
افش��اری مق��دم ،علیرض��ا؛
آش��نایی با مع��ارف قرآنی به
شیوة سرگرمی :قرآن ،كودك،
س��رگرمی (س��ه جل��د)؛ قم:
جمال 48 ،1391 ،ص .رقعی
در ه��ر ی��ک از مجل��دات
مجموع��ه حاض��ر 40 ،نکت��ه
قرآنی در قالب  40س��رگرمی
به کودکان آموزش داده میش��ود .آشنایی با مطالب اعتقادی و
اخالقی ،سیمای بهشتیان ،مطالعه داس��تان پیامبران ،دانستن
نام س��ورهها ،آش��نایی با پاداشهای قرآنی و ...از اهداف کتاب
حاضر اس��ت .سرگرمیها در قالبهای پیدا کردن کلمه درست
یا نادرس��ت در آی��ات ،وصل کردن اعداد به ه��م ،ارتباط دادن
آیهها به تصویرها ،هزارتو و ...تنظیم شدهاند .در پایان کتاب نیز
تحت عن��وان «آیا میدانید!» اطالعات مختصر و مفیدی درباره
سورههای قرآن ،مفاهیم قرآن ،نام پیامبران و ...آورده شده است.

 éبچهها سالم :آشنایی
ب�ا آداب سلام ،تألی��ف
علیرضا تقیان و همکاران،
از انتشارات مؤسسه فرهنگی
هنری یاس��ین امی��ن /کتاب
برگزی��ده گ��روه داوری
دانستنیها و لطایف قرآنی
گ��روه مؤلف��ان معاون��ت
پژوه��ش موسس��ه فرهنگی
یاسین؛ بچهها سالم :آشنایی با آداب سالم؛ قم :مؤسسه فرهنگی
هنری یاسین امین 24 ،1393 ،ص.؛ رحلی
کت��اب حاض��ر دربردارندة مجموع��ه فعالیتهایی اس��ت که
اهمیت سالم دادن را در فرهنگ و تربیت به کودکان میآموزد.
در بخشه��ای گوناگون کتاب دربارة انواع س�لامها ،س�لام به
بزرگترها ،س�لام به دوس��تان و ...همراه با شکل و داستانهای
دینی توضیح داده شده است.

 éمجموع��ة دو جلدی آموزش
روشهای تدبر در قرآن تألیف
احمدرضا اخوت ،انتشارات
ق��رآن و اه��ل بی��ت نب��وت
(علیهمالس�لام) و همشهری/
کت��اب برگزیده گ��روه داوری
قرآن و سبک زندگی
اخوت ،احمدرض��ا؛ آموزش
روشهای تدبر در قرآن (ج:1 .
مقدمات تدب��ر در قرآن ،ج:2.
روشه��ای تفک��ر در ق��رآن)؛
تهران :ق��رآن و اهلبیت نبوت
(علیهمالسالم) /همشهری1393 ،؛  180ص.؛ رحلی
ق��رآن کریم در آیات بس��یاری خواننده و ش��نونده خود را به
تدبر و تفکر فراخوانده اس��ت .مجموعه حاضر چنانکه از عنوان
آن برمیآید ،میکوش��د ش��یوههای تدبر در قرآن را بر اس��اس
تجربههای به دس��ت آمده ،به خواننده بیام��وزد .به این منظور
نویس��نده پ��س از تبیین مفه��وم تدبر ،یک به یک ش��یوههای
مختلف را با نمونههایی مطرح میکند.

 éنقش تاریخی زن از دیدگاه
ق�رآن ،تألی��ف س�یدابراهیم
حسینی ،انتشارات كانون اندیشه
جوان /کتاب تقدیری گروه داوری
مفاهیم و معارف قرآن کریم
حس��ینی ،س��یدابراهیم؛ نقش
تاریخی زن از دیدگاه قرآن؛ تهران:
كانون اندیشه جوان1392 ،؛ 192
ص.؛ رقعی
 éارتب�اط نهجالبالغه با قرآن،
تألی��ف مجی�د مع�ارف و حامد
شریعتینیاس�ر ،انتش��ارات بنیاد
نهجالبالغ��ه /کتاب برگزی��ده گروه
داوری مفاهیم و معارف قرآن کریم
معارف ،مجید /ش��ریعتی نیاس��ر،
حامد؛ ارتب��اط نهجالبالغه با قرآن؛
ته��ران :بنیاد نهجالبالغ��ه1393 ،؛
 372ص.؛ وزیری؛ شابک978-600-5076-52-3 :
وجود وجوه مشترک بین کتابی مانند نهجالبالغه و قرآن کریم،
موضوعی دور از تصور نیس��ت؛ امام علی علیهالس�لام سالها در
خان��های زندگی میکرد که نخس��تین آیات وح��ی در آن فرود
میآمد؛ در س��الهای بعد ه��م همواره در کن��ار پیامبر حضور
داش��ت .این کتاب کوشیده است وجوه مش��ترک نهجالبالغه را
ب��ا قرآن بازنمای��د .در این اثر عالوه بر بررس��ی جنبههای ادبی
دو کتاب ،انواع استش��هادات ،تضمینها ،تلمیحها و اقتباسهای
قرآنی نهجالبالغه تشریح و تبیین شدهاند.
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 éفرهنگنامة سبك زندگی،
تألیف غالمرضا حیدری ابهری،
انتش��ارات قدیانی /کتاب تقدیری
گروه داوری قرآن و سبک زندگی
حی��دری ابه��ری ،غالمرض��ا؛
فرهنگنامه سبك زندگی :آموزههایی
از قرآن و اهلبیت(ع)؛ تهران :قدیانی،
 176 ،1393ص.؛ رحل��ی؛ ش��ابک:
978-964-536-508-5
اثر حاضر به دنبال ترس��یم سبک زندگی اسالمی با استفاده
از آموزههای قرآن و اهل بیت(ع) اس��ت .مباحث کتاب در چهار
حوزه تفکیک و ارائه ش��ده اس��ت« :ارتباط با خدا»« ،ارتباط با
خل��ق»« ،ارتباط با خوی��ش» و «ارتباط با خلقت» .نویس��نده
کوش��یده است با توجه به مخاطب ،مباحث خود را با سادهترین
زبان و روشنترین بیان ارائه دهد.

 éمجموع��ه  12جل��دی
قصههای خدا ،تألیف بهروز
رضای�ی كهریز ،انتش��ارات
طالیی /کت��اب تقدیری گروه
داوری قصههای قرآنی
رضاي��ي كهري��ز ،به��روز؛
مجموعه  12جلدی قصههاي
خدا؛ ته��ران :طاليي1393 ،؛
 16ص.؛ وزیری کوتاه
نویس��نده در مجموعه کتاب «قصههای خدا» کوش��یده اس��ت
داستان زندگی  12تن از پیامبران خدا را با زبانی ساده و روان برای
كودكان بازنویس��ی کند .در این کتابه��ا زندگی آدم ،نوح ،صالح،
ابراهیم ،یوسف ،موسی ،ایوب ،یونس ،داوود ،سلیمان و عیسی علیهم
السالم و حضرت محمد صلوات اهلل علیه و آله روایت شده است.

کتابهای منتخب

کتابهای برگزیده و تقدیر شدة قرآنی در جشنوارههای
پیشین کتابهای آموزشی و تربیتی رشد
امسال ،دوازدهمین دورة جش��نواره کتابهای آموزش و تربیتی
رشد ،بهطور ویژه به کتابهای قرآنی اختصاص یافت .در يازده دوره
پیشین این جشنواره ،کتابهای مربوط به قرآن یا موضوعات قرآنی
در گرو ه ق��رآن و معارف یا تعلی موتربیت دینی به داوری گذاش��ته
میش��دند .در ای��ن گزارش کوت��اه ،کتابهای قرآن��ی منتخب در
جشنوارههای قبلی معرفی شدهاند.

جشنواره اول ـ 1379
 éدر باغ س�بز قرآن :آموزش قرآن به صورت شعر بای
کودکان دبس�تانی؛ س��رودۀ جعفر ابراهیمی؛ تهران :صابرین،
1378؛ اثر تقدیری

خواجوی و احمد حاجی شریف؛ تهران :پیام آزادی1382 ،؛ تقدیری
 éفراگی�ری و آموزش قرآن؛ یوس��ف عدالتی علوی؛ تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان1381 ،؛ تقدیری

جشنواره پنجم ـ 1384
 éآموزش ترجمه قرآن کریم؛ سیدهادی محدث و دیگران؛
قم :یاقوت1383 ،؛ تقدیر شده
جشنواره ششم ـ 1386
 éخل�وت معبد :قصههای قرآنی؛ عل��ی اکبر واالیی؛ تهران:
مدرسه برهان1385 ،؛ تقدیری
 éموسی(ع)؛ ثانی اثنینخان؛ ترجمة امیر صالحی طالقانی؛
تهران :قدیانی1384 ،؛ برگزیده

جشنواره هفتم ـ 1387
جشنواره دوم ـ 1380
 éمهربانیهایت را تقس�یم کن (داستانهایی با موضوع
 éآش�نایی با قرآن کریم (جزء اول تا پنجم)؛ فرزانه زنبقی؛
صدق�ه و انفاق)؛ محمود پوروهاب؛ تهران :کانون پرورش فکری
تهران :نشرتاریخ و فرهنگ1379 ،؛ تقدیر شده
 éآموزش مفاهیم قرآن (مجموعة  6جلدی)؛ مس��عود وکیل کودکان و نوجوانان1386 ،؛ تقدیری
 éسفیران آسمان؛ اصغر صادقی؛ تهران :آفاق1384 ،؛ تقدیری
و مهدی سیف؛ تهران :مؤسسة مهد قرآن 1379 ،؛ تقدیر شده
 éدانستنیهایی از قرآن؛ مصطفی اسرار؛ شیراز :قو1377 ،؛
تقدیر شده
 éفرهنگنام�ه قرآنی؛ مصطفی اس��رار؛ ش��یراز :قو1377 ،؛ جشنوارۀ هشتم ـ 1389
 éقصهه�ای قرآن؛ مجید مالمحمدی؛ تهران :نوای مدرس��ه،
تقدیر شده
1387؛ تقدیر شده
ب کارتهای قصهگویی (مجموعه  10جلدی)؛ گروه
 éکت�ا 
مؤلفان؛ تهران :افق1388 ،؛ برگزیده
جشنواره سوم ـ 1382
 éاصح�اب که�ف در ق�رآن و انجی�ل و ت�ورات؛ احمد
علی المجدوب؛ ترجمة س��ید محمد صادق عارف؛ مش��هد :بنیاد
جشنواره دهم ـ 1392
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1380 ،؛ تقدیری
 éرنگی�ن کم�ان :ان�س ب�ا ق�رآن کری�م در دوره پیش
 éبی�ان روان :در علوم قرآن؛ علی غضنف��ری؛ قم :میثم تمار،
دبستان ،مس�عود تهرانی فرجاد و دیگران؛ تهران :مدرسه،
1378؛ تقدیری
 éپژوهش�ی پیرامون تاریخ علم تجوید؛ مرادعلی شمس؛ 1390؛ برگزیده
 éس�رود آس�مانی :آموزش ق��رآن و زبان وح��ی ،حمیدرضا
تهران :قدیانی1380 ،؛ تقدیری
 éگذری بر قرآن؛ جعفر ش��یخ االس�لامی؛ تهران :مدرس��ه ،حیدری و دیگران ،تهران :طالیی1391 ،؛ تقدیر شده
 éدایرئالمع�ارف ق�رآن ،غالمرض��ا حیدری ابه��ری ،تهران:
1376؛ تقدیری
محراب قلم1389 ،؛ برگزیده
جشنواره چهارم ـ 1383
 éکش�تی ن�وح (از مجموع��ه قصهه��ای پیامبران)؛ افس��انه جشنواره یازدهم ـ 1393
 éمجموعه  9جلدی«پرس�شها و پاس�خهای دینی با نسل
شعباننژاد؛ تهران :تاریخ و فرهنگ1381 ،؛ تقدیری
 éمجموعه سه جلدی دوباره بنگر (آفرینش انسان /حیوانات /نو» ،غالمرضا حیدری ابهری ،تهران :قدیانی1392 ،؛ برگزیده
مح��ور برخی از کتابهای این مجموع��ه ،موضوعات و مباحث
طبیعت)؛ سیدمسعود راد؛ تهران :زیتون1381 ،؛ تقدیری
 éآم�وزش روخوان�ی و روانخوانی ق�رآن کریم؛ محمد قرآنی است.
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