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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
   از يك ديدگاه مي توان مجموعه كتاب هايي كه هر سال چاپ و منتشر مي شوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي 
پيامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص كتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غيررسمي به رشته 
تحرير درمي آيند. كتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف(  كتاب هاي درسي، ب(  كتاب هاي كمك آموزشي، ج(  كتاب هاي 

كمك درسي.
*كتاب هاي درسي كتاب هايي هستند كه براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذي صالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيده اند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه، رشته، شرايط ذهني 

و سني تدريس مي شوند.
   منظور ما از كتاب هاي آموزشي كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي است. 

*كتاب هاي كمك آموزشي: كتاب هايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه، توسعه يادگيري، افزايش دانش و سواد علمي، 
پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظيم مي شوند و 
لزوماً به برنامه درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتاب هاي دانش افزايي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 

مهارت هاي فرايندي و عملي براي دانش آموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
*كتاب هاي كمك درسي: كتاب هايي هستند كه به منظور تسهيل، تقويت، تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن 
آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پاية تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم مي شوند. اين كتاب ها الزامًا 
به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتاب هاي كار و فعاليت هاي يادگيري، كتاب هاي تمرين، كتاب هاي 

سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و كتاب هاي فعاليت محور هستند.

چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
   انتشار روزافزون كتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنين 
لزوم استفاده بهينه از زمان براي بهر ه گيري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و 
پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياست گذاري، استانداردسازي توليد كتاب هاي 
غيردرسي و اتخاذ سياست هاي مناسب خصوصاً سياست هاي تشويقي و حمايتي، نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان 

كتاب های آموزشی مورد نياز دانش آموزان  و معلمان يعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان كتاب های آموزشی ايفا كند.
   بی شك شناسايی و طبقه بندی كتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محيط آموزشي و تقويت فرايند 

ياددهی يادگيری محسوب می شود و ابزاری كارآمد در تقويت نظام آموزشي كشور به شمار می رود.

تشكيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
   اجرای »طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی« در سال 1378 با اين هدف آغاز شد كه توان تولیدكنندگان 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 8

كتاب های آموزشی، به سوی نيازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدايت شود و بازار آشفته ای 
را كه در عرصة توليد كتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة اين طرح با تصويب آيين نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهريور سال 1389 از 

حوزة كتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربيتی گسترش داده شده است.
   در مادة 5 اين آيين نامه، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای 
نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمايشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غير دولتی ذيربط و تهية فهرستگان 

توصيفی مواد و رسانه های آموزشی و تربيتی از توليد و عرضة مواد و منابع استاندارد حمايت و پشتيبانی كند.
   در مادة 6 نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خريد، عرضه و تبليغ هر گونه منبع آموزشی و تربيتی در واحدهای آموزشی، 

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
   با عنايت به مادة 6 آيين نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسايی و طبقه بندی كتاب های علمی 
و آموزشی كه گامی مهم در تقويت فرايند ياددهی يادگيری و نظام آموزشي است، معرفي كتاب هاي مناسب و استاندارد 

به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه سامان دهي سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي پي گيري مي شود.
   لذا دبيرخانة سامان دهی هر سال فهرست  كتاب هاي مناسب و استاندارد را به تفكيك دوره های آموزشی كشور، به صورت 
مكتوب )مانند كتاب نامه(  و الكترونيكی )وب(  منتشر می كند و در عين حال نسخه ای از آن برای معرفي در پايان كتاب های 

درسی، در اختيار دفتر تأليف كتاب های درسی قرار می گيرد.

فرايند توليد كتاب نامة رشد
   »كتاب نامة رشد« با هدف ارائة  فهرست توصيفی كتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی آماده 

و منتشر می شود.
اين فرايند با تفكيك كتاب های رسيده به دبيرخانه آغاز می شود. در نخستين مرحله، كه مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از كتاب هايی كه موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی كشور ندارد يا تاريخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم 
شده است، از چرخة بررسی كنار گذاشته می شوند. بقية كتاب ها، به تدريج در اختيار كارشناسان آشنا با برنامة درسي و معلمان 
ورزيده و مجرب قرار می گيرد. هر كارشناس ديدگاه خود را دربارة كتاب براساس شاخص ها و معيار هاي تعيين شده با 
امتيازی كه به آن می دهد، بيان می كند. هر كتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، بايد حداقل 60 درصد از كل امتياز ممكن 

را به دست آورده باشد.
   در پرسش نامه هاي تكميل مورد استفاده براساس شاخص ها و معيارهاي تعيين شده، پرسش های جزئی و دقيقی دربارة 
ويژگي هاي عمومي و اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما به طور كلی هر كارشناس بايد به سه پرسش پاسخ دهد: آيا در 
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تدوين كتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم يك كتاب آموزشی رعايت شده است؟.؛ درصورت مثبت بودن 
پاسخ، آيا محتوای اين كتاب با برنامة درسي ما همسويی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان يك مادة آموزشی مناسب 
به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ اين پرسش نيز مثبت است اين كتاب برای كدام مخاطب يا گروه مخاطب مناسب است؛ 

برای دانش آموزان، هنرجويان، معلمان، هنرآموزان، كارشناسان آموزش و پرورش، مديران يا دانشجويان تربيت معلم؟.
   ناگفته نماند كه اين كتاب نامه ها برای آموزشگاه های كشور فرستاده می شوند تا مديران و معلمان مدارس، در تجهيز 
كتابخانه های آموزشگاهی و كالسی از آن بهره جويند. عالوه بر اين، فايل الكترونيكی اين كتاب نامه ها در وبگاه سامان 
كتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت 

رايگان از اين وبگاه دريافت كنند.

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش متوسطه
پوششسال انتشاركتاب نامه

كتاب هاي چاپ اول 1364 تا 1389نيمه اول 1381 تا 1390شماره های اول تا دهم

كتاب هاي چاپ اول و تجديد چاپ نيمه اول 1391شماره يازدهم
 1389 -1390

و استثنائاً ناشران 
شهرستاني1387-1390

كتاب هاي چاپ اول 1391نيمه اول 1392شماره دوازدهم

كتاب هاي چاپ اول 1392نيمه اول 1393شماره سيزدهم

كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
   اين شماره از كتاب نامه ، فهرست توصيفی كتاب های آموزشي مناسب چاِپ اول سال  1391 و يك سال قبل از آن را 
دربرمی گيرد. فهرست كتاب هاي مناسب سال دوم متوسطه كه در طي سال تحصيلي بر روي سايت سامان كتاب معرفي 
شده  بودند نيز در اين كتاب نامه آورده شده است تا چنانچه نياز به مرور درس هاي گذشته باشد امكان دسترسي به كتاب هاي 

مناسب وجود داشته باشد.
   در اين كتاب نامه با 263 عنوان كتاب مناسب آشنا می شويد كه از مجموع 839 عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است. 

بقيه كتاب ها غيرمرتبط )127عنوان( و يا نامناسب ) 449 عنوان( تشخيص داده شده اند. 
    از ميان 79 ناشر، بيش ترين كتاب های مناسب معرفی شده در اين كتاب نامه به ترتيب به انتشارات مرآت دانش با 27 عنوان،



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 10

 فاطمي با 15 عنوان، گل واژه با 13عنوان تعلق دارد.
   در بين موضوعات درسی نيز موضوعات ادبيات، مهارت هاي زندگي، ديني و فيزيك به ترتيب با 71، 37، 29 و 23 عنوان 

كتاب مناسب از بيش ترين فراوانی برخوردارند.
    در بين ناشران، انتشارات گل واژه، مرآت دانش و مبتكران به ترتيب با 61، 59 و 26 عنوان بيش ترين مشاركت را در ارسال كتاب داشتند.
   اين شماره از كتاب نامه عالوه بر فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب اين دوره داراي دو پيوست به ترتيب زير است: 
فهرست توصيفي 40 عنوان كتاب هاي مناسب كتابداري كه براي اولين بار از ميان 60 عنوان كتاب هاي موجود در اين 

حوزه )بدون توجه به سال انتشار (،  براي بهر ه گيري كتابداران و اولياي آموزشي معرفي شده است. 
فهرست 58 عنوان كتاب هاي آموزش زبان انگليسي ويژه آموزشگاه هاي آزاد زبان هاي خارجي كه در چهار سطح پايه، 

مقدماتي، متوسطه و پيشرفته معرفي شده اند.
جدول كامل موضوعات

رديففراوانيموضوعرديف

2آمادگي دفاعي1

67ادبيات فارسي2

2اقتصاد3
4تاريخ4

9جغرافيا5

28ديني6

7روان شناسي7

5رياضي8

8زبان انگليسي9

3زمين شناسي10

موضوعرديف

4زيست شناسي11

12شيمي12

7عربي13
1علوم اجتماعي 14

20علوم تربيتي15

10فلسفه و منطق16

23فيزيك17

7كتاب هاي مرجع18

45مهارت هاي زندگي19

263جمع كل20

فراواني

شيوة تنظيم اطالعات
   در معرفی هر كتاب، چكيده ای از محتوا و اطالعات اوليه كتاب شناختی آن آورده شده است كه يافتن كتاب مناسب را 
برای خواننده آسان می كند. اين اطالعات شامل موارد زير است: شمارة كتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و 
عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ 

موضوع درسی؛ كلمات كليدی و چكيدة كتاب.
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نمايه هاى كتاب
   در پايان هر كتاب نامه، چندين نمايه بر اساس عنوان كتاب، نام پديدآورندگان، موضوع درسی، پاية تحصيلی، كلمات 
كليدی، درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب، و نام و نشانی ناشر تنظيم شده است تا معلمان، مربيان، كارشناسان، والدين و 
ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود، به منابع مناسب  دست يابند. در متن، به هر كتاب يك شمارة رديف اختصاص 

داده شده است. نمايه های كتاب بر اساس اين شماره ها مرتب شده اند و ما را به اين شماره ها ارجاع می دهند.
همكاران ما در اين كتاب نامه

   در توليد و آماده سازی اين كتاب نامه همكاران متعددی به ما ياری رسانده اند و خصوصاً در بررسی كتاب ها حوصله و 
دقت زيادی به كار بسته اند. اسامي كارشناسان و معلمانی كه در آماده سازی اين مجموعه از نظرات و همكاری هايشان 

بهره برديم عبارت اند از:
كارشناسان معلم:

 1. سيد عالءالدين اعاليي 2. خسرو داودي 3. نصراله كيا 4. محمد شريف متولي 5. محمود اوحدي6. غالمعلي محمودزاده 7. سميرا بهرامي8. نسيم اصغري
 9. سميه سادات ميرمعيني 10. ابراهيم هداوند ميرزايي11.  راضيه بنكدار سخي 12. سيد مسعود حاجي حسيني فرد 13. ناصر ذاكري 14. هوشنگ شرقي
 15. ابوالفضل نفر 16. سيد مصطفي طباطبايي 17. سعيد عظيمي 18. ديانا فردين 19. مجتبي فنايي 20. عزت اله فوالدي 21. سوسن نيكو 22. علي چراغي

23. علي جاني بزرگي 24. حشمت اله سليمي
كارشناسان برنامة درسى:

1. مسعود جواديان، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی تاريخ 
2. فريدون اكبري شلدره، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی ادبيات فارسي

3.سياوش شايان، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی جغرافيا
4. مهدي چوبينه، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی جغرافيا

5.فخري ملكي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی فلسفه و منطق
6.پرويز آزادي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني

7.سيدمحمد دلبري، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني
8.ياسين شكراني، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني

9.شهرناز بخشعلي زاده، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی  رياضي
10. وحيد عالميان، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی رياضي

11.محمدحسن بازوبندي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زمين شناسي
12.حسن حذرخاني، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی شيمي

13. رضا خيرآبادي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان انگليسي
14. معصومه عظيمي وحيد، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان انگليسي
15.سيد بهنام علوي مقدم، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی  زبان انگليسي

16. مريم انصاري، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زيست شناسي
17.الهه علوي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زيست شناسي

18. سيد امير رون، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
19.محمود معافي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
20.محمدرضا مقدادي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آمادگي دفاعي

21.عادل اشكبوس، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی عربي
22. احمد احمدي، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی فيزيك

23. روح اله خليلي بروجني، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی فيزيك
24.محمدمهدي ناصري، كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم اجتماعي



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 12

راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
   در اين راهنما، اطالعات مربوط به يك كتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات ضمن معرفی كتاب، 

به ما می گويد كه كتاب چه محتوايی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است.

برای بيان ديدگاه های خود دربارة اين كتاب نامه يا فرستادن كتاب، به نشانی تهران، خيابان كريمخان زند، 
خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك  آموزشی، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مكاتبه يا با شمارة تلفن 88306071 )021(  تماس 
آمادة   http://samanketab.roshdmag.ir نيز به نشانی اين دبيرخانه  حاصل فرماييد. وبگاه 

دريافت ديدگاه هاي شماست.

وودفين، روبرت44.

محمدفيروز كوهي رقعي176 ص

معلم/ دانش آموز

تهران: پرديس دانش، 91

فلسفه و منطق

شمارة مدخل مؤلف

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع درسي

ارسطو

عنوان كتاب

 قطع

سوم انساني، پيش دانشگاهي

پاية تحصيلی

ارسطو را به عنوان فرزانه ترين چهره اي توصيف مي كنند كه در تمامي اعصار زيسته است. مشكل بتوان براي تأثيري كه او بر 
فرهنگ، فهم و معرفت انساني گذارده است، هماوردي يافت. او سهم بسياري در گسترش علم اخالق، روان شناسي، زيست شناسي، 
سياست و نيز درك ما از ادبيات دارد. كتاب حاضر خواننده را به جهان ارسطويي، جهاني مملو از نظريه هاي گوناگون در زمينة منطق، 
علم، زيبايي شناسي و حتي روان شناسي رهنمون مي سازد. همچنين با مطالعة اين كتاب خواننده درخواهد يافت كه چرا برخي 
از انديشه هاي ارسطو در زمينة متافيزيك وجود، جوهر و عليت، امروز نيز در فلسفة مدرن موضوع بحث و مجادله هستند و چرا 
 مي توان ادعا كرد كه مباحث پست مدرنيسم، بدون فهم نظريات ارسطو در زمينة ديالكتيك و نشانه شناسي، ناكامل باقي خواهند ماند.

ارسطو، آموزش فلسفه، منطق، ديالكتيك

كلمات كليدی

چكيده
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* كتاب های ارسالی بايد نخستين بار در سال 1392 يا يك سال پيش از آن منتشر شده باشند.
* كتا ب هايی در آخرين كتاب نامه معرفی می شود كه تا 30 خرداد سال 1393 به اين دبيرخانه رسيده باشد. در غير 

اين صورت چنان چه تاريخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء كتاب های مناسب باشد، در كتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
* ارسال يك نسخه از هر كتاب برای دبيرخانه كافی است.

* امكان بازگرداندن كتاب های غير مرتبط يا نامناسب برای دبيرخانه وجود ندارد.
* فهرست كتاب های رسيده در پايان هر ماه، در وبگاه سامان كتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.irاعالم می شود.
* فهرست كتاب های مناسب به تدريج در وبگاه سامان كتاب منتشر می شود و در اختيار كاربران اين وبگاه قرار می گيرد. 
افزون بر اين فهرست، اين كتاب ها ضمن آن كه در كتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پايان هر دوره از بررسی ها 

به صورت رسمی و مكتوب به ناشر گزارش داده می شود.
*ضمناً فهرستی از كتاب های مناسب برای دفتر تأليف كتاب های درسی و مراكز خريد و نمايشگاهی كتاب فرستاده می شود 

تا در صورت نياز از كتاب های مناسب معرفی شدة اين دبيرخانه خريداری كنند.
* ارسال كتاب از سوی هر يك از پديدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهايی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

*كتاب هايی كه توسط مؤلف منتشر شده اند، در اين دبيرخانه قابل بررسی هستند و در اين صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*كتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة كتاب های رشد حضور می يابند و برای شركت در جشنواره نيازی به ارسال مجدد كتاب نيست.
* مطابق آيين نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، كتاب های آموزشی در 

صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، كه به عنوان كتاب مناسب شناخته شده باشند.
   كتاب های ارسالی دورة آموزش متوسطه نظري بايد شامل يك يا چند موضوع از موضوعات زير باشد: 

ادبيات فارسي، تاريخ، تربيت بدني، ديني، جغرافيا، تاريخ، رياضي، زبان هاي خارجي) انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي(،  علوم 
تربيتي، قرآن،جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و منطق، مهارت هاي زندگي، هنر، زيست شناسي، فيزيك، شيمي، دايرئالمعارف.

بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از 
كتاب هاى آموزشى چاپ اول سال 1392 خود )و يك سال پيش از آن(  را براى بررسى به نشانى 

دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتي بفرستند.

فراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتاب نامه شماره 13 دورة آموزش متوسطه نظري( 

لطفاً در ارسال كتاب به اين نكات توجه فرماييد.
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 مناسب و مرتبط با برنامه درسي
دوره متوسطه نظري
)چاپ اول- سال 1391(
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 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
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1. هاوگن، برندا. آبراهام لينكلن رئيس  جمهوري آمريكا در جنگ داخلي. فريد جواهر كالم. تهران: 
ققنوس، 112 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: تاريخ

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم انساني

كلمات كليدي: آبراهام لينكلن، سرگذشت نامه، ادبيات نوجوانان، اياالت متحده
 

چكيده: كتاب حاضر، از مجموعة كتاب  هاي »شخصيت  هاي تأثيرگذار« است و به معرفي و شرح 
سرگذشت »آبراهام لينكلن«، رئيس  جمهور امريكا در زمان جنگ داخلي اختصاص دارد. اين اثر با زباني 
ساده و روان و براي نوجوانان نگارش يافته است. از تصاوير و نقاشي  هاي مرتبط با زندگي »لينكلن« نيز 
در كتاب استفاده شده است. هدف كلّي اثر، آشنايي نوجوانان با سرگذشت و زندگي »آبراهام لينكلن« 
است و ويژگي كتاب، استفاده از روش هاي مختلف، براي جذابيت موضوع و درك بهتر نوجوانان است. 

2. رحمتي شهرضا، محمد. آداب شهروندي. قم: فاتح خيبر، 168 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: شهروندان ايراني، راهنماي آموزشي، جنبه هاي اخالقي، آداب معاشرت

چكيده: آداب و قواعد زندگي شهري جرء الينفك حيات بشري است و پر واضح است كه بسياري از 
مشكالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنايي با اصول زندگي شهري و پاي بند نبودن به اين اصول است. 
به همين دليل، نويسندة كتاب حاضر كوشيده است آداب شهروندي را با تكيه بر احاديث، روايات و سيرة 
اهل بيت به مخاطبان آموزش دهد. كتاب در سه فصل با اين عنوان ها تدوين شده است: فصل اول: 
اخالق شهروندي در برقراري ارتباط؛ فصل دوم: در مكان هاي عمومي؛ فصل سوم: نكات طاليي در 

اخالق شهروندي.
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3. ساجدي، علي. آرايه هاي ادبي. تهران: كلك معلم ساجدي، 240 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

 كلمات كليدي: آرايه هاي ادبي، آموزش ادبيات فارسي، دورة متوسطه، استعاره، حسن تعليل، اسلوب معادله
 

چكيده: سومين كتاب از مجموعة »تب كنكور« دربردارندة تمامي مباحث آرايه هاي ادبي است كه در 
چهار بخش قالب هاي ادبي، بيان، بديع و آزمون جمع بندي با تست كنكور تنظيم شده است. عنوان هاي 
برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: شعر نو؛ استعارة مصّرحه؛ آرايه هاي معنوي؛ تناقض؛ حسن تعليل؛ 

اسلوب معادله. 

4. رحيمي، عباس. آسيب شناسي سنت ها. قم: جمال، 136 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: آداب و رسوم، مراسم مذهبي، زندگي اجتماعي، آسيب شناسي، سنت هاي اسالمي

چكيده: آداب و رسوم فراواني به نام »سنت اسالمي« در فرهنگ ديني ما وجود دارند كه همة آن ها 
براي بهبود زندگي اجتماعي و اخالقي انسان ها بسيار مفيدند و نقش ارزنده اي در پيشرفت انسان ها و 
اصالح اخالقي آنان دارند؛ مانند سنت ازدواج، سنت مهمان نوازي، و سنت دعا و ارتباط با خدا. مردم نيز 
برداشت هايي از همين سنت ها دارند كه بعضي از آن ها خوب و درست اند و بعضي نيز خراقاتي و مياة 
تأسف اند. تصرف عوام در سنت هاي اين نوشتار در حقيقت آشنايي با 13 سنت نيك اسالمي و بررسي 

اشتباهات راه يافته. 
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5. باقري، محمد. آشنايي با اسالم. قم: جوانان مّوفق، 192 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: اسالم، فروغ دين، اصول دين، تعليمات ديني

 
چكيده: مسلمان تنها به نام نيست. پايه هاي مسلماني ابتدا بر آگاهي و سپس بر عمل نهاده شده است 
مسلمان بايد از اصول دين اسالم و اعتقادات برخاسته از آن آگاه باشد و به دستوراتي كه برخاسته از اين 
مكتب است، عمل كند تا بتوان به او مسلمان گفت. نگارنده در كتاب حاضر نخست خواننده را با اصول 
دين آشنا مي سازد. آن گاه خالصه اي از زندگي چهارده معصوم)ع(  را بيان مي كند و در پايان نيز فروع 

دين و احكام و مسائل شرعي مورد نياز را توضيح مي دهد. 

6. فردرو، محسن و رضايي، علي اكبر. آشنايي با دفاع غيرعامل از ديدگاه ارزش هاي ديني و 
دستورالعمل تبليغي آن. تهران: عابد، 60 ص، 88

قطع: پالتويي
موضوع درسي: آمادگي دفاعي

مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين، مدير
پايه تحصيلي: دوم و سوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: دفاع غيرعامل، ارزش هاي ديني، سپر فرهنگي، جهاد دفاعي

چكيده: دفاع« مفهومي يكپارچه است كه شامل دو بخش دفاع عامل و دفاع غيرعامل مي شود. در دفاع 
عامل همة اقدامات دفاعي مستلزم به كارگيري سالح و تجهيزات جنگي است. ليكن دفاع غيرعامل 
تمامي اقدامات غيرمسلحانه اي است كه موجب كاهش آسيب پذيري ها و افزايش پايداري مردم در 
مقابل دشمني خارجي مي شود. نگارنده در كتاب حاضر به بررسي دفاع غيرعامل از ديدگاه ارزش هاي 
ديني و دستورالعمل تبليغي آن مي پردازد. برخي از مباحث كتاب عبارت اند از: مفهوم دفاع؛ دفاع غيرعامل 
و حوزة كاركرد آن؛ جهاد دفاعي تكليف همة مسلمانان است؛ سپر فرهنگي؛ شيوه هاي رواني و فرارواني 

پيشبرد جنگ نرم؛ نظام جمهوري اسالمي و ضرورت دشمن شناسي. 
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7. مرتضوي، مرضيه سادات. آموزش كامل و مفهومي عربي 2. تهران: مشق شب، 124 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: عربي
پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين
 

چكيده: كتاب حاضر، از مجموعه كتاب هاي »تدريس كارامد«، در10 درس بر اساس سرفصل هاي 
كتاب درسي تنظيم شده است. برخي از ويژگي هاي اين كتاب عبارت اند از: توضيح جامع و كامل قواعد هر 
درس؛ گرد آوري نكات مهم قواعد و ارائة ترجمة سؤاالت تفهيمي مربوط به ترجمه؛ ارائة سؤاالت مربوط 
به قواعد؛ گردآوري نكات مهم كتاب در تست هاي هدف دار با ارائة تمرينات تكميلي؛ توضيح متضاد ها 
 و مترادف ها؛  و جمع هاي مكسر در پايان هر درس؛ نمونه سؤاالت امتحاني نيم ترم اول و پايان ترم. 

8. مرتضوي،  مرضيه سادات. آموزش كامل و مفهومي عربي 3. تهران: مشق شب، 108 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: عربي
پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين ، دستور زبان عربي

اساس  بر  كارامد« است، در هفت درس  از مجموعه كتاب هاي »تدريس  اين كتاب كه  چكيده: 
سرفصل هاي كتاب درسي سوم نظري و آخرين تغييرات سؤاالت امتحان  نهايي در خرداد ماه به رشتة  
تحرير درآمده است. در هر درس نخست قواعد مربوط به آن درس شرح داده شده است. سپس سؤاالت 
تفهيمي مربوط به ترجمه و قواعد و تمرينات تكميلي آورده شده اند. در پايان هر درس نيز متضاد و 
مترادف و جمع هاي مكسر بيان  شده اند. نمونه سؤاالت امتحان نهايي در پايان كتاب گنجانده شده است. 
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9. مرتضوي، مرضيه سادات. آموزش كامل و مفهومي عربي 3  )علوم انساني( . تهران: مشق شب، 
152 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: عربي

پايه تحصيلي: سوم انساني
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، سؤاالت امتحاني

 
اساس  بر  درس  در 16  كارامد«،  »تدريس  كتاب هاي  مجموعه   از  عربي3«  كار  »كتاب   چكيده: 
سرفصل هاي كتاب درسي تنظيم شده است. هر درس شامل قواعد، تمرين هاي مربوط به ترجمه، 
تمرين هاي مربوط به قواعد، تست، تمرينات تكميلي، متضاد- مترادف؛ جمع مكسر؛ و نمونه سؤاالت 

است. سؤاالت نمونه از ميان سؤاالت امتحاني نيم ترم اول، خرداد ماه و شهريور ماه انتخاب شده اند. 

10. جعفري، نسرين. آموزش و آزمون اقتصاد. تهران: مبتكران، 318 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: اقتصاد
پايه تحصيلي: دوم انساني

كلمات كليدي: اقتصاد، آموزش اقتصاد، پرسش هاي چهار گزينه اي
 

چكيده: كتاب »آموزش و آزمون اقتصاد« حاوي شش بخش با اين عنوان هاست: مقدمات؛ توليد و 
بازار؛ مديريت كالن اقتصادي؛ توسعة اقتصادي؛ نهادها و بازارهاي مالي؛ اقتصاد جهان. هر بخش 
كتاب نيز شامل مطالب درسي، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخ نامه هاي تشريحي است. در پايان 
كتاب پرسش هاي چهارگزينه اي سراسري و آزاد سال هاي 90 و 91 همراه با پاسخ نامة تشريحي آن ها 

گنجانده شده است. 
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 11. يحيي، بهروز، آل داوود، سيد ضياءالدين. آموزش و آزمون جغرافيا. تهران: مبتكران، 280 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: جغرافيا
پايه تحصيلي: دوم و سوم انساني، پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: آموزش جغرافيا، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، تمرين و آزمون
 

چكيده: كتاب »آموزش و آزمون جغرافيا« با تأكيد بر يادگيري مفاهيم اساسي و نكات جامع كنكوري 
موارد زير را شامل مي شود: 1. آموزش مفهومي و تبيين نكات مهم همة كتاب هاي پايه هاي دوم، سوم 
و چهارم؛ 2. ارائة  مجموعة آزمون هاي چهار گزينه اي مفهومي تأليفي،  سراسري و آزاد )داخل و خارج 
كشور(  و سنجش. سامان دهي كتاب به گونه اي است كه دانش آموزان ضمن يادگيري مطالب آموزشي، 

با نمونة پرسش هاي متنوع چهارگزينه اي نيز آشنا مي شوند. 

12. قصاب، علي. ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: آموزشي، رياضي تكميلي سال 
اول دوره دبيرستان. تهران: سازمان ملّي پرورش استعداد هاي درخشان، 173 ص، 0

قطع: وزيري
موضوع درسي: رياضي

پايه تحصيلي: ويژة دانش آموزان مراكز استعدادهاي درخشان
كلمات كليدي: آموزش رياضي، تفكر انتزاعي، پرورش استعداد هاي درخشان، رياضيات پايه

چكيده: رياضيات پايه« اساس و بنياد همة علوم است. به ندرت دانشي مي توان يافت كه از رياضيات 
بي نياز باشد. پاسخ گويي به نيازمندي دانش آموزان به رياضيات در همة سطوح تحصيلي به ويژه در دورة 
راهنمايي و متوسطه كه هماهنگ با رشد تفكر انتزاعي و درك بهتر مفاهيم رياضي است، جزو اهداف 
آموزشي وزارت آموزش  و  پرورش به ويژه »سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان« است. رياضيات 
با همة بخش هاي آن، اعم از حساب، هندسه و:، اگر با نگارش و بياني شيوا همراه با تمرين و اجتناب 
از مفهوم انگاري صرف همراه شود، سبب ايجاد عالقه و انگيزه در دانش آموزان مي شود. به عالوه، 
زمينه ساز شناسايي و پرورش استعداد هاي رياضي براي معلمان خواهد بود. كتاب  حاضر نيز به منظور 
تحقق اهداف فوق نوشته شده و شامل مفاهيم، اصول، قواعد درس و سرفصل هاي مصوب كتاب 

رياضي سال اول دبيرستان است. 



23دورةآموزشمتوسطهنظری12

13. قصاب، علي. ويژة سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: آموزشي، رياضي تكميلي سال 
اول دوره دبيرستان )نسخه مخصوص معلم( . تهران: سازمان ملّي پرورش استعداد هاي درخشان، 206 

ص، 89
قطع: وزيري

موضوع درسي: رياضي
مخاطب: ويژة دانش آموزان مراكز استعدادهاي درخشان، معلم

كلمات كليدي: رياضي اول، استعداد هاي درخشان

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي محتواي تكميلي رياضي سمپاد است. و براي مطالعة 
معلمان رياضي استعدادهاي درخشان طي نه فصل تدوين شده است. نگارنده در اين كتاب نخست 
روش تدريس دروس را بيان كرده است. سپس سؤاالت و تمرين هايي را گنجانده است تا معلمان در 

حين تدريس و يا حل تمرين آن ها را مطرح كنند. 

14. فرهاديان، رضا. آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند: ويژه معلمان و مربيان. قم: موسسه بوستان 
كتاب )مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( : 88 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: تربيت معلمان، نكته هاي تربيتي، تأثير توحيد بر اخالق

چكيده: معلم خوب كسي است كه عالوه بر تسلط كامل بر موضوع درسي، با اصول تعليم و تربيت 
آشنايي داشته باشد، به پرسش هاي دانش آموزان جواب مناسب دهد، از مطالعة مستمر و يادگيري 
مطالب تازه در جهت افزايش معلومات خود دريغ نورزد، دانش و آموخته هاي فراگيرنده را با واقعيت هاي 
خارج از مدرسه ارتباط دهد، و در عمل به آنان بياموزد كه مطالب آموخته شده را چگونه بايد در زندگي 
به كار گيرند. كتاب حاضر چهل و يكمين جلد از مجموعة »اخالق وعلوم تربيتي« است. نگارنده در اين 
كتاب نخست نقش معلم را در سازندگي نونهاالن بررسي كرده است. سپس آثار توحيد را بر اخالق و 

رفتار انسان شرح داده است. در پايان نيز 163 نكتة تربيتي را بيان كرده است. 
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15. فرهاديان، رضا. آنچه والدين و مربيان بايد بدانند. تهران: موسسه بوستان كتاب )مركز چاپ و 
نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( : 124 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: تربيت كودك، اختالف والدين، تنبيه بدني، تربيت اسالمي

 
چكيده: يكي از اساسي ترين مسائلي كه امروزه در محافل علمي و آموزشي جهان مطرح است، تربيت 
و پرورش انسان است. از ديدگاه اسالم، روش هاي تربيتي را از ابتداي تولد و حتي پيش از آن بايد به كار 
برد تا استعداد هاي نهفته در وجود انسان، رشد مناسب را پيدا كند و در مسير الهي قرار گيرد. اين كتاب 
چهلمين جلد از مجموعة »اخالق و علوم تربيتي« است و والدين و مربيان را با روش هاي تربيتي و 
هدف هاي آن ها از ديدگاه اسالم آشنا مي سازد. برخي از موضوعات مطرح شده در اين كتاب عبارت اند 
از:  ثمرات ارزشمند سيادت كودك در هفت سال اول؛ نتايج اختالف والدين؛ روش هاي تربيتي؛ راه هاي 

شخصيت دادن به كودك؛ آثار بد تنبيه بدني.

16. فرهاديان، رضا. آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه پسران. قم: موسسه بوستان كتاب ) مركز چاپ 
و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( : 88 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، والدين
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش پسران، دوران بلوغ، اخالق، انحرافات جنسي، خويشتن داري
 

چكيده: جوان براي رشد رواني خود نيازمند هدايت »راهنمايي مربيان صالح و خيرانديش است« از 
طرف ديگر، او به فكر كردن دربارة خود و رفتار و اعمال و عكس العمل هاي خويش در محيط زندگي 
احتياج دارد. او بايد چگونه زيستن را بياموزد؛ به خصوص زماني كه به »هويت« خود پي مي برد و كم كم 
خودش را پيدا مي كند كه من كيستم و در كجا هستم و چگونه بايد باشم. كتاب حاضر سي  و هشتمين 
جلد از مجموعة »اخالق و علوم تربيتي« است و در دو فصل به بررسي دوران بلوغ پسران، انحرافات 
جنسي اين دوران و راه درمان آن ها مي پردازد. و در اين باره، مطالبي مانند نگاه واقع بينانه داشتن، 

چگونگي معاشرت و خويشتن داري جوان را تبيين مي كند.
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17. فرهاديان، رضا. آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه دختران. قم: موسسه بوستان كتاب ) مركز 
چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( : 92 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين، كارشناس
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: آموزش دختران، دوران بلوغ، اخالق، انحرافات جنسي، خويشتن داري
 

چكيده: جوان براي درك بهتر خود و آشنايي با محيط پيرامون خويش، راهنمايي و آگاهي نياز دارد. 
او همواره در حال رشد و نمو است و رشد جسماني اش به طور طبيعي، همراه با حالت ها و هيجان هاي 
روحي و عاطفي است. جسم جوان به شكل غير ارادي به رشد خود ادامه مي دهد و رشد روحي و رواني 
وي در ارتباط مستقيم و متقابل با جسم اوست. جوان براي اينكه آينده اش را تضمين كند، بايد اين 
مرحله را با موّفقيت بگذراند. او براي رشد صحيح و طبيعي روحي و رواني خويش، نيازمند هدايت و 
راهنمايي مربيان صالح و خير انديش است. كتاب حاضر سي و نهمين جلد از مجموعة »اخالق و علوم 
تربيتي« است. نگارنده در دو فصل دختران جوان را با بلوغ و انحرافات جنسي و راه درمان آن ها آشنا 
مي كند و همچنين به موضوعاتي مانند نگاه واقع بينانه داشتن، چگونگي معاشرت و خويشتن داري 

مي پردازد. 

18. فرهاديان، رضا. آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه دختران و پسران. قم: موسسه بوستان كتاب 
) مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( :  148 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدي: آموزش دختران و پسران، اخالق، خودشناسي، منشأ هيجانات

چكيده: جوان، همواره در حال رشد است و رشد روحي و رواني وي در ارتباط مستقيم با رشد جسمي 
اوست. جريان رشد هنگامي حالت طبيعي به خود مي گيرد كه او از نظر فكري و اعتقادي در جهت 
صحيح و در مسير طبيعي برنامه هاي تكامل نظام آفرينش قرار گيرد. از اين روست كه جوان براي رشد 
رواني و سازندگي خود نيازمند هدايت و راهنمايي مربيان صالح و خير انديش است. اين كتاب صدو پنجاه 
ونهمين جلد از مجموعة »اخالق و علوم تربيتي« است كه مسائل ضروري رشد و تربيت را براي پسران 
و دختران و به طور مشترك، مي كارد. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: فوايد خودشناسي؛ 
منشأ احساسات و هيجان ها؛ آزادي دختر و پسر؛ توصيه هاي پزشكي. روان شناختي؛ شناخت محيط 

زندگي؛ زندگي و دنياي بدون مشكل. 
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چهارم  سال  عمومي  ادبيّات   و  زبان  تمام نماي  آينه ي  علي.  فرامرزي،  سلطاني گرد   .19
)پيش دانشگاهي(  رشته هاي رياضي، تجربي و علوم انساني. تهران: مبتكران، پيشروان، 324 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزشي، آزمون تشريحي، آرايه

چكيده: كتاب حاضر داراي 30 درس و 9 فصل است. در هر درس آن معناي واژه ها، ادبيات، جمله ها 
شرح داده شده اند. همچنين آرايه هاي هر جمله يا بيت هنگام شرح آن بيان شده اند. در پايان هر درس 
براي درك بهتر مطالب سؤاالتي وجود دارد و پس از هر فصل نيز يك آزمون جامع آورده شده است. 
الزم به ذكر است پاسخ تشريحي تمامي تست ها و آزمون هاي تشريحي، به طور كامل و مشروح نوشته 
شده است. كتاب با دو آزمون تشريحي مربوط به نيم سال اول و دو آزمون تشريحي مربوط به نيم سال 

دوم پايان مي يابد. 

20. اميني، محمدعلي. ابعاد شفاعت در قرآن كريم و حديث همراه با پاسخ به شبهات. مشهد: 
صيانت، 192 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: شفاعت، قرآن، احاديث
 

چكيده: در اين كتاب سعي شده است چهره اي شفاف از »شفاعت« با استناد به آيات قرآن كريم و 
احاديث معصومين)ع(  ارائه شود. بنابراين در فصل نخست، آيات مرتبط با شفاعت دسته بندي شده و 
مورد تحليل قرار گرفته اند. در فصل دوم، با استناد به احاديث پيشوايان ديني، شرايط و مصاديق شفاعت 

استخراج و بيان شده اند. 
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21. شريفي درآمدي، پرويز. اختالل هاي رواني حركتي: مفاهيم، نظريه ها، تشخيص و درمان. 
تهران: آواي نور، 168 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: اختالالت رواني- حركتي، درمان، روان شناسي

چكيده: حركت به عمل و تغيير اطالق مي شود. هر حركت ساده تغيير در قسمتي از بدن يا كل بدن 
است. حركات انسان بسيار متنوع اند و به حركات بازتابي، كششي، ساده، تركيبي، پيچيده، ظريف، 
زمخت و غيره در يك يا چند اندام به طور منفرد يا همزمان تقسيم مي شوند. مهارت هاي حركتي در 
كودك به او امكان مي دهد تا تسلط بيشتري بر محيط اطرافش داشته باشد كه اين امر خود مستلزم 
تحول رواني- ادراكي و يا توانمندي ذهني است. در اين اثر كوشش شده است، ابتدا اختالل هاي حركتي 
بر بنيادهاي شناختي، عاطفي و ارگانيك تبيين و توصيف شوند و پس از آن، بر حسب وضع موجود، 

امكانات تشخيص و درمان آن ها مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 

22. كماني نجف  آبادي، مهدي. اخالق ميهماني. قم: سلسله، 288 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: آداب معاشرت، اخالق اسالمي، مهمان، ميزبان، وليمه

 
چكيده: نگارنده در كتاب حاضر تالش مي كند، نگاه دين به ميهمان و ميزبان را تبيين، و آدابي را كه 
اسالم براي برگزاري هرچه بهتر و زيباتر ميهماني بيان كرده است. به شكل مرتب در اختيار خوانندگان 
قرار دهد. بدين منظور مطالب كتاب را در هفت فصل با اين عنوان ها تهيه و تدوين كرده است: اهميت 
ميهماني؛ اهميت ميهمان نوازي؛ جايگاه ميهماني؛ آثار و فوايد ميهماني؛ آداب ميهمان؛ آداب ميزبان؛ 

آسيب شناسي ميهماني؛ وليمه. 
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23. فرخ مهر، حسين. ادب آداب دارد. اصفهان: نوشته، 166 ص، 1390
قطع: وزيري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، والدين، كارشناس

كلمات كليدي: ادب، آداب معاشرت، اخالق، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده: مجموعة پيش رو حاوي جستارهايي است در زمينة عناصر تشكيل دهندة ادب كه در قالب 
در  آن ها  تأثير  و  نقش  جايگاه،  به  موضوع ها  اين  تمامي  در  مي شوند.  ارائه  متفاوتي  موضوع هاي 
شكل گيري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره مي شود. ادب آسان به دست نمي آيد. ادب حاصل دانش، 
تجربه، سخت كوشي و تمرين است. بدون پاي بندي به ادب، حيات اجتماعي قوام و دوام نمي يابد. در 
اين كتاب مخاطب با مطالبي چون: ادب در حديث ديگران، اشاره، صداقت، حرص، دروغ، نه گفتن به 
 بدي ها، ادب است، ارزش ها، تعصب، توقع، مسئوليت شناسي، عقل و ادب، خوش بختي و. .. آشنا مي شود. 

24. غالمي، الهه. كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي. ادبيّات فارسي 1، سال اول دبيرستان. 
تهران: فاطمي، 206 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پرسش و پاسخ ، تاريخ ادبيات، سبك شناسي، معني لغت

 
چكيده: كتاب حاضر يكي از كتاب هاي مجموعة كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي است. 
اين مجموعه در سه بخش كارگاه تمرين، آزمون ها و پرسش هاي چهارگزينه اي با بهره گيري از انواع 
پرسش ها در گروه هاي متفاوت طراحي شده است. پرسش ها با توجه به اهداف به اين ترتيب طبقه بندي 
شده  اند. معني لغات؛ بيان معني و مفهوم؛ خودآزمايي؛ دانش  هاي ادبي؛ تاريخ ادبيات و سبك شناسي؛ 
پرسش هاي  حفظي؛  شعر  جوركردني؛  پرسش هاي  نادرست؛  درست-  پرسش هاي  مطلب؛  درك 

چهارگزينه اي. 
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25. عبدالمحمدي، عليرضا. ادبيات پيش دانشگاهي: آموزش كامل+ پرسش هاي چهار گزينه اي. تهران: 
برايند، 340 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: ادبيات پيش دانشگاهي، آزمون، راهنماي آموزشي، آموزش ادبيات فارسي

چكيده: نگارنده در اين كتاب كوشيده است تمامي نكات الزم و ضروري شامل معاني ابيات و عبارات 
مهم، لغت هاي مهم، كلمات اماليي مهم، آرايه هاي مهم، نكات دستوري و. .. را شرح دهد. در پايان هر 
درس نيز يك آزمون از تمام مباحث درس آورده است. اغلب اين سؤاالت تأليفي و بعضي نيز سؤاالت 
آزمون هاي گزينة دو، سنجش و. .. هستند. در پايان كتاب چند سلسله سؤال آزمون هاي تشريحي 

كشوري با پاسخ نامه گنجانده شده است. 

26. عبدالمحمدي، عليرضا. ادبيات  سوم دبيرستان ، آموزش كامل+ پرسش هاي چهار گزينه اي قابل 
استفاده براي دانش آموزان سال سوم دبيرستان،. تهران: برايند، 250 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين

 
چكيده: در اين كتاب به بررسي همة ادبيات و پاراگراف هاي كتاب درسي پرداخته شده است. همچنين، 
آزمون هاي جديد درس به درس با پاسخ نامه، نمونة آزمون هاي تشريحي كشوري همراه با راهنماي 

تصحيح و متن كامل كتاب درسي و نكات آن در يك كتاب، از ديگر ويژگي هاي اين كتاب است. 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 30

27. ملك محمدي، محمدرضا. كتاب محوري: ادبيات فارسي )2(  سال دوم دبيرستان. تهران: بين المللي 
گاج، 368 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون، پاسخ نامه، تست كنكور

چكيده: اين اثر از سلسله كتاب هاي »كتاب محوري« است و براي تمامي داوطلبان شركت كننده در 
كنكور، اعم از گروه هاي آزمايشي رياضي، تجربي، انساني، هنر، زبان، فني وحرفه اي و كاردانش قابل 
استفاده است. نكات مهم هر بخش به ترتيب عبارت اند از: 1. معني واژه ها؛ 2. شرح آرايه هاي ادبي؛ 3. 
معني بيت يا عبارت؛ 4. مفهوم؛ 5. نكتة دستوري؛ 6. ابيات شاهد؛ 7. پاسخ تمامي خودآزمايي هاي كتاب؛ 
8. واژه هايي كه اهميت اماليي دارند؛ 9. تست هاي كنكور سراسري، آزاد، آزمايشي سنجش، المپياد 
ادبي و فني و حرفه اي به همراه پاسخ نامه؛ 10. سؤال امتحاني هماهنگ كشوري به همراه راهنماي 
تصحيح. در بخش ضميمه نيز دانش آموزان با »آرايه هاي ادبي«، »قالب هاي شعري« و »چند اصطالح 

ضروري مفيد« آشنا مي شوند. 

28. ملك محمدي، محمدرضا. كتاب هاي محوري: ادبيات فارسي )3( سال سوم دبيرستان. تهران: بين 
المللي گاج، 384 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون، پرسش و پاسخ ، پاية سوم متوسطه
 

چكيده: اثر حاضر از مجموعه كتاب هاي "كتاب محوري" است و به بررسي تمام نكات كتاب ادبيات 
فارسي سال سوم دبيرستان، از جمله ادبيات، عبارت ها، تاريخ ادبيات، درآمد فصل ها، واژه ها، شعرهاي 
حفظي و حكايت ها پرداخته است. همچنين ايات ذكر شده در خودآزمايي ها را شرح و توضيح داده است. 
الزم به ذكر است كه در پايان هر درس، تست هاي كنكور سراسري، آزاد، آزمايشي سنجش، المپياد 
ادبي و جامع علمي- كاربردي آمده و پاسخ نامة كليدي آن ها در پايان كتاب گنجانده شده است. به عالوه 
در پايان هر درس سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري و سپس پاسخ تشريحي آن ها آورده شده است. 
در پايان كتاب بخشي با عنوان "ضميمه، وجود دارد كه دانش آموزان را با "آرايه هاي ادبي"، "قالب هاي 

شعري" و "چند اصطالح ضروري و مفيد" آشنا مي سازد. 
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29. جوزقي، سعيد. كتاب هاي طبقه بندي شده: ادبيات فارسي ]1[  سال اول متوسطه. تهران: گل واژه، 
236 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون و تمرين، دستور زبان، آرايه هاي ادبي

چكيده: در اين كتاب اطالعات در چند سطح مجزاي »درآمدها و تاريخ ادبيات«، »لغت و دستور«، 
تا  شده اند  طبقه بندي  »خودآزمايي«  و  معنايي«  ارتباط  و  مفهوم  و  »معني  ادبي«،  »آرايه هاي 
آموزش آسان تر و سطح يادگيري عميق تر شود. عالوه بر تشريح مباحث كتاب در سطوح فوق، سؤاالت 

متنوعي همراه با پاسخ نامه آورده شده اند. 

30. اصغري تاري، محسن. كتاب هاي طبقه بندي شده: ادبيات فارسي ]2[ سال دوم متوسطه. تهران: 
گل واژه، 273 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: ادبيات فارسي، لغت و دستور، آرايه هاي ادبي،خودآزمايي
 

چكيده: كتاب حاضر 24 درس دارد و هر درس با اين عنوان ها طبقه بندي شده است: درآمدها و 
تاريخ ادبيات، لغت و دستور، آرايه هاي ادبي، معني و مفهوم ارتباط معنايي و خودآزمايي. به اين ترتيب، 
مؤلف كوشيده است آموزش را آسان تر و سطح يادگيري را عميق تر و پايدارتر سازد. عالوه بر اين 
بخش هايي بعد از خودآزمايي به كتاب افزوده شده اند كه سؤاالت امتحاني طبقه بندي شده، خود را 
بيازماييد چهارگزينه اي و آزمون نوبت هاي اول و دوم را شامل مي شوند. تمامي اين سؤاالت همراه 

با پاسخ نامه هستند. 
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31. افتخاري، يداهلل. كتاب هاي طبقه بندي شده: ادبيات فارسي ]3[ سال سوم متوسطه رشته هاي علوم 
رياضي و علوم تجربي. تهران: گل واژه، 280 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، آرايه هاي ادبي، درك 
مطلب، خودآزمايي

 
چكيده: كتاب حاضر 22 درس و 10 فصل دارد. در آغاز هر درس تمام نكات مربوط به درآمدها و 
تاريخ ادبيات بيان شده اند. در متن درس ها نيز توضيحات مربوط به »لغت ودستور«، »آرايه هاي ادبي«، 
»معني، مفهوم و ارتباط معنايي« كلمات آورده شده است. سؤاالت امتحانات برگزار شدة سراسري، 
استاني و داخلي مدارس، زير عنوان هاي »معني و مفهوم«، »لغت«، »خودآزمايي«، »درك مطلب«، 
»تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي« و »حفظ شعر« طبقه بندي شده اند و در پايان هر درس آورده شده اند. 
در پايان فصل كتاب تست هاي كنكورهاي سراسري، آزاد و آزمايش سنجش، همراه با پاسخ نامة عرضه 
شده اند. در پايان كتاب نيز دو دوره آزمون نوبت اول و سه دوره آزمون نوبت دوم گنجانده شده است. 

32. ملك محمدي، محمدرضا. پرسمان: ادبيات فارسي 1 )سال اول دبيرستان(: تهران: بين المللي گاج، 
256 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها، پاسخ نامه، پاية اول متوسطه

 
چكيده: اين كتاب از سلسله كتاب هاي "كتاب محوري" در 9 فصل و 24 درس تنظيم شده است. در 
هر درس ابتدا نكات مهم آن از قبيل: معني واژه ها، آرايه هاي ادبي، واژه هايي كه اهميت اماليي دارند 
و در انتها معني بيت ها و عبارت ها ذكر شده اند. سپس به تمامي خودآزمايي كتاب پاسخ داده شده است. 
در پايان هر درس تست هاي كنكور سراسري، آزاد، آزمايشي سنجش، آموزش وپرورش و المپياد ادبي 
هر درس آورده شده كه پاسخ نامة كليدي آن ها در پايان كتاب امده است. همچنين چند نمونه سؤال 
هماهنگ كشوري به همراه راهنماي تصحيح آن ها در پايان كتاب گنجانده شده است. بخش ضميمة 
انتهاي كتاب، دانش آموزان را با "آرايه هاي ادبي"، "قالب هاي شعري"، "چند اصطالح" آشنا مي سازد. 
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33. نصيري فرد، احمد. ادبيات فارسي 1 سال اول دبيرستان. تهران: ساد، 184 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزش، پاية اول دبيرستان

چكيده: كتاب حاضر شامل مجموعه پرسش هاي ادبيات سال اول دبيرستان است. عالوه بر ارائة 
تمامي خودآزمايي ها و پرسش هاي كتاب درسي، تعدادي پرسش هاي تأليفي متناسب با مباحث كتاب و 
نمونه سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري را نيز آورده است. الزم به ذكر است، در پايان برخي درس ها 
مطالبي باعنوان »درس نامه« آمده است كه بايد باتوجه به تدريس معلم، تكميل شوند. همچنين، در 
پايان هر درس، سؤاالتي در قالب »كار در منزل«، مطرح شده اند كه دانش آموزان بايد با مطالعة هر 

درس، به آن ها پاسخ دهند. 

34. نصيري فرد، احمد. ادبيات فارسي 2 سال دوم دبيرستان. تهران: ساد، 239 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: ادبيات فارسي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، آرايه هاي ادبي

چكيده: كتاب حاضر شامل سؤاالت ادبيات فارسي سال اول دبيرستان است. نگارنده در اين كتاب 
تمامي واژه هاي دشوار، برخي قالب هاي شعري. ابيات و عباراتي كه بايد به فارسي روان معني شوند، 
نكات مهم دستوري و سبكي، و نيز آرايه هاي ادبي را آورده و شرح داده است. همچنين در پايان هر 

درس، سؤاالتي در قالب »كار در منزل« مطرح شده اند. 
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35. ساجدي، علي. ادبيات فارسي 3. تهران: كلك معلم ساجدي، 256 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، تاريخ ادبيات، پرسش و 

پاسخ، مفهوم شعر، دستور زبان

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »مدرسة كنكور«، براي استفادة دانش آموزان سال سوم 
رشتة رياضي، تجربي و داوطلبان كنكور تدوين شده است. بدين منظور، نخست مطالب مهم كتاب 
همراه با معني لغات، معني و مفهوم اشعار و آرايه ها، نكات دستوري و تاريخ ادبيات آورده شده است. 
سپس در پايان هر درس سؤال هاي كنكور سراسري آزاد و آزمايشي سنجش آمده است. در پايان بخش 

كتاب پاسخ سؤاالت است. 

36. جيرندهي، عباس. ادبيات فارسي 3 )آموزش(: تهران: خيلي سبز، 348 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: ادبيات فارسي 3، آرايه  ادبي

چكيده: كتاب حاضر دربرگيرندة مباحث كتاب ادبيات فارسي 3 است و تالش دارد دانش آموزان را 
براي موّفقيت در آزمون خرداد ماه آماده كند. بدين منظور، ضمن شرح مطالب و نكته هاي مهم درس، 
آرايه هاي ادبي، نكات زبان فارسي، معني و مفهوم ادبيات و متن ها را آورده است. در بخش آموزش 
ريشه خواني امال، كلمات هم آوا، كلمات هم ريشه، و كلماتي كه هم آواي كلمات هم ريشه يا هم ريشة 
كلمات هم آوا هستند نيز بيان شده اند. همچنين، چهار آزمون تستي به سبك كنكور سراسري و چهار 

آزمون تشريحي به سبك امتحان نهايي در كتاب گنجانده شده اند. 
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37. يزداني، زينب. ادبيات فارسي آسان )1( سال اّول دبيرستان: تهران: تيرگان، 278 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، انواع ادبي، آرايه هاي ادبي

چكيده: كتاب حاضر شامل نه فصل با اين عنوان هاست: مناجات؛ انواع ادبي )1( ؛ ادبيات داستاني 
و حال؛  و هنر؛ سفرنامه؛ حسب  فرهنگ  ؛  ادبي)2(  انواع  ادبيات جهان؛  پايداري؛  ادبيات  "سنتي"؛ 
زندگي نامه؛ ادبيات فارسي برون مرزي. براي تأليف اين كتاب ضمن ارائة معني واژگان، معني تمام 
ابياتي كه مورد پرسش قرار مي گيرند، به زباني ساده و به طور كامل آورده شده اند. همچنين معني بعضي 
از درس هايي كه به نثر هستند و درك آن ها براي دانش آموزان دشوار به نظر مي رسد، ذكر شده است. در 
بخش آرايه هاي ادبي و نكات مهم"، باتوجه به ميزان و اهميت آرايه هاي ادبي و نكات مهمي كه در يك 
بيت و يا عبارت وجود دارد، جاي خالي به صورت نقطه چين در نظرگرفته شده است. اين قسمت توسط 
دانش آموزان و با كمك معلم پاسخ داده مي شود. در پايان هر درس نيز براي يادگيري بهتر مطالب، 

بخش "خودآزمايي" حاوي تعدادي پرسش به همراه پاسخ آن ها ارائه شده است. 

38. رزاقي شاني، علي، ميرحسيني مطلق، مريم و ]... ديگران[ . ادبيات فارسي آسان )1( و )2( 
عمومي دوره پيش دانشگاهي. تهران: تيرگان، 207 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، معني شعر، آرايه هاي ادبي

چكيده: براي تأليف اين كتاب در آغاز قسمتي از متن اصلي درس آورده شده است. بعد از آن معني 
واژگاني كه به نظر كمي مشكل و ناشناخته به نظر مي رسند، بيان مي شود. »معني« بخش بعدي كتاب 
را تشكيل مي دهد در اين قسمت، معني تمام ابياتي كه مورد پرسش قرار مي گيرند، به زباني ساده بيان 
شده اند. همچنين معني بعضي از درس هايي كه به نثر هستند و درك آن ها براي دانش آموزان سخت 
به نظر مي رسد، آورده شده است. آرايه هاي ادبي و نكات مهم« بخش بعدي كتاب است. در اين قسمت 
نظر دانش آموزان به صورت پرسش و پاسخ يا بحث گروهي خواسته شده است. در پايان هر درس، يك 

خودآزمايي به همراه پاسخ آن پرسش ها گنجانده شده است. 
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39. يزداني، زينب. ادبيات فارسي آسان )2( )سال دوم آموزش متوسطه(: تهران: تيرگان، 304 ص، 
1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آرايه هاي ادبي، خودآزمايي

 
چكيده: در كتاب حاضر، ضمن شرح نكته هاي مهم هر درس، معني واژگان، معني ابيات و معني نثرها نيز 
آورده شده است. در ادامه، »آرايه هاي ادبي و نكات مهم« بيان شده اند كه توسط دانش آموزان پاسخ داده 
 مي شوند. در پايان هر درس نيز يك خودآزمايي همراه با پاسخ نامة پرسش هاي آن گنجانده شده است. 

40. گروه مولفان. ادبيات فارسي آسان )3( سال سوم دبيرستان شاخه نظري به استثناي رشته ادبّيات و 
علوم انساني. تهران: تيرگان، 240 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آرايه هاي ادبي، معني واژه

چكيده: كتاب حاضر در قالب يك منبع كمك درسي، براي كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتاب 
درسي در 10 فصل فراهم آمده است. در آغاز هر درس قسمتي از متن اصلي درس آورده شده است. 
سپس معني واژگاني كه به نظر مشكل و ناشناخته مي آيند، بيان شده است. در ادامه معني تمام ابياتي 
كه مورد پرسش قرار مي گيرند و همچنين معني بعضي از درس هايي كه به نثر هستند و درك آن ها 
براي دانش آموزان سخت به نظر مي آيد، آورده شده است. »آرايه هاي ادبي و نكات مهم« بخش بعدي 
كتاب هستند كه مطالعة آن به عهدة دانش آموزان است. در پايان هر درس نيز يك خودآزمايي به همراه 

پاسخ پرسش هاي آن گنجانده شده است. 
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41. غالمي، الهه. راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي. ادبيات فارسي1 سال اول دبيرستان. تهران: 
فاطمي، 200 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پرسش و پاسخ، راهنماي مطالعه، معني واژه، دستور زبان

 
چكيده: كتاب حاضر مجموعة كتاب هاي "راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي" است. نگارنده در اين 
كتاب كوشيده است. دانش آموزان را در مطالعه كتاب درسي و درك مفاهيم عميق آن ياري دهد. در 
توضيح عبارات كتاب درسي، عالوه بر بيان معني، هرجا كه الزم بوده لغات و نكات دستوري آن نيز 
شرح داده شده است. همچنين به منظور غني سازي محتواي كتاب درسي، كادرهايي آورده شده اند 
كه هدف هر كدام با عنواني كه دارد مشخص شده است. در پايان كتاب بخشي باعنوان "واژگان و 
اعالم" آورده شده است. در اين بخش معاني واژگان و اصطالحات جديد يا دشوار هر درس بيان شده 
و همچنين از شخصيت ها و نيز مكان هاي جغرافيايي نام برده شده است و در هر درس معرفي شده اند. 

42. مالحاجي آقايي، محمدحسن. ادبيات فارسي1. تهران: كلك معلم ساجدي، 224 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزشي، »مدرسة كنكور«
 

چكيده: كتاب حاضر، از مجموعه كتاب هاي مفاهيم و نكته هايي را دانش آموزان در طول سال هاي 
دبيرستان به آن ها نياز دارند، بيان كرده است، آموزش درس ها به صورت نموداري و مفهومي عرضه 
شده است و تمامي نكات ادبي، لغوي و دستوري نيز شرح داده شده اند. مباحث بياموزيم و خودآزمايي ها 
نيز دقيقاً تشريح شده است. در پايان هر فصل پرسش هاي تشريحي و چهارگزينه اي استاندارد ارائه 

شده اند و در انتهاي كتاب هم نمونه سؤاالت هماهنگ كشوري با پاسخ درج شده اند. 
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 43. شجاعي، اميرنجات، نظري، مهدي. ادبيات موضوعي جامع. تهران: بين المللي گاج، 672 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش زبان و ادبيات فارسي، آزمون هاي دانشگاه، تاريخ ادبيات

چكيده: اين كتاب دربرگيرندة همة موضوعات شش گانة زبان و ادبيات فارسي )قرابت معنايي، زبان 
فارسي، آرايه هاي ادبي، معني واژه، امالي واژه و تاريخ ادبيات( است. در تأليف آن از سؤاالت آزمون هاي 
سراسري10 سال اخير، فني وحرفه اي، سراسري كارشناسي ارشد، آزمايشي سنجشي، سراسري گاج 
)از ابتدا تاكنون(،  و تأليفي ويژة ادبيات موضوعي استفاده شده است. الزم به ذكر است پاسخ كليدي 

سؤاالت در پايان كتاب و پاسخ تشريحي و آموزشي آن در جلد دوم آن گنجانده شده است. 

44. وودفين، روبرت. ارسطو. محمدفيروز كوهي. تهران: پرديس دانش، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: فلسفه و منطق
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم انساني، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: ارسطو، آموزش فلسفه، منطق، ديالكتيك

چكيده: ارسطو را به عنوان فرزانه ترين چهره اي توصيف مي كنند كه در تمامي اعصار زيسته است. 
مشكل بتوان براي تأثيري كه او بر فرهنگ، فهم و معرفت انساني گذارده است، هماوردي يافت. او 
سهم بسياري در گسترش علم اخالق، روان شناسي، زيست شناسي، سياست و نيز درك ما از ادبيات 
دارد. كتاب حاضر خواننده را به جهان ارسطويي، جهاني مملو از نظريه هاي گوناگون در زمينة منطق، 
علم، زيبايي شناسي و حتي روان شناسي رهنمون مي سازد. همچنين با مطالعة اين كتاب خواننده 
درخواهد يافت كه چرا برخي از انديشه هاي ارسطو در زمينة متافيزيك وجود، جوهر و عليت، امروز نيز 
در فلسفة مدرن موضوع بحث و مجادله هستند و چرا مي توان ادعا كرد كه مباحث پست مدرنيسم، بدون 

فهم نظريات ارسطو در زمينة ديالكتيك و نشانه شناسي، ناكامل باقي خواهند ماند. 
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45. مك  گراو، فيليپ سي. استراتژي هاي زندگي. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 168 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: روان شناسي، تحول، موّفقيت

چكيده: موضوع نوشتار حاضر، روان شناسي تحول و استراتژي هاي زندگي است. نويسنده در كتاب 
حاضر، موانع و داليل نپرداختن به مشكالت و در نتيجه بازنده ماندن در زندگي را توضيح داد و ده 
قانون مهم زندگي براي مقابله با مشكالت و داشتن هدف و رسيدن به نتيجه را با ارائه مثال ها و 
پرسشنامه هاي خودسنجي تشريح كرده است. وي در پايان كتاب، استراتژي هفت مرحله اي و مسائلي 
را مطرح كرده كه هر كس با استفاده از آن ها بتواند فرمول و راهنماي زندگي خود را يافته و در زندگي 

با غلبه بر مشكالت كامياب شود. 

46. پورقنبري قاضياني، ليال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، 48 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مديريت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش
 

چكيده: يكي از راه هايي كه نگرش انسان را به زندگي حفظ مي كند. داشتن نگرشي همراه با قدرداني 
به زندگي است. در همين لحظه در هر موقعيتي كه هستيد، هنوز هم چيزهايي وجود دارند كه بابت 
آن ها سپاسگزار باشيد؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و. .. اگر 
دائم به اين مورد فكر كنيد كه چه قدر خوش بخت هستيد و بابت آن سپاسگزار باشيد، اين نگرش به 
كل زندگي شما سرايت مي كند. فهرستي از همة چيزهاي باارزشي كه داريد، تهيه كنيد. هر زمان كه 

احساس افسردگي و كسالت كرديد، به آن مراجعه كنيد و آن را بخوانيد. 
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47. بختياري،  سعيد. اطلس جامع گيتا شناسي 91-90 ]اطلس[: راهنماي كامل جهان امروز. تهران: 
مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي، 112 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: جغرافيا

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: نقشه خواني، اطلس، گيتاشناسي، آموزش جغرافيا، كشورهاي جهان
 

چكيده: مطالب كتاب حاضر در هفت بخش تهيه و تنظيم شده اند: بخش نخست اين مجموعه به 
مطالب عمومي زمين، منظومة شمسي، سير تكاملي زمين از آغاز پيدايش تاكنون و همچنين، خالصه اي 
از »سيستم هاي تصوير نقشه«، اختصاص يافته است. بخش دوم با مجموعه  اي از اطالعات جغرافيايي 
آغاز مي شود و در ادامه نقشه اي طبيعي از جهان، نقشة سياسي جهان، جمعيت جهان، پوشش گياهي 
جهان و آب وهواي جهان آمده است. نقشة آسيا به صورت طبيعي و سياسي در ابتداي بخش سوم قرار 
گرفته و سپس از نقشة خاورميانه، نقشه هاي متنوعي از ايران درج شده است. در چهارمين بخش، پس از 
دو نقشة طبيعي و سياسي از اروپا، نقشة راهنماي اتحادية اروپا و نقشه هاي سياسي متعددي از كشورها و 
مناطق مهم اروپا آمده است. در بخش پنجم دو نقشة طبيعي و سياسي از آفريقا درج شده است و بخش 
ششم به قارة آمريكاي شمالي و مركزي اختصاص دارد. در بخش هفتم مجموعاً چهار نقشه طبيعي 
و سياسي از قارة آمريكاي جنوبي و در كشور مهم آمريكاي جنوبي، يعني برزيل و آرژانتين درج شده 
است. سپس به نقشه هاي طبيعي و سياسي كشورهاي نواحي استراليا و اقيانوسيه پرداخته شده است. 

بخش انتهايي كتاب به معرفي كل »كشورهاي مستقل جهان« اختصاص دارد. 

48. بختياري، سعيد. اطلس راههاي ايران 1391 ]اطلس[: تهران: مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي 
گيتا شناسي، 320 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: جغرافيا

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: اطلس، راه هاي ايران، آموزش جغرافيا، دورة متوسطه، نقشة خطوط هوايي

چكيده: در اين اطلس مجموعاً نام بيش از 15 هزار مكان جغرافيايي اعم از كوه، رود، درياچه، جزيره، 
روستا، شهر و. .. ذكر شده كه فهرست الفبايي و راهنماي موقعيت آن ها در دو بخش انتهايي كتاب 
آمده است. همچنين جدول مسافت شهرهاي مهم، مبادي ورودي و خروجي، و نقشة خطوط هوايي 

در كتاب گنجانده شده است. 
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49. مك ليمور، ميكايل. افسانه ها و قصه هاي ملل: افسانه هاي مردم ولز. خديجه مالمير. تهران: پنجره، 
48 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: داستان هاي انگليسي، افسانه هاي ولز، جشن بهاران، جشن هالووين

 
چكيده: ادبيات به داليل تاريخي و زباني جايگاه مهمي را در »ولز« به خود اختصاص داده است. 
فرهنگ ولز مبتني بر سنت گفتار است كه در قالب افسانه ها، اسطوره ها و داستان هاي ملي از نسلي به 
نسل ديگر نقل مي شود. كتاب »افسانه هاي مردم ولز« داراي چهار داستان براساس افسانه هاي ولزي 
به اين نام هاست: شب سنت بربجيد؛ شب جشن بهاران؛ شب سنت جان؛ جشن هالووين. هر كدام از 

اين داستان ها زيبايي خاصي دارد. 

50. عاشورا اردالن، آرمان. اقتصاد كنكور. تهران: خيلي سبز، 208 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: اقتصاد
پايه تحصيلي: دوم انساني

كلمات كليدي: اقتصاد

چكيده: اين كتاب از سه قسمت تشكيل شده است: 1. كادرهاي آموزشي: در اين قسمت سعي شده 
است مطالب درسي با مثال هاي ساده توضيح داده شود. 2. تست هاي آموزشي: هدف از اين قسمت 
يادگيري و تثبيت مطالبي است كه در قسمت كادرهاي آموزشي خوانده شده است. 3. تست هاي 
تكميلي: سطح دشواري اين تست ها باالتر از سطح كنكور است تا بدين وسيله مخاطبان با حل تست 

دشوارتر بتوانند آمادگي خود را باالتر ببرند. 
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51. كوهن،  ديويد. اگر فرزند خالق مي خواهيد؟. محمد كاوش نيا. اصفهان: كياراد، بصائر، شهيد 
حسين فهميده، 240 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدين، كارشناس
كلمات كليدي: شناخت، ادراك، رشد كودكان، پرورش خالقيت، رشد اخالقي كودكان، علوم تربيتي

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر اساسي ترين مسائل مرتبط با "رشد كودكان" را مورد بررسي قرار داده و 
بدين منظور مطالب كتاب را در 10 فصل تنظيم كرده است. فصل اول كتاب مقدمه اي اجمالي است در 
مورد تشريح و چگونگي رشد آن از تولد تا هنگام بلوغ. فصل دوم ناظر بر كار ژان پياژه است. فصل سوم 
به بررسي ديگر نظريه هاي رشد كودك از جمله نظريه هاي لف فيگوتسكي مي پردازد. فصل چهارم به 
مسئلة رشد اخالقي كودكان مي پردازد. فصل پنجم ناظر بر آن است كه كودكان درخصوص احساسات 
و عقايد ديگران چگونه مي انديشند. فصل ششم ناظر بر رشد حافظه و قلمرويي است كه روان شناسان 
كودكان را در اوج خالقيت شان بررسي مي كنند. فصل هفتم ناظر بر آزمايش هوش و ديگر شيوه هاي 
سنجش رشد ادراك است. فصل هشتم با شرح جزئيات بيشتري، تغذيه و طبيعت كودك را مورد بررسي 
قرار مي دهد. فصل نهم به مسائل رشد ادراك در كالس درس مي پردازد. فصل دهم نيز تأثير تلويزيون 

و رايانه را بر رشد فكري كودكان بررسي مي كند. 

52. اجاقلو، محمد. التنويرفي قواعدالعربية. رشت: دهسرا، 224 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: عربي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، دستور زبان عربي

چكيده: در اين كتاب قواعد درس هاي عربي اول عمومي، دوم انساني، دوم رياضي و تجربي، سوم 
انساني و سوم رياضي و تجربي گنجانده شده اند. برخي از ويژگي هاي اين كتاب عبارت اند از: ارائة نكات 
كليدي هر درس داخل جدول؛ ارائة مثال هاي فراوان با اعراب آن ها؛ ارائة دروس طبق ترتيب سرفصل 

كتاب هاي درسي؛ ايجاد امكان مرور مطالب سال هاي گذشته در هر پايه. 
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53. آتش پور، سيد حميد. الفباي مثبت گرايي )من و زندگي مثبت(: تهران: ابوعطا، 160 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين، كارشناس، مدير

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: مثبت نگري، روان شناسي، آموزش مهارت هاي زندگي، باورهاي منفي

چكيده: روان شناسي »مثبت نگر« به قابليت ها، توانايي ها و شكوفايي استعدادهاي انسان و تبديل شدن 
آدمي به آنچه در توان اوست، توجه دارد و تالش مي كند از قيد و بند باورهاي آسيب زاي موجود فراتر 
رود. جامعة فعلي به چنين باوري نياز دارد و بايد براي رسيدن به زندگي بهتر، موانع و باورهاي آسيب زاي 
خود را بشناسد و آن ها را نگرش هاي مثبت جايگزين كند. كتاب حاضر تالش مي كند ضمن توجه به 
طرد افكار و باورهاي منفي افراد، مثبت انديشي و مثبت گرايي را ترويج كند و توسعه دهد. بدين منظور 
مطالب كتاب در چهار فصل با اين عنوان هاي نگارش يافته است: تعريف و ماهيت روان شناسي 

مثبت نگر؛ شكل گيري باورهاي اساسي؛ تحول از طريق اهداف زندگي؛ عوامل مؤثر بر موّفقيت. 

54. حسني اردستاني، محمود. دانش فيزيك.  الكتريسيته ساكن. تهران: فاطمي، 198 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: فيزيك
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: الكتريسيته ساكن، آموزش فيزيك، راهنماي آموزشي، قانون كولن، قانون گاوس

چكيده: كتاب »الكتريسيته ساكن« نخستين جلد از مجموعة »دانش فيزيك« است كه مي كوشد 
تئوري هاي فيزيك را به زباني ساده براي مخاطبان شرح دهد. كتاب حاضر در شش فصل با اين 
عنوان ها نگارش يافته است: بار الكتريكي و نيروي الكتريسيتة ساكن؛ قانون كولن؛ ميدان الكتريكي؛ 
انرژي پتانسيل الكتريكي و پتانسيل الكتريكي؛ رساناي متعادل الكترواستاتيك؛ قانون گاوس و خازن. 
در پايان هر فصل، مسائلي با رعايت ترتيب زير عنوان هاي همان فصل و با سطح بندي ساده،  متوسط و 

دشوار آورده شده است. پاسخ هاي نهايي مسئله ها نيز در آخر كتاب گنجانده شده است. 
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 55. امين، محسن. زندگاني معصومان: امام باقر)ع(،  امام صادق)ع(،  امام كاظم)ع(،  امام رضا)ع(،
امام جواد)ع(،  امام هادي)ع(،  امام حسن عسگري)ع( . علي مرتضوي، علي چراغي. تهران: 

پنجره، 288 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: زندگاني نامه، امامان معصوم

 
چكيده: كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعة »زندگاني معصومان« است. در اين جلد به زندگاني امامان پنجم 
تا يازدهم پرداخته شده است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: روايات امام محمد باقر)ع(؛ 
ويژگي هاي قرن دوم در زمان امام صادق)ع( ؛ صفات اخالقي امام موسي كاظم)ع( ؛ فضايل و مناقب 
 امام رضا)ع( ؛ اندرزها، حكمت ها و آداب منقول از امام جواد)ع( ؛ صفات ظاهري و اخالقي امام هادي)ع(؛

مناقب و فضيلت هاي امام حسن عسگري)ع( . 

56. امين، محسن. زندگاني معصومان: امام علي )ع(  بخش اول. علي ناظميان. تهران: پنجره، 424 
ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: علي بن ابي طالب)ع(، زندگي نامه، امامت علي)ع(،  زهرا)س(، صلح حديبيه، وصيت غدير، 
حديث ثقلين

چكيده: كتاب حاضر جلد دوم از مجموعة "زندگاني معصومان )ع(" است و به زندگاني امام علي )ع( 
اختصاص دارد. نگارنده نخست ويژگي هاي جسماني و ويژگي هاي اخالقي امام علي )ع(  را بررسي كرده و 
 سپس فضايل امام را شرح داده است. در ادامه نيز به چنين موضوعاتي پرداخته است: داليل امامت علي)ع( ؛

 زهرا)س( ؛ علي در ماجراي صلح حديبيه؛ حديث غدير؛ وصيت ثقلين؛ وصيت پيامبر)ص( به علي)ع( . 
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57. امين، محسن. زندگاني معصومان: امام علي )ع(  بخش دوم. علي ناظميان. تهران: پنجره، 456 
ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

 كلمات كليدي: زندگي نامة امام علي)ع(،  خالفت، عثمان، بيعت، ابوبكر، جنگ هاي حضرت علي، نهج البالغه
 

چكيده: پس از قتل عثمان، اصحاب رسول خدا)ص( از مهاجران و انصار نزد علي)ع( رفتند و از او 
خواستند خالفت مسلمانان را بپذيرد. امام نپذيرفت و آن ها را نهي كرد. اما اصرار كردند. در نهايت امام 
به شرط اجراي عدالت و عمل به صالحديد خود، خالفت را نپذيرفت. اما كسي را به بيعت وادار نكرد و 
نيز گفت:  مراسم بيعت با من نبايد پنهاني و بدون رضايت مردم باشد. جلد سوم از مجموعة »زندگاني 
معصومان« به جنگ هاي امام علي)ع( و خالفت ايشان اختصاص يافته است. برخي از مباحث مطرح 
شده عبارت اند از: علي در زمان خالفت ابوبكر؛ جنگ جمل؛ جنگ صفين؛ باال بردن قرآن ها؛ صلح نامه؛ 

واليان مصر؛ جنگ با خوارج و نهروان؛ شرح هاي نهج البالغه. 

58. امين، محسن. زندگاني معصومان: امام مهدي )عج( . علي چراغي. تهران: پنجره، 192 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: امام مهدي، زندگي نامه، معصومان، آموزش ديني، غيب امام زمان، معتمد عباسي

چكيده: مهدي صاحب الزمان)عج(،  پس از ابو محمدحسن عسگري)ع(،  دوازدهمين امام مسلمانان و 
خليفة خداوند در ميان مردم است. ايشان در نيمة شعبان سال 255 ه. ق در »سامرا« در زمان خالفت 
معتمد عباسي متولد شد. به هنگام وفات امام عسگري)ع(،  حضرت مهدي )عج(. پنج سال بيشتر نداشت 
و در اين سن خداوند حكمت و فضل الخطاب را به وي عطا فرمود و وي را آيتي براي جهانيان قرار داد. 
از عمر پر بركت آن حضرت تا به امروز بيش از هزار سال مي گذرد. اين كتاب جلد ششم از مجموعة 
»زندگي معصومان« است كه به زندگي و مطالب مربوط به امام مهدي )عج( اختصاص دارد. برخي از 
مباحث كتاب عبارت اند از: نصيران امام مهدي )عج( به روايت اهل سنت؛ غيبت امام زمان؛ نشانه هاي 

ظهور مهدي )عج( . 
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59. براري جيرندهي، عباس. امالي كنكور. تهران: خيلي سبز، 168 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: امالي كنكور، پرسش و پاسخ، جدول هم آوايي، تست كنكور

چكيده: كتاب »امالي كنكور« دومين كتاب موضوعي از سلسله كتاب هاي »هفت خوان« است. 
در بخش اول كتاب تمرين امال و پاسخ نامة تمرين ها گنجانده شده است. بخش دوم به آزمون ها، 
پاسخ نامة تشريحي و پاسخ نامة كليدي اختصاص دارد. بخش سوم نيز شامل بخش الفبايي و جدول 

هم آوايي است. 

60. بلند، حسن. پرسمان: انگليسي )3(: تهران: بين المللي گاج، 180 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم كليه رشته ها
 كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، آزمون و تمرين، امتحان هماهنگ كشوري، تست كنكور، دستورزبان

 چكيده: كتاب حاضر، مجموعه اي طبقه بندي شده و جامع از نمونه سواالت امتحان نهايي هماهنگ 
كشوري و ميان ترم هاي شهرستان هاي مختلف به همراه فهرست واژگان، بررسي گرامر، پاسخ تشريحي 
و پرسش و تست از تمام مطالب كتاب است. كتاب »انگليسي3« مجموعه اي طبقه بندي شده و جامع 
از نمونه سؤاالت امتحان نهايي هماهنگ كشوري و استاني 10 سال اخير، به همراه پاسخ هاي كاماًل 
 تشريحي آن هاست كه بيش از هزار پرسش و تست از تمام مطالب كتاب را شامل مي شود. بخش هاي 
گوناگون هر درس به ترتيب عبارت اند از: واژگان جدي درس؛ آموزش گرامر؛ مرتب كردن كلمات؛ 
شكل صحيح كلمات؛ نقش زبان و تلفظ؛ امال؛ سؤاالت امتحاني؛ پاسخ تشريحي؛ تست كنكور؛ چند 

دوره سؤاالت هماهنگ كشوري؛ واژه نامة  الفبا. 



47دورةآموزشمتوسطهنظری12

61. بلند، حسن. انگليسي پيش دانشگاهي )1و2(: تهران: بين المللي گاج، 360 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ
 

چكيده: كتاب حاضر در هشت فصل براي دانش آموزان دورة پيش دانشگاهي 1 و2 تأليف شده است. 
بخش هاي متفاوت هر درس عبارت اند از: ترجمة روان و سليس پاراگراف به پاراگراف متن درس، با 
ذكر نكات مهم؛  ارائة فهرست واژگان، عبارات و اصطالحات؛ آموزش دستور زبان به همراه خالصة 
نموداري؛ ارائة يك آزمون نمونه پس از هر درس. ضمناً در انتهاي چهار درس اول و چهار درس دوم، 
يك دوره آزمون تستي جامع دربرگيرندة تمام نكات دستور زباني، واژگان مهم و »Reading« از 

كنكورهاي اخير و همچنين چند دوره سؤال هماهنگ كشوري ذكر شده است. 

62. غفارنيا، محمد. اينجا بهشت خداست!. قم: جمال، 96 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: نعمت هاي بهشتي، آموزش ديني، طبقات بهشت، جهنم دنيا

 
چكيده: نگارنده در هفت فصل به توصيف زيبايي ها و نعمت هاي بهشتي پرداخته است. بدين منظور 
نخست انواع نعمت هاي بهشتي را بيان كرده است. به موضوعاتي چون درهاي بهشت، طبقات بهشت، 

توصيف بهشت، به سوي بهشت، محرومان بهشت و بهشت و جهنم دنيا پرداخته است. 
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63. فرنس، فرانك. با ببر     ها قدم بردار. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 144 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: كاربرد فناوري، موّفقيت در كسب وكار، تمركز

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »زندگي مثبت« است. نگارنده در 10 فصل راه هاي رسيدن 
به موّفقيت را در دنياي تجارت بيان كرده است. عنوان هاي اين 10 فصل عبارت اند از: داستان من، 
روياپردازان، انسان هاي موّفق افرادي هدفمند؛ قدرت افراد؛ عادت هاي خوب؛ خالقانه فكر كنيد؛ مدبرانه 

عمل كنيد؛ عملكرد متعادل؛ بر كارتان تمركز كنيد؛ كاربرد تكنولوژي و باور تغيير و تمركز. 

64. شهريوري صدقي،  نادر. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان: با برده ها مي رقصد؛ كتاب اخالق. 
تهران: افق، 104 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: اخالق، خوب و بد، فلسفه اخالقي، فعل اخالقي

چكيده: در شرايط بحراني، در انتخاِب نجاِت پزشك و فردي معمولي اولويت با كيست؟. اگر انتخاب 
پزشك باشد با استدالل ادعا كه “من براي جامعه مفيدترم” آن فرد معمولي هم استدالل مي كند كه 
“ما هر دو انسان هستيم و هيچ ترجيحي نسبت به هم نداريم. حقوق اولية مشتركي داريم و كسي را 
بر ديگري اولويتي نيست”. به نظر شما حق با كيست؟. اين معما را چگونه حل كنيم؟. كدام تصميم 
اخالقي است؟. كانت فيلسوف بزرگ آلماني مي گويد: آدم آدم است، فرقي نمي كند كه چه كاره باشد. 
همين كه آدم است داراي حق و حقوقي است و فرقي با هيچ كس ديگري ندارد. پاسخ اصالت جامعه اي 
مي گويد كه پزشك اولويت دارد. تو به عنوان خواننده اين كتاب چه پاسخي داري؟. در اين كتاب 
بحث هاي جدلي فشرده اي از ديدگاه هاي متنوع در فلسفة اخالق آمده است. از وجدان اخالقي كانت، 

سود و فايده مداري فالسفة معاصر انگليس و نسبي گرايي سايرين تا ديدگاه افالطون و ارسطو. 
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65. هاوگن، برندا. بنجامين فرانكلين: دانشمند و دولتمرد. حسين بحري. تهران: ققنوس، 112 
ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: تاريخ
مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم انساني

كلمات كليدي: بنجامين فرانكلين، سرگذشت نامه، اياالت متحده، مخترعان، ادبيات نوجوانان
 

چكيده: كتاب حاضر، از مجموعة كتاب  هاي »شخصيت  هاي تأثيرگذار« است و به معرفي زندگي  نامة 
»بنجامين فرانكلين« دانشمند و دولتمرد آمريكايي اختصاص دارد. اين مجموعه براي نوجوانان تهيه 
شده و نثر آن ساده و روان است. سبك نگارش اثر روايي است و در آن از تصاوير و نقاشي  هاي مرتبط 
با زندگي »فرانكلين« استفاده شده است. هدف كلّي نويسنده، آشنايي نوجوانان با افراد مهم و تأثيرگذار 
در جوامع بشري است. ويژگي شاخص اثر، تالش براي جذابيت موضوع و استفاده از روش  هاي مختلف 

براي درك بهتر نوجوانان است. 

66. رحمتي  شهرضا، محمد. بوستان حجاب: 110 داستان، 110 روايت، 110 مسئله شرعي پيرامون. قم: 
جوانان مّوفق، 160 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: حجاب، داستان آموزشي، احاديث، تعليمات ديني، گفت وگو با نامحرم

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر نخست به شرح 110 داستان دربارة حجاب پرداخته است. سپس 110 
روايت و110 مسئلة شرعي پيرامون موضوع حجاب بيان كرده است. عناوين برخي از مطالب كتاب 
عبارت اند از: برترين زنان؛ افتخار به حجاب؛ اثر كتاب هاي ديني؛ حد حجاب؛ گفت وگو با نامحرم؛ حجاب 

گفتاري؛ حجاب و نماز. 
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67. قاسمي، رضا. بوي چفيه )خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران(: شهركرد: فراياد، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: جنگ ايران و عراق، خاطرات، آزادگان، جانبازان، ادبيات فارسي

چكيده: »خاطره« بُرشي از زندگي و آينة روشن تماشاي درون است و خاطرات »دفاع مقدس«، 
نمايشگاه ايمان و اخالص و پاكبازي نسلي است كه در آتش شكفت و همة آسمان را فاتح شد. اين 
كتاب پيوندگاه در نسل است: نسلي خاطره ساز و نسلي خاطره جو؛ پدري كه مي گويد و پسري كه 
مي شنود و جرعه جرعه  مي نوشد. اين خاطرات تصويري است يگانه از دو نسل كه خواننده را با خويش 
همراه و هم سفر مي سازد و با زيبايي و رسايي انديشه و روان خاطره سازان بيدار دل و حماسه آفرين 

آشنا مي كند.

68. خليلي بروجني، روح اهلل، قاسمي، معصومه. به علوم نانو خوش آمديد: كاوش هاي زيست محيطي 
ميان رشته اي دوره آموزش متوسطه. تهران: مدرسه، 172 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك، شيمي، زمين شناسي، زيست شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز، كارشناس
پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي، انساني و پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: نانو، فناوري، محيط زيست، راهنماي آموزشي، آموزش علوم تجربي

چكيده: نانو« يكي از جديدترين رشته هاي علوم است كه به دليل تأثير شگرفي كه در فناوري دارد، 
از توجه روزافزون برخوردار است. مهم ترين ويژگي علم نانو، ميان رشته اي بودن آن است. اين علم 
شاخه اي تلفيقي از علوم ديگر از قبل فيزيك، شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي محسوب مي شود. 
در اين كتاب محتواي يك برنامة آموزشي با عنوان »نانو براي زمين« در دو بخش آمده است: در بخش 
اول، مفاهيم مرتبط با علوم نانو در پنج فصل بيان شده اند. در بخش دوم، علوم نانو، با رهيافتي تلفيقي 
مبتني بر علوم پايه به دانش آموزان معرفي مي شود كه همراه با انجام چند آزمايش و »ميكروسكوب 
نيروي اتمي« و چگونگي رسم و تفسير داده هاي به دست آمده از آن آشنا مي شوند. اين شبكيه سازي در 

»دي وي دي« همراه با كتاب موجود است. 
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69. شيپ سايد، استيو. بهترين روش هاي ارائه. حسين فروغي اصل. تهران: سبزان، 104 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: كسب و كار،  روش هاي ارائه، شناخت مخاطبان

چكيده: كتاب حاضر ششمين جلد از مجموعة سازمان دهي اطالعات »مهارت هاي كليدي« در كسب 
و كار و زندگي است. موضوعات مورد بحث در اين كتاب عبارت اند از: تحقيق و برنامه ريزي؛ استفاده 
از طنزهاي ظريف و بجا؛ سازمان دهي اطالعات؛ چگونگي شناخت حالت و خوي مخاطبان و تعامل با 
آن ها؛ كنترل عوامل اخاللگر. همچنين، انواع گوناگون موقعيت ها و صحنه ها، از ارائه اي بدون استفاده از 
ابزارهاي الكترونيك گرفته تا برنامه هايي با تجهيزات مفيد ويدئو و انيميشن،  نظير پاورپوينت، پروژكتور 

و حتي استفاده از افراد كمكي ديگر را شرح داده است. 

70. كرسول، جان دبيلو. پويش كيفي و طرح پژوهش : انتخاب از ميان پنج رويكرد )روايت پژوهي، 
پديدار شناسي. . ( . حسن دانايي فرد، حسين كاظمي. تهران: صفار، اشراقي، 320 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم اجتماعي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: روش تحقيق كيفي، علوم اجتماعي، روش شناسي

چكيده: كتاب حاضر 11 فصل دارد. فصل اول آن ساختار كلي كتاب را توضيح داده است. در فصل 
دوم مقدمه اي درخصوص پيش فرض هاي فلسفي، جهان بيني ها يا پارادايم ها و نظرگاه هاي نظري مورد 
استفاده در پژوهش كيفي ارائه شده است. فصل سوم عناصر پايه اي طراحي يك مطالعة كيفي را مرور 
مي كند. در فصل چهارم هر يك از پنج رويكرد پژوهش كيفي )روايت پژوهي، پديدارشناسي، نظرية داده 
بنياد، قوم نگاري و مطالعة موردي( توضيح داده شده است. فصل پنجم به بررسي پنج مقاله متفاوت، 
به عنوان مدل هاي مناسب نگارش شده در حوزة پنج رويكرد مذكور پرداخته است. فصل ششم به 
مطالعة كيفي بيانية فلسفه، بيانية هدف و سؤال هاي پژوهش اختصاص دارد. فصل هاي هفت و هشت 
به ترتيب به گردآوري، تحليل و ارائة داده ها اختصاص دارد. فصل نهم اعتباريابي نتايج و استفاده از 
استانداردهاي ارزيابي را بيان مي كند. فصل دهم در مورد اعتباريابي، پايايي و استانداردهاي ارزيابي 

كيفيت پژوهش كيفي صحبت شده است. فصل يازدهم نيز به نتيجه گيري اختصاص يافته است. 
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71. امين، محسن. زندگاني معصومان: پيامبر اكرم)ص( . مصطفي گرگان بيك. تهران: پنجره، 368 
ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: زندگي محمد)ص(،  معصومان، آخرين پيامبر، آموزش ديني

چكيده: پس از مدت زماني طوالني كه پيامبري روي زمين نبود، خداي تعالي محمد )ص( را به عنوان 
خاتم پيامبران و ناسخ دين رسوالن پيش از خود به سوي مردمان از سايه و سفيد و عرب و عجم 
برانگيخت. در حالي كه زمين از شرف تا غرب آكنده از خرافات، هرزه گري، بدعت، زشت كاري و 
بت پرستي بود. پيامبر در برابر مشركان ايستاد و عالميان را به پرستش خداي يگانه دعوت كرد. اين 
كتاب جلد اول از مجموعة »زندگاني معصومان« است و به زندگي پيامبر اكرم )ص( اختصاص دارد. 
عناوين برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: اخالق و حاالت و آداب پيامبر)ص( ؛ بعثت پيامبر اكرم )ص( 
؛ دعوت پادشاهان به اسالم؛ جنگ هاي پيامبر)ص( ؛ ماجراي غديرخم؛ اوج گيري بيماري پيامبر)ص( 

؛ كلمات قصار پيامبر)ص( . 

72. امير ساالري، جواد. نگاه نو: پيك خود آموز ادبيات: قرابت معنايي وآرايه ادبي ويژه ي كنكور سراسري. 
تهران: بخشايش، 288 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، قرابت معنايي، آراية ادبي، 

پاسخ نامة تشريحي

چكيده: كتاب حاضر جلد اول مجموعة »قرابت معنايي و آرايه هاي ادبي« است. در بخش اول اين 
مجموعه ابتدا معني و مفهوم بيت هاي كتاب درسي به صورت طبقه بندي »درس، پايه و موضوع« ذكر 
شده است. سپس ابياتي خارج از كتاب درسي )غير از ابيات مطرح شده در سواالت كنكور سراسري( 
كه با بيت هاي كتاب درسي قرابت معنايي دارند، آورده شده اند. در پايان نيز ابيات معادل و هم مفهوم و 
تعداد 340 تست قرابت معنايي سراسري سال هاي اخير تا سال 1389 به صورت طبقه بندي درس، پايه 
و مضمون گردآوري شده است. بخش دوم كتاب به آرايه هاي ادبي اختصاص دارد. بدين منظور ابتدا 
آرايه هاي مهم به ترتيب داشتن اهميت در كنكور سراسري با ابيات غيردرسي در ذكر چند نمونه تست 
كنكور، آموزش داده شده اند، آن گاه تمرين هاي با پاسخ تشريحي زير عنوان »كار در منزل« براي هر 
آرايه آورده شده اند. در پايان اين بخش نيز حدود 150 تست آراية فراكتابي كنكور با پاسخ كامالً تشريحي 
آمده است. در پايان مجموعه سؤاالت ادبيات كنكور سراسري خارج كشور از سال 1384 تا 1389 و 

كنكور سراسري سال 1390 تمامي رشته ها  آمده است. 
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73. ساجدي، علي. تاريخ ادبيات. تهران: كلك معلم ساجدي، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي كليه رشته ها

 كلمات كليدي: آموزش تاريخ ادبيات، راهنماي آموزشي، پاسخ نامه، خالصه نويسي، آزمون هاي طبقه بندي شده

چكيده: كتاب حاضر حاوي تاريخ ادبيات سال هاي دوم، سوم و چهارم دبيرستان است. در اين كتاب 
سعي شده است مطالب تاريخ ادبيات متن درس ها و اعالم كه احتمال طرح سؤال از آن ها قطعي است، 
به صورت خالصه تدوين شوند تا هنگام مطالعه و مرور مطالب درس، به ذهن سپاري آن ها آسان شود. 

در پايان كتاب نيز آزمون هاي طبقه بندي شده به همراه پاسخ نامة آن ها گنجانده شده است. 

74. قاسمي، فريده. كتاب هاي طبقه بندي شده: تاريخ ادبيات ايران و جهان )1( سال دوم متوسطه 
رشته ي علوم انساني. تهران: گل واژه، 272 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم انساني
كلمات كليدي: تاريخ ادبيات ايران، نقد، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين

چكيده: طرح كلي كتاب حاضر به اين ترتيب است كه ابتدا رئوس مطالب هر درس، زير عنوان 
»سيماي درس« آمده است. سپس هر يك از رئوس دقيقاً مطابق مطالب كتاب تشريح شده است. در 
پايان هر بخش، خالصة آن »كه شامل چند درس است« براي مرور و يادگيري بهتر، آورده شده است. 
آن گاه سؤاالت چهارگزينه اي زير عنوان »خود را بيازماييد« گنجانده شده كه پاسخ آن ها در پايان كتاب 
آمده است. ضمناً چند دوره سؤال امتحاني نيم سال اول و دوم براساس بارم بندي آموزش وپرورش همراه 

با پاسخ سؤاالت آورده شده است. 
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75. نصيري كاشاني، حميد. تاريخ كنكور )سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي(: تهران: بين المللي گاج، 
364 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: تاريخ

پايه تحصيلي: دوم و سوم انساني، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش تاريخ، تمرين و آزمون، راهنماي آموزشي، پرسش هاي كنكور

چكيده: كتاب حاضر براي دانش آموزان سال هاي دوم و سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي تهيه و تأليف 
شده است. نگارنده در ابتداي هر درس، درس نامة كاملي در اختيار دانش آموزان قرار داده است. سپس 
پرسش هاي چهارگزينه اي كنكور سراسري و آزاد را مطرح كرده است. همچنين براي يادگيري بهتر 
 دانش آموزان تست هاي تكميلي ارائه داده است. در پايان سؤاالت پاسخ نامه ها به صورت كليدي آورده شده اند.

 

76. فرهاديان، رضا. تربيت برتر: آنچه والدين و معلمان بايد بدانند. تهران: موسسه بوستان كتاب ) مركز 
چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه(، 124 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين
كلمات كليدي: تربيت كودك، شبكة ارتباطي اعضاي خانواده، پرورش اخالقي، برقراري ارتباطي با 

كودك و نوجوان

چكيده: كودك موجودي است كه براي تربيت و باور كردن استعداد هايش بايد وي و روش هاي ارتباط 
با او را شناخت. در اين ميان ارتباط در اولين جايگاه تربيت قرار دارد. يكي از نيازهاي اساسي والدين و 
معلمان در تربيت و پرورش اخالقي كودكان، برقراري ارتباط سالم با آن هاست كه همين ارتباط، اولين 
و مهم ترين زمينة رشد و پرورش اخالقي آنان است. از اين رو، بهترين معياري كه بر اساس آن تربيت 
و كيفيت پرورش اخالقي كودكان را مي توان ارزيابي كرد، شبكة ارتباطي اعضاي خانواده با يكديگر 
است. كتاب حاضر سي و سومين جلد از مجموعة »اخالق و علوم تربيتي« است. مؤلف در اين كتاب به 
نقش ارتباط، روش هاي ارتباط با كودكان و نوجوانان، مراحل شكل گيري مقررات اخالقي در كودكان 

و نوجوانان، تأثير ارزشيابي تحصيلي بر شخصيت كودكان پرداخته است. 
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77. ستاري، جالل. تهران در قاب شعر )دنباله اسطوره تهران(: تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 
86 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: تهران در ادبيات، پايتخت ايران، زندگي در تهران

چكيده: كتابي كه با عنوان »تهران شهر« يا »تهران در قاب شعر« براساس پژوهش در زندگي مردم 
تهران تهيه شده و قرار است در چند جلد به خوانندگان عرضه شود. موضوعات و مضامين كتاب هم 
روند زندگي فرهنگي را در تهران )از زماني كه تهران پايتخت شد( در برمي گيرد، هم نگاهي دارد به 
آنچه از تهران در فرهنگ امروزين فرهنگ سازان عرضه شده است. يعني در اين كتاب هم كيفيت 

زندگي جامعه مورد نظر است و هم چگونگي انعكاس حضور اين شهر در آثار فرهنگي و هنري. 

78. عالقه بند، علي. جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: روان، 202 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: جامعه شناسي تربيتي، آموزش وپرورش، سير تحول جامعه شناسي

چكيده: اين كتاب براي تدريس در دورة كارشناسي علوم تربيتي تأليف شده و هدف اصلي از تأليف آن، 
آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و مباحث كلي جامعه شناسي آموزش وپرورش و رويكردهاي نظري 
جامعه شناسي به آموزش وپرورش است. مطالب اين كتاب با تكيه بر مفاهيم و اصول جامعه شناسي 
در 10 فصل نوشته شده است. در فصل هاي يك تا هشت كتاب، پس از بحث دربارة رابطة جامعه و 
آموزش وپرورش، تعاريف مقدماتي جامعه شناسي و معرفي رويكردهاي نظري آن آمده است. سپس 
آخر شامل  دو فصل  گرفته اند.  قرار  مطالعه  مورد  اجتماعي آن  كاركردهاي  و  آموزش وپرورش  نهاد 
معرفي رويكردهاي جامعه شناختي به آموزش وپرورش، توضيح نظريه هاي جديد  و مطالعه سير تحول 

جامعه شناسي آموزش وپرورش است. 
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79. ريكو، ديويد. جرأت اعتماد. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 96 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، والدين، كارشناس، مدير

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: اعتماد، صحبت، جرأت، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده: يكي از واقعيت هاي زندگي اين است كه عده اي از افراد قابل اعتماد و عده اي ديگر، غيرقابل 
اعتمادند. وظيفة ما اين است كه وفاداري ديگران را با آغوش باز بپذيريم و قدردان آن باشيم. در مقابل 
خيانت ديگران هم تسليم نشويم، اما به فكر انتقام نيز نباشيم. اثرها خبر از مجموعه كتاب هاي »زندگي 
مثبت« است. و به موضوع اعتماد اختصاص دارد. نگارنده در اين كتاب نخست به تعريف اعتماد و منشأ 
آن در زندگي عاطفي مي پردازد. پس به چهار مسير پيش روي اعتماد، يعني اعتماد به ديگران، اعتماد به 

خود، اعتماد به حقيقت و اعتماد به قدرت برتر يا مسير معنوي اشاره مي كند. 

80. دلير نخجواني، ريتا. جغرافيا )2( رشته انساني دوره دبيرستان. تهران: استادان قلم، 80 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: جغرافيا
پايه تحصيلي: دوم انساني

كلمات كليدي: جغرافيا، راهنماي آموزشي، آزمون ها

چكيده: كتاب حاضر با هدف يادگيري درس جغرافيا، براي دانش آموزان سال سوم انساني نگاشته شده 
است. نگارنده نخست در هشت فصل خالصه اي از مطالب درسي را بيان كرده سپس دوازده آزمون 

خرداد، شهريور و دي ماه از سال هاي 87 تا 91 را ارائه داده است. 
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81. كاريان، شادي. جغرافيا سال دوم متوسطه كليه رشته ها. تهران: گل واژه، 192 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: جغرافيا
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش جغرافيا، راهنماي آموزشي، تمرين و آزمون، پاية دوم

چكيده: كتاب »جغرافيا سال دوم دبيرستان« داراي 10 فصل در قالب 18 درس است. نگارنده در اين 
مجموعه سعي كرده است با در نظر گرفتن طرح درس ساالنه، با همان شيوة آموزشي در كالس درس 
مطالب را ارائه دهد. بدين منظور قبل از تدريس هر درس، ابتدا اهداف كلي و رفتاري را شرح داده و 
سپس به موضوع پرداخته شده است. قسمت هاي متفاوت كتاب عبارت اند از: سيما درس؛ مروري بر 
درس به همراه سؤاالت امتحاني با پاسخ تشريحي؛ خود را بياموزيد چهارگزينه اي؛ آزمون ها. الزم به 

ذكر است پاسخ سؤاالت در پايان هر آزمون آمده است. 

82. نصيري كاشاني، حميد. جغرافياي كنكور )سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي(: تهران: بين المللي 
گاج، 256 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: جغرافيا

پايه تحصيلي: دوم و سوم انساني، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: جغرافيا، راهنماي آموزشي، آزمون ها، پاسخ ها

چكيده: كتاب حاضر با تأكيد بر يادگيري مفاهيم اساسي جامع كنكوري بر آموزش مفهومي و تبيين 
نكات مهم كتاب هاي پايه هاي دوم و سوم و پيش دانشگاهي پرداخته است. اين كتاب عالوه بر آموزش 
كامل متن درس، با ارائه مجموعه آزمون هاي چهارگزينه اي تأليفي، سراسري و آزاد خوانندگان را با 

عنوان پرسش هاي متنوع چهارگزينه اي آشنا مي سازد. 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 58

83. بهروزي، مژده. چرا با حجاب شدم؟. انتخاب آگاهانه، دفاع عاقالنه انگيزه و داليل انتخاب 
پوشش اسالمي از زبان دختري كه زماني بي حجاب بود. صد و ده دليل براي انتخاب حجاب اسالمي. 

قم: جوانان مّوفق، 114 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: حجاب، آموزش ديني، پوشش اسالمي، دورة متوسطه

چكيده: در اين كتاب 110 دليل براي انتخاب پوشش اسالمي بيان شده است. مطالب كتاب در چهار 
بخش به اين شرح تنظيم شده اند: در بخش اول داليل عقلي و منطقي براي انتخاب پوشش اسالمي 
بيان مي شود. بخش  هاي دوم و سوم به ترتيب به آيات قرآن و روايات اهل بيت اختصاصي دارند. بخش 
پاياني كتاب نيز داستان ها و وقايع عبرت آموز را شرح مي دهد. حجاب و امنيت، حفاظ حجاب، كودكان 
بي سرپرست، دستور قرآن مجيد، حجاب رفتاري، سن حجاب، چادر بهتر است يا مانتو؟.، گفت وگو با زن 

مسيحي و سخن بزرگان برخي از عنوان هاي كتاب هستند. 

84. رحمتي شهرضا، محمد. چرا و چگونه نماز بخوانيم؟. 110 دليل براي چرايي نماز  خواندن، بيان 
داليل عقلي براي نماز خواندن. .. . قم: جوانان مّوفق، 160 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: داليل عقلي خواندن، نماز، فلسفه، احاديث، داستان هاي نماز، آموزش نماز

چكيده: در دين مبين اسالم ارتباط پيوستة بنده با پروردگار عالم مورد توجه ويژه است. اين ارتباط با 
خالق هستي به حدي براي تكامل انسان ضروري دانسته شده كه به هر فرد مسلمان واجب گرديده 
است در شبانه روز پنج مرتبه در محضر پروردگار خويش سر بر سجده آورد و اظهار خشوع و بندگي 
نمايد. دراين شماره از مجموعه كتاب هاي “كوتاه و گويا”، بيش از 400 نكتة خواندني دربارة نماز 
گنجانده شده است. و داستان هاي نماز، ترجمة اذكار نماز، احكام نماز، طريقة نماز خواندن و وضو گرفتن 

برخي از مطالب خواندني اين كتاب هستند. 
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اين  گاو ها  همه ي  چرا  بي پايان«:  پاسخ هاي  نخستين؛  پرسش هاي  حسين.  شيخ االسالمي،   .85
رنگي اند؟.: كتاب زبان. تهران: افق، 104 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانش آموز، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: معماي زبان، معني، فلسفه

چكيده: بعضي ها مي پرسند: آيا خارجي ها هم غمگين مي شوند يا اينكه انگليسي زبان ها sad مي شوند 
و عرب ها حزين و اسپانيايي ها... در اين كتاب با پاسخ هاي متفاوتي در جواب به اين پرسش روبه رو 

مي شويم؛ پرسش هايي كه هدف اصلي آن ها پاسخ به يك سؤال جدي تر است »زبان چيست؟.«

گام  به  گام  آموزش  دهيم؟.  پرورش  پژوهشگر  را  دانش آموزان  چگونه  مري.  كلت،   .86
پژوهش به دانش آموزان )فرزندان( . پژوهش دانش آموزي. .. ابوالفضل بختياري. تهران: انجمن 

اوليا و مربيان، 302 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: تربيت پژوهشگر، آموزش روش تحقيق، نوشتن گزارش

چكيده: اين كتاب روش علمي تحقيق را به شيوه اي ساده و روان به مربيان، معلمان، دانش آموزان و 
پدران و مادران معرفي مي كند. همچنين مهارت انجام پژوهش را به صورت عملي به خود دانش آموزان 
نشان مي دهد. كتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلة نوشتن گزارش پاياني به زبان 
ساده بيان مي دارد و نكاتي مانند پيدا كردن راه خود در يك گزارش  پژوهشي، پرورش مهارت هاي 
پيشرفتة خواندن، تندخواني، اخالق در پژوهش، صورت بندي يك سؤال پژوهشي، جمع آوري داده ها، 

فن مصاحبه، پرسش نامه ها و نظرخواهي ها، و... را آموزش مي دهد. 
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87. كاليش، كارن. چگونه سخنراني جذاب ارائه كنيم. مسعود كسايي. تهران: همشهري، 152 
ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، مدير

كلمات كليدي: مهارت هاي سخنراني، اضطراب سخنراني، سخنراني موّفق

چكيده: سخنراني براي گروهي از افراد شايد يكي از مشكل ترين و ناراحت كننده ترين فعاليت هاي 
ممكن باشد. در ارائة يك سخنراني. شما در مقام سخنران الزم است ارزيابي دقيقي از اثر ويژگي هاي 
مشخص خود بر پيام تان داشته باشيد و پيوسته در راستاي رفع نقص ها و تقويت نقاط قوت خود كوشش 
كنيد. كتاب حاضر حاوي اطالعات، رهنمودها و پيشنهاد هاي متعدد براي ارائه يك سخنراني موّفق 
است. از جمله مباحث مطرح شده در كتاب مي توان به اين موارد اشاره كرد:  روش هاي شروع يك 
سخنراني؛ استفاده از امكانات سمعي و بصري؛ چگونگي تمرين يك سخنراني؛ روش مؤثر استفاده از 

دست ها؛ پوشيدن لباس مناسب؛ اضطراب سخنراني؛ ارائة سخنراني. 

88. مكسول، جان سي. چگونه فردي با نفوذ باشيم؟.چگونه بر زندگي خود و ديگران تأثير مثبت بگذاريم. 
مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 232 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، والدين، كارشناس، مدير
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: موّفقيت، نفوذ فردي، آموزش مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي

چكيده: يكي از اساسي ترين مهارت هاي فردي افراد، قدرت نفوذ آن هاست. براي رسيدن به اين 
مهارت، آموزش پذيري شخص در اولويت قرار دارد. نويسندگان اين كتاب، با قلمي شيوا و رسا به 
خوانندگان كمك مي كنند. استعدادهايشان را بشناسند و به اكسير نفوذ در قلب انسان ها دست يابند؛ 
بدون آنكه خواستة خود را به آن ها تحميل كنند. بدين منظور مطالب كتاب را در 10 فصل با اين عناوين 
آورده اند: فرد با نفوذ با ديگران صادق است؛ فرد با نفوذ باعث رشد ديگران مي شود؛ فرد با نفوذ بهتر 
درك مي كند، فرد با نفوذ ديگران را بزرگ مي كند؛ فرد با نفوذ با ديگران ارتباط برقرار مي كند؛ فرد با 

نفوذ، افراد با نفوذ بيشتري را مي پروراند. 
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89 . شهريوري صدقي، نادر. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان: چه رفتاري خواهم داشت وقتي 
تيراندازي شروع شود؛ كتاب هستي شناسي. تهران: افق،72 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانش آموز، دانشجويان مراكز تربيت معلم
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: هستي، تجربة زيسته، زندگي، فلسفه، موقعيت مرزي

چكيده: نامه اي ربوده شده و هيچ كس نمي تواند پيدايش كند. اما آيا اصاًل نامه اي وجود داشته است؟. 
و آيا اصواًل چيزي را كه وجود داشته است، مي توان شناخت؟. اصاًل نامه كدام است؟. چه كسي نامه را 
نوشته و چه كسي خوانده است؟. نويسنده در كتاب حاضر به دنبال پاسخ اين پرسش ها و مجموعه اي 

از پاسخ هاست و از مخاطبان مي خواهد، اين كتاب را با نگاهي فلسفي ورق بزنند. 

90. سميعي، مازيار. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان: چه كسي بود صدا زد اصغر؟.؛ كتاب 
شناخت. تهران: افق، 120 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، مدير
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، شناخت، علم، ادراك

چكيده: ما درمورد چيزهاي متفاوت به شيوه هاي مختلفي قضاوت مي كنيم. مثاًل مي گوييم فالن 
آهنگ »قشنگ« است و بهبمان تابلو »زشت«. شايد هم بگوييم كار ديروزت »زشت« و كار امروزت 
»قشنگ« بود، اما درواقع منظورمان اين است كه آن كار »بد« و اين كار »خوب« است. يا ممكن است 
بگوييم 5= 2+2 غلط است. اين سه شيوة قضاوت سه حوزة متفاوت را درست مي كنند: هنر، اخالق، 
شناخت. كتاب »شناخت« هفتمين كتاب از مجموعة هشت جلدي »پرسش هاي نخستين، پاسخ هاي 
بي پايان« است كه پرسش هايي را كه مكاتب فلسفي قديم و جديد و نخله هاي معاصر غربي به ويژه 
اروپايي در مورد شناسايي و شناخت شناشي مطرح كرده اند، همراه با پاسخ هاي داده شده به آن ها 

گزارش كرده است. 
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91. طارمي، حسن. حديث شناس جامع )مروري بر زندگي و آثار عالمه مجلسي(: تهران: همشهري، 
163 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: زندگي نامه، آثار عالمه مجلسي، انديشمندان ايران و اسالم

چكيده: موضوع كتاب حاضر، مروري بر زندگي، احوال و افكار و آثار »عالمه مجلسي« است. اين 
اثر، سي وششمين دفتر از مجموعه »انديشمندان ايران و اسالم« است كه با هدف آشنايي نسل جوان 
با بنيان گذاران ايراني و اسالمي فرهنگ و تمدن بشري منتشر مي شود. مطالب اين دفتر در 5 فصل 
تدوين شده است كه طي آن گزارش تقديمي از زندگي عالمه، روزگار و زادگاده مجلسي، كارنامه علمي 
و اجتماعي، آثار و شاگردان و شرح بحاراالنوار تبيين و بررسي شده است. زبان نگارش اثر، روان و 

علمي - تحليلي است. 

92. مونيكا، ام. حيات در كيهان. محمد رحيمي. تهران: سبزان، 120 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: فيزيك
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: حيات، سياره ها، منظومة شمسي، كيهان، آموزش فيزيك

چكيده: همة سياره ها )و ماه هاي آن ها( با دنباله دارها و سيارك هايي كه حامل تركيبات آلي هستند، 
بمباران شده اند. شش سياره از هشت سيارة موجود در منظومة خورشيدي ماه دارند و بسياري از آن ها 
حاال يا در گذشته جو داشته اند. با اين حال، زمين داراي ويژگي هاي خاص زيادي است كه آن را از ديگر 
جرم هاي موجود در منظومة خورشيدي متمايز مي كند. اگر اين ويژگي ها علت اصلي وجود زندگي روي 
آن باشند، آن گاه براي جست وجوي زندگي در ديگر اجرام منظومة خورشيدي بايد به دنبال شواهدي 
مبني بر وجود اين ويژگي ها يا ويژگي هاي مشابه باشيم. نگارندة كتاب با در نظر گرفتن چگونگي تكامل 
زندگي در زمين، به جست وجوي احتمال هاي مشابه در محيط ها و سياره هاي ديگر منظومة خورشيد و 
وراي آن مي پردازد. برخي از عنوان هاي كتاب عبارت اند از: عنصرهاي تشكيل شونده در ستاره ها؛ زندگي 
در كجاي زمين آغاز شد؟.؛ زندگي در ديگر مكان هاي منظومة خورشيدي؛ نشانه هاي زندگي فرازميني از 

راه دور؛ به دنبال منشأ حيات در دنباله دارها. 
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93. به پژوه، احمد. خانواده و كودكان با نياز  هاي ويژه. تهران: آواي نور، 528 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: روان شناسي
مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس

 كلمات كليدي: آموزش خانواده، رفتار والدين، روان شناسي، كودكان معلول، كودكان داراي نيازهاي ويژه

و  پرورشگاه  اصلي ترين  و  بي بديل، مهم ترين  و  نهادي مقدس  به عنوان  چكيده: بي شك خانواده 
آموزشگاه فرد محسوب مي شود و يكي از نهادهاي آموزشي و پرورشي اصلي جامعه است. بنابراين 
آموزش خانواده ها، به ويژه خانواده هايي كه داراي فرزندي با نيازهاي ويژه هستند، به طور مضاعف 
احساس مي شود. تولد و حضور كودك داراي نيازهاي ويژه آثار نامطلوبي بر خانواده  و اعضاي آن و 
روابط خانوادگي بر جا مي گذارد. گاهي موجب نارضايتي زناشويي والدين و بروز مشكالتي در كاركرد 
خانواده و ابتالي والدين به استرس و اضطراب مي شود. بنابراين ضرورت آگاه سازي اين نوع خانواده ها 
و ارائه خدمات مشاوره اي، حمايتي و توان بخشي زودهنگام و به هنگام امري حياتي است. كتاب حاضر 
در حوزة خانواده و كودكان داراي نيازهاي ويژه تأليف شده است و يك راهنماي جامع، كاربردي و 
مفيد براي پدران و مادراني كه صاحب فرزند يا فرزندان داراي نيازهاي ويژه هستند، محسوب مي شود. 
عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: نقش شير مادر در رشد نوزاد و كودك، رضايت زناشويي 
در والدين كودكان كم توان ذهني؛ خانواده و كودك داراي ناتواني يادگيري؛ خانواده و كمك داراي 
آسيب شنوايي؛ خانواده و كودك در خود مانده؛ روش هاي اصالح نگرش نسبت به كودكان داراي 

نيازهاي ويژه. 

94. رمضاني، جواد. دانستني هاي علمي: خزندگان و پرندگان. مشهد: صيانت، 100 ص، 1391
قطع: خشتي 

موضوع درسي: زيست شناسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: خزندگان، پرندگان، آموزش علوم تجربي

چكيده: اين كتاب داراي دو قسمت است: در قسمت اول بعد از اشاره به تكامل خزندگان، فوايد آن ها 
براي انسان درج شده است. در ادامه مشخصات عمومي و طبقه بندي آن ها آمده است. شخصيت 
عمومي الك پشت ها، سوسمارها، مارها، واكنش هاي رفتاري و نيز طبقه بندي كروكوديل ها و تفاوت 
و شباهت آن ها با تمساح ها مطالب بعدي قسمت اول هستند. تكامل پرندگان، داليل انقراض اغلب 
گونه هاي پرندگان، فوايد، مشخصات عمومي،  ساختمان و اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، و طبقه بندي 
پرندگان به انواع بد پرواز و بي باالن، اردك ها، لك لك ها، درناشكل ها و. .. تغذية پرندگان، دماي بدن 
آن ها چگونگي النه سازي پرندگان و. .. موضوع هاي قسمت دوم كتاب هستند. تصويرهاي رنگي كتاب 

به درك مطالب بسيار كمك مي كند. 
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95. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: دانش و هنر شاد زيستن. تهران: آرمان رشد، 64 ص، 1390
قطع: بياض

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: خوش بختي، موّفقيت، آموزش و عادت هاي زندگي، هنر شاد زيستن

چكيده: كمتر كسي روي كرة خاك زندگي مي كند كه نخواهد شاد باشد. همة ما انسان ها در زندگي 
به دنبال شادي و خوش بختي هستيم. اما سؤال اساسي اين است كه شادي را كجا مي توان جست وجو 
كرد؟. آيا مي توان به شادي واقعي دست يافت يا آرزويي محال است؟. كتاب حاضر يكي از مهارت هاي 
زندگي را كه همانا دانش و هنر شاد زيستن است، شرح مي دهد. راز شاد زيستن، ذهن ما طبق اصول 
مشخصي كار مي كند و چگونه به سوي موّفقيت گام برداريم از جمله عنوان هاي مطالب كتاب هستند. 

96. بحريني دشتي، احمد. دانش هاي قرآني. قم: سلسله، 248 ص، 1390
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: دانش، قرآن، مسابقات

چكيده: در اين مجموعه، مطالب متنوع و جالبي جمع آوري شده اند كه زيرعنوان هاي مسابقات، معماها، 
دانستني ها، پرسش هاي قرآني، معماهاي پيامبران، خودآزمايي، عالئم، نام سوره ها در قرآن، امثال قرآن 

و ضرب المثل هاي قرآني تنظيم و ارائه شده اند. 
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97. ذاكر عباسي، محمدرضا. دايرئالمعارف مشاوره تحصيلي. تهران: پليكان، 391 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: علوم تربيتي، كتاب هاي مرجع
مخاطب: معلم، كتابدار، كارشناس

كلمات كليدي: دايرئالمعارف، مشاورة تحصيلي، آزمون سراسري، دانشگاه هاي برتر ايران

چكيده: كتاب حاضر مجموعه اي كامل از همة مباحث مربوط به مشاورة تحصيلي است. عنوان هاي برخي 
از اين مباحث عبارت اند از:  انگيزش تحصيلي؛ يادگيري؛ آشنايي با آزمون سراسري؛ محاسبة نمره خام و 
نمرة ترازو نحوة تأثير سوابق تحصيلي؛ روش مطالعة صحيح ويژة كنكور سراسري؛ اصول انتخاب رشته 
در دانشگاه سراسري؛ معرفي رشته هاي دانشگاهي، تيپ هاي شخصيتي و نحوة برخورد مشاور با آن ها؛ 
اضطراب امتحان و آرام سازي؛ آشنايي با كتاب هاي دورة متوسطه؛ رتبه بندي دانشگاه هاي داخل كشور 
 و پراكندگي دانشجويان در رشته هاي دانشگاهي؛ آموزش از راه دور و معرفي دانشگاه هاي برتر ايران.

98. اسميت، پتي. دايرئالمعارف دانستني هاي علمي. مهدي چوبينه، كوروش اميري نيا، حسين 
الوندي، محمدمهدي ناصري، شهرناز بخشعلي زاده، حسين دانشفر، مسعود جواديان. تهران: محراب 

قلم، 304 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: دانستي هاي علمي براي كودكان، دايرئالمعارف، شناخت جهان

چكيده: اين مجموعه حاوي گزيده هاي موضوعي از موضوع هاي گوناگون كتاب هاي بدن انسان، 
جانوران، فناوري، طبيعت، علوم و مبحث دايناسورهاست. تصويرهاي جذاب و افزوده هايي مانند نوارهاي 
رنگي حاشيه ها كه به شما نشان مي دهند در كدام فصل كتاب هستيد، پرسش ها، اطالعات تكميلي، 
پيوندهاي گوناگون و... كارآيي آموزشي كتاب را بيشتر مي كنند. مطالعة اين كتاب به بچه هاي عالقه مند 

به شناخت بيشتر دنياي اطرافشان كمك مي كند. 
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99. لوبوم، ژوئل. دايرئالمعارف وسيله ها چگونه كار ميكنند؟. مهدي ضرغاميان. تهران: محراب 
قلم، 156 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: كتاب هاي مرجع

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: دايرئالمعارف، ابزار و وسايل الكتريكي، وسايل زندگي

چكيده: مخاطبان در اين دايرئالمعارف با طرز كار 250 دستگاه و ماشين، شامل رايانه، تلفن همراه، 
دزدگير، اجاق مايكرو، جرثقيل، پله برقي، تله كابين، گوش پزشكي، ربوت جراحي،  كارت عابربانك، 
زودپز، هواپيما، شاتل فضايي و. .. آشنا مي شوند. در صفحه هاي سبز كتاب، به شرح و بسط اصول و 
قواعد علمي و تكنيكي هر موضوع آمده است. ابزار و وسايل برقي كه در كتاب حاضر به آن ها پرداخته 
شده است، وسايلي هستند كه در خانه، در شهر، در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفاده اند و 

چهار بخش كتاب را به خود اختصاص مي دهند. 

100. آتش پور، سيدحميد. در بي ارزشي و ارزشمندي آدمي. تهران: ابوعطا، 248 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، كارشناس

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: خودارزشيابي، عزت نفس، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده:  بسياري از خألهاي وجودي ما،  نشانة شكست در يافتن ارزش ها و معني پيدا كردن حضورمان 
در اين زندگي است. كشف معنا و ارزش، براي درك هويت خود ضروري است. براي يافتن هويت 
خويش الزم است معناي انسانيت و منحصر به فرد بودن خود را درك كنيم و از ترس هاي وجودي 
كه مي توانند يكسره هاي عاطفي ما را آسيب پذير سازند، رهايي يابيم. نگارنده در كتاب حاضر، ضمن 
بررسي الگوي خود تحليلي تعاملي، به بيان موضوعات مرتبط با نظرية خود تحليلي - تعاملي پرداخته 
است. برخي از موضوعات اين كتاب عبارت اند از: رشد ارتباط با خود؛ درك خود از طريق ديگران؛ قدرت 
انتخاب؛ رهايي از كنترل ديگران؛ غلبه بر ترس از مرگ؛ كنترل خشم؛ فهم رفتارهاي وسواس گونه؛ 

رهايي از خجالت. 
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101. احدزاده، علي. در پيشگاه يك شيميدان بزرگ امام جعفر صادق)ع(: ادربيل: ياوريان، 104 
ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: شيمي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: زندگي امامان، امام جعفر صادق)ع(،  امام باقر)ع(،  منصور عباسي، تاريخ اسالم

چكيده: حضرت امام جعفر صادق)ع( در ربع آخر قرن اول هجري در بيت امامت و واليت و در شهر 
نبوت به دنيا آمدند. در باب شأن و جايگاه حضرت امام سخنان و مطالب بسياري گفته شده است. او را 
فردي عالم، زاهد، مستجاب الدعوه، عابد، خاشع، اديب و. .. خوانده اند. ايشان ششمين پيشواي جامعة 
اسالمي پس از وفات حضرت رسول اهلل هستند. پيش از ايشان پدر بزرگوارشان، حضرت امام باقر)ع( 
پيشواي مردم بودند. امام جعفر صادق)ع( در بيست وپنجم شوال از سوي منصور عباسي به وسيلة زهر 
مسموم و شهيد شدند. در نوشتار حاضر با اشاره به اوضاع فرهنگي جامة اسالمي در دورة امامت حضرت 
صادق)ع(  و بيان مختصري از زندگي آن حضرت، ابعادي از شخصيت علمي آن بزرگوار، به خصوص 

در رشتة شيمي به اختصار بيان شده است. 

102. رحمتي شهرضا، محمد. كوتاه و گويا. دردانه رسالت: صدوده داستان، صدو ده روايت از زندگي 
حضرت زهرا سالم اهللّ عليها. قم: جوانان مّوفق، 160 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: فضايل فاطمه زهرا، زندگي نامه، حضور زن در جامعه، خطبة فدكيه

چكيده: با تولد حضرت زهرا)س( و مشاهدة سيرة عملي پيامبر اكرم)ص(،  نگرش به زن و دختر 
تغيير بنيادي پيدا كرد. خضوع و احترام مسئوالنه پيامبر خدا در برابر فاطمه زهرا)س(،  حضور فاطمه 
زهرا)س( در جبهه هاي جنگ و عرصه هاي اجتماعي، عدم پذيرش خواستگاران ثروتمند و سرشناس 
و آزادي ايشان در انتخاب همسر، و ده ها و صدها موضوع ديگر، انقالبي در ارزش هاي حاكم بر جامعه 
ايجاد كرد كه بركات آن هنوز نيز جاري است. كتاب حاضر شمارة چهارم از مجموعه كتاب هاي »كوتاه 
و گويا« است كه به زندگي حضرت زهرا)س( اختصاص دارد. برخي از عنوان هاي مطالب كتاب 
عبارت اند از: گهرهاي ناب در كالم حضرت فاطمه)س( ؛ حضرت زهرا در كالم علي؛ حضرت زهرا در 

كالم شهدا؛ خطبة ماندگار فدكيه. 
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103. موسسه عمار واليت. درسنامه گلبرگ احكام. قم: پاد انديشه، 368 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: درس نامة احكام، آموزش ديني، روش تدريس

چكيده: در اين كتاب ضمن بيان روش هاي تدريس احكام، 45 درس براي تدريس در محافل جوانان 
ارائه شده است. هر درس داراي اين بخش هاست: شناس نامه؛ شروع؛ ايجاد انگيزه؛ متن و محتوا؛ تنوع؛ 
تكليف؛ دعا. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: احكام پاكي ها؛ رياضت عاشقانه؛ احكام زبان؛ 

سكوي پرواز؛ احكام پوشش؛ احكام بازي و سرگرمي. 

104. امير ساالري، جواد. نگاه نو: درس نامه و تست ادبيّات فارسي 2 سال دوم دبيرستان )رياضي و 
تجربي(: تهران: بخشايش، 264 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات، درس نامه، آزمون، پاسخ نامه، آرايه، درك معني، پاية دوم متوسطه

چكيده: كتاب ادبيات فارسي2، از مجموعه كتاب هاي »نگاه نو« داراي دو بخش است: در بخش اول، 
نخست مطالب كتاب به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر معني دو واژه، آرايه، نكته و 
مفهوم شرح داده شده است. در پايان هر درس نيز به منظور فعال شدن دانش آموزان در امر يادگيري، 
عالوه بر سؤاالت خودآزمايي، تعدادي سؤال با عنوان »درك مطلب« مربوط به امتحانات هماهنگ 
كشوري يا تأليفي با پاسخ تشريحي آمده است. در بخش دوم كتاب 640 تست كنكور سراسري، آزاد، 

آزمايشي سنجش از سال 1379 تا 1390 به صورت طبقه بندي شده با پاسخ كليدي ارائه شده است. 
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105. امير ساالري، جواد. درس نامه و تست ادبيات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(: 
تهران: بخشايش، 256 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية سوم دبيرستان، آزمون و تمرين، تست كنكور

چكيده: اين كتاب شامل دو بخش است: در بخش اول مطالب كتاب درسي زير عنوان هاي درآمد، 
تاريخ ادبيات، و بياموزيم، به صورت نموداري شرح داده شده اند. آن گاه تعداد سؤال خودآزمايي درج شده 
و عالوه بر آن زيرعنوان هاي درك مطلب، سؤال هاي مربوط به امتحانات نهايي با پاسخ تشريحي آورده 
شده است. براي آشنايي با سؤاالت امتحاني نيز چهار نمونه سؤال امتحاني نهايي سال هاي 1390 و 
1391 با پاسخ تشريحي درج شده است. در بخش دوم كتاب، 572 تست كنكور سراسري، آزاد و 
آزمايشي سنجش از سال 1379 تا 1391 به صورت طبقه بندي شده و با پاسخ كليدي ارائه شده است. 

106. امير ساالري، جواد. درس نامه و تست زبان و ادبيات فارسي )عمومي(: قم: بخشايش، 
232 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، تست كنكور، آزمون و تمرين

چكيده: كتاب حاضر براي دانش آموزان پيش دانشگاهي تدوين شده است. در بخش نخست، مطالب 
كتاب درسي به صورت درس؛ درس توضيح داده شده است. سپس خودآزمايي ها و فعاليت هاي كتاب 
درسي به طور كامل پاسخ داده شده اند. در پايان هر درس نيز تمامي سؤاالت امتحان هماهنگ كشوري 
با پاسخ نامة تشريحي آورده شده است. براي آشنايي با سؤاالت پايان سال تحصيلي، چند نمونه سؤال 
امتحاني نهايي سال هاي 1389 و 1390 عيناً ارائه شده اند. در بخش دوم، براي آشنايي دانش آموزان 
با سؤاالت تستي، حدود 800 تست كنكور تأليفي و سراسري از سال هاي 1390 و 1391 به صورت 

طبقه بندي شده همراه با پاسخ تشريحي آورده شده اند. 
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107. براسان، لي. درمان وسواس. نصري، حميد، نكويي، عاطفه. اصفهان: نوشته، 60 ص، 1390
قطع: پالتويي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: درمان وسواس، شناخت درماني، بيماري هاي رواني، آموزش رواني

چكيده:»اختالل وسواس فكري- عملي« چهارمين اختالل روان شناختي شايع به شمار مي رود. مشكل 
اصلي در اين بيماري، افكار ناخوشايند است كه ناگهان به ذهن هجوم مي آورد. گاهي اين افكار به جاي 
كلمات به صورت تصوير و يا عكس در ذهن ظاهر مي شوند. گاهي به صورت يك تكانه يا هيجان 
هستند و يا يك احساس ناگهاني كه در فرد ايجاد مي شوند و او را به انجام كاري غيرمعمول وا مي دارند. 
نگارنده در كتاب حاضر، ضمن آشنا كردن خواننده با موضوع وسواس و انواع آن، راه هاي درمان آن را 

نيز بيان كرده است. 

108. مهندس،  محمدرضا. دومين اطلس جغرافيايي دوره قاجار، شامل نقشه هاي ايران، تهران و 
قاره هاي جهان در يكصدو بيست سال قبل. تهران: دنياي جغرافياي سحاب، 48 ص، 1391

قطع: خشتي 
موضوع درسي: جغرافيا

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: جغرافياي ايران، نقشه، جغرافياي تاريخي، اطلس جغرافيا، كرشيش، نجم الدوله، مدرسة 

دارالفنون

چكيده: نقشه برداري علمي و فني در ايران از زمان تأسيس مدرسة “دارالفنون” شروع شد. كرشيش 
در سال 1275 موّفق گرديد با دستياري ذوالفقاربيك و محمدتقي خان كه از شاگردان مدرسه دارالفنون 
بودند اولين نقشة دارالخالفه تهران را تهيه كند. 26 سال بعد، استاد عبدالغفار نجم الدوله، استاد علم 
جغرافيا و نجوم، با همكاري دانش آموختگان مدرسة دارالفنون موّفق به تدوين و چاپ اولين اطلس 
جغرافياي ايران شدند )1884( . افرادي كه درتهية اين اطلس همكاري داشتند، به صورت مستقل 
نقشه هاي ديگري از ايران، تهران، جهان و قاره ها ترسيم كردند كه به تعداد محدودي به چاپ رسيد. 
كتاب حاضر دومين اطلس جغرافيايي دوره قاجار است و شامل نقشه هاي ايران، تهران و قاره هاي جهان 
120 سال قبل است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: اطلس نخست عبدالغفار؛ تأليفات 
 محمدرضا مهندس؛ نقشة آمريكاي جنوبي و تنگة پاناما؛ نقشة بعضي از جبال و بحيرات معروف ايران. 
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109. منكتيلو، جيمز. راهنماي برنامه ريزي راهبردي پيشرفت شخصي. آزاده اديبي، حسين امين 
صدرآبادي. تهران: اميدفرزانگان، 64 ص، 1390

قطع: جيبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مشاور
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: موّفقيت در كسب و كار، مديريت هدف ها، خودشناسي، برنامه ريزي راهبردي

چكيده: هدفمند بودن” به دانش و تدبير نياز دارد. از سوي ديگر. مديريت هدف ها باعث مي شود كه 
بتوان هوشمندانه عمل كرد و به خواسته ها و پيش بيني هاي خود نزديك شد. برخورد و شيوة علمي 
رويارويي با خواسته ها و هدف ها. براي همة اقشار مي تواند بسيار كارامد و مؤثر باشد. جيمز مانكتلوف، 
نويسندة اين كتاب هم، در واقع به همين موضوع اشاره كرده و با نگاهي نو به مقولة هدف، با بياني 
ساده به بررسي آن پرداخته است. وي بدين منظور مطالب كتاب را در چهار فصل با اين عنوان ها تدوين 
كرده است: چرايي طراحي برنامة پيشرفت و ارتقاي شخصي؛ خودشناسي تشخيص دهيد كه چگونه 
هستيد و چه مي خواهيد؛ اهداف مسير زندگي شغلي خود را تعريف كنيد؛ تدوين برنامة ارتقاي شخصي 

مسير زندگي شغلي. 

110. صلواتي، محمد. راهنماي پژوهشگر نوجوان. تهران: مرجع نوجوان، 32 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش روش تحقيق، ادبيات نوجوانان، روش شناسي. پژوهش نامه نويسي

چكيده: »پژوهش« راه فتح قلة دانش و رسيدن به توانايي است. مؤلف كتاب »راهنماي پژوهشگر 
نوجوان« كوشيده است از ابتدا تا انتهاي كار پژوهش، گام به گام همراه مخاطبان حركت كند و در هر 
گام دشواري ها را آسان سازد. او گفتار در زمينة پژوهش را در چهار بخش مرتب كرده است: 10 گام 
در پژوهش؛ پژوهش نامه نويسي؛ آرايش پژوهش نامه؛ مقاله نويسي و كاربردهاي آن. اين راهنما براي 

آموزگاراني كه به دانش آموز تحقيق مي دهند نيز مفيد است. 
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111. صلواتي، محمد، قاسمي،  مازيار. راهنماي داستان نويس نوجوان. تهران: مرجع نوجوان، 54 
ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش داستان نويسي، ادبيات فارسي، الگوي داستان نويسي

چكيده: كتاب »راهنماي داستان نويس« برخالف تئوري هاي روز، برعمل تأكيد دارد. اين كتاب بي آنكه 
بخواهد درمورد انواع داستان نويسي و جنبه هاي هر يك درازگويي كند و مخاطب ناشكيب را در پيچ 

وخم اين هنر فراخ سردرگم سازد، او را تشويق مي كند كه بكوشد، به يك الگو دسترسي پيدا كند. 

112. شارما، رابين شليپ. راهنماي سرافرازي. حميد زرين قلم. تهران: آرمان رشد، 48 ص، 1390
قطع: خشتي 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين، كارشناس

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: ارزش خوبي، موّفقيت در كسب و كار، خودشناسي

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر روش هاي مؤثر و كاربردي براي يك زندگي موّفق را بيان كرده 
است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: پنجره هاي موّفقيت ؛ در محل كار ستاره باشيد؛ 
براي فكركردن وقت بگذاريد؛ تجارت ارتباط است؛ سخت كار كنيد تا خوش شانس بشويد؛ نبوغتان را 

بشناسيد؛ ارزش خوبي؛ هفت شكل ثروت؛ در كارهايتان تحسين برانگيز باشيد. 
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113. شكوهي، محمدرضا. راهنماي عملي پيشگيري از صدمات ناشي از زلزله: بر اساس هفت گام 
ايمني در زلزله. همدان: سپهر دانش، 73 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: آمادگي دفاعي

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، والدين، مدير
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: زلزله، ايران، پيش بيني هاي ايمني، راهنماي آموزشي

چكيده: هرساله از گوشه و كنار جهان اخباري مبني بر بروز زلزله و كشته و بي خانمان شدن بسياري 
از مردم به گوش مي رسد. انسان ها همواره در تالش اند كه با خطرات ناشي از زلزله مقابله و يا آن ها را 
كاهش دهند. باتوجه به اهميت موضوع به عنوان يكي از اولويت هاي بسيار مهم در حوزة سالمت، كتاب 
حاضر به عنوان يك راهنماي عملي در راه پيشگيري و كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله نگاشته شده 
است تا به اين وسيله گامي مؤثر در راستاي ارتقاي ايمني و سالمت جامعه در برابر زلزله برداشته شود. 

114. سلحشور، ماندانا. راهنماي مشاور مدرسه. تهران: ارسباران، 158 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس

كلمات كليدي: مشاوره در آموزش وپرورش، راهنمايي آموزشي، تفاوت هاي فردي، سنجش استعداد

مسئوليت ها،  هدف ها،  مانند  مشاوره،  بنيادي  مفاهيم  و  اصول  به  نخست  كتاب  اين  در  چكيده: 
برنامه ها و ويژگي هاي مشاور و راهنماي تحصيلي اشاره شده است. سپس روش هاي شناخت و 
ارزيابي دانش آموزان، سنجش استعدادها و تفاوت هاي فردي آن ها، و مسائل و مشكالت تحصيلي 
و آموزشي شان مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان نيز، به چگونگي انجام جلسه هاي مشاوره و 
راهنمايي، با در نظر گرفتن اصول و مباني اولية روان شناسي و مشاوره، از ديدگاه هاي گوناگون، پرداخته 

شده است. 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 74

115. دارا، مريم. از ايران چه مي دانيم؟. رستم. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 120 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: رستم، شاهنامه، فردوسي، پهلوانان ايراني، آموزش ادبيات فارسي

چكيده: شمارة 107 از مجموعة “از ايران چه مي دانيم؟.” شامل مطالب و اطالعاتي دربارة ماجراها و 
ويژگي  هاي شخصيتي رستم است. رستم نماد پيروزي، دالوري، قدرت، پهلواني و ايران دوستي است. 
شخصيت او پيچيدگي و زير و بم هاي فراوان دارد و فردوسي در به شهرت رساندن او سنگ تمام گذاشته 
است. بسياري از بزرگان دربارة ماجراها و ويژگي هايي شخصيتي رستم نوشته هاي ارزشمند فراواني 
دارند. كتاب حاضر اين نظريات و نوشته هاي گوناگون گرد آورده است. در پايان كتاب نيز كوشش شده 
است پهلوان نامي ايران با ساير ايزدان، پهلوانان و شخصيت هايي كه به آن ها شباهت دارد، مقايسه شود 
تا هر ايراني عالقه مند، رستم را آن گونه بشناسد كه در شأن اوست. عنوان فصل هاي كتاب عبارت اند 
از: رستم ايران زمين؛ داستان رستم؛ مركب؛ زين افزارها و ادوات رستم؛ رستم در متن هاي كهن؛ رستم 

در اسطوره  و تاريخ؛ همانندان رستم. 

116. ويليامسون،  آن. راهنماي علمي روان شناسي. روان درماني كوتاه   مدت. ليال محمديزهره 
قادري. تهران: آواي نور، 280 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
رويكرد  روان شناسي،  آموزش  ديدگاه ها،  تغيير  رواني،  اختالل هاي  درماني،  روان  كليدي:  كلمات 

راه حل مدار

چكيده: هدف كلي در روان درماني كوتاه مدت، كمك به مراجع براي غلبه بر مشكالت يا ناراحتي هايي 
است كه او را آزاري دهند. مراجع مي خواهد از درد، ناراحتي و اندوه رها شود و اميدوار است كه درمان 
باعث رهايي او شود. اين رويكرد درماني ضرورتاً هدايت كننده و متمركز بر مسئله است و هدف خاصي 
را دنبال مي كند. از جمله اينكه به مراجع كمك مي كند تا بر مشكل فعلي خود غالب شود و براي 
برخورد با نيازمندي هاي زندگي روزمره توانايي پيدا كند. كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي “راهنماي 
علمي روان شناسي”، از تركيبي از رويكرد راه حل مدار و تجسم سازي ذهني بهره مي گيرد كه هدف 
اصلي از كاربرد آن ها ايجاد تغيير در ديدگاه ها و باورهاي مراجعان است. فصل هاي ابتدايي اين كتاب 
به تغيير ديدگاه ها اختصاص دارد و در ادامه، كاربرد تكنيك هاي درماني در اختالل هاي رواني مطرح 
شده است. در انتها نيز راهنماي استفاده از اين روش ها و روان درماني با استفاده از چند نمونة واقعي 

شرح داده شده است. 
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117. دهقان طرزجاني، ناهيد. كتاب هاي طبقه بندي شده: روان شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم 
انساني. تهران: گل واژه، 160 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم انساني، پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: روان شناسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، سؤاالت كنكور، پاسخ نامة تشريحي

چكيده: نگارش اين كتاب در راستاي تداوم يادگيري دانش آموزان و افزايش كيفيت عملكرد آنان در 
پاسخ گويي به سؤاالت مفهومي و فرادانشي در امتحانات ميان ترم، پايان ترم و كنكور صورت پذيرفته 
است. اين كتاب چهار فصل دارد. در هر فصل نخست مطالب مربوط به هر فصل از كتاب بررسي شده 
است. سپس نمونة سؤاالت امتحاني در سطوح متفاوت ارائه شده و در مقابل هر سؤال پاسخ تشريحي 
آن نيز آورده شده است. در پايان هر فصل هم سؤاالت چهارگزينه اي شامل كنكور سراسري. كنكور 
آزمايشي و تأليفي در قالب آزمون به همراه پاسخ تشريحي درج شده است. الزم به ذكر است در پايان 

كتاب پنج دوره آزمون نوبت  هاي اول و دوم با پاسخ تشريحي گنجانده شده است. 

118. بنت، پل. روان شناسي و ارتقاي سالمت. عبدالعزيز افالك سير، ندا گلشني. تهران: آواي 
نور، 240 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور، كارشناس
كلمات كليدي: روان شناسي، ارتقاي سالمت، تغيير شيوة زندگي

چكيده: روان شناسي سالمت« عالوه بر كاربرد نظريه ها و مدل هاي روان شناسي، در حفظ و ارتقاي 
سالمتي و نيز جنبه هاي شخصي و بين فردي رفتار انطباقي نسبت به بيماري و ناتواني، حوزة عملكرد 
وسيعي دارد و در آينده نقش مهمي را ايفا خواهد كرد. نگارندگان در اين كتاب از مدل هاي پزشكي 
و آموزشي ارتقاي سالمت فراتر رفته اند و به نظريه هاي روان شناختي پرداخته اند. بدين منظور، در 
فصل هاي آغازين كتاب ميانجي هاي اجتماعي، شناختي و روان شناسي اجتماعي سالمت تعريف 
شده اند. به دنبال آن، شرحي مبسوط از اين مطلب بيان شده است كه چگونه مي توان در شيوة زندگي 
افراد تغيير ايجاد كرد. همچنين مداخالت معطوف به »جمعيت ارتقاي سالمتي« معرفي شده اند كه 
هدف آن ها كاهش وضعيت هايي از قبيل بيماري قلبي، ايدز و برخي از انواع سرطان هاست. به تأثير 
عواملي از قبيل نژاد - وضعيت اقتصادي- اجتماعي برسالمت نيز توجه شده است. اين كتاب با طرح 

ديدگاه هاي چالش برانگيز خاتمه مي يابد. 
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119. كالنتري، مونا. روش تحقيق و شيوه نگارش پايان نامه در علوم انساني. تهران: آرمان 
رشد، 150 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: تحقيق، روش شناسي، پايان نامه

چكيده: انجام پژوهش و كسب معلومات به روش هاي مناسب و ابزارهاي معتبر نياز دارد. پژوهشگران 
و عالقه مندان به پژوهش و اساساً هركس كه خواهان كشف مجهول و دانستن است، الزم است از 
روش هاي تحقيق آگاهي يابند. كتاب حاضر كه حاصل بررسي منابع، آ ثار و تجارب ارزشمند ديگران 
و نيز تجربه هاي چندسالة نگارندگان در زمينة آموزش وپژوهش است، با اين هدف تهيه شده است كه 

دانشجويان رشته هاي گوناگون علوم انساني را با شيوة نگارش پايان نامه آشنا سازد. 

120. سردار،  ضياءالدين. رياضيات. ابراهيم اسكافي. تهران: پرديس دانش، 171 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش رياضيات، تاريخ علم، نظام هاي اعداد، نظرية بي نهايت، نظرية آشوب

در  رياضي  مفاهيم  از  بسياري  است.  بشر  ذهن  اختراع  بزرگ ترين  بدون شك  رياضيات  چكيده: 
بخش هاي متفاوت جهان و تمدن هاي متفاوتي كشف و براي اولين بار به كارگرفته شدند. رياضيات 
روي تمامي جوانب زندگي ما، در هر جاي جهان كه باشيم، تأثيرگذار است و زندگي روزمرة همة ما، فارغ 
از نوع و سبك زندگي مان، به آن وابسته است. مخاطبان در اين كتاب با مهم ترين كشفيات رياضي و 
مباحث متنوع رياضيات، همچون نظام هاي اعداد، هندسه، جبر و حسابان، نظرية بي نهايت، احتماالت، 

و نظرية آشوب آشنا مي شوند. 
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 121. شهرياري پور، شاهرخ. رياضيات )2( سال دوم دبيرستان. تهران: بين المللي گاج، 184 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: رياضي
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: رياضيات، توابع، توابع خاص 

چكيده: در اين كتاب هفت فصل مباحث؛ الگو ودنباله، تابع، توابع خاص- نامعادله و تعيين عالمت، 
توابع نمايي و لگاريتمي، مثلثات، ماتريس، تركيبات آمده است و مسائل در دو دسته ستاره دار و بدون 
ستاره آمده است. مسائل ستاره دار مسائل دشوارتر يا بي اهميت ترند. در انتها ي كتاب سواالت امتحاني 

ضميمه شده است

122. ملك محمدي، محمدرضا. زبان فارسي )1( سال اول دبيرستان. تهران: بين المللي گاج، 164 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون، پاية اول متوسطه

اثر از سلسله كتاب هاي »كتاب محوري است« كه مخصوص دانش آموزان پاية اول  چكيده: اين 
دبيرستان و نيز داوطلبان رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش نگارش يافته است. مطالب آن به 
صورت »درس به درس« تنظيم شده اند. مهم ترين بخش هاي آن عبارت اند از: 1. درس نامة جامع به 
همراه بررسي فعاليت ها و بياموزيم هاي كتاب درسي؛ 2. پاسخ تمامي خودآزمايي هاي كتاب درسي؛ 3. 
نمونه سؤال هاي درس به درس كنكورهاي سراسري آزاد و آزمون هاي آموزش وپرورش؛ 6. پاسخ نامة 

تشريحي تست ها؛ نمونه سؤال امتحاني هماهنگ كشوري به همراه راهنماي تصحيح آن ها. 
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123. ملك محمدي، محمدرضا. زبان فارسي )2( سال دوم دبيرستان. تهران: بين المللي گاج، 224 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، پاية دوم متوسطه

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »كتاب محوري« و قابل استفاده براي دانش آموزان پاية دوم 
دبيرستان و نيز داوطلبان رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش است. از ويژگي هاي اين اثر مي توان به 
بررسي »درس به درس« آن اشاره كرد. هر درس به ترتيب شامل اين موارد است: درس نامة جامع به 
همراه بررسي فعاليت ها و بياموزيم هاي كتاب درسي؛ پاسخ گويي به تمامي خودآزمايي هاي كتاب درسي؛ 
معني برخي از واژه ها و تركيبات متن هر درس؛ نمونه سؤال هاي امتحاني هماهنگ؛ پاسخ نامة تشريحي 
نمونه سؤال هاي امتحاني؛ تست هاي درس به درس كنكورهاي سراسري، آزاد، آزمايشي سنجش و 
المپياد ادبي، پاسخ نامة تشريحي تست ها. همچنين چند نمونه سؤال امتحاني هماهنگ كشوري به 

همراه راهنماي تحصيح آن ها در پايان كتاب آمده است. 

124. پورباقريان، احمد. كتاب هاي طبقه بندي شده: زبان فارسي )2( مجموعه كتاب هاي طبقه بندي 
شده سال دوم متوسطه كليه رشته ها. تهران: گل واژه، 228 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، خودآزمايي، آزمون و تمرين، آموزش امال، پاسخ نامة تشريحي

چكيده: در اين كتاب مباحث به كمك نمودارهاي شبكه اي و تجزيه و تحليل هاي گوناگون توضيح 
داده شده است. ساختار كلي تنظيم مطالب كتاب به شرح زير است: 1. ارائة خالصة درس به صورت 
نمودار شبكه اي و توضيح آن در كادرهاي جداگانه به صورت كامل و واضح با مثال هاي متعدد و 
كاربردي. 2. تشريح فعاليت ها. 3. توضيح و تشريح خودآزمايي ها. 4. ارائة سؤاالت امتحاني در پايان هر 
درس و ارائة جواب تشريحي. 5. ارائة خود را بيازماييد چهارگزينه اي در پايان هر چهار درس. 6. ارائة 
سؤاالت چهارگزينه اي به صورت منتخبي از آزمون هاي سراسري، فني و حرفه اي، و تأليفي. 7. ارائة 

سؤال هاي امتحاني نوبت هاي اول و دوم در آخر كتاب همراه با پاسخ تشريحي. 
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125. سبحاني، احمد. زبان فارسي )هفت خوان 3(: تهران: خيلي سبز، 190 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: سوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون و تمرين، دستورزبان، تست كنكور

چكيده: كتاب حاضر سومين كتاب از سلسله كتاب هاي »هفت خوان« و شامل پنج فصل با اين 
عنوان هاست: قواعد تركيب و واحدهاي زبان؛ ساختمان فعل و اجزاي جمله؛ گروه اسمي؛ ساختمان 
واژه؛ »ويرايش بياموزيم«. در هر فصل تست هاي آموزشي و تست هاي كنكور همراه با پاسخ هاي 

تشريحي آن ها آورده شده است. 

126. اشرفي، شهناز. كتاب هاي طبقه بندي شده: زبان فارسي ]1[ سال اول متوسطه. تهران: گل واژه، 
216 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آيين نگارش، آموزش امال، زبان شناسي، دستور زبان فارسي

چكيده: كتاب زبان فارسي1، 27 درس و چهار مبحث دارد. نخستين بخش كتاب به مبحث زبان شناسي 
اختصاص دارد. دومين بخش آن “دستور زبان فارسي” را در 10 درس شرح مي دهد. بخش ديگر كتاب 
در 10 درس “به آيين نگارش” زبان فارسي اختصاص دارد. چهارمين و آخرين قسمت از كتاب به امال 
و نوشتن كلمات فارسي مي پردازد و نحوة درست نوشتن را آموزش مي دهد. در اين كتاب سعي شده 
است تا حد امكان مباحث به صورت كامل و با نمودارهاي شبكه اي و تجزيه و تحليل هاي گوناگون 
توضيح داده شوند. در پايان هر چهار درس “خود را بيازماييد” چهارگزينه اي همراه با پاسخ نامة آن 

گنجانده شده است. در پايان كتاب نيز نمونه سؤاالت امتحاني آورده شده است. 
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127. درستي، غالمرضا. كتاب هاي طبقه بندي شده: زبان فارسي ]3[ سال سوم متوسطه رشته علوم 
انساني. تهران: گل واژه، 248 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي انساني
پاية سوم  آموزشي،  پاسخ نامه تشريحي، راهنماي  آزمون،  ادبيات فارسي،  كلمات كليدي: آموزش 

متوسطة علوم انساني

چكيده: كتاب حاضر حاوي 27 درس است. در ابتداي هر درس »سيماي كلي آن« طراحي شده است 
تا دانش آموزان از همان ابتدا بدانند كه با چه مفاهيم يا موضوعاتي سروكار دارند. سپس متن درس 
به صورت بخش به بخش توضيح داده شده و در ادامه نيز خودآزمايي هاي هر درس پاسخ داده شده 
است. در پايان هر درس گزيده اي از سؤاالت امتحانات نهايي به همراه پاسخ نامة تشريحي گنجانده 
شده است. در پايان هر چهار درس مجموعه اي از سؤاالت چهارگزينه اي كنكورهاي سراسري، آزاد و 
سازمان سنجش زير عنوان »خود را بيازماييد چهارگزينه اي« به همراه پاسخ نامه آورده شده است. الزم 
به ذكر است، دو نمونه سؤال امتحاني نوبت اول و سه نمونه سؤال امتحاني نوبت دوم نيز همراه پاسخ 

تشريحي آن ها ضميمة كتاب است. 

128. غالمي، الهه. كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي. زبان فارسي 1. تهران: فاطمي، 194 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، حل تمرين، دستور، امال، مهارت هاي نگارشي

چكيده: زبان شناسي مبحثي است كه به دانش آموزان فرصت مي دهد، ضمن بررسي مفاهيم مربوط 
به زبان شناسي، با شكل هاي متفاوت “زبان” آشنا شوند و روابط معنايي حاكم بر كلمات و جمله ها را 
بياموزند. در بخش “دستور” ساختار علمي جمله ها و قواعد دستوري را فراگيرند. در “بحث نگارش 
مهارت هاي نگاري آنان تقويت مي شود و در بخش “امال و بياموزيم” درست نوشتن را كنار زيبانويسي، 
تندنويسي، و كاربرد خط تحريري فرا مي گيرند. كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي “كارگاه حل تمرين 
و فعاليت هاي تكميلي” است. هر درس آن دو بخش دارد: بخش اول خالصة درس را بيان كرده و 
بخش دوم نيز مثال كارگاه سؤال است كه سؤاالت را به صورت كامل كردني، درست- نادرست و 
سؤاالت مفهومي مطرح كرده است. كتاب با پرسش هاي چهارگزينه اي به منظور ايجاد آمادگي براي 

حضور در آزمون هاي سنجش و المپيادهاي ادبي، به همراه پاسخ نامه به پايان مي رسد. 
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129. شيري، علي اكبر. راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي. زبان فارسي 1،  »راهنماي مطالعه و 
محتواي تكميلي«. تهران: فاطمي، 150 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي مطالعه، آموزش مفاهيم، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتا ب هاي »راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي« است. اين كتاب 
توضيحاتي در شرح و بسط مطالب كتاب درسي دارد كه در ارائة اين توضيحات سه ويژگي در نظر 
گرفته شده است. افزايش يادگيري، سادگي و خالصه بودن. هر درس آن مجموعه اي از پرسش هاي 
مروري دارد كه پاسخ آن ها را مي توان در متن درس يافت. عالوه بر توضيحات و پرسش هاي مروري، 
كادرهايي تحت عنوان »فعاليت«، »نكته« و »بخوانيم و بياموزيم« نيز ديده مي شوند. در قسمت 
خودآزمايي پاياني هر درس، سعي شده است با ذكر توضيحات و يادآوري نكات الزم، به دانش آموزان 

كمك شود كه راحت تر منظور خودآزمايي را درك كنند و خود به پاسخ درس برسند. 

130. ملك محمدي، محمدرضا. كتاب محوري: زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي. تهران: بين 
المللي گاج، 352 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون، پاسخ نامه، راهنماي آموزشي

چكيده: اين اثر از سلسله كتاب هاي »كتاب محوري« است كه در 27 درس تنظيم شده است. مهم ترين 
بخش هاي كتاب عبارت اند از: 1. معني واژه ها و ابيات يا عبارات؛ 2. ذكر آرايه هايي كه به درك مفهوم 
و معني بيت يا عبارت كمك مي كنند؛ 3. ذكر كل آرايه هاي ادبي؛ 4. آورد ابيات شاهد؛ 5. پاسخ به 
تمام خودآزمايي ها؛ 6. بيان واژه هايي كه اهميت اماليي دارند؛ 7. تست هاي كنكور سراسري آزاد و 
آزمايشي سنجش به همراه پاسخ نامه؛ 8. سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري به همراه پاسخ نامه؛ 9. 

بيان نكات دستوري. 
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131. جوكار، محمد. كتاب هاي ميكرو طبقه بندي: زبان و ادبيات فارسي كنكور )سال دوم، سوم و 
پيش دانشگاهي(: تهران: بين المللي گاج، 432 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش زبان و ادبيات فارسي، آزمون هاي دانشگاه، پاسخ نامة كليدي، تاريخ ادبيات

چكيده: كتاب ميكروطبقه بندي »زبان و ادبيات كنكور« حاوي مجموعه اي از سؤاالت آزمون هاي 
سراسري، آزاد، آزمايشي سنجش و فني  وحرفه اي است. اين سؤاالت در قالب موضوعات شش گانه و 
زبان و ادبيات فارسي، يعني قرابت معنايي، زبان فارسي، آرايه هاي ادبي، واژه، امال و تاريخ ادبيات طراحي 
شده اند. الزم به ذكر است كه فهرست جامع پاسخ هاي كليدي در انتهاي كتاب آمده و شرح نقادانة 

پاسخ ها نيز در جلد دوم با عنوان »پاسخ هاي تشريحي ادبيات ميكرو« ارائه شده است. 

132. كارچاني، ناهيد. پيك امتحان: زمين شناسي. تهران: بين المللي گاج، 108 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زمين شناسي
پايه تحصيلي: سوم تجربي

كلمات كليدي: زمين شناسي، راهنماي آموزشي، پرسش ها و پاسخ ها

چكيده: پيك امتحان« از مجموعه كتاب هاي »ارتقاي معدل«، ويژة جمع بندي در ايام امتحانات 
است و كتاب حاضر براي دانش آموزان سال سوم رشتة علوم تجربي تأليف شده است. ارائة خالصه 
درس هاي دقيق و كاربردي و سؤاالت گلچين و طبقه بندي شده به همراه پاسخ هاي تشريحي و بررسي 
آماري و ارزشمندي سؤاالت با توجه به اهميت مباحث گوناگون درسي در امتحانات،  از ويژگي هاي 

اين مجموعه است. 
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133. حاجي علي محمد زرگر، آرزو. كتاب هاي طبقه بندي شده: زمين شناسي: سال سوم متوسطه رشته 
علوم تجربي. تهران: گل واژه، 168 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زمين شناسي

پايه تحصيلي: سوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش زمين شناسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرين

اين كتاب سعي شده است  چكيده: كتاب “زمين شناسي سال سوم دبيرستان” نه فصل دارد. در 
كه مفاهيم كتاب درسي بررسي و ارائه شوند. به دنبال آن نيز سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري 
داستان هاي گوناگون، به طور طبقه بندي شده و هم گام با مطاالب كتاب درسي با پاسخ تشريحي در 
اختيار دانش آموزان قرار گرفته اند. همچنين در پايان هر فصل از كتاب، سؤاالت چهار گزينه اي مربوط 
كنكور سراسري،  دانشگاه آزاد نيز سؤاالت تأليفي در قالب آزمون به همراه پاسخ كليدي آن ها آورده 

شده اند. در پايان كتاب نيز پنج دوره آزمون با پاسخ تشريحي درج شده است. 

134. كوستن ماخر، تيكي. زندگي به همين سادگي. ارشاد عظيمي، كيوان سلطاني. تهران: بين 
المللي گاج، 280 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: زندگي، خودسازي

چكيده: كتاب با ارائة راهكارهاي ساده و در عين حال مؤثر و كارآمد، شما را به مسير ساده سازي 
زندگي تان هدايت مي كند. به شما كمك مي كند از پيچيدگي هاي زندگي تان بكاهيد و به سمت يك 
زندگي آرام و دور از تنش و استرس گام برداريد. برخي از اين راهكارها عبارت اند از: * خانة خود را 
مرتب كنيد؛ * موانع ذهني مربوط به پول را كنار بگذاريد؛ * ثروت را براي خود تعريف كنيد؛ * در خود 
شور و شوق ايجاد كنيد؛ * بدنتان را پاك سازي كنيد؛ * روابط خانوادگي خود را تحكيم ببخشيد؛ * بين 

كار و زندگي شخصي تان تعادل برقرار كنيد؛ * خودتان را بشناسيد. 
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135. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: زندگي در اسارت فكر. تهران: آرمان رشد، 46 ص، 1390
قطع: بياض

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، والدين

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: تحول )روان شناسي(،  مديريت تغيير، آموزش مهارت هاي زندگي، تغيير خود

چكيده: زندگي در اسارت فكر« از مجموعه كتاب هاي »مهارت هاي زندگي«، توضيح مي دهد كه ما 
چگونه مي توانيم در زندگي مان تغيير ايجاد كنيم. برنامه ريزي« در فرايند تغيير مطرح مي شود و بهترين 
اصالح گران جهان، كساني هستند كه تغيير و به كارگيري اصول تغيير را از خود شروع كرده اند. كتاب 
در هشت بخش به آموزش مهارت تغيير خود پرداخته است. برخي مطالب كتاب عبارت اند از: زندگي 
در اسارت فكر؛ چند نكتة مهم در خصوص تغيير فرد؛ گام هاي ايجاد تغييرات فردي؛ يك قضية منطقي 

دربارة تغيير؛ سطوح انديشيدن مؤثر، فرايند تغيير ساده؛ شش گام در تغيير موّفق شخص؛ چهار نكته.

136. ابوالحسني ترقي، مهدي. از ايران چه مي دانيم؟. زورخانه در ايران. تهران: دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي، 120 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: تاريخ

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: فرهنگ ايران زمين، زورخانه، فتوت، آموزش تاريخ، آيين پهلوي

چكيده: آيين پهلواني در ايران باستان شكل گرفت و پس از اسالم نيز به عنوان سنتي ايراني به 
نشانه هاي اسالمي آراسته شد. آن گاه با خوي فتوت و جوانمردي در عين زورمندِي دليري آميخته 
شد و در مسير زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي ايرانيان تأثير بسزايي جاي گذاشت. كتاب حاضر 
صدوچهارمين جلد از مجموعة “از ايران چه مي دانيم”  است. نگارنده در اين كتاب به چگونگي پيدايش و 
جايگاه زورخانه در ايران مي پردازد. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: پهلواني در ايران زمين؛ 
زورخانه از دورة صفويه تا نوگرايي در ورزش؛ روند و آهنگ ورزش باستاني؛ نوگرايي و جاني شدن 

ورزش هاي زورخانه اي. 
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137. شيخ االسالمي، حسين. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان”: “سازمان قوري هاي متحد؛ 
كتاب من”. تهران: افق، 168 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: من، هويت، فلسفه، معماي خود

چكيده: بعضي مي گويند: »من« يك سلطان بيچاره و تك و تنها است و بعضي ها هم اعتماد دارند 
كه »من« فقط فنجاني از يك قوري چاي است. اما درواقع، »من« يكي از جدي ترين معماهاي ذهن 
آدمي است. كتاب »من« به پاسخ هاي گوناگون فيلسوفان مختلف دربارة اين معماي جدي مي پردازد و 

پاسخ هايي كه بعضي اوقات كاماًل غيرمنتظره اند. 

138. صافي، احمد. سازمان و مديريت در آموزش و پرورش. تهران: ارسباران، 184 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: آموزش وپرورش، مديريت مدرسه، نظريه هاي مديريت

چكيده: اين كتاب براساس سرفصل مصوب »شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري« براي رشته هاي دبيري و مديريت آموزشي دانشگاه ها و مراكز تربيت معلم و مراكز عالي 
ضمن خدمت فرهنگيان و دوره هاي بازآموزي و دانش افزايي مديران نوشته شده است و داراي 13 
فصل به اين شرح است. فصل اول: كلياتي دربارة سازمان ها؛ فصل دوم: كلياتي دربارة مديريت؛ فصل 
سوم: سازمان آموزش وپرورش؛ فصل چهارم: مديريت و رهبري در مؤسسات آموزش وپرورش؛ فصل 
پنجم: نظرية بوروكراسي و كاربرد آن در مديريت آموزشي؛ فصل ششم: نظريه هاي روابط انساني و 
كاربرد آن ها در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل هفتم: نظرية سيستمي و كاربرد آن در سازمان هاي 
آموزش وپرورش؛ فصل هشتم: نظرية تصميم گيري و كاربرد آن در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل 
نهم: وظايف عمدة مديران آموزشي؛ فصل دهم: مهارت هاي مديران آموزشي؛ فصل يازدهم: سازمان و 
قوانين آموزش وپرورش؛ فصل دوازدهم: مديريت و سازمان دهي مدارس در ايران؛ فصل سيزدهم: راه هاي 
ايجاد تحول در نظام اداري آموزش وپرورش و ادارة مدارس. در پايان هر فصل، سؤاالتي مطرح شده است 
 تا خوانندگان محترم پس از مطالعة هر فصل براي ارزشيابي آموخته هاي خود پرسش ها را پاسخ دهند. 
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139. سيدآبادي، علي اصغر. سرگذشت شعر در ايران. تهران: افق، 184 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ادبيات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: شاعران ايراني، شعر فارسي، آموزش ادبيات فارسي، تاريخ علم و هنر

چكيده: شعر در ايران سابقه اي كهن دارد و براي سالياني دراز دربردارندة آرزوها و آمال ايرانيان بوده 
است. سرگذشت شعر در ايران« كتابي است دربارة شعر در ايران از »فرهنگ و تمدن ايراني« كه به 
سرگذشت فرهنگ، علم و هنر در ايران مي پردازد. اثر حاضر گرچه براي نوجوانان تأليف شده، اما براي 

همة عالقه مندان به شعر خواندني و مفيد است. 

140. امامي نائيني، محمدعلي. سعدي آموزگار قرون. تهران: روزآمد، 56 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: مصلح بن عبداله سعدي، نقد و تفسير شعر فارسي، آموزش ادبيات فارسي

چكيده: ابومحمد مصلح بن عبداهلل، معروف به سعدي شيرازي، شاعر و نويسندة پارسي گوي ايراني 
است. شهرت وي بيشتر به خاطر نظم و نثر آهنگين، گيرا و قوي اوست. جايگاهش نزد اهل ادب تا 
بدان جاست كه به وي لقب استاد سخن و شيخ اجل داده اند. آثار معروفش كتاب »گلستان« در نثر و 
»بوستان« در بحر متقارب و نيز غزليات وي است. كتاب »سعدي آموزگار قرون« به مناسبت برگزاري 
هشتصدمين سالگرد تولد سعدي تدوين شده است كه به بررسي قصيده هاي او درخصوص نصيحت و 
تنبيه، روش آموزش و پرورش از نظر سعدي و ابياتي از قصيده اي در خطاب به امير انكيانو، از مقامات 

صاحب منصب، پرداخته است. 
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141. امير ساالري، جواد. نگاه نو. سنجش آخر، ادبيّات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(: 
تهران: بخشايش، 208 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي
 كلمات كليدي: ادبيات فارسي3، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، تست كنكور، سؤاالت امتحان نهايي

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »نگاه نو« و حاوي سؤاالت طبقه بندي شده از مطالب 
كتاب درسي ادبيات فارسي3 است. پرسش هاي كتاب مطابق بارم بندي سؤاالت امتحان نهايي و 
داراي بخش هاي گوناگون لغت، دانش هاي ادبي، معني و مفهوم نظم و نثر. خودآزمايي و درك مطلب 
هستند كه به صورت درس به درس تنظيم شده اند. در ميان سؤاالت تأليفي، پرسش هايي از آزمون هاي 
سراسري، دانشگاه آزاد و آزمايش سنجش به صورت تشريحي همراه با پاسخ نامه، طراحي و گنجانده 
شده اند. در معرفي آرايه هاي ادبي نيز شرح كاملي براي هر يك ارائه شده است. خودآزمايي هاي درس ها 
به شكل كاماًل دقيق پاسخ داده شده اند. در پايان كتاب نيز براي آشنايي با سؤاالت پايان سال تحصيلي، 
سه نمونه سؤال امتحان نهايي سال هاي 1389 و 1390 عيناً با پاسخ تشريحي ارائه شده اند. الزم به 
ذكر است كه اكثر سؤاالت اين كتاب را سؤاالت امتحانات نهايي سراسر كشور از سال 1384 تا 1390 

تشكيل مي دهند. 

142. امير ساالري، جواد. نگاه نو. سنجش آخر، زبان فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(: 
تهران: بخشايش، 184 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، سؤاالت امتحاني نهايي هماهنگ كشوري، پاسخ نامة تشريحي

چكيده: اين مجموعه حاوي سؤاالت طبقه بندي شده از مطالب كتاب درسي زبان فارسي 3 و داراي 
24 درس است. در هر درس ابتدا تمامي سؤاالت امتحان نهايي هماهنگ كشوري تا خرداد 1390 به 
صورت طبقه بندي شده و درس به درس با پاسخ نامة تشريحي آورده شده است. سپس سؤاالت جديدي 
به همان سبك، با عنوان »كار در منزل« با پاسخ تشريحي طراحي و در كتاب گنجانده شده است. 
براي آشنايي با سؤاالت پايان سال تحصيلي، سه نمونه سؤال امتحان نهايي سال هاي 1389 و 1390 

با پاسخ تشريحي در پايان كتاب آورده شده است. 
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143. شيخ االسالمي،  حسين. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان: شايد اين كتاب يك آلت قتاله 
باشد؛ كتاب جهان. تهران: افق، 120 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: جهان، آموزش فلسفه، واقعيت

چكيده: جهان شناسي و شناخت جهان هستي در آغاز با پرسش از هويت جهان، يعني: »اين جهان از 
كيست؟.« و اين پاسخ آن كه: »جهان را صاحبي باشد خدا نام«، شروع شد. نزديك به دو هزار و چند 
صد سال پيش تر، طالس ملطي پرسش ديگري را هم مطرح كرد. وي پرسيد: »اين جهان از چيست؟.« 
به بيان ساده تر: »ماده المواد« جهان چيست؟. يعني پرسش از چيستي )ماهيت( در كنار پرسش از 
كيستي )هويت( خوش نشست. كتاب »جهان« دومين كتاب از مجموعة هشت جلدي پرسش هاي 
نخستين و پاسخ هاي بي پايان است كه به رغم عنوان اصلي اش )جهان( در آغاز به چگونگي و ماهيت 
انعكاس آن در ذهن هاي با انگاره هاي پيشيني متفاوت مي پردازد. كتاب »جهان« از چيستي و هستي 
جهان از ديدگاه هاي قديم و جديد سخن گفته است و پر است از پرسش هاي ساده اي است كه جواب 

دادن به آن ها خيلي هم ساده نيست. 

144. صحتي سردرودي، محمد. شرحي بر رساله حقوق امام سجاد )ع(. قم: فقه الثقلين، 408 
ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: رسالة حقوق امام سجاد)ع(،  حق اهلل، حق الناس، آداب معاشرت

چكيده: اين شرح در 15 فصل از 50 حق و حقوقي سخن مي گويد كه در آن حق اهلل و حق الناس هم سو 
با هم در فضايي كاماًل معنويي و تربيتي بيان شده  اند. برخي از مباحث مطرح شده عبارت اند از: سند، 
متن و ترجمة رساله؛ تفصيل و تفسير رساله؛ حقوق اعمال عبادي؛ حقوق خويشاوندان؛ حق آزادي؛ آداب 
معاشرت؛ حقوق دشمنان؛ رايزنان و بيدارگران؛ حقوق زيردستان؛ حق جان؛ حقوق سالمندان؛ حقوق 

هم كيشان و هم پيمانان. 
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145. بوينتون، اندرو سي. شكارچي ايده ها: چگونه بهترين ايده ها رابيابيم و آن ها راعملي كنيم. مهسار 
مشتاق. تهران: ابوعطا، 80 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، كارشناس، مدير
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: ايده، موّفقيت، كسب وكار، آموزش حمايت هاي زندگي

چكيده: ايده هاي سازنده به كساني تعلق دارند كه آن ها را جست وجوي مي كنند. كتاب حاضر شرح 
مي دهد كه چگونه مي توانيد بهترين ايده ها را بيابيد و با اجراي آن ها، تغييراتي بزرگ به وجود آوريد. 
بدين ترتيب شما در حقيقت شكار مي كنيد. به دنبال ايده هاي سازنده اي مي گرديد كه با شخصيت 
شما و با سياست ها و اهداف كاري تان تناسب دارند. شما به تنها چيزي كه نياز داريد، مجموعه اي از 
مهارت هاست، مهارت هايي كه انسان هاي موّفق هر روز به كار مي برند. نگارنده در كتاب حاضر به شرح 
اين مهارت ها مي پردازد. بدين منظور مطالب كتاب در شش فصل با اين عنوان ها تهيه و تنظيم شده 
است: نيازي به استعداد نيست؛ شايستگي خود را بشناسيد؛ عالقه مندي؛ تنوع شكار؛ به عادت  هاي شكار 

خو بگيريد؛ گردش ايده ها ضروري است؛ گفت وگوهاي خوب و پرباري را تجربه كنيد. 

146. عشقيان، فاطمه. شكرانه عشق. شيراز: اديب مصطفوي، 94 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم، دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: آثار نماز، احاديث، آموزش ديني، عبوديت و بندگي

چكيده: عالي ترين شكل عبادت در مكتب تربيتي اسالم كه به عنوان يكي از بزرگ ترين واجبات اسالمي 
مورد تأكيد قرار گرفته، “نماز” است. چراكه بهترين و زيباترين راه براي ايجاد ارتباط بين بنده و خداي 
مهربان است كه منشأ مهمي براي قوام گرفتن بنيان هاي عبوديت و بندگي به شمار مي رود. نگارنده در 
اين كتاب نخست داليل غفلت انسان را از آغاز و راه مبارزه با آن را بيان كرده است. سپس راه كارهاي 
تشويق فرزندان به نماز را شرح داده است و در ادامه به بررسي موضوعاتي چون آثار فردي نماز، آثار 
 سياسي نماز، آثار تربيتي نماز و آسيب شناسي در مقولة نماز و آسيب هاي دعوت به نماز پرداخته است.

 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 90

147. مرتضوي، زينب. شكست يا تجربه اي براي پيروزي. تهران: چاپار فرزانگان، 96 ص، 1391
قطع: بياضي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز، والدين

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: شكست و موّفقيت، روان شناسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده: شكست به ما دانشي مي دهد كه آن را براي موّفقيت الزم داريم. هر شكستي كه ما با آن 
روبه رو مي شويم، يك قدم به موّفقيت نزديك ترمان مي كند. اگر اين طرز فكر را داشته باشيم، شكست 
را متفاوت خواهيم ديد. در اين صورت هر شكست را به عنوان فرصتي براي يادگيري مي بينيم. نگارنده 
در اين كتاب راهكارهايي را براي پيروز شدن بر شكست بيان مي كند. برخي از آن ها عبارت اند از: 
اشتياق خود را حفظ كنيم؛ روياهاي خود را بزرگ نگه داريم؛ پيشرفت كارهاي خود را ثبت كنيم؛ كمبود 
مهارت را شكست فرض نكنيم؛ شكست در گذشته را فراموش كنيم؛ ميدان مبارزه را زود ترك نكنيم. 

فاطمه سادات  از ازدواج.  شناخت اختالالت شخصيتي قبل و بعد  برد.  دبليو  148. جانسون، 
موسوي. تهران: ما و شما، 320 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين، كارشناس
كلمات كليدي: شخصيت، روابط بين اشخاص، اختالالت شخصيتي، آموزش مهارت هاي زندگي، 

روابط زن و مرد

بررسي  براي  آن  نگارندگان  است.  شده  تنظيم  فصل  و 16  بخش  سه  در  حاضر  كتاب  چكيده: 
ويژگي هاي زوج ها، آن ها را در سه دسته كلي عشاق عجيب و غريب و غيرعادي، عشاق نمايشي، 
بي ثبات و خطرناك و عشاق مضطرب، دوري گزين و وابسته تقسيم بندي كرده است. در هر فصل 
داستاني از زبان يك دختر و يا پسر بيان مي شود كه چگونه با محبوب خود آشنا و سپس دوست شده 
است. پس از آن نويسندگان، با توجه به داستان روايت شده به بررسي جنبه هاي روان شناختي ماجرا 
مي پردازند. عوامل اجتماعي شكل گيري و بروز اختالالت شخصيتي، پذيرش چنين فردي به عنوان 
شريك زندگي، داليل جذب اشخاص به اين گونه افراد، لزوم و چگونگي ايجاد تغيير در روحيات و رفتار 
فرد، توصيه هايي براي كنار آمدن با وضعيت موجود؛ و توصيه هايي براي تصميم گيري در مورد جدايي 

يا ادامة رابطه، از جمله ديگر مباحثي هستند كه در هر فصل تكرار مي شوند. 
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 149. هالوول، ادوارد. زندگي مثبت. شهامت بخشش. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 224 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، مشاور، والدين، مدير

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: شهامت بخشش، آموزش مهارت هاي زندگي، عدالت، راه حل منطقي

چكيده: برخي از حوادث تلخ و شيرين زندگي مي تواند اولين جرقه هاي بخشش يا انتقام را در وجود 
ما ايجاد كنند. ما انسان ها عادت كرده ايم كه جواب هر بدي را با بدي، درد را با درد، كينه را با كينه 
بدهيم. فرار از اين كار و شرايط، تالش بسياري را مي طلبد. اگر بتوانيم به جاي مقصر شمردن ديگران 
و محكوم كردن آن ها، به دنبال راه حلي منطقي باشيم، به نداي قلبمان گوش دهيم و خود را از چنگال 
خشم و تعصب كوركورانه رها كنيم، آن زمان قادر خواهيم بود شهامت  بخشش را در وجودمان نهادينه 
سازيم. كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي “زندگي مثبت” است و به موضوع بخشش و مهارت هاي آن 
مي پردازد. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: بخشش به شما آزادي مي بخشد؛ بخشش جرات 
 مي خواهد؛ چگونه ببخشيم؛ بخشش خود؛ يك دشمني خانوادگي؛ عدالت را بشناسيد؛ بزرگ ترين چالش.

 

150. هادي منش،  ابوالفضل. شيخ رجبعلي خياط. تهران: جمال، 180 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: رجبعلي خياط، مجتهدان و علما، زندگي نامه، كرامات

چكيده: ادعايي نداشت و خيلي ساده زندگي مي كرد. با همة مردم صميمي بود. بسياري از نزديك ترين 
دوستانش نيز از كرامات و معنويات او خبر نداشتند. نمي دانستند كه اين خياط بي ادعا عارفي بزرگ و 
صاحب كرامت است. دربارة مرحوم شيخ رجبعلي خياط آثار گوناگوني نوشته شده، اما كتابي كه پيش 
روي شماست، با نگاهي متفاوت تهيه و تدوين شده است. توجه اصلي كتاب بر نكات درس آموز، 

زندگي ساز و همچنين شخصيت اخالقي- عرفاني شيخ متمركز است. 
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151. زارع، جليل. كتاب هاي كار: شيمي )1( سال اول دبير ستان. تهران: بين المللي گاج، 168 ص، 
1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش شيمي، پرسش و پاسخ، بانك پرسش، سؤاالت امتحان نهايي

چكيده: مجموعه ي حاضر بانك پرسش هاي تشريحي كتاب شيمي سال اول است. طبقه بندي اين 
كتاب بر مبناي كتاب درسي و به صورت موضوعي است. هم چنين، در هر مبحث از پرسش هاي 
متنوعي شامل پرسش هاي تعريفي، جاي خالي، درست و نادرست، انتخاب كلمه هاي مناسب، مرتبط، 
تصويري، جدول و نموداري، مفهومي و كاربردي، و نيز مسائل نمونه اي استفاده شده است. عالوه بر 
پرسش هاي تأليفي و سؤاالت امتحانات نهايي، پرسش هاي متن كتاب درسي نيز در اين كتاب گنجانده 
شده اند تا هيچ مطلب و نكته اي ناگفته باقي نماند. در انتهاي كتاب نيز چند دوره نمونه ي سؤاالت 
امتحاني پايان نيم سال با ريز بارم بندي آورده شده است تا دانش آموزان با نحوه ي طراحي و بارم بندي 

سؤاالت امتحانات نهايي آشنا شوند. 

152. شاه محمدي؛معصومه،كشاورز؛حسين علي. شيمي )2( و آزمايشگاه: دوم متوسطه رشته هاي 
علوم رياضي و علوم تجربي. تهران: گل واژه، 208 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: دوم تجربي و رياضي
كلمات كليدي: آموزش شيمي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرين، تست كنكور

چكيده: كتاب »شيمي 2 و آزمايشگاه« از پنج بخش تشكيل شده است. در هر بخش، نخست 
فضايي خالي براي يادداشت نكته هاي مهمي كه دبير مي گويد، در نظر گرفته شده است. سپس 
انواع پرسش هاي كامل كردني، درست يا نادرست، جور كردني، انتخاب كلمات، تصويري و مفهومي 
ارائه شده اند. در ادامه نيز سؤاالت چهارگزينه اي آورده شده اند تا دقت دانش آموزان افزايش يابد و با 
سؤال هاي كنكور سراسري و آزاد آشنا شوند. در پايان تمرين هاي كتاب درسي آورده شده اند. الزم به 

ذكر است كه در اين كتاب سه آزمون مستمر نيم سال اول، و نيم سال دوم نيز گنجانده شده است. 
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153. مختاري، منصور. شيمي براي زندگي: شيمي 1 )كتاب كار(: تهران: خيلي سبز، 139 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: شيمي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش شيمي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، آموزش متوسطه

چكيده: كتاب كار حاضر داراي چهار بخش است و هر بخش به واحدهاي كوچك تري به نام »واحد 
يادگيري« تقسيم شده است. منظور از واحد يادگيري بخشي از كتاب درسي است كه معلم آن را در يك 
جلسه تدريس مي كند. براي هر واحد يادگيري مجموعه اي از پرسش هاي هدف دار طراحي و تأليف شده 
است. اين پرسش ها به صورت پرسش هاي دو گزينه اي، جاي خالي، تعريفي- توصيفي، جوركردني، 

كامل كردني، مفهومي و استداللي هستند. 

154. سپهري، نيما. شيمي 2- كتاب كار. تهران: خيلي سبز، 255 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: شيمي
پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، پاية دوم دبيرستان، سؤاالت المپياد

چكيده: كتاب حاضر كتاب كار درس شيمي براي دانش آموزان دوم دبيرستان است كه در پنج بخش 
نگارش يافته است. در هر بخش نخست سؤاالتي در قالب هاي وصل كردني، جاخالي، دو گزينه اي، 
درست و نادرست، تشريحي و چهارگزينه اي و سپس چند آزمون هماهنگ كشوري آورده شده است. در 
 پايان هر بخش نيز سؤاالت مربوط به المپياد ديده مي شوند كه نسبت به سؤاالت قبلي كمي مشكل ترند. 
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155. يحيايي طالقاني، شهرام و ]... ديگران[ . كتاب كار: شيمي اول متوسطه. تهران: گردوي دانش، 
166 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش شيمي، پرسش و آزمون، نمونه سؤاالت كشوري دورة متوسطه

چكيده: اين كتاب به منظور يادگيري بهتر و جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان سال اول تهيه 
شده است و شامل چهار بخش است. ساختار هر بخش به اين شرح است: 1. شرح برخي مفاهيم مبهم 
درسي؛ 2. تقسيم هر بخش به چندين زيربخش و ارائة سؤاالت متنوع براي هر زيربخش؛ 3. مثال هاي 
مفيد و پرسش هاي متنوع با جواب كاماًل تشريحي؛ 4. پرسش هاي متنوع و ويژه براي يادگيري بهتر 
هر فصل )از نوع جاي خالي، جدول، نمودار، شكل و. . ( ؛ 5. آزمون هاي پايان فصل، ميان نيم سال و 
پايان سال؛ 6. نمونه سؤاالت مفهومي براي باال بردن سطح علمي دانش آموزان برتر و نمونه سؤاالت 

هماهنگ كشوري همراه با ريزبارم. 

156. نوروزي، داريوش. طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشي. تهران: گويش نو، 144 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: رويكردهاي يادگيري، طراحي بازي رايانه اي، بازي آموزشي

چكيده: بازي هاي آموزشي براي كسب و يادگيري دانش و مهارت هاي جديد طراحي مي شوند و 
براي رسيدن به اين هدف از روش هاي متفاوتي استفاده مي كنند. در بازي هاي آموزشي ضروري 
نيست كه بازيكن به چگونگي يادگيري و كسب مهارت هاي جديد فكر كند، بلكه مثل بازي هاي 
تفريحي، به سادگي با شرايطي كه با آن ها مواجه مي شود، پاسخ مي دهد. كتاب حاضر در چهار فصل 
تدوين شده است. در فصل اول آن، بعد از درج كلياتي دربارة انواع بازي ها، اعم از جسماني، تقليدي، 
نمايشي، نمادي و تخيلي، اثرات بازي هاي بررسي شده اند و تاريخچة بازي هاي رايانه اي و اثرات آن ها 
مطرح شده است. فصل دوم به رويكردهاي يادگيري و طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم 
به فرايند طراحي آموزشي اختصاص دارد. تحليل و بررسي فرايند طراحي بازي  هاي آموزشي موضوع 

فصل چهارم كتاب است. 
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157. متقي زاده، عيسي، چراغي، علي. مجموعه راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي. عربي 1، سال 
اول دبيرستان. تهران: فاطمي، 120 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: عربي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، قواعد عربي

چكيده: كتاب حاضر يكي از مجموعه كتاب هاي »راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي« و حاوي 
10 درس عربي سال اول دبيرستان است. در هر درس نخست سؤاالت مفهومي مرتبط با درس 
آورده شده اند تا دانش آموزان به بازخواني متن بپردازند و از اين طريق فهم محتواي درس براي آنان 
آسان شود. سپس پرسش هاي كليدي و توضيحات بخش قواعد ارائه شده اند تا دانش آموزان نكات 
اصلي مبحث قواعد را فرا گيرند. در پايان هر درس، زير عنوان هاي »پرسش هاي كلي«، »تمرين هاي 
تكميلي« و بيشتر بدانيم، نكات ديگر با دانش آموزان در ميان گذاشته شده است و بيشتر بدانيم همچنين 
در پايان هر درس همة واژه ها و اصطالحات آن درس معني شده اند تا با استفاده از آن ها، فهم متون و 

عبارت ها آسان شود. 

158. صارمي، سهيال. از ايران چه مي دانيم؟. عطار نيشابوري. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 
107 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: عطار نيشابوري، شعر فارسي، زندگي نامه، تاريخ ادبيات، عرفان

چكيده: صدويكمين جلد از مجموعة »از ايران چه مي دانيم؟.« دربارة زندگي، آثار، انديشه ها و عرفان 
عطار نيشابوري است. عطار، شاعر و عارف قرن ششم و اوايل قرن هفتم قمري است. او در كنار سنايي 
و مولوي شعر عرفاني ايران را شكل بخشيد و تأثيري عميق بر ساختار تفكر عرفاني ايران گذاشت. 
عرفان وي از شريعت آغاز مي شود، طريقت را طي مي كند و به شاهراه حقيقت مي رسد. عطار نه تنها 
شاعر و عارف كه فيلسوف حكيم و انديشمندي بزرگ است. اثر حاضر در چهار فصل نگاهي گذرا دارد 
به زندگي، آثار، انديشه ها و عرفان عطار: فصل نخست زندگي، زمانه و آثار عطار را شرح مي دهد. فصل 
دوم نگاهي دارد به جهان بيني و آنچه تفكر عرفاني عطار را شكل مي بخشد. فصل سوم، به آرمان شهر 
عطار يا ناكجاآباد وي كه او از گوشة تنهايي خود بدان نقب زده است، مي پردازد. فصل چهارم به سخنان 

بي خودانه و شطح گونة وي اشاره دارد كه غالباً با زبان رمز آميخته اند. 
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159. آل محمد، علي. كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي. علوم زيستي و بهداشت، سال اول 
دبيرستان. تهران: فاطمي، 118 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زيست شناسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زيست شناسي، آزمون و تمرين، بهداشت، سؤاالت كنكور

چكيده: كتاب حاضر يكي از مجموعه كتاب هاي »كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي« است. 
در اين كتاب سعي شده است مجموعة متنوعي از پرسش ها و مسئله ها آورده شود. اين تنوع چه از نظر 
سطح سؤال و چه از نظر شكل سؤال مورد توجه بوده است. دسته بندي سؤاالت براساس موضوعات 
درسي است. در هر فصل از كتاب، موضوعات اصلي به صورت جداگانه آورده شده اند. سؤاالت هر 
موضوع به دو دسته تقسيم شده اند: دستة اول كه از نوع پر كردن جاهاي خالي جمله هاست، سؤاالت 
مروري اند و دانسته ها را ارزيابي مي كنند. دستة دوم به ارزيابي ساير سطوح يادگيري مي پردازند و سهم 
قابل توجهي از سؤاالت را به خود اختصاص مي دهند. هر فصل با نمونه اي از سؤاالت چندگزينه اي 
پايان مي پذيرد. اين سؤاالت عمدتاً از آزمون هاي ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد گرفته شده اند. 
داشتن فضاي كافي براي نوشتن پاسخ هر سؤال، دسته بندي موضوعي سؤاالت، نداشتن پاسخ نامه و 

نداشتن توضيح درس از ويژگي هاي اين كتاب است. 

160. آل محمد، علي. راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي. علوم زيستي و بهداشت، سال اول 
دبيرستان. تهران: فاطمي، 128 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زيست شناسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: علوم زيستي، آموزش بهداشت، راهنمايي مطالعه، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »راهنماي مطالعه و محتواي تكميلي« در هفت فصل با 
اين عنوان نگارش يافته است: ساختار شيميايي؛ نگرش علمي و علوم زيستي؛ توليدكنندگان؛ تغذيه؛ 
توليد مثل و وراثت؛ بوم شناسي؛ سالمتي و بيماري. صفحات آغازين هر فصل به نحوي تنظيم شده اند 
كه ذهن دانش آموزان را براي روبه رو شدن با مفاهيم جديد آماده مي كنند. اجزاي اين صفحات عبارت اند 
از: سيماي فصل كه ارتباط مفاهيم را با هم نشان مي دهد؛ سرآغاز فصل كه اهميت آن فصل و ارتباط 
آن را با فصل هاي قبل و بعد بازگو مي كند؛ و نماي فصل كه به معرفي مباحث اصلي و واژگان هر 
فصل مي پردازد. توضيحات مربوط به هر صفحه از كتاب درسي در پايين همان صفحه آورده شده است. 
همچنين پرسش هاي مربوط به هر صفحه از كتاب درسي ودر حاشية آن صفحه همراه با پاسخ نامه 

ذكر شده اند. 
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161. امين، محسن. زندگاني معصومان: فاطمه زهرا)س(،  امام حسن)ع(،  امام حسين)ع(،  امام 
سجاد )ع( . مصطفي گرگان بيك، علي چراغي. تهران: پنجره، 424 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم
 كلمات كليدي: زندگاني معصومان، امامان معصوم، فاطمه زهرا)س(،  ماجراي فدك، شهادت امام حسين)ع( 

چكيده: جلد چهارم از مجموعة »زندگاني معصومان« به زندگاني حضرت زهرا)س(،  امام حسن، 
امام حسين و امام سجاد)ع(  اختصاص دارد. برخي از مباحث كتاب عبارت اند از: دختر رسول خدا؛ ماجراي 
فدك و ميراث رسول اهلل؛ امام حسن)ع(  در زمان پدرش؛ مناظرة امام حسن)ع(  با معاويه و ياران او، ياران امام 
 حسين)ع( ؛ قيام مسلم در كوفه؛ حوادث بعد از شهادت امام حسين)ع( ؛ مناقب و فضايل امام زين العابدين)ع( 

و دعاهاي امام زين العابدين)ع(  از صحيفة كاملة سجاديه.

162. رابينسون، كن. زندگي مثبت. فراتر از ذهن: چگونه خالق باشيم؟. روشنك ضرابي. تهران: 
ابوعطا، 96 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: پرورش خالقيت، مشكالت آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »زندگي مثبت« است و به عمق و داليل نيازمان به 
پرورش استعدادها، به ويژه خالقيت، اشاره دارد. مطالب كتاب در 10 فصل با اين عنوان ها تهيه و تنظيم 
شده است: فراتر از ذهن ما؛ رويارويي با دگرگوني ها؛ مشكالت آموزشي؛ توهمات آموزشي؛ ذهن خود را 

بشناسيد؛ خالق بودن؛ احساس بهتر؛ شما تنها نيستيد؛ مدير خالق؛ خالق بودن را ياد بگيريم.
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163. معتمدي، كامران. فرهنگ دانش آموزي )انگليسي-فارسي(  تهران: بين المللي گاج، 368 
ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: مرجع

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، واژه نامه، فرهنگ دانش آموزي

چكيده: كتاب حاضر به دو بخش عمده تقسيم شده است كه بخش اول حاوي 2700 واژه كتاب هاي 
زبان پايه هاي متفاوت تحصيلي به ترتيب حروف الفباي انگليسي است. در اين بخش هر لغت به طور 
جداگانه بررسي شده است. بخش دوم كه يك “ميكرو ديكشنري” است، 5800 كلمه با معني فارسي 
دارد. تمامي لغات بخش اول براي مراجعة فوري دانش آموزان در اين بخش نيز آورده شده اند. به عالوه، 
كلمات مهم موجود در درك مطلب هاي كنكورهاي سال گذشته و برخي لغات رايج كه در متون 
متفاوت كاربرد دارند، همگي در اين بخش گردآوري شده اند. همچنين براي هر واژه تلفظ، تعريف، 

مثال، مترادف، متضاد و توضيحات اضافي مربوط به آن واژه نيز بيان شده است. 

164. پاركر، استيو. فرهنگ نامه بدن انسان: راهنماي مصور ساختمان، كاركرد و بيماري هاي 
بدن انسان. احمد مختاريان. تهران: طاليي، ص، 1391

قطع: خشتي 
موضوع درسي: زيست شناسي، كتاب هاي مرجع

پايه تحصيلي: دوم تجربي، سوم تجربي، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: بدن انسان، فرهنگ نامه، بيماري هاي دستگاه هاي بدن، آموزش زيست شناسي

اندامك ها،  از مولكول ها،  اين كتاب نخست سلسله مراتب سازمان هاي بدن،  چكيده: نگارنده در 
سلول ها، بافت ها و اندام ها را شرح مي دهد. سپس كاركرد دستگاه ها را به نوبت بررسي مي كند. و در 
پايان هر بخش بيماري هاي رايج دستگاهي را كه توضيح داده شده است، بررسي مي كند و به مشكالت 
گوناگوني مي پردازد كه در اثر تغييرات ژنتيكي، پيري، عفونت و صدمه ايجاد مي شوند. ترتيب محتواي 
كلي بخش ها به اين شرح زير است: حفاظت و حركت استخوان ها و عضالت ؛ كنترل و هماهنگي و 
اعصاب و هورمون ها؛ حمايت اولية حيات، نگه داري و تغذيه؛ توليد مثل؛ وراثت و فرايند پيري. الزم به 

ذكر است، در اين كتاب از تصوير هاي سه بعدي رايانه اي و گرافيكي رنگي استفاده شده است. 



99دورةآموزشمتوسطهنظری12

165. جمعي از نويسندگان. فرهنگ نامه طاليي كليد دانش. تهران: طاليي، 768 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: فرهنگ نامه، آب و هوا، اينترنت، حشره ها، بازي هاي المپيك و بدن انسان

چكيده: فرهنگ نامة كليد دانش«، با برخورداري از متن ساده، مخاطبان را با تازه ترين اطالعات علمي 
و فرهنگي ايران و جهان آشنا مي كند. اين كتاب حاوي 400 مقاله و بيش از 2500 تصوير رنگي 
است و مطالب آن در دو جلد تنظيم شده اند: جلد اول شامل مباحثي چون آب و هوا، اينترنت، حشره ها، 
بازي هاي المپيك و بدن انسان است. در جلد دوم نيز به اين مباحث مي پردازد: روزنامه؛ مجله؛ سياره؛ 
صنعت ماهي گيري؛ مزرعه داري؛ مغناطيس؛ منطقة زماني؛ ارتباطات جهاني. الزم به ذكر است كه اين 

دانستني ها در قالب مقاله نوشته شده اند و با توجه به عنوان مقاله ها، به صورت الفبايي نظم يافته اند. 

166. احساني، مريم، اوتادي، حديثه، كاظمي، نرجس، حدادي، تهمينه، رحيمي،  شيما،شعيبي، مريم. 
فرهنگ نامه مشاغل. تهران: طاليي، 344 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم،دانش آموز، مشاور
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: فرهنگ نامة مشاغل، انتخاب شغل، ارتقاي شغلي، پيشرفت شغلي

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر مي كوشد 150 عنوان شغل را به مخاطبان معرفي كند و اطالعات 
الزم را در اختيار آن ها بگذارد تا بدانند كه در انتخاب هر شغل بايد به ويژگي هاي مهمي توجه كنند. 
بدين منظور مخاطبان ابتدا با ويژگي هاي هر شغل آشنا مي شوند و سپس اطالعات بيشتري دربارة 
آن به دست مي آورند. اين اطالعات عبارت اند از: ويژگي هاي تشخيصي مناسب هر شغل؛ تحصيالت 
الزم و شرايط ايجاد شغل؛ شرايط ارتقا و رشد در شغل؛ وظايف و مسئوليت هاي متصدي شغل؛ فضاي 
شغل؛  اهميت شغل در زندگي امروز جامعه؛ منابع در دسترس براي كسب اطالعات بيشتر دربارة شغل.
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167. كريمي، عبدالعظيم. فضيلت نايادگيري: )چگونه ياد نگيريم( !. تهران: منادي تربيت، 212 
ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، مدير

كلمات كليدي: چگونه ياد نگيريم، آموختن فعال، يادگيري زدايي، موانع شناختي، يادگيري تجربي

چكيده: الزمة يادگيري فعال و خالق در وهلة اول »يادگيري زدايي« از آموزه هايي است كه از كنش 
آزاد ذهن فراگيرنده را از كشف فاعل و فهم دروني باز مي دارد. هرگاه بخواهيم چيزي را به كودكان ياد 
بدهيم، مانع شده ايم تا او خود شخصاً آن را كشف و اختراع كند. ازآنجا كه در نظام هاي آموزشي رايج، 
اوليا و مربيان غالباً در پي »ياددهي« مداوم مطالب به كودكان هستند، همواره ناخواسته و غيرمستقيم 
سدكنندة اصلي فرايند يادگيري اكتشافي مي شوند؛ چرا كه يادگيري واقعي متضمن »نايادگيري« و 
»يادگيري زدايي«، پي درپي است. مقدمة اين يادگيري زدودن باورهاي غلط، شكستن سدهاي عاطفي، 
برداشتن موانع شناختي، بازكردن گره هاي ذهني و روفتن اليه هاي ايجاد شده در سرراه »نويادگيري« 

افراد است. 

168. ضياء الدين، سردار. فلسفه علم. تهران: پرديس دانش، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: فلسفه و منطق
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: فلسفة علم، كوهن، پوپر، فايرابند

چكيده: دنياي ما را علم فرا گرفته  و پيش مي برد. تقريباً تمام مزاياي دنياي مدرن، از پادزيست ها گرفته 
تا رايانه ها، از فهم دربارة تكامل بشر تا توانايي فرستادن ماهواره به سطح زحل محصول علم است. از 
نظر بسياري از مردم، ترقي چيزي نيست مگر پيشرفت در معرفت علمي كه از اكتشافات جديد در علم 
به دست مي آيد. اين كتاب نشان مي دهد كه علم و رويكرد ما در مطالعة آن، با چه شدتي در چند دهة 
اخير تغيير كرده است و به ويژه، رشد و گسترش مطالعات علم را از بدو مطرح شدنش در آراي توماس 

كوهن و سپس كارل پوپر، پاول فايرابند و ديگران مورد بررسي قرار مي دهد. 
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169. خوشخو، ميالد. كتاب هاي كار: فيزيك )3( رشته ي رياضي و فيزيك. تهران: بين المللي گاج، 
184 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: سوم رياضي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، آزمون هماهنگ

چكيده: كتاب حاضر براساس برنامة درسي دورة متوسطه و به  منظور بهبود امر يادگيري دانش آموزان 
تدوين شده است. در اين كتاب بيش از 1000 پرسش چند قسمتي با طبقه بندي درست و هماهنگ 
با پيشروي درسي در كالس، ارائه شده است. استفاده از پرسش هاي آزمون هاي هماهنگ كشوري 
و خارج از كشور در هر فصل دانش آموزان را در زمينة درك بهتر درس فيزيك ياري مي كند. ضمنًا 
در انتهاي هر فصل پرسش هايي ويژة دانش آموزان سخت كوش آمده است. پاسخ نهايي پرسش هاي 

محاسباتي همة فصل ها در پايان كتاب آمده است. 

170. خوشخو، ميالد. كتاب هاي كار: فيزيك )3( رشته ي علوم تجربي. تهران: بين المللي گاج، 140 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: سوم تجربي
كلمات كليدي: فيزيك، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزشي، آزمون هماهنگ

چكيده: كتاب حاضر در قالب يك منبع كمك درسي، براي كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتاب 
درسي و ايجاد مهارت براي پاسخ گويي به پرسش ها، حل مسائل، پاسخ به آزمون هاي گوناگون، در 
چهار فصل نوشته شده است. پرسش هاي اين كتاب برگرفته از 54 آزمون هماهنگ كشوري و خارج از 
كشور در رشته هاي رياضي و تجربي است. همچنين از پرسش هاي آزمون هاي هماهنگ كشوري در 
هر فصل استفاده شده است. پاسخ نهايي پرسش ها نيز در پايان كتاب گنجانده شده است. الزم به ذكر 

است، در انتهاي هر فصل پرسش هايي ويژة دانش آموزان سخت كوش آمده است. 
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171. خياطان، محمدرضا. فيزيك 1 و آزمايشگاه. تهران: ساد، 304 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: فيزيك
پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: فيزيك، مسائل، تمرين ها، آزمايش ها

چكيده: كتاب كار فيزيك 1 داراي اين ويژگي هاست: فضاي خالي براي نوشتن نكات آموزشي در قالب 
توصيه هاي دبير؛ تمرين ها و خودآزمايي هاي كتاب درسي براي كار در منزل؛ طراحي انواع سؤال ها 
براي كار در كالس؛ استفاده از سؤاالت تكميلي در پايان فصل ها. همچنين، چند نمونه امتحانات پاياني 

مدارس و يا هماهنگ، با پاسخ و بدون پاسخ، در پايان كتاب گنجانده شده است. 

172. خليلي بروجني، روح اهلل. فيزيك 1 و آزمايشگاه: سال اول دبيرستان كتاب كار. تهران: گل واژه، 
128 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، آزمايشگاه، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين

چكيده: اين كتاب دربرگيرندة مجموعه پرسش ها و مسئله هايي است كه دانش آموزان را براي درك 
و شناخت عميق تر مفاهيم فيزيك 1 و همچنين ارتباط اين مفاهيم با يكديگر آماده مي سازد. طراحي 
پرسش ها و مسئله ها براساس شيوه هاي نوين ارزشيابي، شرح مفاهيم اصلي هر بخش از »كتاب 
دانش آموز« به طور جداگانه، در نظر گرفتن فضاي كافي براي پاسخ پرسش ها و حل مسئله ها، تفكيك 
مسئله هاي دشوارتر در هر بخش و ارائة مسئله هايي براي چالش بيشتر در پايان هر فصل، از جمله 

ويژگي هاي اين كتاب هستند. 
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173. خليلي  بروجني، روح اهلل. فيزيك 1 و آزمايشگاه: كتاب دانش آموز سال اول دبيرستان. تهران: 
گل واژه، 184 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، آزمون و تمرين، آزمايشگاه

چكيده: كتاب پيش رو براساس سطح برنامة درسي فيزيك 1 و آزمايشگاه و مطابق با استانداردهاي 
آموزشي فيزيك، با رويكرد بستة آموزشي تأليف و توليد شده است. فصل آغازين كه “فصل صفر” ناميده 
شده، افزون بر برنامة درسي فعلي،  به اين كتاب اضافه شده تا زمينة مناسبي براي ورود دانش آموزان 
به فصل هاي بعدي كتاب فراهم آورد. عنوان هاي فصل هاي بعد كتاب نيز عبارت اند از: انرژي؛ دما و 
گرما؛ الكتريسيته؛ نور؛ بازتاب نور؛ شكست نور. الزم به ذكر است كه پرسش ها، فلسفه ها و فعاليت هاي 

تكميلي در كتاب كار، مطابق بخش هاي هر فصل كتاب دانش آموز سازمان دهي شده اند. 

174. حسني اردستاني، محمود ] ..ديگران[  فيزيك 1 و آزمايشگاه، سال اول دبيرستان. تهران: 
فاطمي، 186 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، آزمايشگاه فيزيك، آزمون و تمرين، پاية اول

چكيده: كتاب حاضر مجموعه اي است از مسائل متنوع كه تمام مطالب درسي فيزيك1 و آزمايشگاه را 
دربرمي گيرد. اين مسائل در چهار سطح ساده، متوسط، سخت و عالي گروه بندي شده اند. فراواني مسائل 
در اين چهار گروه طوري است كه دانش آموزان عالقه مند به فيزيك را مجذوب خود مي سازد. پاسخ 

مسائل در بخش پاياني كتاب آمده است. 
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 175. احمدي، احمد، سيدفدايي، آزيتا، فالح، مجيد. كارگاه حل تمرين و فعاليت هاي تكميلي. فيزيك 1
و آزمايشگاه، سال اول دبيرستان. تهران: فاطمي، 266 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، پرسش و پاسخ، آزمايشگاه، مسئلة كاربردي

چكيده: كتاب حاضر پنج فصل دارد و هر فصل نيز از تعدادي بخش با عنوان »واحد يادگيري« 
تشكيل شده است. در هر واحد يادگيري تعدادي پرسش مفهومي و مسائل كاربردي مطرح شده اند كه 
پاسخ آن ها به طور مشروح داده شده است. اين مثال ها به دانش آموزان كمك مي كنند مفاهيم مرتبط با 
درس را به شكل عميق تري درك كنند. در بخش مسئله هاي حل شده تعدادي مسئله همراه با راه حل 
آن ها آمده است. پس از آن در بخش مسئله هاي حل شده، تعدادي پرسش و مسئلة كاربردي مشاهده 
مي كنيم. در پايان هر فصل نيز يك آزمون تشريحي و يك آزمون چهار گزينه اي همراه با پاسخ نامه 

آورده شده است. 

176. جهانگيرزاده،  عليرضا. فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان )رياضي و فيزيك- 
تجربي(: تهران: ساد، 300 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، تمرين و آزمون، آموزش فيزيك، آزمايشگاه

چكيده: ساختار كتاب با توجه به نياز دانش آموزان و هدف هاي آموزشي كتاب درسي به اين صورت 
برنامه ريزي و اجرا شده است: درس نامه: در اين بخش براي هر موضوع از فصل كتاب صفحه هاي 
سفيدي به  منظور يادداشت مطالب ارائه شده است. كار در كالس: بعد از هر بخشي از درس نامه، 
پرسش ها و تمرين هايي در قالب هاي كامل كردني، پرسش هاي كيفي و پرسش هاي كمي گنجانده 
شده است. كار در منزل: همانند بحث كار در كالس، پرسش ها و تمرين هايي در سه دسته طراحي و 
ارائه شده اند كه شامل تمرين هاي كتاب درسي و پرسش هاي مهم هستند تا دانش آموزان با پاسخ دهي 
به اين سؤاالت در منزل، مهارت الزم را براي جهت دادن به پرسش هاي مفهومي و محاسباتي پيدا 
كنند. پرسش هاي تكميلي: در پايان هر فصل از كتاب، تعدادي پرسش مفهومي، تمرين هاي محاسباتي 

و پرسش هاي چهار گزينه اي طراحي و نوشته شده اند. 
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177. محمودزاده،  غالمعلي. فيزيك 2 و آزمايشگاه: ويژه دانش آموزان سال دوم تجربي و رياضي و 
داوطلبان كنكورهاي سراسري. تهران: مبتكران، 548 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، پرسش و پاسخ

اين  با  فصل  شش  داراي  و  شده  تدوين  رشتة  فيزيك  دانش آموزان  براي  حاضر  چكيده:كتاب 
عنوان هاست: اندازه گيري؛ حركت شناسي؛ نيروشناسي؛ كار و انرژي؛ ويژگي هاي ماده؛ قانون گازها. 
در هر فصل نخست متن درس به شيوة مفهومي آموزش داده شده است. پس مثال هاي حل شدة 
متنوعي در متن درس و مثال هاي حل شدة دوره اي در انتهاي هر فصل آورده شده است. همچنين 
پرسش هاي چهارگزينه اي تأليفي در كنكورهاي سراسري و آزاد به  صورت طبقه بندي شده به همراه 

پاسخ تشريحي گنجانده شده است. 

 178. محمودزاده، غالمعلي. فيزيك 3 و آزمايشگاه رشته تجربي. تهران: مبتكران، 404 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: فيزيك
پايه تحصيلي: سوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش فيزيك، آزمايشگاه، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

چكيده: اين كتاب در چهار فصل با عنوان هاي الكتروستاتيك، مدارهاي الكتريكي جريان مستقيم، 
مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي نگارش يافته است. در هر فصل نخست متن درسي به زباني ساده 
تشريح شده است. سپس با طرح پرسش و مثال هاي متعدد و متنوع و با پاسخ تشريحي به آن ها، سعي 
در روشن شدن مطالب درسي و كمك به فهم آن ها شده است. در پايان هر فصل نيز پرسش ها و 
»تمرين «هايي آورده شده اند تا دانش آموزان كمك كنند خود را بيازمايند و از پيشرفت تحصيلي خودآگاه 
شوند. همچنين، تعداد قابل توجهي پرسش چهار گزينه اي به صورت پرسش هاي تأليفي و پرسش هاي 

كنكور سراسري و آزاد به همراه پاسخ نامه آورده شده است. 
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 179. مصاليي،  احمد. فيزيك پيش دانشگاهي 1 . جلد اول، رشته  تجربي: تهران: خيلي سبز، 406 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: فيزيك
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: آموزش فيزيك، راهنماي آموزش، پرسش و پاسخ، شبيه سازي فيزيكي

چكيده: كتاب حاضر از دو بخش اصلي تشكيل شده است: پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخ هاي 
تشريحي. در بخش پرسش هاي چهارگزينه اي، مهم اصلي پرسش ها به تست هاي استاندارد اختصاص 
داده شده است. در انتخاب و طرح پرسش هاي اين قسمت سعي شده است، تمام مفاهيم درسي پوشش 
داده شوند. در قسمت پاسخ پرسش ها، از ابزارهاي كمكي الزم مثل نمودار، تصوير و شبيه سازي هاي 
فيزيكي براي درك بهتر پاسخ ها استفاده شده است. الزم به ذكر است، تمام فرمول هاي اصلي در 

پيوست انتهايي كتاب آورده شده است تا دانش آموزان هنگام مطالعة پاسخ ها از آن ها استفاده كنند. 

180. محمودزاده،  غالمعلي. فيزيك پيش دانشگاهي جلد اول، رشته تجربي. تهران: مبتكران، 496 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، تمرين و آزمون

چكيده: جلد اول و دوم مجموعة حاضر شامل موضوع ها و نكته هاي درسي است و دانش آموزان و 
داوطلبان كنكور را در فهم و درك مطلب هاي درس فيزيك كمك مي كند و آن ها را ياري مي دهد تا 
آزمون هاي متفاوتي اعم از امتحان هاي دبيرستان هاي نمونة مردمي و استعدادهاي درخشان، امتحان 
نهايي، كنكورهاي ورودي دانشگاه ها و المپيادهاي علمي را با موّفقيت پشت سر بگذارند. بدين منظور 
مطالب كتاب داراي ويژگي هاي به اين شرح است: 1. آموزش درس به درس به شيوة مفهومي؛ 2. 
چكيدة مطلب هايي به طور فصل به فصل؛ 3. مثال هاي حل شده و متنوع در متن درس و مثال هاي 
حل شدة دوره اي؛ 4. پرسش هاي چهارگزينه اي تأليفي و منتخب كنكورهاي سراسري و آزاد به صورت 
طبقه بندي شده به همراه پاسخ تشريحي. حركت شناسي در دو بعد، دينامك ذره، حركت هماهنگ 
ساده و موج هاي مكانيكي، مباحث جلد اول هستند. مباحث جلد دوم نيز عبارت اند از: صوت؛ موج هاي 

الكترومغناطيسي؛ آشنايي با فيزيك اتمي؛ آشنايي با ساختار هسته اي. 
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181. محمودزاده،  غالمعلي. فيزيك پيش دانشگاهي. جلد اول، رشته رياضي. تهران: مبتكران، 552 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، آزمودن تمرين

چكيده: كتاب حاضر در چهار فصل به مباحث درس فيزيك براي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي 
و داوطلبان كنكور سراسري رشتة رياضي پرداخته است. آموزش درس به درس به شيوة مفهومي و 
مثال هاي حل شدة متنوع در متن درس از ويژگي هاي كتاب هستند. در پايان هر فصل نيز پرسش هاي 
 چهارگزينه اي تأليفي منتخب كنكورهاي سراسري و آزاد، به همراه پاسخ تشريحي آن ها گنجانده شده است.

 

182. محمودزاده، غالمعلي. فيزيك پيش دانشگاهي. جلد دوم، رشته تجربي. تهران: مبتكران، 328 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، پيش دانشگاهي علوم تجربي، آزمون و تمرين، تست كنكور

چكيده: اين كتاب جلد دوم كتاب فيزيك پيش دانشگاهي است و براي دانش آموزان پيش دانشگاهي و 
داوطلبان كنكور سراسري رشتة علوم تجربي تهيه و تأليف شده است. در هر فصل نخست شرح مطالب 
درسي آمده و نويسنده كوشيده است، طرح پرسش ها و مثال هاي متعدد و متنوع و پاسخ تشريحي، 
آن ها، مطالب درسي را هرچه بهتر توضيح دهد و تفهيم كند. در پايان هر فصل نيز چكيدة مطالب مهم، 
كليدي براي مرور سريع و يادآوري، و نيز تعداد قابل توجهي پرسش چهارگزينه اي تأليفي و كنكورهاي 
سراسري آورده شده است. پاسخ به اين پرسش ها به طور تشريحي بيان شده است تا خود مرور دوبارة 

هر درس باشد. 
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183. قريب، مرتضي. فيزيك و مباحث علمي روز. تهران: انديشه سرا، 256 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: فيزيك
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: دوم و سوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: فيزيك، روابط رياضي، پرسش

چكيده: موضوع كتاب شامل پرسش هاي عميقي است كه گاهي در برهه اي از زندگي به ذهن ما 
خطور مي كند و بدون يافتن پاسخي از ذهن محو مي شوند. در اين كتاب 111 پرسش آمده است و 
براي هر كدام از آن ها 4 پاسخ آورده است تا خواننده ذهنيت خود را نسبت به آن موضوع آزمايش كند. 
در توضيحات هر پرسش سعي شده با زبان ساده و با اتكا به مفاهيم اساسي فيزيك و پرهيز از روابط 

رياضي تصوير روشني براي مخاطب ارائه شود. در ادامه توضيحات پاسخ درست آمده است. 

184. ساجدي، علي. تب كنكور. قرابت معنايي. تهران: كلك معلم ساجدي، 216 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: قرائت معنايي، آموزش ادبيات فارسي، پرسش و پاسخ، تست كنكور

چكيده: كتاب حاضر پنجمين كتاب از مجموعة »تب كنكور« و شامل تست هاي كنكور داخل و خارج 
كشور، آزاد و آزمايشي سنجش سال هاي 1384 تا 1390 است كه مطالب آن به صورت درس به درس 
تقسيم بندي شده اند. در بخش اول كتاب از 25 سؤال ادبيات، 9 سؤال آن ويژة قرائت معنايي و مفهوم 
است كه يك بيت يا عبارت از متن كتاب هاي درسي ادبيات سال هاي دوم، سوم و پيش دانشگاهي 
به عنوان سؤال مطرح و براي پاسخ، چهارگزينة خارج از كتاب در نظر گرفته مي شود. در بخش دوم 
كتاب جواب سؤاالت چهارگزينه اي به صورت تشريحي درج شده است. در پايان كتاب نيز تست هاي 

كنكور هر رشته از سال 1384 تا 1390 گنجانده شده است. 
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185. گنج منش زماني، سعيد. بسته مديريت كالسي: كاربرگ ادبيّات فارسي 1. تهران: مرآت دانش، 
48 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية اول دبيرستان، آزمون و تمرين، استدالل، پيش بيني

شده اند.  آماده  آموزشي  هفتة   20 براي  كه  است  متنوعي  تمرينات  حاوي  حاضر  كتاب  چكيده: 
اين تمرينات به صورت گروهي و عملي در تالش درس اجرا مي شوند و با اتفاقات روزمرة زندگي 
دانش آموزان در ارتباط هستند. دانش آموزان از طريق اين فعاليت ها مي توانند ميان پديده ها ارتباط برقرار 

كنند. به پيش بيني و مقايسه دست بزنند و استدالل كنند. 

186. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كار برگ ادبيّات فارسي 3. تهران: مرآت دانش، 44 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية سوم دبيرستان، تمرين گروهي، پرورش قدرت استدالل

چكيده: كتاب حاضر براي درس ادبيات فارسي دانش آموزان دبيرستان تهيه شده است و 19 هفتة 
آموزشي را پوشش مي دهد. اين تمرينات به صورت گروهي و عملي در كالس درس اجرا مي شوند. و 
دانش آموزان بدين وسيله مي توانند توانايي تفكر منطقي و قياسي و قدرت استدالل خود را تقويت كنند. 
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 187. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كاربرگ ادبيات فارسي2. تهران: مرآت دانش، 48 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، تمرين گروهي، پاية دوم دبيرستان

چكيده: كتاب حاضر براي درس ادبيات فارسي دانش آموزان دوم دبيرستان تهيه شده است و 20 
هفتة آموزشي را پوشش مي دهد. تمرينات كتاب به گونه اي طراحي شده اند كه هماهنگ با فعاليت هاي 
كتاب درسي مورد استفاده قرار مي گيرند و به صورت گروهي انجام مي شوند. با انجام اين تمرينات، 

دانش آموزان توانايي تفكر منطقي- قياسي و قدرت استدالل خود را تقويت مي كنند. 

188. خلفي، نسرين، يوسف زاده، عليرضا. بسته مديريت كالسي: كاربرگ انگليسي 1. تهران: مرآت  
دانش، 56 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، كاربرگ، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، پاية اول متوسطه

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كاربرگ زبان انگليسي اول متوسطه است كه 24 هفتة 
آموزشي را پوشش مي دهد. در اين كتاب سعي شده است هم گام با كتاب درسي، ابتدا كلمات جديد 
درس به روش هاي متفاوت از جمله آموزش به كمك تصوير، آموزش كلمه در جمله و كلمات مترادف 
و متضاد آموزش داده شود. آن گاه سؤاالت مربوط به متن دستور زبان و ساختار زباني مطرح شده اند 
و پس از آن تلفظ تدريس شده است. از آنجايي كه معموالً دانش آموزان در انتهاي هر درس به ديكتة 
كلمات جديد تسلط پيدا مي كنند، لذا قسمت مربوط به امال در انتهاي درس گنجانده شده است تا از 

دشواري آن براي دانش آموزان كاسته شود. 
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 189. فهيم نيا، فرزين. بسته مديريت كالسي: كاربرگ انگليسي 2. تهران: مرآت دانش، 52 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، پاية دوم متوسطه، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر با اين هدف به نگارش درآمده است كه ميزان دانش زباني دانش آموزان را در 
مورد مطالب كتاب زبان انگليسي دوم، در هر هفتة آموزشي بالفاصله پس از تدريس در كالس، ارزيابي 
كند. بدين منظور سعي شده است اغلب سؤاالت سطح و دشواري خيلي بااليي نداشته باشند. همچنين، 
تعداد و حجم پرسش ها نيز به گونه اي است كه دانش آموزان بتوانند تمرين هاي هر هفتة آموزشي از اين 
كتاب را ظرف حدود 20-15 دقيقه در كالس و بالفاصله پس از آزمون انجام دهند. بر اين اساس، 

حجم سؤاالت دو صفحه تعيين شده است. 

 190. فهيم نيا، فرزين. بسته مديريت كالسي: كار برگ انگليسي 3. تهران: مرآت دانش، 48 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، كاربرگ، پرسش و تمرين، پاية سوم دبيرستان

چكيده: كتاب حاضر با اين هدف به نگارش درآمده است كه ميزان دانش زباني دانش آموزان را در 
مورد مطالب كتاب زبان انگليسي سوم دبيرستان در هر هفتة آموزشي بالفاصله پس از تدريس دبير در 
كالس درس ارزيابي كند. بدين منظور سعي شده است اغلب سؤاالت سطح دشواري چندان بااليي 
نداشته باشند و از بين چهار سطح تعيين شده، دشواري اغلب سؤاالت در دو سطح اول قرار گيرد. 
همچنين، تعداد و حجم پرسش ها نيز به گونه اي است كه دانش آموزان بتوانند تمرين هاي هر هفتة 
آموزشي از اين كتاب را ظرف حدود 15 تا 20 دقيقه در كالس و بالفاصله پس از آموزش انجام دهند. 
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191. فضلعلي، محمدحسن. بسته مديريت كالسي: كاربرگ دين و زندگي 1. تهران: مرآت دانش، 
52 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ديني

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آيات قرآن كريم، دين و زندگي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين

چكيده: كتاب حاضر براي 22 هفتة آموزشي تنظيم شده و حاوي سؤاالت تشريحي و تستي است. در 
ارائة سؤاالت تشريحي تالش بر اين بوده است كه حتي االمكان نمونه سؤاالت امتحاني متفاوتي آورده 
شود تا دانش آموزان در طول سال تحصيلي با انواع سؤاالت آشنا شوند. همچنين سؤاالت دشوارتر و 
سؤاالتي كه پاسخ گويي به آن ها مستلزم يادگيري مفهومي كتاب درسي است نيز در البه الي سؤاالت 
گنجانده شده اند تا دانش آموزان در حين پاسخ گويي به سؤاالت و مطالب حفظ كردني، تفاوت اين گونه 
سؤاالت را با پرسش هايي كه نيازمند تفكر و تأمل بيشتر هستند، بياموزند، به  عالوه، در برنامة هر هفته، 
باتوجه به آياتي از قرآن كريم كه در ابتداي هر درس مطرح شده، پرسش هايي در رابط با معاني آيات 
آورده شده است. در پايان هر چهار درس هم مروري بر چهار درس گذشته انجام گرفته است كه 
مي تواند معياري براي ارزيابي نسبي از يادگيري دانش آموزان باشد. دو نمونه آزمون به عنوان نمونه 

سؤاالت نيم سال اول و دوم نيز ضميمة كتاب است. 

192. فضلعلي، محمد حسن. بسته مديريت كالسي. كاربرگ دين و زندگي 2. تهران: مرآت دانش، 
52 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ديني

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: دين و زندگي، آزمون و تمرين، كاربرگ، معني آيات قرآن، پرسش و پاسخ

توانايي  كه  درسي  كتاب  متن  از  پرسش هاي حفظي  بر  حاضر، عالوه  كتاب  در  نگارنده  چكيده: 
دانش آموزان را در زمينة يادگيري و به خاطر سپردن مطالب مي سنجد، پرسش هايي مفهومي ازكتاب 
درسي آورده است. چينش سؤاالت در هر هفته به اين ترتيب است كه ابتدا سؤاالت تشريحي و سپس 
سؤاالت تستي از مبحث مورد نظر، منطبق با روند آموزشي، آورده شده است. با توجه به اين كه فرايند 
آموزش فرايندي تدريجي و پيوسته است، در تدوين سؤاالت تشريحي تالش بر اين بوده است كه تا 
حد امكان نمونه سؤاالت امتحاني متنوعي آورده شود تا دانش آموزان در طول سال تحصيلي با اين 
نمونه سؤاالت آشنا شوند. البته در خالل سؤاالت، سؤاالت دشوارتر و سؤاالتي كه پاسخ گويي به آن ها 
مستلزم يادگيري مفهومي كتاب درسي است هم گنجانده شده اند. همچنين در هر هفته، باتوجه به آياتي 
از قرآن كريم كه در ابتداي هر درس مطرح شده اند، پرسش هايي در مورد معاني آيات آورده شده اند. 
در پايان هر چهار درس، مروري بر چهار درس گذشته صورت پذيرفته است كه مي تواند معيار مناسبي 
براي ارزشيابي نسبي از يادگيري دانش آموزان باشد. دو نمونه آزمون هم به عنوان نمونه سؤاالت نيم سال 

اول و دوم براي آمادگي بيشتر دانش آموزان طراحي شده اند. 
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193. فضلعلي، محمدحسن. بسته مديريت كالسي: كار برگ دين و زندگي 3. تهران: مرآت دانش، 
52 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ديني

پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني
كلمات كليدي: آموزش آيات قرآن كريم، دين و زندگي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي

چكيده: كتاب حاضر شامل مجموعه پرسش هايي است كه در قالب هفته هاي آموزشي ارائه شده 
است. در چينش سؤاالت هر هفته، ابتدا سؤاالت تشريحي و سپس سؤاالت تستي از مبحث مورد نظر 
منطبق با روند آموزش آورده شده اند. سؤاالت دشوارتر سؤاالتي كه پاسخ گويي به آن ها مستلزم يادگيري 
مفهومي كتاب درسي است، در ميان سؤاالت تشريحي و تستي گنجانده شده اند. الزم به ذكر است 
كه براي هر هفته، براساس آياتي از قرآن كريم كه در ابتداي هر درس مطرح شده اند، پرسش هايي 
در رابطه با معاني آيات آورده شده اند. پرسش هاي مزبور نه تنها به يادگيري و درك مفهوم آيه و نحوة 
ارتباط آن با درس مي گنجد، بلكه ضمن آشنا ساختن دانش آموز با معاني ايات الهي، او را قادر مي سازند 
به پرسش هاي مفهومي تستي و يا تشريحي كه پيرامون اين مطالب مطرح مي شوند، به آساني پاسخ 
بگويد. در اين كتاب در پايان هر چهار درس، مروري بر چهار درس قبلي آورده شده است. همچنين 
دو نمونه آزمون به عنوان نمونه سؤاالت نيم سال اول و دوم براي آمادگي بيشتر دانش آموزان ارائه شده 

است. 

194. گنج منش زماني، سعيد. بسته مديريت كالسي: كاربرگ زبان فارسي 1. تهران: مرآت دانش، 
48 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية اول دبيرستان، آزمون و تمرين، استدالل، تفكر منطقي

چكيده: كتاب حاضر براي درس زبان فارسي دانش آموزان سال اول دبيرستان تهيه شده و 20 هفتة 
آموزشي را پوشش مي دهد. فعاليت ها و تمرين هايي كه براي هر هفتة آموزشي در نظر گرفته شده اند، 
به گونه اي طراحي شده اند كه با فعاليت هاي كتاب درسي هماهنگ هستند و هرجا كتاب درسي به دليل 
محدوديت ها از شرح يك مفهوم گذر كرده، با تأكيد بيشتر بر آن مفهوم، فرايند تدريس را براي معلم 
آسان مي كند. همچنين، فعاليت هاي آن به صورت گروهي هستند و دانش آموزان مي توانند توانايي تفكر 

منطقي- قياسي و قدرت استدالل خود را تقويت كنند. 
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 195. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كاربرگ زبان فارسي 2. تهران: مرآت دانش، 44 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آزمون و تمرين، كاربرگ، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر حاوي مجموعه پرسش هايي است كه در انواع قالب هاي درست- نادرست، 
جاي خالي و چهارگزينه اي براي هر هفتة آموزشي طراحي شده اند. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب 
عبارت اند از: جمله و اجزاي آن؛ گروه فعلي؛ روش تحقيق؛ گزينش هاي اماليي؛ مقاله نويسي؛ نظام 

دستوري زبان؛ جملة مركب.

 196. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كار برگ زبان فارسي 3. تهران: مرآت دانش، 44 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية سوم دبيرستان، ساخت مفاهيم جديد، پرورش تفكر

چكيده: اين كتاب براي درس زبان فارسي دانش آموزان سال سوم دبيرستان نوشته شده است و حاوي 
فعاليت هاي متنوعي است كه 18 هفتة آموزشي را پوشش مي دهند. معلم با استفاده از فعاليت هاي اين 
كتاب مي تواند روند تدريس را به گونه اي هدايت كند كه دانش آموز در جريان ارزشيابي دانسته هاي قبلي 
خود قرار گيرد، در ساخت مفاهيم جديد درسي مشاركت كند و از اين طريق تفكر منطقي و قياسي خود 

را تقويت كند. اين فعاليت ها به صورت گروهي و عملي در كالس انجام مي شوند. 
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197. فالح، سپيده. بسته مديريت كالسي: كاربرگ شيمي 1. تهران: مرآت دانش، 56 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: شيمي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، كاربرگ

چكيده: كتاب حاضر كه از مجموعة »بستة مديريت كالسي« است، براي پياده سازي طرح درس با 
رويكرد »فعاليت محور« و دخالت فراگير دانش آموزان در كار آموزش با هدف تسهيل آموزش طراحي 
شده و هيچ گونه جنبة سنجشي ندارد. در اين كتاب به مطالب حفظي چندان پرداخته نشده و تنها 
آموزش مفاهيم محوريت دارد. بنابراين پس از آموزش مفاهيم، مطالعة متن كتاب درسي شيمي براي 
تكميل مطالب درسي ضروري است. پوشش دهي متناسب با اهداف آموزش و تنوع در ارائة مطالب، 
فعاليت محور بودن و آموزش گام به گام در كنار معلم، مديريت زمان كالس و متناسب بودن با زمان 
پاسخ گويي، انطباق با مفاهيم اصلي كتاب و پرهيز از اضافه گويي، و نيز هدفمند بودن ترتيب سؤاالت از 

ويژگي هاي ديگر اين كتاب هستند. 

198. معيني، حسين. بسته مديريت كالسي: كار برگ شيمي 3. تهران: مرآت دانش، 52 ص، 0
قطع: رحلي 

موضوع درسي: شيمي
پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر حاوي مجموعه پرسش هايي است كه براي هر هفتة آموزشي طراحي شده اند 
و شامل سؤال هاي درست، نادرست، جاي خالي و چهارگزينه اي مي شوند. ترتيب پرسش ها بر مبناي 
روش تدريس دبير طراحي شده است. در اين پرسش ها سعي بر اين است كه دانش آموزان مفاهيم 
درسي هر هفته را به خوبي درك كنند. البته پرسش هايي از مطالب حفظي كتاب نيز ارائه شده اند. 
عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: استوكيومتري واكنش، درصد خلوص و روابط جمعي در 
گازها؛ چرا محلول ها به وجود مي آيند؟.؛ غلظت و ديگر روش هاي بيان آن؛ خواص كوگيماتيو محلول ها. 
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 199. حكمت انديش، مهدي. بسته مديريت كالسي: كار برگ عربي 3. تهران: مرآت دانش، 52 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: عربي
پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني

كلمات كليدي: آموزش عربي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، ترجمه و تعريب، بودجه بندي هفتگي 
آموزش

چكيده: كتاب حاضر با اهداف و مقاصد گوناگون براي 24 هفتة آموزشي تأليف شده است. در هفته هاي 
اول تا سوم اين كتاب سعي شده است، آموزه هاي مربوط به قواعد سال دوم دبيرستان تحليل و بررسي 
شود تا مقدمات ورود به كتاب سال سوم دبيرستان فراهم آيد. از هفتة چهارم تا هفتة بيست وچهارم اين 
كتاب به هفت فصل از عربي سال سوم دبيرستان پرداخته مي شود؛ به گونه اي كه هر سه هفته به يك 
فصل اختصاص پيدا كرده است و بخش هاي متفاوت درس را مورد تحليل قرار مي دهد. هفتة اول از 
اين سه هفته به بررسي و تحليل قواعد اختصاص دارد تا شاكلة اصلي قواعد در ذهن دانش آموزان نقش 
بندد. در هفتة دوم آن به نكات ترجمه، تعريب و مفهوم در شكل هاي گوناگون آن، به ويژه در بخش 
“ كارگاه ترجمه”، توجه شده است تا يادگيري اصول ترجمه، تعريب و مفهوم بيش از پيش تقويت 
شود. سرانجام در هفتة سوم درس، تلفيقي از قواعد و ترجمه مورد بررسي قرار مي گيرد تا آموخته هاي 

دانش آموزان در ترجمه و قواعد چهارچوبي قوي، منسجم و مرتبط به هم پيدا كند. 

200. سبطي، هامون. كتاب زبان و ادبيات فارسي. جلد اول، تهران: دريافت، 100 ص، 1390
قطع: رحلي 

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

 كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آرايه هاي ادبي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، آزمون سراسري

چكيده: جلد اول كتاب »زبان و ادبيات فارسي« به آرايه هاي ادبي زبان فارسي )براي همة رشته ها( 
اختصاص دارد. در اين كتاب تمام مطالب و نكته هايي كه براي پاسخ گفتن به پرسش هاي چهارگزينه اي 
زبان فارسي در آزمون سراسري مورد نياز داوطلبان است، به شكل گام به گام آموزش داده شده است. 
همچنين در پايان هر درس، مجموعة كاملي از پرسش هاي چهارگزينه اي آموزشي و سنجشي با 

پاسخ هاي تفهيمي- تحليلي طراحي و گنجانده شده است. 
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201. عباسي شريف آبادي، مجيد و ]...ديگران[ . كتاب كار عربي اول متوسطه. كرج: گردوي 
دانش، 142 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: عربي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: عربي، راهنماي آموزشي، تمرين ها

چكيده: كتاب حاضر شامل هفت قسمت است كه ويژگي هاي هر بخش عبارت اند از: 1. در هر 
درس »پيام قرآني«، »احاديث و روايات« و »اشعار« متناسب با محتواي درس و »پيام هاي تربيتي و 
آموزشي« آمده است. 2. ترجمه: شامل »مفردات« به عبارت ها و جمله هاي مفيد و كليدي و »فنون 
ترجمه« مي باشد. 3. قواعد: آموزش قواعد، در قالب »نكته هاي كليدي« و »مثال« و »جدول« و. .. 
بيان شده است. 4. تمرين: در پايان قواعد، تمرين هاي مربوطه، به همراه درك مطلب آمده است. 5. 
آزمون: تعداد 20 آزمون در كتاب طراحي شده است. 6. سؤاالت تستي هر درس اين بخش براي 
آشنايي دانش آموزان با »سؤاالت تستي« جهت كنكور و آزمون هاي آزمايشي در نظر گرفته شده است. 
7. استفاده از »لطيفه«، »ضرب المثل« و »سخناني از بزرگان« با جهت آشنايي با ضرب المثل هاي عربي  

و معادل فارسي آن ها مي باشد. 

202. گنج منش زماني، سعيد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين ادبيّات فارسي 1. تهران: 
مرآت دانش، 196 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية اول دبيرستان، آزمون و تمرين

چكيده: كتاب كار و تمرينات حاضر براي درس ادبيات پاية اول دبيرستان نوشته شده و حاوي تمرينات 
متنوعي است كه 20 هفتة آموزشي را پوشش مي دهند. اين تمرينات در قالب هاي درست و نادرست، 
تشريحي، جاي خالي و چهارگزينه اي تدوين شده اند. الزم به ذكر است، بعد از هر چهار هفته آموزشي 

يك »پيش آزمون مرآت« گنجانده شده است. 
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203. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين ادبيّات فارسي 2. تهران: مرآت 
دانش، 160 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية دوم دبيرستان، آزمون و تمرين

چكيده: اين كتاب كار و تمرين از طريق ارائة تمرين هاي متنوع و متناسب با سطوح متفاوت شناختي، 
به تحكيم يادگيري و تقويت آموخته ها در ذهن دانش آموزان كمك مي كند. فعاليت هاي كتاب براي 20 
هفتة آموزشي آماده شده اند. پرسش هاي مطرح شده براي هر هفته در قالب هاي تشريحي، جاخالي، 
درست و غلط و چهارگزينه اي تنظيم شده اند و همچنين بعد از چند هفتة آموزشي، يك آزمون فصلي 

گنجانده شده است. 

204. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين ادبيّات فارسي 3. تهران: مرآت 
دانش، 152 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية سوم دبيرستان، آزمون فصلي، سؤاالت امتحان نهايي

چكيده: اين كتاب كار و تمرين حاوي تمرينات چهارگزينه اي ادبيات فارسي سوم دبيرستان است كه 
19 هفتة آموزشي را پوشش مي دهد. البته آزمون هاي فصلي نيز در البه الي اين هفته هاي آموزشي 

گنجانده شده اند. در پايان كتاب نيز سؤاالت امتحان نهايي خرداد 91- 1390 آورده شده است. 
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205. خلفي، نسرين، يوسف زاده، عليرضا. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين انگليسي 1. 
تهران: مرآت دانش، 208 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، دستور زبان، گنجينة واژگان

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كار و تمرين زبان انگليسي اول متوسطه و شامل نه درس 
است. اين كتاب كه مطالب آن مكمل آموزش هاي كالس درس است، از ويژگي هايي به اين شرح 
برخوردار است: * آموزش واژگان با استفاده از تكنيك هاي متفاوت آموزشي از قبيل سؤاالت چهار 
جوابي، تست و جاي خالي؛ * ارائة تمرينات متنوع براي درك بهتر متن هر درس؛ * استفاده از كلمات 
مترادف و متضاد به منظور تقويت گنجينة واژگان دانش آموزان؛ * ارائة تمرينات متنوع براي مسلط شدن 
دانش آموزان روي مباحث دستور زبان؛ * ارائة تمرينات متنوع در زمينة كاربرد زبان و تلفظ؛ * ارائة 

آزمون هاي تستي و تشريحي براي خودآزمايي و ارزشيابي كالسي. 

206. فهيم نيا، فرزين. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين انگليسي 3. تهران: مرآت دانش، 
172 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: زبان هاي خارجي
پايه تحصيلي: سوم كليه رشته ها

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، پاية سوم متوسطه

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كار و تمرين و براي دانش آموزان سال سوم دبيرستان 
نگارش يافته و شامل 20 هفتة آموزشي است. اين كتاب براي ارتقاي دانش زباني دانش آموزان و 
ارتقاي توانايي آن ها در پاسخ به پرسش هاي هر درس و سؤاالت آزمون هاي ميان نيم سال و پاياني 

كتاب تهيه شده است. 
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207. طاهري تنجاني، محمدتقي. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين رياضيات 3. تهران: 
مرآت دانش، 204 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: رياضي

پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش رياضيات، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، پاية سوم متوسطه

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »كار و تمرين« است و براي دانش آموزان سال سوم 
دبيرستان رشتة رياضي تأليف شده است. توجه به نيازهاي آموزشي و تفاوت هاي فردي، توجه به 
سؤاالت كاربردي و تلفيق آن با ساير علوم مرتبط، چينش سؤاالت به ترتيب محتواي آموزشي در هر 
بخش، توجه به از ساده به مشكل بودن و تنوع در ارائه، توجه به جزئيات آموزشي و پرهيز از سؤاالت 
تكراري و مالل آور، حاشيه هاي جذاب و خواندني هايي كه فضايي مفرح براي كار ايجاد كنند و مكمل 
آموزش كالس هستند، برخي از ويژگي هاي اين كتاب محسوب مي شوند. همچنين اين مجموعه شامل 
تمرينات، پرسش هاي ويژة دانش آموزان عالقه مند، پرسش هاي كوتاه پاسخ با عنوان »دورة سريع 

مطالب«، و آزمون هاي چهارگزينه اي است. 

208. گنج بخش زماني، سعيد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين زبان فارسي 1. تهران: 
مرآت دانش، 144 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، كتاب كار و تمرين

چكيده: اين كتاب كار و تمرين مخصوص دانش آموزان سال اول دبيرستان است و در طراحي آن 
تالش شده است، دانش آموزان با پاسخ گويي به فعاليت هاي متنوع و تمرين هاي گوناگون در قالب يك 
كتاب، كار و تمرين را در كنار يكديگر تجربه كنند. همچنين كتاب حاوي پرسش هايي است كه براي 
هر هفته آموزشي طراحي شده اند، اين سؤاالت در سه شكل مجموعه تمرينات، دورة سريع مطلب و 

آزمون چهارگزينه اي طبقه بندي شده اند. 
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209. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و  تمرين زبان فارسي 2. تهران: مرآت دانش، 
92 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: دوم تجربي و انساني
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية دوم دبيرستان، آزمون و تمرين

چكيده: اين كتاب كار و تمرين كه براي درس زبان فارسي دانش آموزان دوم دبيرستان نوشته شده، 
19 هفتة آموزشي را پوشش مي دهد. كتاب براي هر هفته، آزمون ها و تمريناتي در قالب هاي تشريحي، 
چهارگزينه اي، درست و نادرست و جاخالي دارد و در پايان هر فصل نيز يك آزمون نيم سال ارائه 

مي دهد. 

210. سبحاني، احمد. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين زبان فارسي 3. تهران: مرآت دانش، 
120 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: سوم رياضي، تجربي و انساني
كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، پاية دوم دبيرستان، آزمون و تمرين

چكيده: كتاب كار و تمرين زبان فارسي سوم دبيرستان حاوي فعاليت ها و تمرينات متنوعي است كه 
18 هفتة آموزشي را پوشش مي دهند. اين پرسش ها در قالب هاي چهارگزينه اي، درست و نادرست و 
جاي خالي تنظيم شده اند. در پايان كتاب نيز چند آزمون طبقه بندي شده و سؤاالت نهايي خرداد 1391 

گنجانده شده اند. 
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211. فالح، سپيده. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين شيمي 1. تهران: مرآت دانش، 228 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، كتاب كار و تمرين

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي “كار و تمرين” است. در اين كتاب پرسش هاي متنوعي در 
شكل ها و درجه هاي متفاوت دشواري طراحي شده و به سنجش مفاهيم، حفظيات و ميزان خالقيت 
دانش آموز پرداخته شده است. مجموعه تمرينات، پرسش هاي ويژة دانش آموزان عالقه مند، پرسش هاي 
چهارگزينه اي، پرسش هاي كوتاه پاسخ با عنوان “دورة سريع مطالب"، از جمله بخش هاي متنوع اين 
كتاب هستند. سؤاالت نيز به ترتيب محتواي آموزشي در هر بخش از ساده به مشكل تنظيم شده اند. 

الزم به ذكر است كه در پايان هر بخش آزمون هايي گنجانده شده اند. 

212. حاجي سليماني، روح اهلل. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين شيمي 2. تهران: مرآت 
دانش، 216 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: دوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، راهنماي آموزشي، المپياد شيمي، تست هاي كنكور

چكيده: نگارندة اين كتاب كار و تمرين سعي كرده است سؤاالت متنوعي در شكل ها و درجه هاي 
متفاوت دشواري براي هر هفتة آموزشي طراحي كند. در قسمت »ويژة دانش آموزان عالقه مند« به طور 
عمده سؤاالت المپياد شيمي و در قسمت آزمون چهارگزينه اي و آزمون فصلي، سؤاالت تستي و عمدتًا 
سؤاالت كنكور هاي سراسري، براي آشنايي دانش آموزان با اين آزمون ها آورده شده اند. همچنين براي 
هر هفته سؤال هايي كوتاه پاسخ با عنوان »دورة سريع مطالب« آورده شده اند. دانش آموزان با بررسي 

اين سؤاالت مفاهيم اصلي هر هفته را به سرعت مرور خواهند كرد. 
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213. معيني، حسين. بسته مديريت كالسي: كتاب كار و تمرين شيمي 3. تهران: مرآت دانش، 240 
ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

مخاطب: دانشجويان مراكز تربيت معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي

كلمات كليدي: آموزش شيمي، راهنماي آموزشي، سؤاالت

چكيده: كتاب حاضر حاوي مجموعه پرسش هايي است كه در چهار سطح ساده، متوسط، دشوار و 
خالقانه براي هر هفتة آموزشي طراحي شده اند. هر هفتة آموزشي شامل مجموعه تمرينات، سؤاالت 
ويژة دانش آموزان عالقه مند، سؤاالت دوة سريع مطالب و آزمون هاي چهارگزينه اي است. در پايان هر 
بخش نيز آزمون هاي چهارگزينه اي آمده اند كه شامل 30 سؤال مربوط به كنكور سراسري و آزمون هاي 
سازمان بخش سال هاي اخيرند. در پايان كتاب سه نمونه آزمون نهايي قرار داده شده است كه دو نمونة 
نخست آن تأليفي به سبك امتحان نهايي و نمونة سوم آن سؤاالت امتحان نهايي سال 1391 است. 

214. درجاني، مجتبي، جنت صادقي، فريبرز، دهقان، سيامك و ]. . ديگران[ . كتاب كارفيزيك 3 و 
آزمايشگاه سال سوم دبيرستان )رياضي و فيزيك(: تهران: ساد، 346 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: سوم رياضي و تجربي
كلمات كليدي: آموزش فيزيك، تمرين و آزمون، آزمايشگاه، پرسش هاي تكميلي

چكيده: كتاب حاضر براساس مطالب كتاب درس سال سوم متوسطه تدوين شده است. هر درس 
كتاب حاوي درس نامه، كار در كالس، كار در منزل و پرسش هاي تكميلي است. الزم به ذكر است 
در پايان كتاب چند نمونه سؤاالت امتحانات نهايي با پاسخ نامة آن ها گنجانده شده است. همچنين، 
براي اعتماد بيشتر دانش آموزان نسبت به پاسخ پرسش هاي كار در منزل، پاسخ كليدي آن ها در پايان 

كتاب آورده شده است. 
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215. عموزاده خليلي،  فريدون. كتاب كوچك براي داستان نويسي. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 144 ص، 1391

قطع: خشتي 
موضوع درسي: ادبيات فارسي

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: داستان نويسي، آموزش نويسندگي، ادبيات فارسي

چكيده: ين كتاب مي خواهد دربارة داستان نويسي فشرده حرف بزند، نه مفصل. دوم اينكه دربارة 
»داستان نويسي« صحبت مي كند، نه خود »داستان«؛ اين دو با هم خيلي فرق دارند. فرق اولشان اين 
است كه دربارة »داستان« معمواًل »حرف مي زنند«؛ ولي دربارة »داستان نويسي« حرف نمي زنند. در 

اين كتاب نويسنده قصد دارد راه و روش قصه نويسي و شيوه هاي آن را براي نوجوانان توضيح دهد. 

216. چالجور،  محمد. كتاب همايش زمين شناسي. تهران: دريافت، 90 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: زمين شناسي
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: آموزش زمين شناسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، زمين، ستارگان

چكيده: اين كتاب براي دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم دبيرستان، رشتة زمين شناسي، تهيه شده 
است. بخش عمدة مطالب آن به جمع بندي مباحث درسي، بيان نكته هاي ارتباطي، روش هاي حل 
تست و برطرف كردن اشتباهات رايج ميان داوطلبان آزمون سراسري اختصاص دارد. عنوان هاي برخي 
مطالب كتاب عبارت اند از: آب در خشكي؛ سنگ هاي رسوبي؛ حركات زمين؛ زلزله؛ تحوالت گذشته؛ 

ستارگان؛ زمين در خدمت انسان.
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217. شمشيري، بابك. كليات مشاوره و راهنمايي. تهران: آييژ، 200 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، مدير

كلمات كليدي: مشاوره راهنمايي، خودشناسي، آزمون هاي شخصيت، اخالق حرفه اي

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر ضمن بيان مفهوم راهنمايي، مشاوره و درمان، شباهت ها و تفاوت هاي 
آن ها را نيز شرح داده است. در ادامه نگاهي تحليلي به تاريخ مشاوره و راهنمايي در جهان و ايران 
دارد. سپس به موضوعاتي چون ويژگي ها و صالحيت هاي حرفه اي مشاور، روش ها و فنون جمع آوري 
اطالعات و ارزيابي مراجع، راهبرد ها و مهارت هاي مشاوره و راهنمايي و نظريه هاي مشاوره پرداخته 
است. عنوان هاي برخي از مطالب عبارت اند از: فهم ميراث فرهنگي؛ ثبات شخصيتي؛ خودشناسي؛ 
آزمون هاي شخصيتي؛ روش اجراي گروه سنجي؛ ارزيابي دوبارة مسائل و نگراني ها؛ انواع به چالش 

كشيدن مداخلة روان شناختي؛ اخالق حرفه اي.

218. پيرهاني، علي. كليد هاي يادگيري زبان هاي خارجي: با اين كليدها 19 زبان زنده جهان را آموختم. 
تهران: طاليي، 128 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: زبان آموزي، يادگيري زبان خارجي، مهارت  شنيداري، مهارت هاي ارتباطي

چكيده: اين كتاب مي كوشد كه شيوه هاي كاربردي زبان آموزي را به زبان آموزان بياموزد و آن ها را در 
يادگيري زبان هاي خارجه به افرادي مستقل تبديل كند. شيوه هاي يادگيري واژگان، راه هاي تقويت 
مهارت شنيداري، شيوه هاي تقويت مهارت هاي ارتباطي، جلوگيري از نهادينه شدن اشتباه ها، افزايش 
تمركز و تعادل بدني و به كارگيري جمله هاي پيش ساخته، از جمله مباحث مطرح شده در كتاب هستند. 

الزم به ذكر است سي دي آموزشي نيز به همراه كتاب ارائه شده است. 
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219. پاك، پيتر. كينز. علي معظمي جهرمي. تهران: پرديس دانش، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز،دانشجويان مراكز تربيت معلم   
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: كينز، اقتصاد، نظريه ها

چكيده: جان مينارد كينز بدون شك درخشان ترين و تأثيرگذارترين اقتصاددان قرن بيستم به شمار 
مي رود. نظريه هاي وي در مورد اشتغال، پول و بهره كه در بحبوحة بحران اواخر دهة 1930 مطرح 
شدند، باورهاي سنتي به ثبات بازار آزاد را واژگون ساختند و نشان دادند كه اين ثبات به عواملي همچون 
ميزان مصرف، سرمايه گذاري و سطح هزينه هاي دولتي وابسته است. نگراني دولت هاي غربي از حجم 
عظيم بي كاري باعث شد كه سياست هاي اقتصادي شان را تا دهة 1970 با نظرات وي هماهنگ كنند. 
اين كتاب قدم اول براي آشنايي با مباني نظري انديشة اقتصادي و نيز داليل توجه مجدد به او پس از 
شكست سياست هاي پول محورانه اي است كه علي رغم فرادستي محض در دهه هاي 1980 و 1990 

ميالدي، نتوانستند مانع بروز مجدد بحران در كشورهاي صنعتي بشوند. 

220. هاشمي، سودابه، مهديزاده، سهيال. گام نخست: كتاب كار شيمي )1( : ويژه دانش آموزان سال اول 
دبيرستان و داوطلبين كنكور كارداني. تهران: مرنديز، مشهد، 172 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: شيمي

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش شيمي، آزمون و تمرين، پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب حاضر در چهار بخش با عنوان هاي مايعي كمياب در حين فراواني، در پي هوايي 
پاكيزه، مصرف دوباره تنها راه ادامه و طالي سياه اندوخته اي رو به پايان نگارش يافته است. برخي از 
ويژگي هاي كتاب عبارت اند از: 1. مطالب كتاب براساس طرح درس هفتگي تنظيم شده اند و دانش آموز 
در پايان هر هفتة آموزشي، آموخته هاي خود را با پاسخ به سؤاالت تكميل مي كنند. 2. در طرح پرسش ها 
سعي شده است روي سؤاالت مفهومي بيشتر تأكيد شود تا دانش آموزان براي امتحانات ترم آمادگي 
بيشتري پيدا كنند. 3. گاهي يك مفهوم در چند سؤال گنجانده شده كه هدف آن تأكيد و تكرار آن 
مفهوم و دليل اهميت آن و نيز آشنايي دانش آموزان با انشاهاي متفاوت سؤاالت، مهارت، پاسخ گويي 

است. 4. در پايان هر هفتة آموزشي نيز تعدادي سؤاالت تستي آورده شده است. 
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221. ابراهيمي، حبيب اله. گفت وگو با امام  علي )ع( : تهران: سرو ياسين، 194 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: فلسفة بعثت، فلسفة احكام، پرسش و پاسخ، خداشناسي، حضرت علي)ع( 

چكيده: كتاب حاضر نخستين جلد از مجموعة گفت وگوهاي جوانان و نوجوانان با ائمه)ع( و اوليا است. 
نگارندة كتاب سعي كرده است مفاهيم با ارزشي را كه در سخنان امام علي)ع( وجود دارد، در قالب 
پرسش و پاسخ براي جوانان بيان كند. عنوان هاي برخي از مباحث كتاب عبارت اند از: شياطين؛ راه 

خداشناسي؛ فلسفة بعثت؛ فلسفة احكام؛ حالل و حرام خوري؛ ثروت و مال.

222. رحمتي  شهرضا، محمد. گلستان حجاب: 313 نكته خواندني پيرامون مسئله ي حجاب شامل... . قم: 
جوانان مّوفق، 96 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم،دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: حجاب، آموزش ديني، وحي، عقل

چكيده: كتاب حاضر حاوي 313 مطلب خواندني و كوتاه دربارة موضوع حجاب است. نگارنده مطالب 
كتاب را در سه فصل با اين عنوان ها تهيه و تنظيم كرده است: با روشنايي عقل؛ در آسمان وحي؛ بر 

بال انديشه و تجربه. 
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223. ريس، مارتين ج. ماوراي راه شيري،  نگاهي به ساختار بزرگ مقياس كيهان. محمد حسين پورعباس، 
زينب جوانشيري. تهران: سبزان، 96 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فيزيك

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها
كلمات كليدي: منظومة شمسي، آموزش فيزيك، كهكشان راه شيري

چكيده: راه شيري كهكشاني است كه خورشيد، زمين و كل منظومة شمسي را دربرگرفته است. نام اين 
كهكشان از ظاهر آن گرفته شده كه به صورت نواري درخشان، مات و شيري رنگ پهنة آسمان شب 
را در نور ديده است. با چشم غيرمسلح نمي توان يكايك ستارگان اين نوار كهكشاني را تشخيص داد. 
علت اين چنين ديده شدن شكل ظاهري راه شيري از ديد ما، ساختار قرصي شكل آن و زاويه نگاه ما 
از داخل اين كهكشان)يعني از روي زمين به عنوان يكي از اجزاي آن(  به آن است. زمين دورن صفحة 
كهكشاني اين قرص و روي لبة داخلي تجمع مارپيچي شكل از گاز و غبار به نام »بازوي جبار« واقع 
شده است. چهل ودومين جلد از مجموعة »دانستني ها« شامل اطالعاتي دربارة ماوراي راه شيري است. 
عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: شكل ظاهري راه شيري؛ نقشه برداري از راه شيري؛ 

بازوهاي راه شيري؛ انواع كهكشان ها؛ خوشه هاي كهكشاني؛ ابرخوشه ها كهكشاني؛ جهان همسايه. 

224. ريس، مارتين ج. ماهيت كيهان، نگاهي به ساختار كيهان از كوارك تا كهكشان ها، تاريخچه كيهان از 
انفجار بزرگ تا فروپاشي بزرگ، چشم انداز كيهان از روي زمين. مهدي خاكيان قمي، محمد حسين پورعباس. 

تهران: سبزان، 112 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: فيزيك
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: كيهان شناسي، حيات در كيهان، شفق شمالي، انفجار بزرگ، اجرام آسماني، آموزش 

فيزيك

چكيده: كيهان به طور ناشناخته اي پهناور و بيكران است و از زماني كه شكل گرفته، در حال انبساط 
بوده و هست. در اين انبساط، نواحي دور از هم با سرعتي در حد سرعت نور و در برخي موارد احتمااًل 
بيشتر از آن، از هم دورتر مي شوند. كيهان هر چيزي، از كوچك ترين اتم ها گرفته تا بزرگ ترين 
خوشه هاي كهكشاني را شامل مي شود و به نظر مي رسد كه همة چيزها تحت حاكميت قوانين اساسي 
يكساني هستند. چهل ويكمين جلد از مجموعة »دانستني ها« به بررسي ماهيت كيهان اختصاص دارد. 
مقياس كيهان، اجرام آسماني، خوشه ها، ماده، انفجار بزرگ، حيات در كيهان، ابرهاي درخشان و شفق 

شمالي برخي از موضوعات اين كتاب هستند. 
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225. خرازي، كمال. مباني آموزش و پرورش شناختي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 
انساني دانشگاهها )سمت(،، 190 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: روان شناسي تربيتي، آموختن، شناخت انديشه و تفكر، راهنماي آموزشي

چكيده: اين كتاب براي آشنايي مربيان با اصول و مباني آموزش وپرورش شناختي در پنج فصل 
تدوين شده است. فصل اول آن مقدمه اي است بر انقالب شناختي. فصل دوم به بررسي مباني فلسفي 
آموزش وپرورش شناختي مي پردازد. فصل سوم مباني روان شناسي آموزش وپرورش شناختي را بررسي 
مي كند. فصل چهارم به مباني عصب  شناختي آموزش وپرورش شناختي و تحقيقاتي كه در اين زمينه 
انجام گرفته است، اشاره دارد. فصل پنجم نيز تصويري منسجم از رويكرد شناختي به آموزش وپرورش 
ارائه كرده است. به عالوه، نگاهي دارد به تحقيقاتي كه بايد در زمينة آموزش وپرورش شناختي انجام 

گيرند و آيندة اين رشتة جديد را پيش بيني كرده است. 

226. نوروزي، داريوش. مباني طراحي آموزشي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 
دانشگاهها )سمت(،، 408 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: نظام هاي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي، آموزش معلمان

چكيده: مطالعة اين كتاب به متخصصان علوم تربيتي، به ويژه طراحان آموزشي و متخصصان فناوري 
آموزشي، كارشناسان آموزش و سازمان ها و مراكز متفاوت آموزشي، دانشجويان رشتة علوم تربيتي و 
به طور خاص دانشجويان رشتة تكنولوژي آموزشي در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا، 
كارآموزان دوره هاي تربيت معلم، معلمان و مربيان و همة كساني كه به طريقي با طراحي آموزشي 
سروكار دارند، توصيه مي شود. براي كساني كه قصد دارند با دانش پايه و چارچوب طراحي آموزشي آشنا 
شوند، مطالعة اين كتاب بي شك سودمند خواهد بود. كتاب از شش فصل با اين عنوان ها تشكيل شده 
است: مفاهيم و كليات؛ رويكردهاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ نظريه ها و الگوهاي طراحي آموزشي؛ 

طراحي آموزشي در محيط هاي الكترونيكي.
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227. هاليدي، ديويد. مباني فيزيك. محمدرضا جليليان نصرتي، محمد عابديني. تهران: صفار، 
اشراقي، 526 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: فيزيك

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: مباني فيزيك، مكانيك، گرما، مسئله هاي نمونه، آموزش فيزيك

چكيده: كتاب حاضر جلد اول از كتاب »مباني فيزيك« است و به موضوع مكانيك و گرما اختصاص 
دارد. دانشجو به ياري اين كتاب مي تواند، مباني و اصول فيزيك را بهتر درك كند و دانش و آگاهي 
الزم را در اين زمينه به دست آورد. مطالب كتاب در 16 فصل تنظيم شده اند و هر فصل داراي اين 
بخش هاست: نكته هاي وارسي؛ نكته هاي كليدي؛ مسئله هاي نمونه؛ تدبيرهاي حل مسئله؛ بازنگري و 
خالصه؛ مسئله ها و پرسش ها. الزم به ذكر است كه پاسخ هاي نكته هاي وارسي و پرسش ها و مسئله ها 

در پايان كتاب گنجانده شده اند.

228. موالئيان، حامد. مثلثات. تهران: سايه گستر، 128 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: رياضي
پايه تحصيلي: پيش دانشگاهي

كلمات كليدي: مثلثات

چكيده: اولين جلد از مجموعه كتاب هاي »آشتي با رياضيات« به موضوع مثلثات اختصاص يافته است 
و شامل سه فصل است. در هر فصل نخست مطالب مربوط به آن بخش توضيح داده شده است. سپس 
براي يادگيري بهتر مطالب تمرينات متنوعي مطرح شده و جواب اين تمرينات نيز در انتهاي هر قسمت 

آورده شده است. 
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229. رباني، جعفر. مثنوي جوان: گزيده  قصه ها، آيات، روايات و حكمت ها. تهران: قو، 388 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: شعر فارسي، مولوي، مثنوي، آموزش ادبيات فارسي

چكيده: جالل الدين محمد مولوي، مشهور به »موالنا« و »مالي رومي«، چهره اي تابناك در سراسر 
تمدن اسالمي است. ديوان مثنوي اين مرد بزرگ اثري بي مانند، نه تنها در زبان فارسي، بلكه در ميان 
همة آثار ادبي- عرفاني است كه تا امروز در سراسر جهان اسالم به ظهور رسيده است. مثنوي جوان« 
در دو بخش به اين شرح تنظيم شده است: بخش اول كه گزيدة مثنوي و خود شامل چهار قسمت 
است: قصه ها؛ داستان ها؛ ابيات ناظر بر آيه و آياتي از قرآن كريم؛ بخش دوم كتاب نيز به شرح ادبيات 

بخش اول- به جز حكمت ها- اختصاص يافته است. 

230. فرهاديان، رضا. مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها. قم: طليعه سبز، 280 
ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: آموزش وپرورش، هدف ها و نقش هاي مدرسه، مديريت و سازمان دهي، مدرسة مطلوب

چكيده: تربيت  منظم و دستيابي به ارزش هاي واالي انساني، و راهبري و راهنمايي با رويكرد ديني 
در نظام تحول بنيادين آموزش وپرورش اسالمي، تنها از طريق »مدرسة مطلوب« امكان پذير است. اما 
چنين مدرسه اي چگونه شكل مي گيرد و مباني آن كدام است؟. ويژگي ها و شاخصه هاي آن چيست؟. 
اهداف، برنامه ها و راهبردهاي آن، كدام سمت وسو را دارد؟. و. .. در اثر حاضر، سؤال ها و موضوعات فوق 

در فصل هاي متعدد بررسي شده اند. 
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231. رادمر، علي اكبر. مدرسه هوشمند. تهران: كورش چاپ، 100 ص، 1391
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كتابدار، كارشناس، مدير
كلمات كليدي: مدارس هوشمند، فناوري آموزشي، هوشمندسازي مدارس

چكيده: مدرسه هوشمند يك رويكرد جديد آموزشي است كه با تلفيق فناوري اطالعات و برنامه هاي 
درسي، تغييرات اساسي در فرآيند ياددهي- يادگيري را به دنبال خواهد داشت. تغيير در مدرسه سنتي 
به سوي مدرسه هوشمند نياز به تغيير در نظام آموزش و پرورش كشور است. در مدرسه هوشمند به 
جاي اين كه دانش آموزان دانش هاي مختلف را فرا بگيرند، روش هاي فراگيري دانش ها را مي آموزند 
تا در مواجه با علوم و معلومات جديد دچار ايستايي نشوند. اين كتاب در چهار فصل به اهداف مدارس 
هوشمند و تاريخچه آن، اركان مدرسه هوشمند، امكانات نرم افزاري الزم وامكانات سخت افزاري الزم 

در اين مدارس پرداخته است. 

 232. قربانيان، حسين. مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده. تهران: كالج برتر، 183 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير

كلمات كليدي: يادگيري سازماني، مديريت دانش، تعارضات سازماني

چكيده: امروزه روش هاي قديمي ادارة سازمان ها پاسخ گوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند. 
رشتة مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پردامنه و زيربنايي شده و از شيوة سنتي بيرون آمده است. 
مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده« به تشريح مفهوم دانش و مديريت و تعارضات سازمان هاي 
آن پرداخته است. به عالوه، با استفاده از تعاريف بزرگان اين عرصه و ضمن بيان اهداف مديريت، سير 
تكامل سازمان هاي يادگيرنده و ريشه هاي ناتواني سازمان ها را در يادگيري شرح داده است. مديران با 
بهره گيري از مطالب اين كتاب مي توانند دانش و مهارت هاي الزم براي كاستن از تعارضات سازماني را 

در سازمان خود فرا گيرند و به افراد مؤثري در دامنة فعاليت خود تبديل شوند. 
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233. الجوردي، سمانه. مديريت كانون هاي تفكر در عرصه خط مشي هاي عمومي. تهران: دفتر 
پژوهشهاي فرهنگي، 159 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: مديريت اثربخش، كانون تفكر، سياست گذاري

چكيده: كانون هاي تفكر« به عنوان مراكز ايجاد فكر و ايده و به شكل حامي عملياتي و تحقيقاتي 
در ارتباط با مسائل خاص عمل مي كنند و مي كوشند براي مشكالت مطرح شده، در جهت نيل به 
اهداف مورد نظر راه حل بيابند. اين كانون ها به طور مشخص تمركز خود را بر سياست گذاري هاي بخش 
دولتي قرار مي دهند و از اين طريق درصدد بهبود و اصالح اين قبيل سياست گذاري ها براي آينده، گاه 
حتي موجب ايجاد سياست گذاري هاي جايگزين مي شوند هدف اصلي نگارش اين كتاب، گونه شناسي 
نقش هاي كانون هاي تفكر در عرصة خط مشي هاي عمومي است. كتاب درسه بخش و يازده فصل 
به چگونگي تأثيرات اين نقش در دستور كار، تدوين، اجرا و ارزيابي خط مشي هاي عمومي مي پردازد 
و نيز تحليلي از ديدگاه صاحب نظران در شناخت نقش كانون هاي تفكر و چگونگي روند تحوالت 
جهاني كانون هاي تفكر و راهبردهايي براي مديريت اثربخش آن ها در عرصة خط مشي هاي عمومي 

ارائه مي دهد. 

234. سوسا، ديويد. مديريت يا رهبري آموزشي؟. چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري كنيم؟. فرخ لقا، 
رئيس دانا. تهران: عابد، 435 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير
كلمات كليدي: تغيير فرهنگ مدرسه، مديريت آموزشي، مدير موّفق، تناقض اخالقي

چكيده: مطالب اين كتاب به يافتن پاسخ چنين سؤاالتي كمك خواهد كرد. ويژگي هاي مدير موّفق 
چيست؟. اطالعات پايه اي و مبنايي دربارة بخش هاي مغز و كاركرد آن ها كه الزم است مديران 
آموزشي آن ها را بدانند، چيست؟. مديرآموزشي چگونه مي تواند مشوق بروز خالقيت در مدرسه باشد؟. 
خواسته ها، نحوة يادگيري و انتظارات دانش آموزان امروز و ديروزي چه تفاوت هايي دارد؟. آگاهي از اين 
تفاوت ها چه تأثيري بر تهية برنامة درسي و نحوة آموزش خواهد داشت؟. عالوه بر مشاهدات كالس 
درس، از چه راه هاي ديگري مي توان اثربخشي كار معلمان را ارزيابي كرد؟. راهبردهاي رفع تناقض هاي 
اخالقي چيست؟. راه كارهاي اثربخش تغيير فرهنگ يك مدرسه چيست؟. براي جذب مشتاقان و 

نوپيوستگان به مديريت آموزشي و نيز براي حفظ و نگهداري مديران قديمي چه مي توان كرد؟.
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235. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: مرجع ضمير زندگي كجاست. تهران: آرمان رشد، 44 ص، 
1390

قطع: بياض
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدين
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها

كلمات كليدي: موّفقيت، آموزش مهارت هاي زندگي، تفاوت هاي فردي

چكيده: همة انسان ها براي اين به دنيا آمده اند كه موّفق و سعادتمند شوند. هركدام از آن ها به عنوان 
است. هركس شيوة  نبوده  موجودي  آن ها  مانند  تاكنون هرگز  و  به جهان مي آيند  نو  پديدة  يك 
منحصربه فردي براي نگريستن، شنيدن، لمس كردن، مزه كردن و فكر كردن دارد و ظرفيت ها، 
توانمندي ها و محدوديت هاي همه يكسان نيست. هركس مي تواند موجودي هوشيار، آگاه، متفكر، 
مهم، صاحب منزلت و سازنده باشد. كتاب حاضر ويژگي هاي افراد برنده و بازنده را به مخاطبان معرفي 

مي كند تا آن ها يكي ديگر از مهارت هاي زندگي را بياموزند. 

236. پوالدي،  كمال. مروري بر پيشينه ادبيات كودك و نوجوان. تهران: كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، 52 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ادبيات فارسي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كتابدار، كارشناس
كلمات كليدي: ادبيات كودك و نوجوان، ادبيات آموزشي، ادبيات هنري- تحليلي

چكيده: ادبيات كودك را به دو معناي گسترده و محدود مي توان به كار برد. در معناي گسترده، ادبيات 
كودك شامل تمام نوشته هايي است كه براي استفادة كودكان، چه در چارچوب كار آموزشي و چه براي 
اوقات فراغت تهيه شده اند. اما ادبيات كودك به معني محدود يا اخص كلمه، شامل كتاب هايي است كه 
از ابتدا به طور اختصاصي براي غني كردن اوقات فراغت كودكان، معمواًل باتوجه به خصوصيات ذهني 
آنان نوشته شده اند. كتاب حاضر شامل دو بخش است: بخش اول به چگونگي پيدايش ادبيات كودك 
و نوجوان و گسترش آن به ساير كشورها اختصاص دارد. در اين قسمت سعي شده است خواننده با 
گرايش هاي مختلف ادبيات كودك و نوجوان، مثل ادبيات آموزشي، ادبيات تعليمي- تذهيبي، ادبيات 
هنري- تخيلي، و توالي آن ها در تاريخ ادبيات آشنا شود. بخش دوم كتاب نيز به ادبيات كودك و نوجوان 

در ايران مي پردازد. 



135دورةآموزشمتوسطهنظری12

237. صافي، احمد. مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها. تهران: ويرايش، 
188 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير
كلمات كليدي: آموزش وپرورش ايران، آينده نگري، نهادهاي اجتماعي، مشكالت كاركنان آموزش  و 

پرورش

چكيده: امروزه در هر كشوري نظام آموزش و پرورش يكي از نظام هاي مهم اجتماعي است كه با 
رشد و توسعة فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن كشور پيوندي ناگسستني دارد. در كشور ما در وزارت 
آموزش وپرورش بيش از 15 ميليون دانش آموز در دوره هاي گوناگون تحصيل مي كنند. اين تعداد 
دانش آموز، ضمن موّفقيت هايي در امر تحصيل، با مشكالت و مسائل متعددي نيز روبه رو هستند كه 
ريشه در درون و برون سازمان آموزش وپرورش دارد. عالوه بر دانش آموزان، معلمان، معاونان، مديران 
و حتي بازنشستگان آموزش وپرورش مشكالتي دارند كه سعي شده است در اين كتاب مورد بررسي 

و موشكافي قرار گيرد و براي حل تعدادي از اين مشكالت راهكارهاي مناسب و عملي ارائه شود. 

 238. سحاب، غالمرضا. مسجد كبود )فيروزه اسالم(: تهران: دنياي جغرافياي سحاب، 40 ص، 1391
قطع: خشتي 

موضوع درسي: جغرافيا
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: مسجد كبود، تبريز، آثار تاريخي،  فيروزة اسالم، جغرافياي ايران

چكيده: مسجد كبود« كه از بناهاي تاريخي - مذهبي به يادگار مانده از دورة قراقويونلوهاست و در 
زمان ابوالمظفر جهانشاه، سومين پادشاه از پادشاهان اين طايفه ساخته شد. مسجد كبود به خاطر زيبايي 
خارق العاده اش لقب »فيروزة اسالم« را گرفته است. اين اثر يكي از پرارزش ترين آثار باستاني كشور 
است. كاشي كاري هاي آن جالب ترين نمونه از قدرت اعجاب انگيز هنرمندان اين رشته در سراسر جهان 
است كه به دست استادكاران تبريزي به وجود آمده و با همة  ويراني كه در اركان آن روي داده،  هنوز هم 
شكوه هنري خود را حفظ كرده است. نگارنده در اين كتاب نگاهي جامع و در عين حال اجمالي به همة 
شئون بنا، از جمله سبك معماري و نحوة كاشي كاري و نقوش به كار رفته در آن دارد. از ويژگي هاي 
ديگر اين مجموعه استفاده از تصويرهاي رنگي به جاي متن هاي طوالني است كه در عين زيبايي 

بخشيدن به اثر، درك آن را براي مخاطب آسان ساخته است. 
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239. شچمن، زيپورا. مشاوره و روان درماني گروهي با كودكان و نوجوانان: )نظريه، پژوهش و عمل( 
. كيومرث فرح بخش،كاوه صدمرادي،عليرضا نظري. تهران: آواي نور، 400 ص، 1391

قطع: رحلي 
موضوع درسي: روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كليدي: مشكالت كودكان و نوجوانان، روان درماني، مشاوره گروهي، فرزندان طالق

چكيده: خانه، مدرسه و جامعه مكان هايي هستند كه كودكان بيشتر تجارب معنادار زندگي را در آن ها 
به دست مي آورند. اما گاهي اين مكان ها به محيط هاي تهديدكننده و ناسالمي تبديل مي شوند. گاهي 
حمايت عاطفي از كودكان و نوجوانان در اين محيط ها از بين مي رود و موجب آسيب و رنجش آنان از 
سرزنش ها، طرد شدن و سوءرفتار اجتماعي و عاطفي مي شود. اين گونه كودكان در فرايند كنار آمدن با 
مشكالت موقعيتي يا رشدي كه برايشان پيش مي آيد، تنها هستند. براي كمك به كودكان و نوجوانان 
راه هاي زيادي وجود دارد. در اين كتاب، نگارنده مشاوره و روان درماني گروهي را به عنوان يك شيوة 
قابل قبول و عملي كه بسياري از مسائل آن ها را مورد توجه و رسيدگي قرار مي دهد، پيشنهاد مي كند. 
بدين منظور مطالب كتاب را در 16 فصل تهيه و تدوين كرده است. عنوان هاي برخي از مباحث كتاب 
عبارت اند از: چه كساني به مشاوره و روان درماني گروهي نياز دارند؛ رهبري در گروه هاي مشاوره با 
كودكان؛ مشاوره با كودكان و نوجوانان منزوي؛ مشاورة گروهي با فرزندان طالق؛ مشاوره گروهي براي 

نوجوانان فرهنگ هاي متفاوت. 

240. حجت، مريم. معلم يار دين و زندگي 2. مشهد: ضريح آفتاب، 432 ص، 1390
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: تعليمات ديني، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، ترجمه و تفسير آيات قرآن

چكيده: كتاب حاضر حاوي16 درس است. در هر درس ترجمة آيات درس، خالصة تفسير آيات، پيام 
آيات،  ارائة پاسخ هاي مناسب به سؤاالت، و ارزشيابي محتواي هر درس به شيوة حل جدول كلمات 
متقاطع بيان شده است. همچنين نرم افزار آموزشي ويژة تدريس در مدارس هوشمند نيز ضميمة كتاب 
شده است. اين نرم افزار شامل تالوت آيات، تفسير صوتي، پاور پوينت متناسب با مطالب درس ها و پيام 

آيات، نمونة تدريس همكاران موّفق و فايل متني تفاسير و ترجمة منظوم آيات است. 
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241. حجت،  مريم. معلم يار دين و زندگي 3. مشهد: كتابدار توس، 404 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: تعليمات ديني، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرين، ترجمه و تفسير آيات قرآن

چكيده: كتاب حاضر براي دبيران ديني و قرآن متوسطه تأليف شده است و شامل دو بخش محتواي 
كتاب و محتواي نرم افزاري است. ترجمة آيات درس ها، خالصة تفسير آيات، پردازش مناسب پيام 
آيات، ارائة پاسخ هاي مناسب براي سؤاالت انديشه و تحقيق، ارائة نمونه سؤاالت امتحان نهايي از 
ابتدا تا سال 1391، و استفاده از مكمل هاي درسي در قالب شعر، داستان، خاطرات شهدا و لطيفه، از 
جمله ويژگي هاي محتواي كتاب است. نرم افزار آن نيز در بخش هاي تالوت و تفسير صوتي آيات، 
پاورپوينت هاي متن درس، پيام آيات، فيلم هاي علمي متناسب با متن درس ها، و فايل هاي متني تفاسير 

و ترجمة منظوم آيات تهيه و ضميمه شده است. 

242. رحيمي، سكينه. معلمان اداري: هر مسئول در هر سازمان يا اداره مي تواند معلم باشد.،. مشهد: 
صيانت، 80 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجويان مراكز تربيت معلم، مدير
كلمات كليدي: ارتباط در سازمان ها، مديريت، مهارت هاي ارتباطي، راه هاي جذب كاركنان

چكيده: انسان ها در همة دوران زندگي خويش نيازمند آموزش و كسب تجارب جديد هستند. تا بتوانند 
با توجه به رشد فناوري و علوم روز دنيا، به نيازهاي فردي و اجتماعي خود و ديگران پاسخ دهند. در 
اين راستا مديران و معاونان در سازمان ها و ادارات، و همچنين كارمندان آنان به دليل ارتباط گسترده 
با افراد زير مجموعه بايد براي برقراري ارتباط سالم بكوشند و به استفاده از مهارت هاي ارتباطي توجه 
الزم را داشته باشند. به خصوص مسئوالن ادارات و معاونان آنان مي توانند نقش معلمان اداري را از 
طريق برقراري ارتباطي صادقانه و صريح، توأم با احترام متقابل ايفا كنند. يادگيري مهارت هاي ارتباطي 
كارمندان ادارات و سازمان ها توسط معلمان اداري و تأثير آن بر ارتقاي اهداف سازماني، جزو مسائل 
مورد بحث در اين كتاب است. شناسايي موانع برقراري ارتباط موّفق در ادارات، صفات انساني عالي 

مسئوالن، و تحول بنيادين در ادارات، برخي از مباحث كتاب هستند. 
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243. نگهبان، محمد. معماري قشم. تهران: ماه و ما، 112 ص، 1391
قطع: وزيري

موضوع درسي: جغرافيا
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: معماري بومي، جزيرة قشم؛ آموزش جغرافيا، جزاير ايران

ارائة برخي ويژگي هاي معماري جزيرة قشم، مكان هايي را  چكيده: اين اثر كوشيده است ضمن 
در جزيره كه از نظر برخي كارشناسان پنهان مانده اند،  معرفي كند. مطالب كتاب در شش فصل با 
عنوان هاي ويژگي هاي كلي جزيره، عوامل مؤثر در چگونگي پراكنش و بافت روستاهاي جزيرة قشم، 
 معماري آييني، آب و معماري جزيره قشم، معماري جزيره قشم، و نمونه هاي برجستة معماري جزيرة 

قشم نوشته شده است. 

244. كاتب، عبداهلل. منطق طاليي: قابل استفاده براي دانش آموزان سوم متوسطه، كنكوريها، 
دبيران و بازماندگان از تحصيل. .. بيش از 370 سوال امتحانات نهايي و مشابه نهايي، تست هاي 

كنكور. تهران: نگرش روز، 150 ص، 1391
قطع: رحلي 

موضوع درسي: فلسفه و منطق
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم انساني، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: منطق، راهنماي آموزشي پرسش و پاسخ، سؤاالت جامع، تست كنكور

چكيده: كتاب حاضر داراي 13 درس است. در هر درس نخست مطالب كتاب درسي توضيح داده 
شده اند. پس عالوه بر تمرين هاي كتاب درسي تمرينات ديگري نيز به  منظور يادگيري بهتر آورده 
شده اند. در پايان هر درس نيز در قسمت »آنچه بايد از اين درس آموخته باشيد«، دانش آموزان با دادن 
جواب شفاهي به پرسش ها، آموخته هاي خود را مي سنجند. پس از آن سؤاالت جامع هر درس و در 
پايان هر درس نيز سؤاالت كنكور سراسري و آزاد آمده است. در پايان كتاب پاسخ سؤاالت كتاب 

درسي، سؤاالت جامع و تست هاي كنكور و آزاد گنجانده شده اند. 
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245. پستالوزي، تينا. ؛ مهارت هاي زندگي life skills.، . تهران: ابوعطا، 80 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، خودياري، مديريت زندگي

چكيده: ترك خانواده و تشكيل زندگي مستقل، مرحلة مهمي در زندگي است. هنگامي كه فردي 
مستقل مي شويد، آزادي قابل توجهي را به دست مي آوريد. اگر بدانيد چه طور بايد با دنياي جديد روبه رو 
شويد و زندگي تان را مديريت كنيد، مي توانيد زندگي بهتري را تجربه كنيد. اين كتاب اطالعاتي را كه 
در اين مرحله بدان نياز داريد، در اختيارتان قرار مي دهد؛ مهارت هاي اصلي زندگي كه با آموختن آن ها 
مي توانيد بهترين شويد. برخي از اين مهارت ها عبارت اند از: ورود به دنياي كار؛ مديريت مالي؛ چيدمان 

خانه؛ برنامه ريزي براي زندگي؛ حفظ ارتباط ها. 

كاكاوند  عليرضا  مشاوره.  در  كاربردي  مهارت هاي  ديويد.  گلدارد،  كاترين،  گلدارد،   .246
محمدحسين خاني. تهران: سرافراز، 420 ص، 1390

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربيتي، روان شناسي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: مهارت هاي كاربردي در مشاوره، كمك به افراد، مديريت تغيير، رازداري

چكيده: مؤلفان كتاب »مهارت هاي كاربردي مشاوره« سعي كرده اند بعضي از كيفيت هاي رابطة 
اما اين راه، راهي خاص  افراد است،  مشاوره اي را شرح دهند. مشاوره راهي براي كمك كردن به 
است كه به استفاده از مهارت هاي خاص، براي رسيدن به اهداف ويژه نياز دارد. براي كمك به افراد، 
كمك كنندگان حرفه اي و مستعد نيازمند استفاده از مهارت هاي مشاوره اي هستند. استفاده از اين 
مهارت ها مي تواند بسيار سودمند باشد و به افراد محتاج مشاوره كمك كند تا احساس بهتري داشته 
باشند. اين كتاب در شش بخش با اين عنوان ها تدوين شده است: بخش اول: مشاوره- كليات؛ بخش 
دوم: مهارت ها و اصل هاي اساسي؛ بخش سوم: افزايش تغيير با استفاده از رويكرد التقاطي؛ بخش 
چهارم: مهارت هايي ديگر براي ارتقاي تغيير؛ بخش پنجم: مسائل اخالقي، حرفه اي و كاربري؛ بخش 

ششم: مثال هاي تمريني براي دانشجويان. 
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247. مظفر، محمدحسين. ميثم تمار، شهيد عقيده و واليت. قم: سلسله، 144 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: ميثم تمار، مبارزه عليه باطل، آموزش ديني، زندگي نامه

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر به شخصيت ناب و خاص ميثم تمار پرداخته و سرگذشت زندگي او را 
بررسي كرده است. برخي از مباحث مطرح شده در اين كتاب عبارت اند از: زادگاه و اصليت ميثم تمار؛ 
حضرت رسول اهلل)ص( و ميثم تمار. صالبت ايمان، مبارزه بر عليه باطل، ديدار ميثم تمار و حضرت 

خضر)ع(،  ميثم تمار و تقيه، شهادت ميثم تمار و كتاب هاي ميثم تمار. 

248. مك تاگارت، لين. ميدان نقطة صفر: در جستجوي نيروي اسرار آميز كيهان. محمدعلي 
جعفري. تهران: فاطمي، 320 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: فيزيك

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: نيروي كيهان، تله پاتي، علم هزاره سوم

چكيده: آيا تله پاتي و پديده هاي فرارواني واقعيت دارد؟. آيا توجيه علمي براي شيوه هاي پزشكي 
جانشين از قبيل هوميوپاتي و طب سوزني وجود دارد؟. ماهيت حافظه و آگاهي چيست؟. آيا آگاهي 
انسان جايي در سلول هاي خاكستري مغز او خانه كرده است يا جداي از حيات مادي او داراي حياتي 
مستقل است؟. درباره اين پرسش ديرين فلسفة ذهن كه آيا ذهن و بدن يك كل يكپارچه اند يا از 
يكديگر جدا و مستقل چه مي توان گفت؟. آيا نيايش دربارة بيماران العالج اثرگذار است؟. شايد علم 
مدرن راهي براي پژوهش درباره گفته هاي شگفت انگيز اسطوره ها و مذاهب پيدا كرده باشد. ميدان 
نقطة صفر« دريچه اي است كه ما را به هزارتوي اين جهان پر از راز و شگفتي هدايت مي كند. نويسنده 
در اين كتاب به سبكي روشن، دقيق و ظريف گزارشي اجمالي از علم هزاره سوم و چگونگي تأثيرگذاري 
آن در زندگي تمام انسان هاي كره زمين مي دهد. اين كتاب آگاهي را آزاد مي كند و آن را به جايگاه 
شكوهمند و بر حق اش به عنوان قدرت علت و معلولي جهان بازمي  گرداند. كتاب فوق را بايد با يك 

تذكر همراه كرد: شايد كه جهان  بيني شما را براي هميشه دستخوش تغيير كند. 
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249. سوان پول، استفان. نجات سرنگتي. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 128 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: سرنگتي، آموزش مهارت هاي زندگي، زندگي در آفريقا، زندگي حيوانات، درس آموزشي 

از طبيعت

چكيده: اين كتاب، داستان زندگي در منطقة »سرنگتي« واقع در آفريقا را توصيف مي كند، اما در عين 
حال درس هايي را مي آموزد كه در جامعة پرتنش امروز به كار ما مي آيند. هر ساله بيش از دو ميليون 
حيوان، مسيري هزار مايلي را از ميان زيبايي ها و خطرات سرنگتي طي مي كنند تا زنده بمانند. در اين 
داستان گروهي از افراد شاهد اين كوچ هستند. آن ها در طول اين سفر مهارت هايي را از حيوانات 
مي آموزند كه در شرايط دشوار به موّفقيت شان كمك مي كند. گوزن يالدار پرتحمل، شير با تدبير، 
كروكوديل هاي فرصت طلب، يوزپلنگ كارامد، زرافة باوقار، ميمون پوزه دراز خطرپذير، و فيل پيام دهنده 

عنوان هاي برخي از مطالب كتاب هستند. 

250. حسني، محمد. نوشتن رويش انديشه: راهنماي تأليف مقاله علمي براي دانشجويان و معلمان. 
تهران: عابد، 158 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس، مدير
كلمات كليدي: مقاله نويسي، فن نگارش، آثار عملي و فني، جمع آوري اطالعات، ويرايش

چكيده: در اين كتاب بعد از مقدمه، گام هايي كه براي توليد مقاله الزم است، به تفصيل موردبحث قرار 
گرفته است. در خالل مطالب كتاب، فعاليت هايي متناسب با بحث توسط نگارنده پيشنهاد شده اند، كه 
به نظر مي رسد اجراي آنها به خواننده كمك مي كند فهم عميق تري از مباحث پيدا كند. كتاب از دو 
بخش تشكيل شده است: بخش اول: آشنايي با مقالة علمي؛ بخش دوم: مراحل نگارش مقاله. بخش 
دوم شامل نه گام به اين شرح است: گام اول: انتخاب موضوع؛ گام دوم: بيان مسئله، گام سوم: شناسايي 
مفاهيم اصلي و واژه هاي كليدي؛ گام چهارم: جست وجو و شناسايي منابع و مآخذ بر اساس واژه هاي 
كليدي؛ گام پنجم: مرور و مطالعة مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم: تهية چارچوب مقاله؛ گام 
هفتم: مطالعة منابع و مآخذ و جمع آوري اطالعات؛ گام هشتم: نوشتن مقاله؛ گام نهم: اصالح و ويرايش 

نهايي مقاله. در پايان كتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
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251. صحتي سردرودي، محمد. نهج البالغه: سخنان امام علي )ع(  متن و ترجمه به فارسي فصيح از 
محمد صحتي سردرودي. قم: فقه الثقلين، 808 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: ديني

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: نهج البالغه، امام علي)ع(،  آموزش اخالق، حكمت، خطبه، وصيت نامه

چكيده: مطالب اين كتاب در سه بخش ارائه شده است: بخش اول به برگزيده اي از خطبه ها و 
فرمان هاي اميرالمؤمنين اختصاص دارد. اين سخنرهاني ها در جايگاه هايي كه مردم حضور داشته اند، يا 
در جنگ ها يا رويدادهايي كه پيش آمده اند، انجام شده اند. بخش دوم حاوي برگزيده اي از نامه هاي امام 
علي)ع( است كه براي دشمنان و كارگزاران شهرهاي تحت فرمانش فرستاده است، و نيز عهدنامه هاي 
حضرت به كاردارانش و وصيت نامه هاي او به خويشان و يارانش. در بخش پاياني كتاب نيز حكمت هاي 

اميرالمؤمنين)ع( گنجانده شده اند. 

 252. ساجدي، علي. كلك معلم ساجدي: واژگان و امالء. تهران: كلك معلم ساجدي، 248 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: ادبيات فارسي
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، امال، طبقه بندي واژگان، آزمون

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي »تب كنكور« براي دانش آموزان رشته هاي رياضي، تجربي، 
انساني و هنر طراحي و تنظيم شده است و داراي دو بخش واژگان و امالست. در بخش واژگان جدول 
الفبايي و طبقه بندي گروهي واژگان بيان شده است. بخش امال نيز شامل امالي پيشرفته، خارج از 

كتاب، آزمون طبقه بندي شده پاسخ نامة آزمون است. 
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253. صاحبي، علي. مهارت هاي زندگي: هدف  گزيني. تهران: آرمان رشد، 32 ص، 1390
قطع: بياض

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز، مدير

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: انتخاب هدف، آموزش مهارت هاي زندگي، برنامه ريزي

چكيده: همة سازمان ها و شركت هاي كوچك و بزرگ توليدي، تجاري و خدماتي از ابتدا اهدافي را 
تعيين و براي رسيدن به آن ها برنامه ريزي مي كنند. براي رسيدن به هرنوع پيشرفتي تعيين هدف ساالنه 
و برنامه ريزي براي آن يك ضرورت است. كتاب »هدف گزيني« از مجموعه كتاب هاي »مهارت هاي 
زندگي« در سه بخش با عنوان هاي هدف گزيني، براي شروع، و يادآوري شكست ها و ناكامي بسيار 

آسان است، نحوة هدف گزيني را آموزش مي دهد. 

254. لسموير- گوردن،  نايجل. هندسه شكنه اي. مريم مجتبي سلطاني. تهران: پرديس دانش، 176 
ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز، دانشجويان مراكز تربيت معلم

پايه تحصيلي: دوم رياضي، پيش دانشگاهي
كلمات كليدي: هندسة شكنه اي، هندسة اقليدسي، آموزش رياضي، توصيف جهان واقعي

چكيده: هندسة شكنه اي« هندسة جهان طبيعي است. اين هندسة جهان طبيعي است. اين هندسه 
بازتاب شكل پيچيده اما واقعي طبيعت است؛ يعني جهاني كه ما در واقعيت با آن روبه رو هستيم و 
نه آن جهان ايده آلي كه توسط »هندسة اقليدسي« ترسيم مي شود. هندسه شكنه اي به ياري رايانه ها 
مي تواند الگوي دقيقي از ساختارهاي فيزيكي، از صدف ها گرفته تا كهكشان ها، فراهم كند. نگارنده در 
اين كتاب، نخست سير تاريخي پيشرفت اين شاخه از رياضيات را دنبال مي كند و توان توفيقي آن را در 
دنياي طبيعي مي سنجد. سپس به كاربرد آن در علم فناوري و پيامدهاي اين اكتشاف نظري مي اندازد.



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 144

255. فيشر، دايانا. هنر نقاشي روي سنگ: تكنيك هايي ساده و نكاتي عملي براي تبديل سنگ هاي 
ميردشتي، 66 ص، 1390 فرهنگسراي  زيباي هنري. صدف حكيمي زاده. مشهد:  آثار   ساده به 

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم،دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش هنر، نقاشي روي سنگ، نقاشي با اكريليك، آفرينش هنري

چكيده: اين كتاب تكنيك هايي آسان ونكاتي عملي را براي تبديل سنگ هاي ساده به آثار زيباي 
هنري و نقاشي روي سنگ هاي گوناگون را آموزش مي دهد. نقاشي روي سنگ  كاري است مدرن و 
سرگرم كننده كه مادة اصلي مورد نياز آن، يعني سنگ، به رايگان پيدا مي شود. ضمناً فراموش نكنيم كه 

يافتن سنگ مستلزم آن است كه با طبيعت تماس داشته باشيم. 

256. يوسفي، مهدي. پرسش هاي نخستين؛ پاسخ هاي بي پايان: "هوا را از من بگير، قدرت را نه؛ كتاب 
سياست". تهران: افق، 168 ص، 1391

قطع: وزيري
موضوع درسي: فلسفه و منطق

مخاطب: معلم،دانش آموز، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

كلمات كليدي: دولت، سياست، فطرت، مردم، حكومت، فلسفه، قدرت قرارداد اجتماعي، دموكراسي 
- آنارسيسم

چكيده: كتاب فوق كتابي است در حوزة فلسفة سياست، و فلسفه حكومت وسومين جلد از مجموعة 
»پرسش هاي نخستين پاسخ هاي بي پايان«. نويسنده در اين كتاب مي خواهد بگويد »قدرت« في نفسه 
بد نيست بلكه تحصيل آن الزم است، آنچه فسادآور است تجمع قدرت نيست بلكه انگيزة فاسد است. 
كتاب با مطرح كردن پرسش هايي نظير؛ »فلسفه سياسي دقيقاً دنبال چيست؟.«، »چه حكومتي بايد 
باشد؟.«، »چرا حكومت به وجود آمد و چگونه به وجود آمد؟.«، »حاكم ها چطور بايد حكومت كنند؟.« 
ديدگاه هاي مختلف فالسفه از سقراط، افالطون، ارسطو، هگل، توماس هابز، جان الك، فارابي، خواجه 
نصير و. .. را در رهيافتي مقايسه اي به داوري نشسته است. از امتيازات كتاب طرح ديدگاه هاي مختلف 

مسلمانان از صدر اسالم تا دورة معاصر است.
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257. مهدوي، ناصر. هوش عاطفي )هيجاني(: تهران: آرمان رشد، 96 ص، 1390
قطع: خشتي 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، دانش آموز، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس

پايه تحصيلي: سوم
كلمات كليدي: هوش عاطفي، روان شناسي، عواطف

چكيده: هوش هيجاني در حقيقت حكايت بخش عظيمي از سرماية وجودي انسان است كه به نام 
»عاطفه« در نهاد آدمي به وديعه نهاده شده است. هوش هيجاني پس از قدرت انديشه و خيال، بهترين 
جنبة وجودي انسان است كه آدميان را با خود و جهان پيرامون خويش مرتبط مي سازد و نحوة ارتباط 
انسان را با ساير موجودات هستي سامان مي بخشد. اين حاالت دروني عبارت اند از: احساس غم، شادي، 
ترس، خشم، نفرت، عشق و تعجب، نگارنده در اين كتاب اهميت هوش هيجاني را در شش فصل مورد 
بررسي قرار داده است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: معني و مراد از هوش هيجاني و 
عاطفي؛ فرايند پرورش و فعليت يافتن هوش هيجاني؛ مديريت هيجانات و احساسات؛ اهميت ارتباط و 

تالش در جهت گسترش ظرفيت وجودي.

258. براتين، هنري. هوش مصنوعي. تهران: پرديس دانش، 176 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم

پايه تحصيلي: سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
كلمات كليدي: هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، هوش و شناخت، الگوي هوش انساني هوش 

مصنوعي، يادگيري ماشين، هوش و شناخت، الگوي هوش انساني

چكيده: هوش مصنوعي« فقط يك مفهوم انتزاعي نيست، بلكه حاصل بيش از نيم قرن تحقيق و 
تالش است براي ساختن ماشين هاي هوشمند، تالش هايي كه به ساخت ماشين هايي انجاميدند كه 
مي توان بهترين شطرنج بازان جهان را شكست دهند، راه بروند و با انسان ها تعامل داشته باشند. با اين 
همه هنوز پرسش هاي بنياديني در اين زمينه باقي هستند؛ پرسش هايي از اين دست كه آيا ماشين هاي 
هوشمند از الگوي هوش انساني پيروي مي كنند يا نه؟. و اينكه آيا از نظر ظاهري نيز بايد به انسان 
شبيه باشند يا خير؟. كتاب حاضر »قدم اولي« است براي آشنايي با پاسخ هايي كه صاحب نظران رشته 
»هوش مصنوعي« به اين پرسش ها داده اند. برخي از مباحث مطرح شده عبارت اند از: مهندسي هوش 
مصنوعي بيگانه؛ هوش و شناخت؛ تقليد زندگي؛ ماشين مغز؛ انتقال دانش به ماشين ها؛ يادگيري ماشين 

و پيوندگرايي؛ هوش مصنوعي جديد.
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259. الحسني، سليم. 1001 اختراع: ميراث مسلمانان در جهان ما. افسانه حجتي طباطبائي، 
 سياوش شايان،سعيد علي تاجر،محمد كرام الديني، منصور ملك عباسي. تهران: طاليي، 340 ص، 1390

قطع: رحلي 
موضوع درسي: كتاب هاي مرجع

مخاطب: معلم،دانش آموز
پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 

كلمات كليدي: تاريخ اسالم، ميراث مسلمانان، تمدن اسالمي، اختراعات مسلمانان

چكيده: كتاب حاضر مي كوشد تا حدود زيادي از تاريخ سده هاي ميانه و دوران تاريك تمدن غرب 
پرده بردارد و سهم عظيم فرهنگ و تمدن اسالمي را در ميراث علمي و فرهنگي جهان امروز آشكار 
سازد. بدين منظور مطالب كتاب در هفت فصل با اين عنوان ها تهيه و تنظيم شده است: خانه؛ مدرسه؛ 
بيمارستان؛ بازار؛ شهر؛ دنيا؛ جهان هستي. هر فصل كتاب نيز نمايندة حوزه اي از زندگي ماست كه از 

اختراعات مسلمانان بهره مند شده است. 

تهران:  جهان.  كشور   20 در  آموزشي  شاخص  مهرداد.50  اصفهاني،  نقي زاده، محرم،   .260
مبتكران، 144 ص، 1391

قطع: خشتي 
موضوع درسي:علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجويان مراكز تربيت معلم، كارشناس
كلمات كليدي: آموزش وپرورش، تطبيقي، نرخ باسوادي، رشد جمعيت، سهم آموزش

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي دانش افزايي است و به موضوع آموزش وپرورش تطبيقي 
اختصاص دارد. نگارندگان نخست به بررسي 50 شاخص آموزشي، از جمله نرخ رشد جمعيت، نرخ 
باسوادي،  حداكثر حقوق معلمان ابتدايي، درصد دانش آموزان مدارس خصوصي، طول دورة تربيت 
معلم و سهم آموزش از مخارج دولت پرداخته اند. سپس در كنار جمع بندي آموزش وپرورش هر كشور 
از نقطه نظر آماري، مفاهيم كالن و بيانيه هاي مهم اسناد آموزش وپرورش هر كشور را كنار مجموعة 

آمار آن كشور بيان كرده اند. 
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 261. بورل، ماري. 81 روش براي آشتي با بدن. شهرزاد همامي. تهران: چاپار فرزانگان، 96 ص، 1391
قطع: بياض

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم،دانش آموز

پايه تحصيلي: متوسطه كليه رشته ها 
كلمات كليدي: رعايت بهداشت شخصي، آموزش بهداشت، توصيه هاي بهداشتي، تعاليم اديان

چكيده: كتاب حاضر حاوي مطالبي دربارة مراقبت از بدن است. اين مطالب برگرفته از تعاليم اديان 
روحاني. فيلسوفان، بزرگان دانش و فن و يافته هاي جديد روان شناسي برگرفته شده و در قالب توصيه هاي 
كوتاه آورده شده اند. برخي از اين توصيه ها عبارت اند از: فهرستي از زشتي ها و زيبايي هاي بدنم تهيه 
مي كنم؛ رژيم هاي سخت و محروم كننده نمي گيرم؛ از بدنم به خاطر خدمات خوب و صادقانه اش تشكر 
مي كنم؛ مصرف داروهاي طبيعي را ترجيح مي دهم؛ به كالس تئاتري مي روم؛ خودم را به يك گردش 
در باغ و جنگل مهمان مي كنم؛ درد و رنج هاي بدنم را مي پذيرم، چون گواهي است بر زنده بودن من. 

262. بورل، ماري. 81 روش براي رام كردن خوشبختي. شهرزاد همامي. تهران: چاپار فرزانگان، 
96 ص، 1391

قطع: بياض
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين
كلمات كليدي: خوشبختي، روش ها، رام كردن

چكيده: خوشبختي چيزي نيست كه به محض اراده كردن، در ميان دست هاي ما جا بگيرد. خوشبختي 
يك وضعيت است نه يك هدف كه بايد به آن رسيد. راهي است كه اگر بخواهيم مي توانيم آن را 
در پيش بگيريم تا تكه هاي كوچك سعادت را يك به يك جمع آوري كنيم. در اين كتاب 81 راه براي 
رسيدن به خوشبختي ارائه شده است. برخي عنوان هاي مباحث كتاب عبارت اند از: گذشت زمان را 
مي پذيرم؛ خوشي ها را براي خودم مجاز مي دانم؛ ديگر به خودم سخت نمي گيرم؛ ياد مي گيرم كه 

نقص هايم را دوست داشته باشم؛ مي بخشم واخالق را در خودم پرورش مي دهم. 
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263. بورل، ماري. 81 روش براي زندگي كردن در زمان حال. شهرزاد همامي. تهران: چاپار 
فرزانگان، 96 ص، 1391

قطع: بياض
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مشاور، والدين، دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي: زندگي در زمان حال، آموزش هاي گذشته، آموزش مهارت هاي زندگي، آيندة بهتر

چكيده: ما غالباً يك پايمان در گذشته است كه گذشته و پاي ديگرمان در آينده اي است كه هنوز 
نيامده، در نتيجه هيچ وقت لذت و غناي لحظة حال را نمي چشيم، ثمرة تجربه هاي گذشته را نمي چينيم 
و طبيعتاً دانه اي هم نمي كاريم كه بعدها جوانه بزند و آيندة بهتري برايمان بسازد. تنها زماني كه 
مي توانيم در لحظه  لحظة آن تمام و كمال زندگي كنيم، زمان حال و لحظة اكنون است. درست در 
همين جريان زودگذر و بي وقفه است كه خوش بختي ما رقم مي خورد. اين كتاب چند توصيه براي 
باز يافتن اين اصل دارد. برخي از توصيه هاي مطرح شده عبارت اند از:  تمركز مي كنم؛ آرام شدن را ياد 
مي گيرم؛ گذشته ام را مي پذيرم؛ با بچه ها بازي مي كنم؛ آينده را با آمال و آرزوهايم قاطي نمي كنم؛ در 

طبيعت تمركز مي كنم. 



عنوان
پاية تحصيلي
پديد آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
موضوع درسى 
درهمكرد نام ناشر و عنوان
مخاطب
نام و نشاني ناشران

نمـــــايه   ها
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اختالل هاي رواني حركتي: مفاهيم، نظريه ها، تشخيص و درمان 021
اخالق ميهماني 022
ادب آداب دارد 023

ادبّيات فارسي 1،سال اول دبيرستان 024
ادبيات پيش دانشگاهي: آموزش كامل+پرسش هاي چهار گزينه اي 025

ادبيات  سوم دبيرستان ، آموزش كامل پرسش هاي چهار گزينه اي 
قابل استفاده براي دانش آموزان سال سوم دبيرستان، 026

ادبيات فارسي )2( سال دوم دبيرستان 027
ادبيات فارسي )3( سال سوم دبيرستان 028
ادبيات فارسي ]1[ سال اول متوسطه 029
ادبيات فارسي ]2[ سال دوم متوسطه 030

ادبيات فارسي ]3[ سال سوم متوسطه رشته هاي علوم رياضي 
و علوم تجربي 031

ادبيات فارسي 1 )سال اول دبيرستان( 032
ادبيات فارسي 1 سال اول دبيرستان 033
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ادبيات فارسي آسان )2( )سال دوم آموزش متوسطه( 039

ادبيات فارسي آسان )3( سال سوم دبيرستان شاخه نظري به 

عنوان
آبراهام لينكلن رئيس  جمهوري آمريكا در جنگ داخلي 001

آداب شهروندي 002
آرايه هاي ادبي 003

آسيب شناسي سنت ها 004
آشنايي با اسالم 005
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آموزش كامل و مفهومي عربي 2 007
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مخصوص معلم( - 013
آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند: ويژه معلمان و مربيان 014

آنچه والدين و مربيان بايد بدانند 015
آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه پسران 016
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آينه ي تمام نماي زبان و ادبّيات  عمومي سال چهارم )پيش دانشگاهي( 

رشته هاي رياضي، تجربي و علوم  انساني 019
ابعاد شفاعت در قرآن كريم و حديث همراه با پاسخ به شبهات 020
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چرا با حجاب شدم؟. انتخاب آگاهانه، دفاع عاقالنه انگيزه و داليل 
انتخاب پوشش اسالمي از زبان دختري كه زماني بي حجاب بود . 

صدو ده دليل براي انتخاب حجاب اسالمي 083
چرا و چگونه نماز بخوانيم؟. 110 دليل براي چرايي نماز  خواندن، 

بيان داليل عقلي براي نماز خواندن... 084
چرا همه ي گاو ها اين رنگي اند؟. : كتاب زبان 085

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟. آموزش گام به گام 
پژوهش به دانش آموزان)فرزندان( . پژوهش دانش آموزي... 086

چگونه سخنراني جذاب را ارائه كنيم 087
چگونه فردي با نفوذ باشيم:  چگونه بر زندگي خود و ديگران تأثير 

مثبت بگذاريم 088
چه رفتاري خواهم داشت وقتي تيراندازي شروع شود؛ كتاب 

هستي شناسي 089
"چه كسي بود صدا زد اصغر؟. ؛ كتاب شناخت" 090

حديث شناس جامع )مروري بر زندگي و آثار عالمه مجلسي( 
091

حيات در كيهان 092
خانواده و كودكان با نياز  هاي ويژه 093

خزندگان و پرندگان 094
دانش و هنر شاد زيستن 095

دانش هاي قرآني: مسابقات، معماها، معارف، پرسش ها، امثال و 
ضرب المثل ها،پيشگويي هاي علمي و ... 096

دايرئالمعارف مشاوره تحصيلي 097
دايرئالمعارف دانستني هاي علمي 098

دايرئالمعارف وسيله ها چگونه كار ميكنند؟. 099
در بي ارزشي و ارزشمندي آدمي 100

در پيشگاه يك شيميدان بزرگ امام جعفر صادق)ع( 101
دردانه رسالت: صدوده داستان، صدو ده روايت از زندگي حضرت 
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زبان فارسي )2( مجموعه كتاب هاي طبقه بندي شده سال دوم 
متوسطه كليه رشته ها 124

زبان فارسي )هفت خوان 3( 125
 زبان فارسي ]1[ سال اول متوسطه 126

زبان فارسي ]3[ سال سوم متوسطه رشته علوم انساني 127
زبان فارسي 1، سال اّول دبيرستان 128
زبان فارسي 1، سال اول دبيرستان 129

زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي 130
زبان و ادبيات فارسي كنكور)سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي( 

131
زمين شناسي 132

زمين شناسي: سال سوم متوسطه رشته علوم تجربي 133
زندگي به همين سادگي 134

زندگي در اسارت فكر 135
زورخانه در ايران 136

"سازمان قوري هاي متحد؛ كتاب من" 137
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش 138

سرگذشت شعر در ايران 139
سعدي آموزگار قرون 140

سنجش آخر، ادبّيات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و 
تجربي( 141

سنجش آخر، زبان فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و 
تجربي( 142

"شايد اين كتاب يك آلت قتاله باشد؛ كتاب جهان" 143
شرحي بر رساله حقوق امام سجاد )ع( به پيوست متن اعالميه 

جهاني حقوق بشر و اعالميه اسالمي حقوق بشر 144
شكارچي ايده ها: چگونه بهترين ايده ها رابيابيم و آن ها راعملي 

كنيم 145
شكرانه عشق 146

شكست يا تجربه اي براي پيروزي 147
شناخت اختالالت شخصيتي قبل و بعد از ازدواج 148

شهامت بخشش 149
شيخ رجبعلي خياط 150

شيمي )1(  سال اول دبير ستان 151
شيمي )2(  و آزمايشگاه: دوم متوسطه رشته هاي علوم رياضي 

و علوم تجربي 152
شيمي 1 شيمي براي زندگي )كتاب كار( 153

شيمي 2- كتاب كار 154
شيمي اول متوسطه 155

طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشي 156
عربي 1، سال اول دبيرستان 157

عطار نيشابوري 158
علوم زيستي و بهداشت، سال اول دبيرستان 159
علوم زيستي و بهداشت، سال اول دبيرستان 160

فاطمه زهرا)س(،  امام حسن)ع(،  امام حسين)ع(،  امام سجاد)ع( 
161

فراتر از ذهن: چگونه خالق باشيم؟. 162
فرهنگ دانش آموزي )انگليسي-فارسي( 163

فرهنگ نامه بدن انسان: راهنماي مصور ساختمان، كاركرد و 
بيماري هاي بدن انسان 164

فرهنگ نامه طاليي كليد دانش 165
فرهنگ نامه مشاغل 166
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فضيلت نايادگيري: )چگونه ياد نگيريم( ! 167
فلسفه علم 168

فيزيك )3( رشته ي رياضي و فيزك 169
فيزيك )3( رشته ي علوم تجربي 170

فيزيك 1 و آزمايشگاه 171
فيزيك 1 و آزمايشگاه: سال اول دبيرستان كتاب كار 172

فيزيك 1 و آزمايشگاه: كتاب دانش آموز سال اول دبيرستان 173
فيزيك 1 و آزمايشگاه، سال اول دبيرستان 174
فيزيك 1 و آزمايشگاه، سال اول دبيرستان 175

فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان )رياضي و فيزيك- 
تجربي( 176

فيزيك 2 و آزمايشگاه: ويژه دانش آموزان سال دوم تجربي و 
رياضي و داوطلبان كنكورهاي سراسري 177

فيزيك 3 و آزمايشگاه رشته تجربي 178
فيزيك پيش دانشگاهي 1 جلد اول )تجربي( 179

فيزيك پيش دانشگاهي جلد اول رشته تجربي 180
فيزيك پيش دانشگاهي جلد اول رشته رياضي 181
فيزيك پيش دانشگاهي جلد دوم رشته تجربي 182

فيزيك و مباحث علمي روز 183
قرابت معنايي 184

كاربرگ ادبّيات فارسي 1 185
كار برگ ادبّيات فارسي 3 186
كاربرگ ادبيات فارسي2 187

كاربرگ انگليسي 1 188
كاربرگ انگليسي 2 189
كار برگ انگليسي 3 190

كاربرگ دين و زندگي 1 191
كاربرگ دين و زندگي 2 192
كار برگ دين و زندگي 3 193
كاربرگ زبان فارسي 1 194
كاربرگ زبان فارسي 2 195
كار برگ زبان فارسي 3 196

كاربرگ شيمي 1 197
كار برگ شيمي 3 198
كار برگ عربي 3 199

كتاب زبان و ادبيات فارسي 200
كتاب كار عربي اول متوسطه 201

كتاب كار و تمرين ادبّيات فارسي 1 202
كتاب كار و تمرين ادبّيات فارسي 2 203

كتاب كار و تمرين ادبّيات فارسي 3 204
كتاب كار و تمرين انگليسي 1 205
كتاب كار و تمرين انگليسي 3 206
كتاب كار و تمرين رياضيات 3 207

كتاب كار و تمرين زبان فارسي 1 208
كتاب كار و  تمرين زبان فارسي 2 209
كتاب كار و تمرين زبان فارسي 3 210

كتاب كار و تمرين شيمي 1 211
كتاب كار و تمرين شيمي 2 212
كتاب كار و تمرين شيمي 3 213

كتاب كارفيزيك 3 و آزمايشگاه سال سوم دبيرستان )رياضي 
و فيزيك( 214

كتاب كوچك براي داستان نويسي 215
كتاب همايش زمين شناسي 216
كليات مشاوره و راهنمايي 217

كليد هاي يادگيري زبان هاي خارجي: 19 با اين كليدها 19 زبان 
زنده جهان را آموختم 218

كينز 219
گام نخست: كتاب كار شيمي )1( : ويژه دانش آموزان سال اول 

دبيرستان و داوطلبين كنكور كارداني 220
گفت وگو با امام  علي )ع(  221

 گلستان حجاب: 313 نكته خواندني پيرامون مسئله ي حجاب شامل... 222
ماوراي راه شيري،  نگاهي به ساختار بزرگ مقياس كيهان 223

ماهيت كيهان، نگاهي به ساختار كيهان از كوارك تا كهكشان ها، 
تاريخچه كيهان از انفجار بزرگ تا فروپاشي بزرگ، چشم انداز كيهان 

از روي زمين 224
مباني آموزش و پرورش شناختي 225

مباني طراحي آموزشي 226
مباني فيزيك 227

مثلثات 228
مثنوي جوان: گزيده ي قصه ها، آيات، روايات و حكمت ها 229

مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها 230
مدرسه هوشمند 231

مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده 232
مديريت كانون هاي تفكر در عرصه خط مشي هاي عمومي 233
مديريت يا رهبري آموزشي؟. چگونه مدارس امروز را موثرتر 

رهبري كنيم؟. 234
مرجع ضمير زندگي كجاست 235

مروري بر پيشينه ادبيات كودك و نوجوان 236
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مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها 237
مسجد كبود )فيروزه اسالم( 238

مشاوره و روان درماني گروهي با كودكان و نوجوانان: )نظريه، 
پژوهش و عمل( 239

معلم يار دين و زندگي 2 240
معلم يار دين و زندگي 3 241

معلمان اداري: هر مسئول در هر سازمان يا اداره مي تواند معلم باشد 242
معماري قشم 243

منطق طاليي: قابل استفاده براي دانش آموزان سوم متوسطه، 
 370 از  بيش  تحصيل...  از  بازماندگان  و  دبيران  كنكوريها، 
سوال امتحانات نهايي و مشابه نهايي، تست هاي كنكور 244؛ 

245 life skills مهارت هاي زندگي
مهارت هاي كاربردي در مشاوره 246
ميثم تمار، شهيد عقيده و واليت 247

ميدان نقطهء صفر: در جستجوي نيروي اسرار آميز كيهان 248
نجات سرنگتي 249

نوشتن رويش انديشه: راهنماي تأليف مقاله علمي براي دانشجويان 
و معلمان 250

نهج البالغه: سخنان امام علي )ع(  متن و ترجمه به فارسي 
فصيح از محمد صحتي سردرودي 251

واژگان و امالء 252
هدف  گزيني 253

هندسه شكنه اي 254
هنر نقاشي روي سنگ: تكنيك هايي ساده و نكاتي عملي 

براي تبديل سنگ هاي ساده به آثار زيباي هنري 255
“هوا را از من بگير، قدرت را نه؛ كتاب سياست” 256

هوش عاطفي )هيجاني( 257
هوش مصنوعي 258

1001 اختراع: ميراث مسلمانان در جهان ما 259
50 شاخص آموزشي در 20 كشور جهان 260

81 روش براي آشتي با بدن 261
81 روش براي رام كردن خوشبختي 262

81 روش براي زندگي كردن در زمان حال 263
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دوم كليه رشته ها
 ,123 ,121 ,104 ,081 ,048 ,047 ,039 ,034 ,030 ,027

203 ,195 ,192 ,189 ,187 ,124
دوم انساني، سوم انساني، پيش دانشگاهي

082 ,075 ,011
دوم و سوم رياضي و تجربي

183
دوم و سوم كليه رشته ها

006
دوم، سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها

249 ,144 ,131 ,059 ,020
سوم
257

سوم انساني
065 ,009 ,001

سوم انساني، پيش دانشگاهي
127 ،244 ,117 ,044

سوم تجربي
178 ,170 ,133 ,132

سوم رياضي
169

سوم رياضي و تجربي
214 ,213 ,207 ,198 ,142 ,105 ,036 ,028 ,008

پاية تحصيلي
پيش دانشگاهي

 ,181 ,180 ,179 ,145 ,106 ,072 ,061 ,038 ,025 ,019
228 ,216 ,182

پيش دانشگاهي كليه رشته ها
130 ,089 ,085 ,073 ,064

اول
 ,077 ,067 ,049 ,042 ,041 ,037 ,033 ,032 ,029 ,024
 ,155 ,153 ,151 ,140 ,129 ,128 ,126 ,122 ,120 ,098
 ,191 ,188 ,185 ,175 ,174 ,173 ,172 ,160 ,159 ,157

255 ,252 ,220 ,211 ,208 ,205 ,202 ,201 ,197 ,194
اول و دوم

253 ,139 ,113
دوم انساني

080 ,074 ,050 ,010
دوم تجربي، سوم تجربي، پيش دانشگاهي

164
دوم تجربي و انساني

 209 ,152
دوم رياضي، پيش دانشگاهي

254
دوم رياضي و تجربي

212 ,177 ,176 ,171 ,154 ,007
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سوم رياضي، تجربي، انساني
210 ,204 ,199 ,196 ,193 ,190 ,186

سوم رياضي، تجربي، انساني، پيش دانشگاهي
068

سوم كليه رشته ها
206 ,141 ,125 ,060 ,040 ,026

سوم و پيش دانشگاهي كليه رشته ها
 ,143 ,136 ,134 ,100 ,090 ,083 ,063 ,031 ,015 ,003

258 ,256 ,247 ,245 ,219 ,184
متوسطه كليه رشته ها

 ,055 ,054 ,053 ,052 ,043 ,022 ,017 ,016 ,005 ,004
 ,092 ,088 ,086 ,079 ,071 ,066 ,062 ,058 ,057 ,056
 ,111 ,110 ,109 ,107 ,103 ,101 ,099 ,096 ,095 ,094
 ,163 ,162 ,158 ,150 ,149 ,147 ,146 ,135 ,115 ,112
 ,235 ,229 ,224 ,223 ,222 ,215 ,200 ,168 ,166 ,165

261 ,259
معلم، مدير

231
ويژة دانش آموزان مراكز استعدادهاي درخشان

012
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امين، محسن 055, 056, 057, 058, 071, 161
اميني، محمدعلي 020

اوتادي، حديثه 166
باقري، محمد 005
بحري، حسين 065

بحريني دشتي، احمد 096 
بختياري، ابوالفضل 086

بختياري، سعيد 047، 048
بخشعلي زاد، شهرناز 098

براتين، هنري 258
براري جيرندهي، عباس 059

براسان، لي 107
بلند، حسن 060, 061

بنت، پل 118
بورل، ماري 261, 262, 263

بوينتون، اندرو سي 145
به پژوه، احمد 093

بهروزي، مژده 083
پاركر، استيو 164

پاك، پيتر 219
پستالوزي، تينا 245

پورباقريان، احمد 124
پورقنبري قاضياني، ليال 046

آتش پور، سيد حميد 053، 100
آل داوود، سيد ضياءالدين 011

آل محمد، علي 159، 160
ابراهيمي، حبيب اله 221

ابوالحسني ترقي، مهدي 136
اجاقلو، محمد 052
احدزاده، علي 101

احساني، مريم 166
احمدي، احمد 175

اديبي، آزاده 109
اسكافي، ابراهيم 120

اسميت، پتي 098  
اشرفي، شهناز 126

اصغري تاري، محسن 030
اصفهاني، مهرداد 260
افتخاري، يداهلل 031

افالك سير، عبدالعزيز 118
الحسني، سليم 259

الوندي، حسين 098
امامي نائيني، محمدعلي 140

امير ساالري، جواد 072, 104, 105, 106, 141, 142
اميري نيا، كوروش 098

امين صدرآبادي، حسين 109

پديدآورندگان )مولف، مترجم( 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 158

پورعباس، محمد حسين 223, 224
پوالدي،  كمال 236
پيرهاني، علي 218

جانسون، دبليوـ  برد 148
جعفري، محمدعلي 248

جعفري، نسرين 010
جليليان نصرتي، محمدرضا 227

جمعي از نويسندگان165
جنت صادقي، فريبرز 214

جواديان، مسعود 098
جوانشيري، زينب 223
جواهر كالم، فريد 001

جوزقي، سعيد 029
جوكار، محمد 131

جهانگيرزاده،  عليرضا176
جيرندهي، عباس 036

چراغي، علي 055, 058, 157،161
چالجور،  محمد 216
چوبينه، مهدي 098

حاجي علي محمد زرگر، آرزو 133
حاجي سليماني، روح اهلل 212

حجت، مريم 240،241
حجتي طباطبائي، افسانه 259

حدادي، تهمينه 166
حسن دانايي فرد، حسن 070

حسني اردستاني، محمود 054, 174
حسني، محمد 250

حسين كاظمي، حسين 070
حسين خاني، محمد 246

حكمت انديش، مهدي 199
حكيمي زاده، صدف 255

خاكيان قمي، مهدي 224
خرازي، كمال 225

خلفي، نسرين 188, 205 
خليلي بروجني، روح اهلل 068، 172، 173

خوشخو، ميالد 169, 170
خياطان، محمدرضا 171

دارا، مريم 115
دانشفر، حسين 098

درجاني، مجتبي 214
درستي، غالمرضا 127

دلير نخجواني، ريتا 080
دهقان طرزجاني، ناهيد 117

دهقان، سامك 214
ذاكر عباسي، محمدرضا 097

رئيس دانا، فرخ لقا 234
رابينسون، كن 162

رادمر، علي اكبر 231
رباني، جعفر 229

رحمتي شهرضا، محمد 002, 066, 084, 102،222
رحيمي، سكينه 242
رحيمي،  شيما 166

رحيمي، عباس 004
رحيمي، محمد 092

رزاقي شاني، علي 038
رضايي، علي اكبر 006

رمضاني، جواد 094
ريس، مارتين ج 223, 224

ريكو، ديويد 079
زارع، جليل 151

زرين قلم، حميد 112
ساجدي، علي 003, 035, 073, 184, 252

سبحاني، احمد 125, 186, 187, 195, 196, 203, 204, 209, 210
سبطي، هامون 200

سپهري، نيما 154
ستاري، جالل 077

سحاب، غالمرضا238
سردار،  ضياءالدين 120
سلحشور، ماندانا 114

سلطاني گرد فرامرزي، علي 019
سلطاني، كيوان 134
سميعي، مازيار 090

سوان پول، استفان 249
سوسا، ديويد 234

سهيال مهديزاده 220
سيدآبادي، علي اصغر139

سيدفدايي، آزيتا 175
شارما، رابين شليپ 112
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شاه محمدي، معصومه 152
شايان، سياوش 259

شجاعي، اميرنجات 043
شچمن، زيپورا 239

شريفي درآمدي، پرويز 021
شعيبي، مريم 166 

شكوهي، محمدرضا 113
شمشيري، بابك 217

شهرياري پور، شاهرخ 121
شهريوري صدقي،  نادر 064، 089

شيپ سايد، استيو 069
شيخ االسالمي، حسين 085, 137،143

شيري، علي اكبر 129
صاحبي، علي 095, 135, 235, 253

صارمي، سهيال 158
صافي، احمد 138, 237

صحتي سردرودي، محمد 144, 251
صدمرادي، كاوه 239

صلواتي، محمد 110, 111
ضرابي، روشنك 162

ضرغاميان، مهدي 099
ضياء الدين، سردار 168

طارمي، حسن 091
طاهري تنجاني، محمدتقي 207

عابديني، محمد 227
عاشورا اردالن، آرمان 050

عباسي شريف آبادي، مجيد 201
عبدالمحمدي، عليرضا 025, 026

عشقيان، فاطمه 146
عظيمي، ارشاد 134

عالقه بند، علي 078 
علي تاجر، سعيد 259

عموزاده خليلي،  فريدون 215
غفارنيا، محمد 062

غالمي، الهه 024, 041, 128
فرح بخش، كيومرث 239

فرخ مهر، حسين 023
فردرو، محسن 006
فرنس، فرانك 063

فروغي اصل، حسين 069
فرهاديان، رضا014, 015, 016, 017, 018, 076, 230

فضلعلي، محمدحسن191, 192،193
فالح، سپيده 197, 211

فالح، مجيد 175
فهيم نيا، فرزين 189, 190, 206

فيروز كوهي، محمد 044
فيشر، دايانا 255

قادري، زهره 116
قاسمي، رضا 067

قاسمي، فريده 074
قاسمي،  مازيار 111

قاسمي، معصومه 068
قربانيان، حسين 232
قريب، مرتضي 183

قصاب، علي 012, 013
كاتب، عبداهلل 244

كارچاني، ناهيد 132
كاريان، شادي 081

كاظمي، نرجس 166
كاكاوند، عليرضا 246

كاليش، كارن 087
كاوش نيا، محمد051

كرام الديني، محمد 259
كرسول، جان دبيلو 070
كريمي، عبدالعظيم 167

كسايي مسعود  087
كشاورز؛حسين علي 152

كالنتري، مونا 119
كلت، مري 086

كماني نجف  آبادي، مهدي 022
كوستن ماخر، تيكي 134

كوهن،  ديويد 051
گرگان بيك، مصطفي 071, 161

گروه مولفان 040
گلدارد، ديويد 246

گلدارد، كاترين 246
گلشني، ندا 118

گنج بخش زماني، سعيد 208
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گنج منش زماني، سعيد  185, 194, 202
الجوردي، سمانه 233

لسموير- گوردن،  نايجل 254
لوبوم، ژوئل 099

مالمير، خديجه 049
متقي زاده، عيسي 157

مجتبي سلطاني، مريم 254
محمدي، ليال 116

محمودزاده،  غالمعلي 177, 178, 180, 181، 182
مختاري، منصور 153
مختاريان، احمد 164
مرتضوي، زينب 147
مرتضوي، علي 055

مرتضوي، مرضيه سادات 007, 008، 009
مشتاق، مهسار 045, 063, 079, 088, 145، 149, 249

مصاليي،  احمد 179
مظفر، محمدحسين 247

معتمدي، كامران 163
معظمي جهرمي، علي 219
معيني، حسين 198, 213

مك  گراو، فيليپ سي 045
مك ليمور، ميكايل 049

مك تاگارت، لين 248
مكسول، جان سي 088

مالحاجي آقايي، محمدحسن 042
ملك عباسي، منصور 259

ملك محمدي، محمدرضا  027, 028, 032, 122, 123، 130
منكتيلو، جيمز 109

موسسه عمار واليت 103
موسوي، فاطمه سادات 148

موالئيان، حامد 228 
مونيكا، ام 092

مهدوي، ناصر 257
مهندس،  محمدرضا 108

ميرحسيني مطلق، مريم 038
ناصري، محمدمهدي 098
ناظميان، علي 056, 057

نصري، حميد 107
نصيري كاشاني، حميد 075, 082

نصيري فرد، احمد 033, 034
نظري، عليرضا 239
نظري، مهدي 043
نقي زاده،  محرم 260
نكويي، عاطفه 107
نگهبان، محمد 243

نوروزي، داريوش 156, 226
وودفين، روبرت 044
ويليامسون،  آن 116

هادي منش،  ابوالفضل 150
هاشمي، سودابه 220
هالوول، ادوارد 149
هاليدي، ديويد 227

هاوگن، برندا 001, 065
همامي، شهرزاد 261, 262, 263

يحيايي طالقاني، شهرام  155
يحيي، بهروز 011

يزداني، زينب 037, 039
يوسف زاده، عليرضا 188, 205

يوسفي، مهدي 256
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بخشايش
142 ,141 ,106 ,105 ,104 ,072

برايند
026 ,025

بين المللي گاج
 ,075 ,061 ,060 ,043 ,032 ,028 ,027
 ,132 ,131 ,130 ,123 ,122 ,121 ,082

170 ,169 ,163 ,151 ,134
پاد انديشه

103
پرديس  دانش

258 ,254 ,219 ,168 ,120 ,044
پليكان

 097
پنجره

161 ,071 ,058 ,057 ,056 ,055 ,049
تيرگان

040 ,039 ,038 ,037
جمال

150 ,062 ,004
جوانان مّوفق

222 ,102 ,084 ,083 ,066 ,005
چاپار فرزانگان

263 ,262 ,261 ,147

ناشران
آرمان رشد

257 ,253 ,235 ,135 ,119 ,112 ,095
آواي نور

239 ,118 ,116 ,093 ,021
آييژ
217

ابوعطا
 ,145 ,100 ,088 ,079 ,063 ,053 ,045

249 ,245 ,162 ,149
اديب مصطفوي

146
ارسباران
138 ,114

استادان قلم
080
افق

256 ,143 ,139 ,137 ,090 ,089 ,085 ,064
اميد فرزانگان

109
انجمن اوليا و مربيان

086
انديشه سرا

183

خيلي سبز
179 ,154 ,153 ,125 ,059 ,050 ,036

دريافت
216 ,200

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
233 ,158 ,136 ,115 ,077

دنياي جغرافياي سحاب
238 ,108

دهسرا
052
روان
 078

روزآمد
140
ساد

214 ,176 ,171 ,034 ,033
علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 

انساني دانشگاهها )سمت( 
226 ,225

استعداد هاي  پرورش  ملّي  سازمان 
درخشان
013 ,012
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سايه گستر
228 

سبزان
224 ,223 ,092 ,069

سپهر دانش
113

سرافراز
 246

سرو ياسين
221

سلسله
247 ,096 ,022
صفار، اشراقي

227 ,070
صيانت

 242 ,094 ,020
ضريح آفتاب

240
طاليي

259 ,218 ,166 ,165 ,164
طليعه سبز

230
عابد

250 ,234 ,006
فاتح خيبر 

02
فاطمي

 ,159 ,157 ,129 ,128 ,054 ,041 ,024
248 ,175 ,174 ,160

فراياد
067

فرهنگسراي ميردشتي
255

فقه الثقلين
251 ,144

قاطع البرهان
046

ققنوس
 065 ,001

قو
229

كالج برتر
232

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
236 ,215

كتابدار توس
241

كلك معلم ساجدي
252 ,184 ,073 ,042 ,035 ,003

كورش چاپ
 231

كياراد، بصائر، شهيد حسين فهميده
051

گردوي دانش
201 ,155

گل واژه
 ,124 ,117 ,081 ,074 ,031 ,030 ,029

173 ,172 ,152 ,133 ,127 ,126
گويش نو

156
كارتوگرافي  و  جغرافيايي  مؤسسه 

گيتا شناسي
048 ,047 

ما و شما
148

ماه و ما
243

مبتكران
 ,182 ,181 ,180 ,178 ,177 ,011 ,010

260
مبتكران، پيشروان

019
محراب قلم

099 ,098
مدرسه

068
مرآت دانش

 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185

 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192
 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,199

213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208
مرجع نوجوان

111 ,110
مرنديز، مشهد

220
مشق شب

009 ,008 ,007
منادي تربيت

167
و  چاپ  كتاب)مركز  بوستان  موسسه 

نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزه( 
076 ,018 ,017 ,016 ,015 ,014

نگرش روز
244

نوشته
107 ,023
ويرايش

237
همشهري
091 ,087

ياوريان
101
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آبراهام لينكلن
001

آب و هوا
165

آثار تاريخي
238

آثار عالمه مجلسي
091

آثار عملي و فني
250

آثار نماز
146

آخرين پيامبر
071

آداب معاشرت
144 ،023 ،022 ،002

آداب و رسوم
004

آراية ادبي
072
آرايه

104 ،019
آرايه هاي ادبي

 ،037 ،036 ،034 ،031 ،030 ،029 ،003
200 ،040 ،039 ،038

آزادگان
067

آزمايشگاه
214 ،176 ،175 ،173 ،172

 آزمايشگاه
178

آزمايشگاه فيزيك
174

آزمايش ها
171

آزمودن تمرين
181

آزمون
 ،130 ،127 ،122 ،104 ،028 ،027 ،025

252
آزمون تشريحي

019
آزمون سراسري

200 ،097
آزمون فصلي

204

آزمون و تمرين
 ،033 ،031 ،029 ،026 ،009 ،007،008
 ،105 ،074 ،072 ،060 ،037 ،035 ،034
 ،141 ،133 ،125 ،124 ،123 ،117 ،106
 ،182 ،174 ،173 ،172 ،159 ،154 ،152
 ،197 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،185
 ،207 ،206 ،203 ،202 ،200 ،199 ،198
 ،220 ،216 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208

241 ،240
آزمون هماهنگ

170 ،169
آزمون ها

082 ،080 ،032
آزمون هاي دانشگاه

131 ،043
آزمون هاي شخصيت

217
آزمون هاي طبقه بندي شده

073
آسيب شناسي

004
آفرينش هنري

255

كلمات كليدي
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آموختن
225

آموختن فعال
167

آموزش آيات قرآن كريم
193

آموزش اخالق
251

آموزش ادبيات فارسي
 ،027  ،026  ،025  ،024  ،019  ،003
 ،035  ،033  ،032  ،031  ،029  ،028
 ،042  ،041  ،040  ،039  ،038  ،037
 ،122  ،115  ،106  ،105  ،104  ،072
 ،184  ،140  ،139  ،130  ،127  ،125
 ،200  ،196  ،194  ،187  ،186  ،185
252 ،229 ،210 ،209 ،204 ،203 ،202 

آموزش اقتصاد
010

آموزش امال
126 ،124

آموزش بهداشت
261 ،160

آموزش پسران
016

آموزش تاريخ
136 ،075

آموزش تاريخ ادبيات
073

آموزش جغرافيا
081 ،048 ،047 ،011

آموزش حمايت هاي زندگي
145

آموزش خانواده
093

آموزش داستان نويسي
111

آموزش دختران
017

آموزش دختران و پسران
018

آموزش ديني
 ،222 ،146 ،103 ،083 ،071 ،062 ،058

247
آموزش روان شناسي

116
آموزش رواني

107
آموزش روش تحقيق

110 ،086
آموزش رياضيات

254 ،207 ،012،120
آموزش زبان انگليسي

 ،205 ،190 ،189 ،188 ،163 ،061 ،060
206

آموزش زبان عربي
 009،052،157،199 ،008 ،007

آموزش زبان فارسي
 ،195 ،142 ،129 ،128 ،126 ،124 ،123

208
آموزش زبان و ادبيات فارسي

131 ،043
آموزش زمين شناسي

216 ،133
آموزش زيست شناسی

164 ،159
آموزش شيمي

 ،198 ،197 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151
220 ،213 ،212 ،211

آموزش علوم تجربي
094 ،068

آموزش فلسفه
143 ،090 ،044
آموزش فيزيك

 ،175 ،174 ،173 ،172 ،169 ،092 ،054
 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176

 227 ،224 ،223 ،214
آموزش متوسطه

153
آموزش معلمان

226

آموزش مفاهيم
129

آموزش مهارت هاي زندگي
 ،147 ،135 ،100 ،088 ،079 ،053 ،023
263 ،253 ،249 ،245 ،235 ،149،162 ،148 

آموزش نماز
084

آموزش نويسندگي
215

آموزش و عادت هاي زندگي
095

آموزش هنر
255

آموزش وپرورش
260 ،230 ،138 ،078
آموزش وپرورش ايران

237
آموزش هاي گذشته

263
آيات قرآن كريم

191
آيندة بهتر

263
آينده نگري

237
آيين پهلوي

136
آيين نگارش

126
ابزار و وسايل الكتريكي

099
ابوبكر
057

اجرام آسماني
224

احاديث
146 ،084 ،066 ،020

اختراعات مسلمانان
259
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اختالف والدين
015

اختالالت رواني- حركتي
021

اختالالت شخصيتي
148

اختالل هاي رواني
116

اخالق
064 ،023 ،018 ،017 ،016

اخالق اسالمي
022

اخالق حرفه اي
217
ادب
023

ادبيات آموزشي
236

ادبيات پيش دانشگاهي
025

ادبيات فارسي
215 ،141 ،111 ،067 ،036،034 ،30 ،3

ادبيات كودك و نوجوان
236

ادبيات نوجوانان
110 ،065 ،001

ادبيات هنري- تحليلي
236

ادراك
090 ،051

ارتباط در سازمان ها
242

ارتقاي سالمت
118

ارتقاي شغلي
166

ارزش خوبي
112

 ارزش هاي ديني
006

ارسطو
044

استدالل
194 ،185

استعاره
003

استعداد هاي درخشان
013

اسالم
005

اسلوب معادله
003

اصول دين
005

اضطراب سخنراني
087

اطلس
048 ،047

اطلس جغرافيا
108

اعتماد
079

افسانه هاي ولز
049

اقتصاد
 219 ،050 ،010
الكتريسيته ساكن

054
الگوي داستان نويسي

111
الگوي هوش انساني

258
الگوي هوش انساني هوش مصنوعي

258
المپياد شيمي

212
امام باقر)ع( 

 101
امام جعفر صادق)ع( 

101

امام علي)ع( 
251

امام مهدي
058

امامان معصوم
161 ،055

امامت علي)ع( 
056

امتحان هماهنگ كشوري
060
امال

 252 ،128 
امالي كنكور

059
انتخاب شغل

166
انتخاب هدف

253
انحرافات جنسي

017 ،016
انديشمندان ايران و اسالم

091
انفجار بزرگ

224
انواع ادبي

037
اياالت متحده

065 ،001
ايده
145
ايران
113

اينترنت
165

بازي آموزشي
156

بازي هاي المپيك و بدن انسان
165

بانك پرسش
151
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باورهاي منفي
053

بدن انسان
164

برقراري ارتباطي با كودك و نوجوان
076

برنامه ريزي
253

برنامه ريزي آموزشي
226

برنامه ريزي درسي
226

برنامه ريزي راهبردي
109

برنامه هاي بهبود آموزش
046

بنجامين فرانكلين
065

بودجه بندي هفتگي آموزش
199

بهداشت
159
بيعت
057

بيماري هاي دستگاه هاي بدن
164

بيماري هاي رواني
107

پاسخ نامة تشريحي
142 ،124 ،127 ،117 ،072

پاسخ نامة كليدي
131 ،043
پاسخ نامه

130 ،104 ،073 ،032 ،027
پاسخ ها

082
پايان نامه

119
پاية اول

174

پاية اول دبيرستان
202 ،194 ،188 ،185 ،033،122 ،032

پاية دوم دبيرستان
 ،203  ،187،189  ،104،123،154  ،81

210 ،209
پاية سوم دبيرستان

 ،028،105،106،186،190،196،204
207 ،206

پاية سوم متوسطة علوم انساني
127

پايتخت ايران
077

پرسش و آزمون
155

پرسش و پاسخ
 ،042 ،041 ،035 ،028 ،019،024 ،011
 ،151 ،133 ،129،132 ،128 ،061 ،059
 ،175 ،170 ،169 ،160  ،153،157 ،152
 ،184  ،181  ،180  ،179  ،178  ،177
 ،220 ،205 ،195،198 ،192 ،189 ،188

221،244
پرسش و تمرين

190
پرسش هاي چهار گزينه اي

010
پرسش هاي تكميلي

214
پرسش هاي كنكور

075
پرندگان

094
پرورش اخالقي

076
پرورش استعداد هاي درخشان

012
پرورش تفكر

196
پرورش خالقيت

162 ،051

پرورش قدرت استدالل
186

پژوهش نامه نويسي
110
پوپر
168

پوشش اسالمي
083

پهلوانان ايراني
115

پيش بيني
185

پيش بيني هاي ايمني
113

پيش دانشگاهي علوم تجربي
182

پيشرفت شغلي
166

تاريخ ادبيات
158 ،131 ،043 ،035 ،024

تاريخ ادبيات ايران
074

تاريخ اسالم
259 ،101
تاريخ علم

120
تاريخ علم و هنر

139
تأثير توحيد بر اخالق

014
تبريز
238

تجربة زيسته
089

تحقيق
119

تحول)روان شناسي( 
135

تحول
045
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تربيت اسالمي
015

تربيت پژوهشگر
086

تربيت كودك
076 ،015

تربيت معلمان
014

ترجمه و تصويب
199

ترجمه و تفسير آيات قرآن
241 ،240

تست كنكور
 ،141 ،125 ،106 ،105 ،060 ،059 ،027

212،244 ،184 ،182 ،152
تطبيقي

260
تعارضات سازماني

232
تعاليم اديان

261
تعليمات ديني

241 ،240 ،066 ،005
تغيير خود

135
تغيير ديدگاه ها

116
تغيير شيوة زندگي

118
تغيير فرهنگ مدرسه

234
تفاوت هاي فردي

235 ،114
تفكر انتزاعي

012
تفكر منطقي

194
تله پاتي

248

تمدن اسالمي
259

تمركز
063

تمرين گروهي
187 ،186

تمرين و آزمون
214 ،180 ،176 ،081 ،075 ،011

تمرين ها
201 ،171

تناقض اخالقي
234

تنبيه بدني
015

توصيف جهان واقعي
254

توصيه هاي بهداشتي
261

تهران در ادبيات
جامعه شناسي تربيتي

078
جانبازان 

067
جدول هم آوايي

 059
جرئت
079

جزاير ايران
243

 جزيرة قشم؛ آموزش جغرافيا
243

جشن بهاران
049

جشن هالووين
049

جغرافيا
082 ،080

جغرافياي ايران
238 ،108

جغرافياي تاريخي
108

جمع آوري اطالعات
250

جنبه هاي اخالقي
002

جنگ ايران و عراق
067

جنگ هاي حضرت علي
057

جهاد دفاعي
006

جهان
143

جهنم دنيا
062

چگونه ياد نگيريم
167

حجاب
222 ،083 ،066

حديث ثقلين
056

حسن تعليل
003

 حشره ها
165

حضرت علي)ع( 
221

حضور زن در جامعه
102

حق اهلل
144

حق الناس
144

حكمت
251

حكومت
256

حل تمرين
128
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حيات
092

حيات در كيهان
224

خاطرات
067

خداشناسي
221

خزندگان
094

خطبة فدكيه
102

خطبه
 251

خالصه نويسي
073

خالفت
057

خوب و بد
064

خودآزمايي
124 ،039 ،031 ،030

خودارزشيابي
100

 خودسازي
134

خودشناسي
217 ،112 ،109 ،018

خودياري
245

خوش بختي
262 ،095

خويشتن داري
017 ،016

داستان آموزشي
066

داستان نويسي
215

داستان هاي انگليسي
049

داستان هاي نماز
084

دانستي هاي علمي براي كودكان
098

دانش
096

دانشگاه هاي برتر ايران
097

دايرئالمعارف
099 ،098 ،097

درس آموزشي از طبيعت
249

درس نامة احكام
103

درس نامه
104

درك مطلب
031

درك معني
104

درمان
021

درمان وسواس
107

دستور
128

دستور زبان
205 ،125 ،041،060 ،035 ،029

دستور زبان عربي
052 ،008

دستور زبان فارسي
126

دفاع غيرعامل
006

داليل عقلي خواندن
084

دموكراسي – آنارسيسم
256

دوران بلوغ
017 ،016

دورة متوسطه
048،083 ،003

دولت
256

دياكلتيك
044

دين و زندگي
193 ،192 ،191

رازداري
246

رام كردن
262

راه حل منطقي
149

راهنماي آموزش
033

راهنماي آموزشي
 ،019،025 ،011 ،009 ،008 ،007 ،002
 ،035 ،034 ،032 ،031 ،028 ،027 ،026
 ،054 ،042،052 ،040 ،039 ،038 ،037
 ،080 ،075 ،074 ،073 ،072 ،061،068
 ،127 ،123 ،122 ،117 ،113 ،082 ،081
 ،169 ،157 ،153 ،141 ،133 ،132 ،130
 ،181 ،179،180 ،178 ،176 ،172 ،170
 ،200،201 ،199 ،198 ،193 ،191 ،188
 ،213 ،212 ،211 ،208 ،207 ،206 ،205

244 ،241 ،240 ،225 ،216
راهنماي مطالعه

129 ،041
راهنمايي آموزشي

114
راهنمايي مطالعه

160
راه هاي ايران

048
راه هاي جذب كاركنان

242
رجبعلي خياط

150
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رسالة حقوق امام سجاد)ع( 
144
رستم
115

رشد اخالقي كودكان
051

رشد جمعيت
260

رشد كودكان
051

رعايت بهداشت شخصي
261

رفتار والدين
093

روابط اجتماعي
088

روابط بين اشخاص
148

روابط زن و مرد
148

روان درماني
239 ،116

روان شناسي
 ،118 ،117 ،093 ،053 ،046 ،045 ،021

257 ،147
روان شناسي تربيتي

225
روش تحقيق كيفي

070
روش تدريس

103
روش شناسي

070،110،119
روش ها

262
 روش هاي ارائه

 069
رويكرد راه حل مدار

116

رويكردهاي يادگيري
156

رياضي اول
013

رياضيات پايه
012

زبان آموزي
218
زلزله
113
زمين
216

زمين شناسي
132

زندگاني معصومان
161

زندگاني نامه
091 ،055

زندگي
134 ،089

زندگي اجتماعي 
004

زندگي امامان
101

زندگي حيوانات
249

زندگي در آفريقا
249

زندگي در تهران
077

زندگي در زمان حال
263

زندگي محمد)ص( 
071

زندگي نامة امام علي)ع( 
057

زندگي نامه
247 ،158 ،150 ،102 ،058 ،056

زورخانه
136

 زهرا )س( 
056

سؤاالت
213

سؤاالت المپياد
154

سؤاالت امتحان نهايي
204 ،151 ،141
سؤاالت امتحاني

009
سؤاالت امتحاني نهايي هماهنگ كشوري 

142
سؤاالت جامع

244
سؤاالت كنكور

159 ،117
ساخت مفاهيم جديد

196
سبك شناسي

024
سپر فرهنگي

006
ستارگان

 216
سخنراني موّفق

087
سرگذشت نامه

065 ،001
سرنگتي

249
سنت هاي اسالمي

004
سنجش استعداد

114
سهم آموزش

260
سياره ها

092
سياست

256
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سياست گذاري
233

سير تحول جامعه شناسي
078

شاداب سازي
046

شادي
046

شاعران ايراني
139

شاهنامه
115

شبكة ارتباطي اعضاي خانواده
076

شبيه سازي فيزيكي
179

شخصيت
148

شعر فارسي
229 ،158 ،139

شفاعت
020

شفق شمالي
224 

شكست و موّفقيت
147

شناخت
090 ،051

شناخت انديشه و تفكر
225

شناخت جهان
 098

شناخت درماني
107

شناخت مخاطبان
069 

شهادت امام حسين)ع( 
161

شهامت بخشش
149

شهروندان ايراني
002

صحبت
079

صلح حديبيه
056

طبقات بهشت
062

طبقه بندي واژگان
252

طراحي بازي رايانه اي
156

عبوديت و بندگي
146

عثمان
057

عدالت
149
عربي
201

عرفان 
158

عزت نفس
100

عطار نيشابوري 
158

عقل 
222
علم 
090

علم هزاره سوم
248

علوم اجتماعي
070

علوم تربيتي
051

علوم زيستي
160

علي بن ابي طالب)ع( 
056

عواطف
257

غيب امام زمان 
058

فاطمه زهرا)س(  
161

فايرابند
168

فتوت
136

فردوسي
115

فرزندان طالق
239

فروغ دين
005

فرهنگ ايران زمين
136

فرهنگ دانش آموزي
163

فرهنگ نامة مشاغل
166

فرهنگ نامه
165 ،164

فضايل فاطمه زهرا
102

فطرت
256

فعل اخالقي
064

فلسفة احكام
221

فلسفة بعثت
221

فلسفة علم
168

فلسفه
256 ،137 ،089 ،085 ،084

فلسفه اخالقي
064
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فن نگارش
250

فناوري
068

فناوري آموزشي
231

 فيروزة اسالم
238

فيزيك
171 ،170

قانون كولن
054

قانون گاوس
054

قدرت قرارداد اجتماعي
256
قرآن

096 ،020
قرابت معنايي 

072،184
قواعد عربي 

157
كاربرد فناوري

063
كاربرگ

197 ،195 ،192 ،190 ،188
كانون تفكر 

233
كتاب كار و تمرين 

211 ،208
كرشيش 

108
كسب وكار
069،145

كشورهاي جهان 
047

كمك به افراد 
246
كنيز 
219

كودكان داراي نيازهاي ويژه 
093

كودكان معلول 
093

كوهن
168

كهكشان راه شيري
223

كيهان 
092

كيهان شناسي
224

كرامات 
150
گرما 
227

گفت وگو با نامحرم
066

گنجينة واژگان
205

گيتاشناسي
047

لغت و دستور 
030

ماجراي فدك 
161

مبارزه عليه باطل
247

مباني فيزيك 
227

مثبت نگري
053 

مثلثات 
228

مثنوي
229

مجتهدان و علما 
150

محيط زيست
068

مخترعان
065

مدارس هوشمند 
231

مدرسة دارالفنون
 108

مدرسة كنكور
042

مدرسة مطلوب
 230

مدير موّفق
234

مديريت آموزشي
234

مديريت اثربخش
233

مديريت تغيير
246 ،135

مديريت دانش
232

مديريت زندگي
245

مديريت مدرسه
138 ،046

مديريت و سازمان دهي
230

مديريت
242

مديريت هدف ها
109

مراسم مذهبي
004
مردم
256

مسئلة كاربردي
175

مسئله هاي نمونه
 227

مسائل
171
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مفهوم شعر 
035

مقاله نويسي
250

مكانيك
227
من

137
منشأ هيجانات

018
منصور عباسي

101
منطق 

244 ،044
منظومة شمسي 

223 ،092
موانع شناختي

167
موّفقيت 

235 ،145 ،095 ،088 ،045
موّفقيت در كسب وكار 

112 ،063،109
موقعيت مرزي 

089
مولوي 

229
مهارت شنيداري مان

218
مهارت هاي ارتباطي 

242 ،218
مهارت هاي سخنراني 

087
مهارت هاي كاربردي در مشاوره  

 246
مهارت هاي نگارشي

128
مهمان 

022
ميثم تمار

 247

مسابقات
096

مسجد كبود
238

مشاورة تحصيلي
097

مشاوره در آموزش وپرورش
114

مشاوره راهنمايي
217

مشاوره گروهي
239

مشكالت آموزشي
162

مشكالت كاركنان آموزش وپرورش
237

مشكالت كودكان و نوجوانان
239

مصلح بن عبداله سعدي
140

معتمد عباسي
058

معصومان
071 ،058

معماري بومي
243

معماي خود
137

معماي زبان
085
معني
085

معني آيات قرآن
192

معني شعر
038

معني لغت
024

معني واژه
041 ،040

ميراث مسلمانان 
259

ميزبان
022
نانو 
068

نجم الدوله
108

نرخ باسوادي
260

نظام هاي آموزشي 
226

نظام هاي اعداد 
120

نظرية آشوب 
120

نظرية بي نهايت
120

نظريه ها 
219

نظريه هاي مديريت
138

نعمت هاي بهشتي
062

نفوذ فردي 
088

نقاشي با اكريليك
255

نقاشي روي سنگ 
255
نقد 
074

نقد و تفسير شعر فارسي 
140

نقشة خطوط هوايي
048
نقشه
108

نقشه خواني
047
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نكته هاي تربيتي
014
نماز
084

نمونه سؤاالت كشوري دورة متوسطه 
155

نوشتن گزارش 
086

نهادهاي اجتماعي 
237

نهج البالغه
251 ،057

نيروي كيهان
248

واژه نامه 
163

واقعيت 
143

وحي  
222

وسايل زندگي 
099

وصيت غدير 
056

وصيت نامه 
251

وليمه 
022

ويرايش  
250

هدف ها و نقش هاي مدرسه
230

هستي
089

هندسة اقليدسي
254

هندسة شكنه اي
254

هنر شاد زيستن
095

هوش عاطفي
257

هوش مصنوعي
258

هوش و شناخت
258 ،258

هوشمندسازي مدارس
231

هويت
137

يادگيري تجربي 
167

يادگيري زدايي 
167

يادگيري سازماني
232

يادگيري ماشين 
258 ،258

يادگيري زبان خارجي
218
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موضوع درسي
آمادگي دفاعي

113 ،006
ادبيات فارسي

 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،019 ،003
 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032
 ،104 ،077 ،074 ،073 ،072 ،067 ،059 ،049 ،043 ،042
 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،115 ،111 ،110 ،106 ،105
 ،150 ،142 ،141 ،140 ،139 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
 ،202 ،200 ،196 ،195 ،194 ،187 ،186 ،185 ،184 ،158

252 ،236 ،229 ،215 ،210 ،209 ،208 ،204 ،203
اقتصاد

050 ،010 
تاريخ 

136 ،075 ،065 ،001
جغرافيا

243 ،238 ،108 ،082 ،081 ،080 ،048 ،047 ،011
ديني 

 ،066 ،062 ،058 ،057 ،056 ،055 ،022 ،020 ،005 ،004
 ،161 ،146 ،144 ،103 ،102 ،096 ،091 ،084 ،083 ،071

251 ،247 ،241 ،240 ،222 ،221 ،193 ،192 ،191
روان شناسي

239 ،148 ،118 ،117 ،116 ،093 ،021

روان شناسي 
246

رياضي 
228 ،207 ،121 ،013 ،012

زبان هاي خارجي 
218 ،206 ،205 ،190 ،189 ،188 ،061 ،060

زمين شناسي 
216 ،133 ،132

زيست شناسي
164 ،160 ،159 ،094

شيمي
 ،212 ،211 ،198 ،197 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،101

220 ،213
عربي 

201 ،199 ،157 ،052 ،009 ،008 ،007
علوم اجتماعي

070
علوم تجربي

098
علوم تربيتي 

 ،114 ،086،097 ،078 ،076 ،051 ،046 ،045 ،015 ،014
 ،237 ،234 ،232 ،230 ،226 ،225 ،217 ،167 ،138 ،119
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260 ،250 ،246 ،242
فلسفه و منطق

256 ،244 ،168 ،143 ،137 ،090 ،089 ،085 ،064 ،044
فيزيك

 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،092 ،054
 ،224 ،223 ،214 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177

248 ،227
كتاب هاي مرجع 
259 ،099،165 ،098
كتاب هاي مرجع 

163 ،097،164
مهارت هاي زندگي

 ،087 ،079 ،069 ،063 ،053 ،023 ،018 ،017 ،016  ،002
 ،166 ،162 ،145 ،134 ،120 ،109 ،107 ،100 ،095 ،088
 ،262 ،261 ،258 ،254 ،253 ،249 ،245 ،235 ،233 ،219

257 ،255 ،156 ،149 ،147 ،135 ،263،112
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آرمان رشد

095 : دانش و هنر شاد زيستن، 112 : راهنماي سرافرازي، 119 
: روش تحقيق و شيوه نگارش پايان نامه در علوم انساني، 135 
: زندگي در اسارت فكر، 235 : مرجع ضمير زندگي كجاست، 

253 : هدف  گزيني، 257 : هوش عاطفي )هيجاني( 
آواي نور

021 : اختالل هاي رواني حركتي: مفاهيم، نظريه ها، تشخيص و 
درمان، 093 : خانواده و كودكان با نياز  هاي ويژه، 116 : روان درماني 
كوتاه  مدت، 118 : روان شناسي و ارتقاي سالمت، 239 : مشاوره و 
روان درماني گروهي با كودكان و نوجوانان: )نظريه، پژوهش و عمل( 

آييژ
217 : كليات مشاوره و راهنمايي

ابوعطا
045 : استراتژي هاي زندگي، 053 : الفباي مثبت گرايي )من و 
زندگي مثبت(،  063 : با ببر     ها قدم بردار، 079 : جرأت اعتماد، 
و  زندگي خود  بر  باشيم:  چگونه  با نفوذ  : چگونه فردي   088
ديگران تأثير مثبت بگذاريم، 100 : در بي ارزشي و ارزشمندي 
آدمي، 145 : شكارچي ايده ها: چگونه بهترين ايده ها رابيابيم و 
آن ها راعملي كنيم، 149 : شهامت بخشش، 162 : فراتر از 
 life ذهن: چگونه خالق باشيم؟.، 245 : ؛ مهارت هاي زندگي

skills، 249 : نجات سرنگتي
اديب مصطفوي

146 : شكرانه عشق

ارسباران
114 : راهنماي مشاور مدرسه، 138 : سازمان و مديريت در 

آموزش و پرورش
استادان قلم

080 : جغرافيا )2( رشته انساني دوره دبيرستان
افق

064 : با برده ها مي رقصد؛ كتاب اخالق، 085 : چرا همه ي 
گاو ها اين رنگي اند؟. : كتاب زبان، 089 : چه رفتاري خواهم 
داشت وقتي تيراندازي شروع شود؛ كتاب هستي شناسي، 090 
: چه كسي بود صدا زد اصغر؟. ؛ كتاب شناخت، 137 : سازمان 
قوري هاي متحد؛ كتاب من، 139 : سرگذشت شعر در ايران، 
143 : شايد اين كتاب يك آلت قتاله باشد؛ كتاب جهان، 256 : 

هوا را از من بگير، قدرت را نه؛ كتاب سياست
اميدفرزانگان

109 : راهنماي برنامه ريزي راهبردي پيشرفت شخصي
انجمن اوليا و مربيان

086 : چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟. آموزش 
گام به گام پژوهش به دانش آموزان )فرزندان( . پژوه

انديشه سرا
183 : فيزيك و مباحث علمي روز

بخشايش
072 : پيك خود آموز ادبيات: قرابت معنايي وآرايه ادبي ويژه ي 
ادبّيات فارسي 2  : درس نامه و تست  كنكور سراسري، 104 
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سال دوم دبيرستان )رياضي و تجربي(،  105 : درس نامه و 
تست ادبيات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي و تجربي(،  
106 : درس نامه و تست زبان و ادبيات فارسي )عمومي(،  141 
: سنجش آخر، ادبّيات فارسي 3 سال سوم دبيرستان )رياضي 
فارسي 3 سال سوم  زبان  آخر،  : سنجش  تجربي(،  142  و 

دبيرستان )رياضي و تجربي( 
برايند

كامل+پرسش هاي  آموزش  پيش دانشگاهي:  ادبيات   :  025
كامل  آموزش  دبيرستان ،  سوم  ادبيات    : چهار گزينه اي، 026 
 پرسش هاي چهار گزينه اي قابل استفاده براي دانش آموزان سال سوم

بين المللي گاج
027 : ادبيات فارسي )2( سال دوم دبيرستان، 028 : ادبيات 
فارسي )3( سال سوم دبيرستان، 032 : ادبيات فارسي 1 )سال 
اول دبيرستان(،  043 : ادبيات موضوعي جامع، 060 : انگليسي 
تاريخ   : )1و2(،  075  پيش دانشگاهي  انگليسي   :  061  ،)3(
كنكور )سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي(،  082 : جغرافياي 
كنكور )سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي(،  121 : رياضيات )2( 
سال دوم دبيرستان، 122 : زبان فارسي )1( سال اول دبيرستان، 
123 : زبان فارسي )2( سال دوم دبيرستان، 130 : زبان و ادبيات 
فارسي پيش دانشگاهي، 131 : زبان و ادبيات فارسي كنكور 
)سال دوم، سوم و پيش دانشگاهي(،  132 : زمين شناسي، 134 : 
زندگي به همين سادگي، 151 : شيمي )1( سال اول دبير ستان، 
163 : فرهنگ دانش آموزي )انگليسي-فارسي(،  169 : فيزيك 
)3( رشته ي رياضي و فيزك، 170 : فيزيك )3( رشته ي علوم 

تجربي
پاد انديشه

103 : درسنامه گلبرگ احكام
پرديس دانش

044 : ارسطو، 120 : رياضيات، 168 : فلسفه علم، 219 : كينز، 
254 : هندسه شكنه اي، 258 : هوش مصنوعي

پليكان
097 : دايرئالمعارف مشاوره تحصيلي

پنجره
049 : افسانه هاي مردم ولز، 055 : امام باقر)ع(،  امام صادق)ع(، امام 
كاظم)ع(،  امام رضا)ع(،  امام جواد)ع(،  امام هادي)ع(،  امام عسگري، 
056 : امام علي )ع(  بخش اول، 057 : امام علي )ع(  بخش دوم، 058 
 : امام مهدي )عج(،  071 : پيامبر اكرم)ص(،  161 : فاطمه زهرا)س(،

امام حسن)ع(،  امام حسين)ع(،  امام سجاد )ع(
تيرگان

037 : ادبيات فارسي آسان )1( )سال اّول دبيرستان(،  038 : 
ادبيات فارسي آسان )1( و )2( عمومي دوره پيش دانشگاهي، 

039 : ادبيات فارسي آسان )2( )سال دوم آموزش متوسطه(،  
040 : ادبيات فارسي آسان )3( سال سوم دبيرستان شاخه نظري 

به استثناي رشته ادبّيات و علوم انساني
جمال

004 : آسيب شناسي سنت ها، 062 : اينجا بهشت خداست!، 150 
: شيخ رجبعلي خياط

جوانان مّوفق
005 : آشنايي با اسالم، 066 : بوستان حجاب: 110 داستان، 
110 روايت، 110 مسئله شرعي پيرامون، 083 : چرا با حجاب 
شدم؟. انتخاب آگاهانه، دفاع عاقالنه انگيزه و داليل انتخاب 
نماز  چگونه  و  چرا   :  084 دختر،  زبان  از  اسالمي  پوشش 
بيان داليل  نماز  خواندن،  براي چرايي  دليل  بخوانيم؟. 110 
عقلي براي نماز خواندن، 102 : دردانه رسالت: صدوده داستان، 
 : زهرا سالم اهللّ عليها، 222  حضرت  زندگي  از  روايت  صدو ده 
گلستان حجاب: 313 نكته خواندني پيرامون مسئله ي حجاب 

شامل...
چاپار فرزانگان

147 : شكست يا تجربه اي براي پيروزي، 261 : 81 روش براي 
آشتي با بدن، 262 : 81 روش براي رام كردن خوشبختي، 263 

: 81 روش براي زندگي كردن در زمان حال
خيلي سبز

036 : ادبيات فارسي 3 )آموزش(،  050 : اقتصاد كنكور، 059 
: امالي كنكور، 125 : زبان فارسي )هفت خوان 3(،  153 : 
شيمي 1 شيمي براي زندگي )كتاب كار(،  154 : شيمي 2- 
كتاب كار، 179 : فيزيك پيش دانشگاهي 1 جلد اول )تجربي( 

دريافت
 200 : كتاب زبان و ادبيات فارسي، 216 : كتاب همايش زمين شناسي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
077 : تهران در قاب شعر )دنباله اسطوره تهران(،  115 : رستم، 
136 : زورخانه در ايران، 158 : عطار نيشابوري، 233 : مديريت 

كانون هاي تفكر در عرصه خط مشي هاي عمومي
دنياي جغرافياي سحاب

108 : دومين اطلس جغرافيايي دوره قاجار، شامل نقشه هاي 
ايران، تهران و قاره هاي جهان در يكصدو بيست سال، 238 : 

مسجد كبود )فيروزه اسالم( 
دهسرا

052 : التنويرفي قواعدالعربية
روان

078 : جامعه شناسي آموزش و پرورش
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روزآمد
140 : سعدي آموزگار قرون

سپهر دانش
113 : راهنماي عملي پيشگيري از صدمات ناشي از زلزله: بر 

اساس هفت گام ايمني در زلزله
ساد

ادبيات   : دبيرستان، 034  اول  سال  فارسي 1  ادبيات   :  033
فارسي 2 سال دوم دبيرستان، 171 : فيزيك 1 و آزمايشگاه، 
176 : فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان )رياضي و 
فيزيك- تجربي(،  214 : كتاب كارفيزيك 3 و آزمايشگاه سال 

سوم دبيرستان )رياضي و فيزيك( 
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 
 225 : مباني آموزش و پرورش شناختي، 226 : مباني طراحي آموزشي

سازمان ملّي پرورش استعداد هاي درخشان
012 : آموزشي، رياضي تكميلي سال اول دوره دبيرستان، 013 
: آموزشي، رياضي تكميلي سال اول دوره دبيرستان )نسخه 

مخصوص معلم( -
سايه گستر
228 : مثلثات

سبزان
069 : بهترين روش هاي ارائه، 092 : حيات در كيهان، 223 
: ماوراي راه شيري،  نگاهي به ساختار بزرگ مقياس كيهان، 
224 : ماهيت كيهان، نگاهي به ساختار كيهان از كوارك تا 

كهكشان ها، تاريخچه كيهان از انفجار بزرگ تا فر
سرافراز

246 : مهارت هاي كاربردي در مشاوره
سرو ياسين

221 : گفت وگو با امام  علي )ع(  
سلسله

قرآني: مسابقات،  دانش هاي   : ميهماني، 096  اخالق   :  022
معماها، معارف، پرسش ها، امثال و ضرب المثل ها،پيشگويي هاي 

علمي و ...، 247 : ميثم تمار، شهيد عقيده و واليت
صفار، اشراقي

070 : پويش كيفي و طرح پژوهش : انتخاب از ميان پنج رويكرد 
)روايت پژوهي، پديدار شناسي...(،  227 : مباني فيزيك

صيانت
020 : ابعاد شفاعت در قرآن كريم و حديث همراه با پاسخ به 
شبهات، 094 : خزندگان و پرندگان، 242 : معلمان اداري: هر 

مسئول در هر سازمان يا اداره مي تواند معلم باشد

ضريح آفتاب
240 : معلم يار دين و زندگي 2

طاليي
ساختمان،  مصور  راهنماي  انسان:  بدن  فرهنگ نامه   :  164
كاركرد و بيماري هاي بدن انسان، 165 : فرهنگ نامه طاليي 
كليد هاي   :  218 مشاغل،  فرهنگ نامه   :  166 دانش،  كليد 
با اين كليدها 19 زبان زنده  يادگيري زبان هاي خارجي: 19 
اختراع: ميراث مسلمانان در   1001 : را آموختم، 259  جهان 

جهان ما
طليعه سبز

230 : مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها
عابد

006 : آشنايي با دفاع غيرعامل از ديدگاه ارزش هاي ديني 
ودستورالعمل تبليغي آن، 234 : مديريت يا رهبري آموزشي؟. 
چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري كنيم؟.، 250 : نوشتن 
رويش انديشه: راهنماي تأليف مقاله علمي براي دانشجويان 

و معلمان
فاتح خيبر

002 : آداب شهروندي
فاطمي

ادبيات   :  041 دبيرستان،  اول  1،سال  فارسي  ادبّيات   :  024
فارسي سال اول دبيرستان، 054 : الكتريسيته ساكن، 128 : 
زبان فارسي 1، سال اّول دبيرستان، 129 : زبان فارسي 1، سال 
اول دبيرستان، 157 : عربي 1، سال اول دبيرستان، 159 : علوم 
زيستي و بهداشت، سال اول دبيرستان، 160 : علوم زيستي و 
بهداشت، سال اول دبيرستان، 174 : فيزيك 1 و آزمايشگاه، 
سال اول دبيرستان، 175 : فيزيك 1 و آزمايشگاه، سال اول 
نيروي  جستجوي  در  صفر:  نقطهء  ميدان   : دبيرستان، 248 

اسرار آميز كيهان
فراياد

067 : بوي چفيه )خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران( 
فرهنگسراي ميردشتي

255 : هنر نقاشي روي سنگ: تكنيك هايي ساده و نكاتي عملي 
براي تبديل سنگ هاي ساده به آثار زيباي هنري

فقه الثقلين
144 : شرحي بر رساله حقوق امام سجاد )ع( به پيوست متن 
اعالميه جهاني حقوق بشر و اعالميه اسالمي حقوق بشر، 251 
: نهج البالغه: سخنان امام علي )ع(  متن و ترجمه به فارسي 

فصيح از محمد صحتي سردرودي
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قاطع البرهان
046 : اصول شاداب سازي در مدارس

ققنوس
001 : آبراهام لينكلن رئيس  جمهوري آمريكا در جنگ داخلي، 

065 : بنجامين فرانكلين: دانشمند و دولتمرد
قو

229 : مثنوي جوان: گزيده ي قصه ها، آيات، روايات و حكمت ها
كالج برتر

232 : مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

215 : كتاب كوچك براي داستان نويسي، 236 : مروري بر 
پيشينه ادبيات كودك و نوجوان

كتابدار توس
241 : معلم يار دين و زندگي 3

كلك معلم ساجدي
003 : آرايه هاي ادبي، 035 : ادبيات فارسي 3، 042 : ادبيات 
 : معنايي، 252  قرابت   : ادبيات، 184  تاريخ   : فارسي1، 073 

واژگان و امالء
كورش چاپ

231 : مدرسه هوشمند
كياراد، بصائر، شهيد حسين فهميده

051 : اگر فرزند خالق مي خواهيد؟.
گردوي دانش

155 : شيمي اول متوسطه، 201 : كتاب كار عربي اول متوسطه
گل واژه

ادبيات   : اول متوسطه، 030  فارسي ]1[ سال  ادبيات   :  029
فارسي ]2[ سال دوم متوسطه، 031 : ادبيات فارسي ]3[ سال 
سوم متوسطه رشته هاي علوم رياضي و علوم تجربي، 074 : 
رشته ي  متوسطه  دوم  )1( سال  و جهان  ايران  ادبيات  تاريخ 
علوم انساني، 081 : جغرافيا سال دوم متوسطه كليه رشته ها، 
117 : روان شناسي سال سوم متوسطه رشته علوم انساني، 124 
: زبان فارسي )2( مجموعه كتاب هاي طبقه بندي شده سال 
دوم متوسطه كليه رشته ها، 126 : زبان فارسي ]1[ سال اول 
متوسطه، 127 : زبان فارسي ]3[ سال سوم متوسطه رشته علوم 
انساني، 133 : زمين شناسي: سال سوم متوسطه رشته علوم 
تجربي، 152 : شيمي )2( و آزمايشگاه: دوم متوسطه رشته هاي 
علوم رياضي و علوم تجربي، 172 : فيزيك 1 و آزمايشگاه: سال 
اول دبيرستان كتاب كار، 173 : فيزيك 1 و آزمايشگاه: كتاب 

دانش آموز سال اول دبيرستان

گويش نو
156 : طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشي

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي
راهنماي   : گيتا شناسي 91-90]اطلس[  جامع  اطلس   :  047
كامل جهان امروز، 048 : اطلس راههاي ايران 1391 ]اطلس[ 

ما و شما
148 : شناخت اختالالت شخصيتي قبل و بعد از ازدواج

ماه و ما
243 : معماري قشم

مبتكران
010 : آموزش و آزمون اقتصاد، 011 : آموزش و آزمون جغرافيا، 
177 : فيزيك 2 و آزمايشگاه: ويژه دانش آموزان سال دوم تجربي 
و رياضي و داوطلبان كنكورهاي سراسري، 178 : فيزيك 3 و 
آزمايشگاه رشته تجربي، 180 : فيزيك پيش دانشگاهي جلد اول 
رشته تجربي، 181 : فيزيك پيش دانشگاهي جلد اول رشته 
رياضي، 182 : فيزيك پيش دانشگاهي جلد دوم رشته تجربي، 

260 : 50 شاخص آموزشي در 20 كشور جهان
مبتكران، پيشروان

ادبّيات  عمومي سال چهارم  زبان و  تمام نماي  آينه ي   :  019
)پيش دانشگاهي( رشته هاي رياضي، تجربي و علوم 

محراب قلم
دايرئالمعارف   : علمي، 099  دانستني هاي  دايرئالمعارف   :  098

وسيله ها چگونه كار ميكنند؟.
مدرسه

068 : به علوم نانو خوش آمديد: كاوش هاي زيست محيطي 
ميان رشته اي دوره آموزش متوسطه

مرآت دانش
185 : كاربرگ ادبّيات فارسي 1، 186 : كار برگ ادبّيات فارسي 
3، 187 : كاربرگ ادبيات فارسي2، 188 : كاربرگ انگليسي 1، 
189 : كاربرگ انگليسي 2، 190 : كار برگ انگليسي 3، 191 
: كاربرگ دين و زندگي 1، 192 : كاربرگ دين و زندگي 2، 
193 : كار برگ دين و زندگي 3، 194 : كاربرگ زبان فارسي 
1، 195 : كاربرگ زبان فارسي 2، 196 : كار برگ زبان فارسي 
3، 197 : كاربرگ شيمي 1، 198 : كار برگ شيمي 3، 199 : 
كار برگ عربي 3، 202 : كتاب كار و تمرين ادبّيات فارسي 1، 
203 : كتاب كار و تمرين ادبّيات فارسي 2، 204 : كتاب كار و 
تمرين ادبّيات فارسي 3، 205 : كتاب كار و تمرين انگليسي 1، 
206 : كتاب كار و تمرين انگليسي 3، 207 : كتاب كار و تمرين 
رياضيات 3، 208 : كتاب كار و تمرين زبان فارسي 1، 209 : 
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كتاب كار و  تمرين زبان فارسي 2، 210 : كتاب كار و تمرين 
زبان فارسي 3، 211 : كتاب كار و تمرين شيمي 1، 212 : كتاب 

كار و تمرين شيمي 2، 213 : كتاب كار و تمرين شيمي 3
مرجع نوجوان

110 : راهنماي پژوهشگر نوجوان، 111 : راهنماي داستان نويس 
نوجوان

مرنديز، مشهد
220 : گام نخست: كتاب كار شيمي )1( : ويژه دانش آموزان 

سال اول دبيرستان و داوطلبين كنكور كارداني
مشق شب

007 : آموزش كامل و مفهومي عربي 2، 008 : آموزش كامل 
و مفهومي عربي 3، 009 : آموزش كامل و مفهومي عربي 3 

)علوم انساني( 
منادي تربيت

167 : فضيلت نايادگيري: )چگونه ياد نگيريم( !
دفتر  نشر  و  مركز چاپ   ( كتاب  بوستان  موسسه 

تبليغات اسالمي حوزه
014 : آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند: ويژه معلمان و مربيان، 
015 : آنچه والدين و مربيان بايد بدانند، 016 : آنچه يك جوان 
بايد بداند: ويژه پسران، 017 : آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه 
و  دختران  ويژه  بداند:  بايد  جوان  يك  آنچه   : دختران، 018 

پسران، 076 : تربيت برتر: آنچه والدين و معلمان بايد بدانند
نگرش روز

دانش آموزان سوم  براي  استفاده  قابل  : منطق طاليي:   244
متوسطه، كنكوريها، دبيران و بازماندگان از تحصيل..

نوشته
023 : ادب آداب دارد، 107 : درمان وسواس

همشهري
087 : چگونه سخنراني جذاب را ارائه كنيم، 091 : حديث شناس 

جامع )مروري بر زندگي و آثار عالمه مجلسي( 
ويرايش

237 : مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها
ياوريان

101 : در پيشگاه يك شيميدان بزرگ امام جعفر صادق)ع( 
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دانش آموز
 ,028 ,020,022,021 ,017 ,016 ,015 ,014 ,006 ,002 ,001
 ,053 ,052 ,046,047,048 ,045 ,044 ,033 ,031 ,030 ,029
  ,067,066 ,065 ,063,064 ,062 ,060 ,058 ,057 ,056 ,055
 ,087  ,086  ,085  ,078,079,083  ,077  ,071  ,070  ,068
 ,103 ,100 ,093,094,095,099,098,096 ,092 ,090 ,089
 ,122 ,119 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,110,107,112,111
 ,145 ,144 ,143 ,139 ,138 ,136 ,135,130 ,126 ,124
 ,167 ,166 ,165 ,162 ,156 ,150,149,  148 ,147 ,146
 ,226 ,225 ,224 ,222 ,219 ,213, 215 ,183, 195 ,168
 ,242 ,237 ,236,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,227
 ,256 ,255 ,254, 250, 253 ,249 ,247 ,246 ,245 ,244

263 ,261 ,260 ,259 ,257
دانشجويان مراكز تربيت معلم

 ,085 ,078 ,070 ,064 ,046 ,045 ,021 ,015 ,014 ,002
 ,143 ,138 ,119 ,116 ,114 ,093 ,090 ,089 ,087 ,086
 ,233 ,232 ,231 ,230 ,227 ,226 ,225 ,219 ,213 ,167
263 ,260 ,257 ,256 ,254 ,250 ,246 ,242 ,237 ,236 ,234 

كارشناس
 ,079 ,078 ,068 ,053 ,051 ,046 ,023 ,021 ,017 ,002
 ,118 ,116 ,114 ,112 ,100 ,097 ,093 ,088 ,086 ,085
 ,233 ,232 ,231 ,230 ,226 ,225 ,148 ,145 ,138 ,119

260 ,257 ,256 ,250 ,246 ,237 ,236 ,234

مخاطب
كتابدار

236 ,231 ,097
مدير

 ,090 ,088 ,087 ,086 ,079 ,078 ,053 ,046 ,006 ,002
 ,234 ,232 ,231 ,230 ,217 ,167 ,149 ,145 ,138 ,113

253 ,250 ,242 ,237
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آرمان رشد
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، شهداء ژاندارمري 
 غربي، بن بست مركزي، پ. 1، واحد. 2

 صندوق پستي: 173-16355
 كد پستي: 1314673783

تلفن: 66961920، 66965290 آواي نور

آييژ
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: م. انقالب، خ. لبافي نژاد غربي، پ. 215
 كد پستي: 1313936374

تلفن: 66568097، 66568098، 66423416

ابوعطا
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ساختمان ناشران، ط. چهارم
 صندوق پستي: 981-13145

 كد پستي: 1314733445
تلفن: 40-66485937

اديب مصطفوي
 استان - شهرستان :  فارس - شيراز

 نشاني پستي: خ. توحيد، چاپخانه مصطفوي
 كد پستي: 7135967184

 تلفن: 2332915، 2301968، 2351417
 تلفن همراه: 09173072089

ارسباران
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. زرتشت غربي، بين خ. پنجم و خ. ششم،پ. 63
 كد پستي: 1415683543

تلفن: 88973359، 88973358

استادان قلم
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: انقالب – خ دوازده فروردين – ساختمان 
 فروردين ط سوم واحد 10 -
 كد پستي: 54951-19137

 تلفن: 22190540، 66950118، 66477817
 تلفن همراه: 09123177968

افق
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. شهيد وحيد 
نظري غربي، - نبش  هاشمي نژاد 7 ك. جاويد يكم، پ. 2ط 

نام و نشاني ناشران
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 سوم صندوق پستي: 13145-1135
 كد پستي: 1314675351

تلفن: 66413367، 66414285، 66408161

اميدفرزانگان
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: شهرك غرب، خ.خوردين.فاز 7، خ. توحيديكم، 
 پ. 101، زنگ دوم

 صندوق پستي: 148-14655
 كد پستي1: 146698897

تلفن: 88094880

انجمن اوليا و مربيان
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، نبش سميه، 
 ساختمان عالقمندان- ط10

 صندوق پستي: 944-13145
 تلفن: 82281111، 82284135

انديشه سرا
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. انقالب، خ. فخر رازي، بن بست فاتحي داريان، پ. 6، واحد 2.
 تلفن: 88006487، 66400235، 09123161687

تلفن همراه: 09123161687

بخشايش
 استان - شهرستان :  قم - قم

 نشاني پستي: خ. صفائيه، ك. بيگدلي، پ. 143
 صندوق پستي: 37135-1134

 كد پستي: 3715634969
 تلفن: 7737583، 7749699
تلفن همراه: 09121515293

برايند
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. فاطمي، خ. 5، ك. رامين، پ. 10
 كد پستي: 1415763344

 تلفن: 88993030، 88975290، 09126980910
 تلفن همراه: 09121576523

بين المللي گاج
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشانی پستی: خ. انقالب، بين چهارراه ولی عصر و فلسطين،پ. 919
 صندوق پستی: 377-13145

 تلفن: 64342705، 6419، 6420
تلفن همراه: 09125154350

پاد انديشه
 نشانی پستی: خ. ارم، پاساژ قدس، پ. 34

 صندوق پستی: 4485-37185
 كد پستی: 3714118165

 تلفن: 7228134، 09125536745
تلفن همراه: 09125536745

پرديس دانش
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 صندوق پستی: 13145-111
تلفن: 22206133
 نامبر: 22687204

تلفن همراه: 09125154350

 پليكان
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ.آزادي، خ. خوش شمالي، خ. نيايش غربي، 
 پ. 28، ط. همكف غربي

 تلفن : 66423633، 09194828544
تلفن همراه: 09125333800

پنجره
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ. انقالب، خ. ابوريحان، بعد از تقاطع لبافي نژاد، 
 ك. رازي، پ. 32

 صندوق پستي: 417-13185
 كد پستي: 1315913474

تلفن : 66416927، 66416928

تيرگان
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ. انقالب، تقاطع پيج شميران، جنب دانشگاه 
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 آزاد، ساختمان تنكابن، ط. چهارم، واحد 18
 صندوق پستي: 115-17185

 كد پستي: 1148963363
 تلفن : 77631850، 77638248

تلفن همراه: 09126111512

جمال
 استان - شهرستان :  قم - قم

 نشاني پستي: خ. معلم، ك. بيست و نه، فرعي نهم، پ. 422
 كد پستي: 3715797744

 تلفن: 7742528، 7746353، 09128179808
 تلفن همراه: 09122520250

 دورنگار: 7837074

جوانان مّوفق
 استان - شهرستان :  قم - قم

 نشاني پستي: بلوار شهيد بهشتي، ك. شماره 3، پ. 41
 كد پستي: 3719967315

 تلفن: 6610572، 2911924، 2902594
 تلفن همراه: 09126526887

 دورنگار: 2940719

چاپار فرزانگان
استان - شهرستان :  تهران- تهران

آدرس پستي: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، پايين 
تراز چهارراه شهيد نظري، بن بست حقيقت، پ. 8                         

كد پستي: 1314713411
تلفن : 66465209 

تلفن همراه: 09123105947

خيلي سبز
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: م. انقالب، خ. روانمهر، بين خ. فخر رازي و خ. 
 دانشگاه، پالك 71، واحد 4

 صندوق پستي: 8177-14155
 كد پستي: 1314764515

 تلفن: 66974026، 66465213
دورنگار: 66974026

دريافت
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: خ. جمالزاده شمالي، نرسيده به خ. فاطمي، 
 انتهاي ك. نادر، ساختمان نيلوفر، پ. 29، واحد 5

 كد پستي: 1936647611
 تلفن: 66412785، 66492189

 تلفن همراه: 09194577907
دورنگار: 66569550

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
استان- شهرستان: تهران- تهران

آدرس پستي: پل كريم خان زند، خ. ايرانشهر شمالي، نبش ك. 
يگانه، پ. 229، ط. اول 

  صندوق پستي: 4691-15875
كد پستي: 1584736913 

تلفن: 88302482، 88821364، 88315237،
تلفن همراه:  09122177647

دنياي جغرافياي سحاب
 استان - شهرستان : تهران - تهران

 نشاني پستي : خ.شريعتي، بين ميرداماد و ظفر، خ. آهور، شماره 42، ط.3
 تلفن : 22886998

تلفن همراه: 09123802451

دهسرا
استان- شهرستان:گيالن – رشت

آدرس پستي: خ. الكاني، مجتمع كاسپين
 صندوق پستي:   3335-41635  

 كد پستي: 4157633575
تلفن: 2230971، 2240055، 09113360902

تلفن همراه:  09111315011

روان
استان - شهرستان : تهران – تهران 

نشاني پستي : م. وليعصر، خ. زرتشت غربي، بعد از بيمارستان 
مهر، مقابل گلفروشي گلزار مهر، جنب خ. پنجم، پ. 63

  كد پستي: 1415683543
 تلفن : 88962707، 9-88973358، 09123373048

 دورنگار : 88962707
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روزآمد
استان- شهرستان : تهران- تهران

آدرس پستي: خ. رودكي، نبش خ. جمهوري،ك.چهارمتري،پ. 5
 تلفن: 66434251

تلفن همراه: 09121362860

 ساد
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : م. انقالب، خ. منيري جاويد، تقاطع لبافي نژاد، 
 پ. 39، ط. دوم، واحد 4

 صندوق پستي: 358-13145
 كد پستي: 1314963116

 تلفن : 43-66961537
تلفن همراه: 09121572830

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 
دانشگاهها )سمت( 

استان- شهرستان: تهران- تهران
آدرس پستي: م. انقالب خ. ابوريحان، فروشگاه شماره 2 سمت 

 كد پستي: 14636
تلفن: 44246116، 66408120، 66408145

سازمان ملّي پرورش استعداد هاي درخشان
استان- شهرستان: تهران- تهران 

صندوق پستي: 916-58131

سايه گستر
 استان - شهرستان : قزوين - قزوين

نشاني پستي : چهارراه نادري، مقابل بيمارستان بوعلي، جنب 
 داروخانه قانون، پ. 310

 كد پستي: 3413673699
 تلفن : 2235305، 2238033
تلفن همراه: 09121816803

 سبزان
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : م. فردوسي، خ. شهيد عباس موسوي، پ. 54، 
 ط. دوم، واحد 4

 صندوق پستي: 1359-15815

 كد پستي: 1581643633
تلفن : 88319557، 88319558، 88847044

سپهر دانش
استان- شهرستان: همدان-همدان

آدرس پستي:  بلوار خواجه رشيد، ك. رضوي، نبش نيلوفر 
تلفن: 0811-2522799

تلفن همراه:  09183151346

سرافراز
استان- شهرستان: البرز- كرج

آدرس پستي: البرز، كرج: رجايي شهر، بلوار موذن شرقي، پ.32 
 كد پستي:  3148998173

تلفن:  4421595، 4443696 -0263

 سرو ياسين
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : شهرك وليعصر، خ. حيدري، خ. بهرامي، پ. 
 191، ط. دوم

 كد پستي: 1373978575
 تلفن : 66240040، 66216349، 

تلفن همراه 09121088852

سلسله
استان - شهرستان : قم- قم

آدرس پستي: خ. ارم، پاساژ قدس، ط. سوم )همكف(،  پ. 97 
صندوق پستي: 148-37165 

 كد پستي 3713713993
تلفن:  7730717، 7749108، 

تلفن همراه: 09121539360

صفار، اشراقي
 استان - شهرستان :  تهران، تهران

نشانی پستی: م. فاطمی، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوايی 
 سنگكی، پ. 15، واحد 2

 كد پستی: 1314663661
 تلفن: 66413436، 66408487، 66976200

دورنگار: 66408487
 استان - شهرستان :  تهران - تهران
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 نشاني پستي: خ. انقالب، مقابل دبيرخانه دانشگاه، بازارچه كتاب، پ.6
 كد پستي: 1314663661

تلفن: 66408487، 66413436، 66976200

صيانت
 استان - شهرستان : خراسان رضوي - مشهد

نشاني پستي : خ. هفده شهريور، بلوار شيرودي، خ. شيرودي 
 21، موسي بن جعفر 1، پ. 11

 كد پستي: 9133618583
 تلفن : 3428233، 3439243
تلفن همراه: 09155053325

ضريح آفتاب
 استان - شهرستان :  خراسان رضوی، مشهد

 نشانی پستی: خ. امام خمينی، جنب اداره كل آموزش و پرورش
 تلفن: 2232675، 2210045

 دورنگار: 2212224

طاليي
 استان - شهرستان :  تهران، تهران

نشانی پستی: ابتدای خ. ايرانشهر شمالی، ك. يگانه، پ. 13، 
 واحد1، ط. زيرزمين

 كد پستی: 1584738115
 تلفن: 88838163، 88811575

دورنگار: 88811575

طليعه سبز
قم : بلوار امين، كوي بيست و يك، پ. 22 

كد پستي:  36896-37139 
تلفن: 2933695، 09127506536: 

عابد
 استان - شهرستان :  تهران، تهران

نشانی پستی: خ. كارگر شمالی، نرسيده به بلوار كشاورز، خ. 
 قدر، پ. 4، واحد 1

 صندوق پستی: 14455-678
تلفن: 66513321، 66515249، 66567626-7

 تلفن همراه: 09125148471
دورنگار: 66515249

فاتح خيبر
استان- شهرستان: قم- قم

آدرس پستي: چهل و پنج متري پانزده خرداد، ك. پنجاه و دو، 
دوازده متري روح اهلل، پ. 96

 صندوق پستي: 6137-37155
كد پستي: 3714837363 

تلفن: 7233405، 7748890،
تلفن همراه:  09125517487

فاطمي
 استان - شهرستان :  تهران، تهران

 نشانی پستی: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. ميرهادی شرقی،پ.14
 كد پستی: 1415884741

 تلفن: 88945545
دورنگار: 88944062

فراياد
 استان - شهرستان :  چهارمحال و بختياری - شهركرد

 نشانی پستی: خ. 12 محرم جنوبی، ك. 13، پ. 45
 كد پستی: 8816896815

 تلفن همراه: 09133836073
 دورنگار: 3350767

فرهنگسراي ميردشتي
استان - شهرستان : خراسان رضوی، مشهد: 

آدرس پستي: چهارراه لشكر، نرسيده به م. ده دی، پاساژ 
ديدنيها، ط. زيرين

كد پستی: 9137985155
تلفن: 8544951، 8514761

دفتر تهران: انقالب خ. كارگر جنوبی، خ. وحيد نظری، مجتمع 
تجاری نادر ط. اول واحد 4 انتشارات ميردشتی

كد پستی: 1314613818 
تلفن تهران: 2-66490660

فقه الثقلين
 استان - شهرستان :  قم- قم

 نشانی پستی: خيابان صفائيه- كوچه 37- كوچه 5-پالك162
 صندق پستی: 37185-557
تلفن:7835091-7835090
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 نوامبر:7741065
 تلفن همراه: 09121538808

دورنگار: 3350767

قاطع البرهان
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: م. خراسان، خ. خاوران، ك. شهيد فهيمی، پ. 
 8، ط. 1

 كد پستی: 1775814771
تلفن: 33727235، 33034838

 تلفن همراه: 09122240289
دورنگار: 33034838

ققنوس
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. ارديبهشت، خ. شهدای ژاندارمری، 
 پ. 111

 صندوق پستی: 756-13145
 كد پستی: 1314666413

 تلفن: 66950785، 66408640، 66950786
 تلفن همراه: 09121726568

دورنگار: 66413933

قو
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: م. وليعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ك.نوربخش، 
 پ.40

 صندوق پستی 1146-14155
 تلفن: 88899680، 88903798

 تلفن همراه: 09123451327
دورنگار: 88903798

كالج برتر
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

 نشانی پستی: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، ك. نوروز، پ. 7، واحد 3
 صندوق پستی: 1773-13145

 تلفن: 3-66972922، 66464215
 تلفن همراه: 09125111995

دورنگار: 66972923

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. شهيد بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب 
 سينما كانون، پ. 22 و 24

 صندوق پستی: 4877-15875 
 كد پستی: 1511647416

 تلفن: 8-88715545، 88962971، 88710661
دورنگار: 88729290

كتابدار توس
 استان - شهرستان : خراسان رضوي - مشهد

نشاني پستي : بلوار جمهوري اسالمي، جمهوري 17،2، 
 پ.104.

 تلفن : 3416570
 تلفن همراه: 09153209532

دورنگار : 8524070

كلك معلم ساجدي
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. روانمهر 
 غربی، پ. 134، واحد 3

 كد پستی: 1314993744
 تلفن: 66967052، 09121795717

 تلفن همراه: 09121795717
دورنگار: 66952818

كورش چاپ
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. شهيد مطهری، خ. تركمنستان، نبش ك. 
 سرو، پ. 2، ط. پنجم، واحد 14 

 كد پستی:1566968861
 تلفن: 88459412، 88438396، 88454195

 تلفن همراه: 09121438115
دورنگار: 8 8842783

كياراد، بصائر، شهيد حسين فهميده
 استان - شهرستان :  اصفهان - اصفهان

 نشانی پستی: خ. طالقانی، خ. نارون، پ. 13
 كد پستی:81367113151
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 تلفن: 03117710303، 09131184790
تلفن همراه: 09131184790

گردوي دانش
 استان - شهرستان :  البرز – كرج

 نشانی پستی: سه راه رجايی شهر، ضلع شمالی پل، ساختمان ققنوس
 كد پستی: 3145713473

 تلفن: 34456810
 تلفن همراه: 09122641352

دورنگار: 34467290

گل واژه
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، مابين خ. دانشگاه و خ. 
 فخررازی، پ. 184

 صندوق پستی: 866-13145
 كد پستی: 1314883661

 تلفن: 66462820، 66418372، 66976008
دورنگار: 66465223

گويش نو
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهيد وحيد نظری، 
B12 پ. 61، واحد 

 كد پستی: 1314765143
 تلفن: 66956050، 66484534

دورنگار: 66484534

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: خ. انقالب اسالمي، چهارراه وليعصر، شرق پارك 
 دانشجو، خ. رازي، خ. استاد شهريار، پ. 20، ط. همكف

 صندوق پستي: 3441-14155
 كد پستي: 1133734611

 تلفن:66703460، 66703221، 66709335
 دورنگار: 66705782

ما و شما
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

 نشانی پستی: خ. گيشا، خ. فاضل شمالی، كوچه فرزين، پ. 3 
 صندوق پستی: 7888-14155

 تلفن: 88270791
 تلفن همراه: 09125106156

دورنگار: 88241234

ماه و ما
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

 نشانی پستی: م. قدس، اول خ. لواسانی، پ. 217، واحد. 301
 كد پستی: 19366184724

 تلفن: 22714681
 تلفن همراه: 09121724090

مبتكران
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهيد وحيد نظری، 
 پ. 59، واحد 4

 صندوق پستی: 1596-13145 
 كد پستی: 1314764961

 تلفن: 2-66954390، 61094123
 دورنگار: 66954392

مبتكران، پيشروان
 استان - شهرستان :  تهران – تهران

نشانی پستی: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهيد وحيد نظری، 
 پ. 59، واحد 4

 صندوق پستی: 1596-13145 
 كد پستی: 1314764961

 تلفن: 2-66954390، 61094123
دورنگار: 66954392

محراب قلم
 زمينه فعاليت: زمينه هاي مختلف،

 استان - شهرستان :  تهران - تهران
نشاني پستي: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. شهداي 

 ژاندارمري، پ. 104
 صندوق پستي: 568-13145

 كد پستي: 1314733663
 تلفن: 80-66490879، 66465201
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 تلفن همراه: 09121272243
 دورنگار: 66465201

مدرسه
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: نرسيده به پل كريم خان زند، ك. شهيد 
 حقيقت طلب، پ. 8

مرآت دانش
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. كريم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ.80، ط. چهارم
 صندوق پستي: 376-15855

 كد پستي: 1585814386
 تلفن: 9-88813520
 دورنگار: 88813519

مرجع نوجوان
استان - شهرستان :  تهران- تهران

 آدرس پستي: انتهاي خ. جيحون، بعد از حسام الدين، خ. 
كاظمي، پ. 388، واحد. 3 

 صندوق پستي 196-475-13
تلفن: : 55738839، 55758249 
تلفن موبايل:  091354222706

مرنديز، مشهد
استان - شهرستان :  خراسان رضوي – مشهد 

 آدرس پستي: ميدان تختي، خ آبكوه، دانشسراي 8،شماره90
 تلفن: 66964164-021، 7274765

 تلفن همراه: 09153751268
دورنگار: 7251302

 استان - شهرستان :  خراسان رضوي - مشهد
 نشاني پستي: خ. احمدآباد، خ. رضا 13، جنب آموزشگاه زبان فراز-پ9

 تلفن: 0511- 8447525
 تلفن همراه: 09151135683

 دورنگار: 0511-8447525

مشق شب
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: خ. انقالب، ابتداي خ. قدس، پ. 3، ساختمان 

 آناتول فرانس، ط. سوم، واحد 11
 صندوق پستي: 145-13475

 تلفن: 7-66962516
دورنگار: 66488820

منادي تربيت
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

 نشاني پستي: خ. استاد نجات اللهي، ك. بيمه، پ. 26
كد پستي: 1599813813

 تلفن: 88809787
دورنگار: 88894290

موسسه بوستان كتاب 
 استان - شهرستان : قم - قم

 نشاني پستي : تهران، م. فلسطين، خ. طوس، ك. تبريز، پ.30
 تلفن : 7742155، 88956922-021، 09395992089

 نوع ناشر: دولتي
دورنگار : 7742154

نگرش روز
 استان - شهرستان :  تهران - تهران

نشاني پستي: ميدان انقالب اسالمی، ابتدای خ 12 فروردين، 
 مجتمع كتاب فروردين، طبقه همكف، واحد 7

 كد پستي: 53413-14167
1314743316 

 تلفن: 88917365، 88883792
تلفن همراه: 09123158086

نوشته
 استان - شهرستان :  اصفهان - اصفهان

 نشاني پستي: خ. فلسطين، ساختمان نويد، نشر نوشته
 كد پستي: 8143984117

 تلفن: 2226445، 2208610
 تلفن همراه: 09133162070

ويرايش
 استان - شهرستان : تهران - تهران

 نشاني پستي : خ. زرتشت غربي، بين خ. پنجم و خ.ششم،پ.63
 كد پستي: 1415683543
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 تلفن : 9-88973358
دورنگار : 8896270

همشهري
 استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : بلوار آفريقا، بلوار گلشهر، پ. 13، برج آي تك، 
 ط. هفتم، واحد 64

 صندوق پستي: 5446-19395
 كد پستي: 1915677376

 تلفن : 22045340، 22048980
دورنگار : 23023575

ياوريان
 استان - شهرستان : اردبيل - اردبيل

نشاني پستي : مابين م. امام و م. شريعتي، جنب سرپرستي 
 بانك رفاه

 كد پستي: 5614644139
 تلفن : 2251424، 2239319
 تلفن همراه: 09144516912

دورنگار : 2251424

كتابدار
استان- شهرستان: تهرامن- تهران

آدرس پستي:  خ. فتحي شقاقي، نرسيده به م. سلماس، پ.61، 
واحد 3 

صندوق پستي:  1973-14155 
 كد پستي:  1431755963

تلفن:  1-88979560، 
تلفن همراه: 09121883581

سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
استان- شهرستان: تهران- تهران

آدرس پستي:  م. بهارستان، خ. كمال الملك، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي

صندوق پستي: 6313-14155
 تلفن: 33112624، 22288754

شركت غزال جوان
استان –شهرستان: تهران- تهران

آدرس پستي: ضلع جنوبي بلوار ميرداماد، نرسيده به خ. 
شريعتي، خ. رودبار شرقي، بن بست لشكرك، پ. 1 

صندوق پستي: 646-19945
كد پستي: 1546814111

تلفن:  22921619

موسسه انتشاراتي فرهنگي اشتياق نور
استان –شهرستان: تهران- تهران

آدرس پستي:  بلوار كشاورز، خ. عبداهلل زاده، ك. افشين، پ. 7
كد پستي: 1415944531 

تلفن: 88983051، 88983055


