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مقدمه

امروزه ،كتابهاي كمكآموزشي و كمكدرسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ ميرسند
و در سطح گستردهاي مورد استفادة دانشآموزان قرار ميگيرند .اما متأسفانه ،بيتوجهي به
كيفيت و محتواي علمي و آموزشي اين كتابها ،بازار آشفتهاي به وجود آورده است .در
نتيجه ،ضرورت دارد كه تمام توان توليدكنندگان اينگونه كتابها ،به سوي نيازهاي واقعي
دانشآموزان و پركردن خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزشوپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر ،در هدايت پديدآورندگان (ناشران،
مؤلفان و مترجمان) به منظور توليد و انتشار كتابهاي آموزشي مورد نياز دانشآموزان و
معلمان نقش عمدهاي ايفا ميکند .البته براي حركت در اين راه ،بايد به بررسي نيازهاي
نسل كودك ،نوجوان و جوان بپردازد و سپس آنها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ
سياست تشويقي و حمايتي ،دستاندركاران را به سوي پاسخگويي به اين نيازها رهنمون کند.
در همین راستا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامة «طرح سامانبخشي كتابهاي
آموزشي» با مصوبه  828شورای عالی آموزشوپرورش (مورخ  )89/6/2تحت عنوان« آیین نامه
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها)» شتاب فزاینده ای به این روند بخشیده
و با هدف فوق به اجرا گذاشته شده است .مجريان اين طرح ،براي سامانبخشي به وضعيت
كتابهاي آموزشي و هدايت پديدآورندگان آنها ،در مسير تحقق اهداف و سياستهاي كلي
نظام آموزشوپرورش منطبق با اهداف متعالي نظام مقدس جمهوری اسالمي و همچنين
منطبق با نيازهاي روز دانشآموزان ،معلمان و اوليا ،چند حركت اساسي را در دستور كار خود
قرار داده اند كه شامل:
 .1اعالم استانداردهاي توليد كتابهاي آموزشي براي پديدآورندگان
 .2انتشار «كتابنام ة رشد» با هدف ارائة فهرست توصيفي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش متوسطه نظری؛
 .3برگزاري دورهاي جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت ،هدايت
و پشتيباني از فعاليت پديدآورندگاني (ناشران ،مؤلفان و مترجمان) كه در جهت اهداف
برنامههاي آموزشي و درسي آموزشوپرورش فعاليت ميكنند.

كتابنامة رشد

در سالهاي اخير ،شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينههاي علمي و آموزشي
براي استفادة دانشآموزان و معلمان بودهايم .اين آثار چنانچه طي حركتي برنامهريزي شده و
مطابق با موازين علمي منتشر و ارائه شوند ،به يقين در تأمين منابع مطالعاتي مخاطبان نقشي
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بسزا خواهند داشت .لذا با عنایت به ماده  6آییننامة ساماندهی :خرید ،عرضه و تبلیغ
هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی صرفا از منابع استاندارد
مجاز خواهد بود و با توجه به تبصره ذیل آن که آمده است :رعایت ضوابط این ماده الزامی
است و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد ،دفتر تکنولوژی و انتشارات کمک
آموزشی زیر نظر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با شناسايي و طبقهبندي كتابهاي
علمي و آموزشي موجود ميتواند قدمي در راه توسعة محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهي ـ
يادگيري بردارد و به منزلة ابزاري كارامد در تقويت نظام آموزشی كشور باشد.
بر اساس بند  2ماده  5آییننامة مذکور يكي از قدمهاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به
اهداف فوق ،شناسايي كتابها و آثار علمي و آموزشي مرتبط با برنامههاي درسي و معرفي
توصيفي آنها به معلمان مدارس دورة متوسطه نظری است .مجموعة کتاب های استاندارد
و مجازی كه در پيشرو داريد ،با توجه به اين رويكرد تهيه شده است .در اين زمينه ،ذكر
چند نكته ضروري است.

ت توصيفى كتابهای آموزشى
 .1فهرس 

كتابنامة رشد ،سلسلة نشريات ادواري است كه براساس برنامهاي مشخص منتشر ميشود
و به معرفي توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و استاندارد دورههاي آموزش ابتدايي،
راهنمايي ،متوسطه نظری ،فنيوحرفهاي و كاردانش و آموزش و پرورش کودکان استثنایی
ميپردازد.

 .2منابع و محدودة كار

فهرست كتابشناسي حاضر با اعالم فراخوان کتاب به ناشران آموزشی و فرهنگی ،شناسايي
و تهي ه شده و سپس مراحل بررسي را گذرانده است .محتواي اين كتابها از نظر ارتباط با
موضوعهاي درسي دورة آموزش متوسطه نظری ،بررسي و اطالعات توصيفي آنها خالصه
و به شكل نهايي درآمده است.
چاپ اول سالهاي  1388و  1389است .از
اين جلد از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي ِ
مجموع اين كتابها تعداد  171كتاب پس از بررسي توسط معلمان و كارشناسان ،براي معرفي
در اين جلد انتخاب شدهاند .هر جلد از كتابنامة رشد ،طبق جدول مندرج ،به معرفي كتابهاي
چاپ اول براي دورة تحصيلي آموزش متوسطه نظری در سالهاي مشخص ميپردازد:
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برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش متوسطه
كتابنامه

سال انتشار

پوشش

جلد يازدهم

نيمة اول 1391

كتابهاي چاپ اول 1390

جلد دوازدهم

نيمة اول 1392

كتابهاي چاپ اول 1391

جلد سيزدهم

نيمة اول 1393

كتابهاي چاپ اول 1392

جلد چهاردهم

نيمة اول 1394

كتابهاي چاپ اول 1393

جلد پانزدهم

نيمة اول 1395

كتابهاي چاپ اول 1394

جلد شانزدهم

نيمة اول 1396

كتابهاي چاپ اول 1395

جلد هفدهم

نيمة اول 1397

كتابهاي چاپ اول 1396

جلد هجدهم

نيمة اول 1398

كتابهاي چاپ اول 1397

جلد نوزدهم

 .3شیوة تنظیم

نيمة اول 1399

كتابهاي چاپ اول 1398

اطالعات کتابشناسی هر جلد ،براساس نیاز معلم و دانشآموز به شکل زیر تنظیم
شده است:
* نام خانوادگی و نام مؤلف
* شمارة ردیف مدخل
* عنوان کتاب
* عنوان مجموعه
* نام و نام خانوادگی مترجم
* محل نشر :ناشر ،سال نشر
* قطع کتاب
* تعداد صفحه
* موضوع درسی
* پاية تحصيلي
		
* چکیده
*کلمات کلیدی
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در پایان کتاب ،اطالعات موجود براساس پایة تحصیلی ،موضوع درسی ،عنوان كتاب ،كلمات كليدي ،درهمكرد نام
ناشر و عنوان كتاب ،نام پديدآورندگان و نام و نشاني ناشر ،نمايهسازي شده است تا معلمان ،مربيان ،كارشناسان،
والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نياز كالس خود و ساير نيازها ،به منابع موجود دست يابند.

 .4ادامة کار

از آنجا که قرار است انتشار مجموعة کتابنام ة رشد به مرور ادامه یابد و کتابهای معرفی شده به نحو مؤثری به
معلمان و دانشآموزان سراسر کشور معرفی شوند ،به همکاری و پشتیبانی گستردة ناشران و سایر پدیدآورندگان
نیازمندیم .از همة ناشران و پدیدآورندگان کتابهای آموزشی دعوت میکنیم ،کتابهای چاپ اول ساالنة خود را
در دورههای پیشدبستانی ،ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه نظری ،آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش و آموزش و
پرورش کودکان استثنایی به دبیرخانة طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی واقع در :تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی،
ساختمان شمارة چهار آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی و انتشارات کمکآموزشی ،دبیرخانة سامانبخشی کتابهای
آموزشی ارسال دارند.

 .5همکاران

کارشناسان و معلمانی که در کارشناسی و روند تولید این مجموعه (جلد حاضر) از نظرات و همکاریهایشان بهره
بردیم عبارتاند از:
* اعضای کمیتة معلمان به ترتیب حروف الفبا:
 .1سيد علي آل محمد  .2راضيه بنکدار سخی  .3سميرا بهرامی  .4آزيتا بیدقی قره باغ  .5علي چراغی  .6سيد مسعود
حاجي حسینی فرد  .7محمدرضا حشمتی  .8ثريا حق پرست  .9شهربانوشکیبافر  .10مهدي ضرغامیان  .11سعيد
عظیمی  .12منوچهرعلی پور  .13ديانا فردین  .14محمد حسن قورچی بیگی  .15شريف کامیاب  .16سوسن نیکو

کارشناسان گروههای درسی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی:

 .1مسعود جوادیان/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش تاریخ
 .2حشمت اهلل سلیمی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش تاریخ
 .3مهدی چوبینه/کارشناس برنامهريزي گروه برنامهريزي درسی آموزش جغرافیا
 .4سیاوش شایان/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش جغرافیا
 .5محمد مهدی اعتصامی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش دینی و قرآن
 .6محمود اوحدی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش روا ن شناسی
 .7شهرناز بخشعلي زاده /کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش رياضي
 .8فریدون شلدر های اکبری/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی
 .9محمد حسن بازوبندی/کارشناس گروه برنامهريزي د رسی آموزش زمین شناسی
 .10احمد حسینی/کارشناس برنامهريزي گروه برنامهريزي درسی آموزش زمین شناسی
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 .11حسین الوندی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش زیست شناسی
 .12الهه علوی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش زیست شناسی
 .13محمد کرام الدینی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش زیست شناسی
 .14نعمت اله ارشدي/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش شيمي
 .15عيسي متقي زاده/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش عربي
 .16محمد مهدی ناصری/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش علوم اجتماعی
 .17احمد احمدی /کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش فیزیک
 .18سید امیر رون/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش مهارت هاي زندگي
 .19محمدرضا مقدادی/کارشناس گروه برنامهريزي درسی آموزش مهارت هاي زندگي

 .6شیوة استفاده

برای استفاده از اطالعات موجود در این «کتابنامه» میتوان به نمایههای کتاب مراجعه کرد.
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نخستين بار در ديباچه كتابش به تدوين كليات معيارهاي گواهي آوري و تحليل تاريخ بر اساس علت و معلول بدون دخالت دادن
نقش خدايان ميپردازد.
 .1شمارة مدخل

 .2نام خانوادگی و نام مؤلف

 .3عنوان مجموعه

 .5نام ونام خانوادگی مترجم  . 6محل نشر :ناشر ،سال نشر  .7تعداد صفحات
 .9پاية تحصيلي

 .10موضوع درسی	

 .11کلمات کلیدی

 .4عنوان کتاب
 . 8قطع
 .12چکیده
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش متوسطه
(چاپ اول ـ سال )1389
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 .1كاظمي ،كاظم .آرايههاي ادبي سال سوم متوسطه (قالبهاي شعر ،بيان و بديع)
رشتة ادبيات علوم انساني .تهران :گلواژه /نداي دانش گستر 792 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :معاني و بيان ،آزمون و تمرين ،دورة متوسطه
* چکيده :كتاب حاضر جهت« آسان خواندن و آسان فهميدن» مطالب مندرج در كتاب درسي تدوين
شده است كه شامل  4بخش است كه هر بخش خود به چند فصل تقسيم شده است .بخش اول:
مقدمات كه در ابتدا دانشآموزان را به چند اصطالح ادبي آشنا مي كند و قسمت دوم وزن ،اصلي ترين
عامل موسيقي شعر؛ بخش دوم :به قالب هاي شعر فارسي اختصاص دارد كه شامل قصيده ،قطعه،
مسمط ،مثنوي ،رباعي ،دوبيتي ،مستزاد ،شعر نيمايي و در پايان يك خودآزمايي مي باشد؛ بخش سوم:
بيان كه شامل تشبيه ،تشبيه بليغ ،استعاره ،مصرحه،حقيقت و مجاز ،عالقه هاي مجاز ،كنايه ،استعاره
مكينه ،شخصيت بخشي به همراه خود را بيازماييد و 2نمونه سواالت منتخب دي ماه؛ بخش چهارم:
به موسيقي دروني و معنوي شعر ،واج آرايي ،سجع ،انواع سجع ،موازنه ،جناس ،ايهام و لف ونشر و...
پرداخته است .در اين بخش همچنين خودآزمايي و  3نمونه سوال منتخب خرداد ماه آمده است.

 .2حاجيحسيني ،محمدعلي .آزمايشگاه شيمي دبيرستان مرآت .تهران :مرآت دانش،88 ،
 192ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه رياضي و تجربي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي ،آزمايشگاه ،جدول تناوبي ،اوزان و مقادير ،زنگ تفريح ،آموزش شيمي
* چکيده :اين كتاب چهار فصل دارد كه سه فصل دوم تا چهارم آن ويژة شيمي سالهاي اول تا سوم
دبيرستان است و فصل اول آن شامل نكات مهم مقررات ،ايمني و عالئم هشداردهندة آزمايشگاهي،
شناخت وسايل آزمايشگاهي و كاربرد آنها ،مهارتهاي مقدماتي ،و مهارتهاي آزمايشگاهي در يك
نگاه است .در واقع ،فصل اول شامل مباحث عمومي ميشود كه بايد در پاية اول تدريس و در پايههاي
دوم و سوم تكرار و تمرين شوند.
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 .3آتشكار ،ابراهيم .آزمايشهاي شيمي كتاب سال اول دبيرستان .سنندج :علمي كالج،88 ،
 71ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي ،آزمايش ،پرسش و پاسخ ،طالي سياه ،آب و هواي پاكيزه
* چکيده :هدف از تهيه و انتشار اين مجموعه ،كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتابهاي درسي
و ايجاد مهارت براي پاسخ گويي به پرسش ها ،مسائل و آزمون هاي گوناگون است .كتاب حاضر در
چهار فصل با اين عنوان ها نگارش يافته است :مايعي كمياب در عين فراواني( از كتاب شيمي سال
اول دبيرستان)؛ فصل دوم :در پي هواي پاكيزه؛ فصل سوم :مصرف دوباره تنها راه ادامه؛ فصل چهارم:
طالي سياه اندوخته اي رو به پايان .اين چهار فصل تمامي آزمايش هاي شيمي سال اول دبيرستان
را در بر دارند .در هر آزمايش عالوه بر توضيح مراحل آزمايش ،هدف آزمايش نيز بيان شده است.

 .4قنبري ،عبداهلل .آزمونهاي جامع انگليسي (عمومي) (كلية رشتهها)ويژة داوطلبان
ورود به دانشگاه .تهران :موسسه علمي رزمندگان 168 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،كلوز تست ،راهنماي آموزشي ،درك مطلب
* چکيده :كتاب حاضر حاوي  20دوره سؤال كنكور است و تمامي تستهاي آن منطبق بر مطالب
كتاب درسي سوم دبيرستان و پيشدانشگاهي هستند .همچنين اين مجموعه داراي  500تست تأليفي
و استاندارد است كه طبق سؤاالت كنكور سراسري و آزاد طرحريزي شدهاند .در پايان هر آزمون پاسخ
سؤاالت به صورت تشريحي ارائه شده است .اين كتاب در برگيرندة تستهاي واژگان ،دستور زبان،
كلوزتست و درك مطلب است .همة لغات و جمالت مربوط به سؤاالت كلوزتست و درك مطلب به
زبان فارسي ترجمه شدهاند.
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 .5موريسون ،ايان .آشنايي با نجوم و كيهانشناسي  .بهاره محمدينيا رودسري تهران :دانش
پژوهان جوان 448 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،المپياديها ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :نجوم ،كيهان شناسي
* چکيده :پايه و اساس اين كتاب ،جزوه درسي بوده است كه نويسنده براي دانشجويان سال اول
دوره كارشناسي فيزيك و نجوم در دانشگاه منچستر تهيه كرده است كه بعدها تمام جزوات جمع آوري
ميشود و به صورت يك كتاب در ميآيد .اين كتاب در  9فصل تدوين شده كه شامل :فصل اول:
نجوم ،يك علم مشاهده اي؛ فصل دوم :منظومه شمسي ما (-)1خورشيد؛ فصل سوم :منظومه شمسي
ما( -)2سيارات؛ فصل چهارم :سيارهاي فرا خورشيدي؛ فصل پنجم :مشاهده جهان هستي؛ فصل ششم:
ويژگي هاي ستاره ها؛ فصل هفتم :تكامل ستاره اي -زندگي و مرگ ستاره ها؛ فصل هشتم :كهكشان
ها و ساختار بزرگ مقياس جهان؛ فصل نهم :كيهان شناسي ،مبدا و تكامل علم مي باشد .اين كتاب به
بسياري از اخترشناسان آماتور نيز در زمينه نجوم و آشنايي با كيهان كمك بسياري مي كند.

 .6عليزاده كوشكي ،حجتاهلل .آمادگي براي المپياد نجوم و اختر فيزيك .تهران :دانش پژوهان
جوان 400 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي ،پيشدانشگاهي ،معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :كرة سماوي ،مكانيك منظومة شمسي ،تابش الكترومغناطيسي ،ستارگان ،منحني
سرعت ،منحني نوري
* چکيده :كتاب «آمادگي براي المپياد نجوم و اختر فيزيك» داراي مباحثي است كه دانشآموزان را
براي شركت در المپياد نجوم و اختر فيزيك آماده ميكند .فصل اول آن به مبحث كرة سماوي ميپردازد
كه پايه و اساس آن از كتاب «نجوم كروي» تأليف اسمارت گرفته شده است .در فصل دوم پديدههاي
منظومة شمسي مورد بحث قرار گرفتهاند و فصل سوم به تعريف مفاهيم تابش الكترومغناطيسي پرداخته
است .فصل چهارم كتاب به بررسي ستارگان اختصاص يافته است .در پايان هر فصل سؤالهاي چند
گزينهاي و تشريحي به همراه پاسخ آنها آورده شده كه بيشتر براي داوطلبان شركت در مرحلة اول
المپياد نجوم مفيد است.
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 .7بهراميان ،حسنعلي .آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي شده
انگليسي ()2سال دوم دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش گامبهگام به روش پرسش
و پاسخ .تهران :امتحان 100 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :سؤاالت طبقهبندي شده ،آزمون و تمرين ،آموزش زبان انگليسي
* چکيده :كتاب حاضر با توجه به هدفهاي رفتاري و آموزشي كتاب درسي انگليسي ()2سال دوم
دبيرستان تأليف شده است .تمرينها و فعاليتهاي آن نيز براساس سلسله مراتب آموزشي كتاب درسي
به صورت گامبهگام آماده شدهاند .سؤاالت آن دانشآموزان را با انواع سؤالآشنا ميسازند و به اين سبب
دانشآموزان آمادگي الزم را براي شركت در امتحانات به دست خواهند آورد.

 .8بهراميان،حسنعلي .آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي شدة
انگليسي ( :)1سال اول دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش گامبهگام به روش
پرسش و پاسخ .تهران :امتحان 132 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ ،پاسخ تشريحي ،سؤاالت امتحاني ،بانك سؤاالت ،آموزش زبان
انگليسي
* چکيده :كتاب «آموزش گام به گام» ،با استفاده از روش پرسش و پاسخ ،تمرينهاي تكميلي
طبقهبندي شده همراه با پاسخ تشريحي ،سؤاالت امتحاني بدون پاسخ براي كار در كالس ،سؤاالت
امتحاني نوبت اول (ديماه)با پاسخ تشريحي ،سؤاالت امتحاني پاياني نوبت دوم (خردادماه)با پاسخ
تشريحي ،و بانك سؤاالت استاندارد براي طرح پرسشهاي امتحاني ،تالش دارد مجموعهاي كامل
از سؤاالت استاندارد را به صورت گامبهگام در اختيار دانشآموزان قرار دهد .با مطالعة اين كتاب
دانشآموزان با انواع سؤالها آشنايي پيدا ميكنند و براي شركت در امتحانات آمادگي الزم را بهدست
ميآورند.
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 .9تكروستا ،اشرف .آموزش و آزمون روانشناسي .تهران :مبتكران /پيشروان 176 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :روانشناسي ،كتاب درسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ
* چکيده :كتاب «آموزش و آزمون» روانشناسي به رشتة علوم انساني اختصاص دارد و شامل اين
مطالب است :آموزش جامع هر درس كتاب درسي ،تبيين نكات كنكوري ،تشريح موارد مبهم يا گنگ
كتاب درسي ،ارائة پرسشهاي جامع و متنوع چهار گزينهاي تأليفي ،و آخرين آزمونهاي كنكوري
سراسري و آزاد (داخل و خارج كشور) و سنجش ،به همراه پاسخنامة آنها .اين كتاب براي دانشآموزان
رشتههاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي مفيد است.

 .10سعيدي ،علي .آموزش و تربيت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در قران
راهكارهاي ارتباطي و مهارتهاي اخالقي و معنوي در روابط انساني .قم :اعتدال،88 ،
 390ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،والدين
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :آموزشهاي قرآني ،بدن انسان ،اسالم ،تعليم و تربيت
* چکيده :قرآن كريم سرشار از نكات ارزنده در دستورالعملهاي عيني و هميشگي براي زندگي است
كه توجه عميق و كاربردي به آن ،خصوصًا در نظام تعليم و تربيت كشور و تربيت اخالقي دانشآموزان
كشوري ،براي ايجاد ساختاري قوي و نظاممند در جهت بهبود روابط و رفتارهاي اجتماعي ميتواند
بسيار مؤثر و راهگشا باشد .انسانها با وجود پيشرفتهاي علمي ،بيش از پيش نيازمند معنويت و اخالق
هستند .تا بتوانند با سالمت رواني بيشتر و برقراري ارتباطات سالم ،به زندگي بهتري برسند .كتاب
حاضر گام مفيدي در اين راستا است و ميتواند مورد استفادة عالقهمندان مباحث قرآني در زمينة تعليم
و تربيت قرار بگيرد.

 16فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .11بيژنزاده ،محمدحسين .آموزش و يادگيري رياضيات ( .)2تهران :موسسه فرهنگي هنري
ش پذير 220 ،89 ،ص
دان 
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات ،مسائل ،تمرينها ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
* چکيده :در كتاب آموزش رياضيات 1در فصل اول کلياتي در خصوص اهميت آموزش و يادگيري
رياضي و نقش مهم دبيران اين درس آمده است؛ در فصل دوم مباحث مربوط به نقد و بررسي متون
درسي ارائه شده است؛ مطالب اين فصل در واقع تکامل يافته و بهروز شده مطالبي است که سالها
به صورت جزوه درسي در دانشگاه پيام نور تدريس ميشده است؛ در فصل سوم مباحثي در خصوص
ارزيابي و ارزش يابي ارائه شده است .از آنجا که ماهيت رياضيات با ديگر علوم و معارف بشري متفاوت
است ،ارزشيابي آن نيز تفاوتهايي تکنيکي و معنيداري با ارزشيابي ساير دروس دارد .اين فصل به
اختصار اهميت ارزشيابي را به مشابه ابزاري در خدمت آموزش يادآور شده و تکنيکهاي متنوع طراحي
و اجراي آزمونها را تشريح کرده است؛ در فصل چهارم نيز به تشريح چشم انداز برنامه درسي موفق و
اصول و استانداردهاي آن پرداخته شده است.

 .12بيژنزاده ،محمدحسن .آموزش و يادگيري رياضيات .1تهران :موسسه فرهنگي هنري
ش پذير 145 ،88 ،ص
دان 
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،فلسفه ،حل مسئله
* چکيده :كتاب حاضر سه فصل دارد و فصل اول آن مباحثي پيرامون هدف هاي آموزش رياضي
در دبيرستان را مطرح كرده است .از جمله اين هدف ها را به دو دسته هدف هاي عام و هدف هاي
خاص تفكيك كرده است .در فصل دوم روش هاي متنوع ياددهي ،يادگيري ،رياضيات ،از جمله
روشهاي قاعده گويي ،توصيفي و فعال به اختصار شرح داده شده اند .در پايان اين فصل اشاره اي
مختصر به روش هاي يادگيري الكترونيكي شده است .فصل آخر ،يعني فصل سوم تحت عنوان« حل
مسئلة رياضي» به تشريح راه حل مسائل رياضي و مثال هايي از رياضيات دبيرستان و پيشدانشگاهي
پرداخته است.

دورة آموزش متوسطه نظری  17 10
 .13موسوي ،رضا .ادبيات اديب (كتاب كمك آموزشي ادبيات 3رشته رياضي -تجربي).
تهران :نوآور 216 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،پرسش و پاسخ
* چکيده :كتاب حاضر ،همگام با كتاب فارسي سال سوم متوسطه تدوين شده و شامل بخشهاي
گوناگون و متنوعي از اين قرار است :معني درس ،معني واژگان ،معني شعر و نثر ،درك مطلب ،نكتههاي
دستوري ،آرايههاي ادبي ،تاريخ ادبيات ،شاهد مثالها( ارتباط معنايي) ،وبيان نكات كليدي ،دستوري و
كنكوري .ضمنا پايان هر درس خودآزمايي و نمونه سواالت همراه با پاسخ نامه آمده است.

 .14قاسمي ،فريده .ادبيات اسالمي 2پيشدانشگاهي رشتههاي علوم انساني ،علوم و
معارف اسالمي .تهران :گلواژه 282 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي ،معلم
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،پاسخنامة تشريحي ،پرسش و پاسخ ،تاريخ ادبيات
* چکيده :کتاب پيشرو تالشي است براي آن که دانشآموزان بتوانند درس ادبيات فارسي  2را آسان
بخوانند و آسان بفهمند .در آغاز هر درس نکات مربوط به تاريخ ادبيات را دريک کادر قرار داده و با
برجسته کردن مطالب مهم ،اهميت آن را به دانشآموزان يادآوري کرده است .به عالوه ،در متنهي
داراي نثر مشکل ،متن را بر اساس پاراگراف به بخشهايي تقسيم و عبارات هر بخش را به شيوة
اشعار شمارهگذاري کرده و در ادامه ،توضيحات مربوط به هر بخش را به ترتيب آورده است .هم چنين
سؤاالت تشريحي را از ميان سؤاالت امتحانات برگزار شدة هماهنگ کشوري بر اساس ارزشيابي پاياني
« ادارة کل سنجش و ارزشيابي تحصيلي» آموزش و پرورش در سه مقوله « معني و مفهوم» و « درک
مطلب» و « خودآزمايي» انتخاب کرده است.

 18فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .15جوزقي ،سعيد .ادبيات فارسي ()1سال اول دبيرستان .تهران :گلواژه 240 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،پاسخ نامه تشريحي ،آزمون و تمرين
* چکيده :مجموعه كتابهاي طبقه بندي شده گل واژه( ادبيات فارسي)1داراي اين ويژگي ها است:
.1آموزش كامل و طبقه بندي شده متن هاي شعر و نثر؛  .2پاسخ خودآزمايي هاي كتاب درسي؛  .3بيش
از  350سوال امتحاني از سراسر كشور با پاسخ تشريحي؛  .4آزمون هاي تشريحي و چهار گزينه اي در
پايان هر فصل از كتاب به همراه پاسخ نامه؛  .5جدول بارم بندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال
امتحاني با پاسخ تشريحي .با توجه به شروح و مفصل بودن موارد ياد شده ،اين كتاب مي تواند راهگشاي
دانشآموزان در فصل امتحانات باشد.

 .16كاظمپور ،مريم .ادبيات فارسي ()3سال سوم آموزش متوسطه رشتههاي ادبيات و
علوم انساني -علوم و معارف اسالمي .تهران :گلواژه 428 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،معني لغات ،آرايههاي ادبي ،آزمون و تمرين ،تاريخ ادبيات
* چکيده :در اين كتاب سعي شده است تا آنجا كه ممكن است ،مشكالتي كه در ذهن دانشآموزان،
براي درك درست مطلب پيش ميآيد ،با توضيحات به جا برطرف شوند .مطالب در درسهاي متفاوت
به يك شيوه در چهار كادر جداگانه مورد بررسي قرار گرفتهاند .ابتدا سعي شده است كه تاريخ ادبيات در
كادري مجزا ارائه شود و نكات شاخص و حائز اهميت ،برجستهتر از بقيه متن نشان داده شوند .در متن
هر شعر ،متناسب با تعداد ادبيات آن ،براي هر سه تا شش بيت كادري در نظر گرفته شده و به دنبال آن،
«معني لغات و دستور»« ،آرايههاي ادبي»« ،معني و مفهوم ارتباط معنايي» در كادرهايي مجزا براي
تشريح ادبيات آورده شدهاند .كتاب حاوي بيش از  300پرسش چهارگزينهاي از كنكور سالهاي گذشته،
بيش از  800سوال با پاسخ تشريحي از سواالت هماهنگ كشوري و دبيرستان ،و جدول بارمبندي
امتحانات ،به همراه چند نمونه سوال امتحاني با پاسخهاي تشريحي آنها است.
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 .17اكبريشلدرهاي ،فريدون و ديگران .ادبيات فارسي ()3سال سوم دبيرستان (رشتة
ادبيات و علوم انساني) .تهران :موسسه علمي رزمندگان 260 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،خودآزمايي ،آرايههاي ادبي
* چکيده :كتاب حاضر كه شامل خالصه درس ،توضيح و تفهيم مطالب درسي و تمرين و شرح
مباحث درسي است ،در راستاي ارتقاي سطح علمي دانشآموزان تدوين شده است .برخي ويژگيهاي
آن از اين قرار اند :تمام ادبيات ،عبارتها و درآمدها ،شرح و توضيح داده شدهاند :معني لغات و تركيبات
دشوار متن درسها نوشته شده است .نكات ادبي و «آرايههاي ادبي» تمام درسها نوشته شده است.
نكات دستوري مهم كه به فهم معني و مفهوم بيت كمك ميكند ،مشخص شده است .به خودآزمايي
تمام درسها پاسخ داده شده است .براي آشنايي با سواالت امتحان نهايي ،در بخش پاياني كتاب چند
نمونه سوال امتحاني هماهنگ كشوري به همراه پاسخ آنها آورده شده است.

 .18اصغري تاري ،محسن .ادبيات فارسي ()2سال دوم دبيرستان كلية رشتهها .تهران:
گلواژه 284 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،آرايههاي ادبي ،تاريخ ادبيات ،آزمون و تمرين
* چکيده :کتاب حاضر شامل  9درس است .نگارنده نخست به شرح تاريخ ادبيات ،معني لغتها،
آرايههاي ادبي و ارتباط معنايي کلمات هر درس ميپردازد .در پايان درس نيز خودآزمايي طبقه بندي
شده(تنظيم سوالها از آسان به مشکل)ارائه شده است .سواالت طبقه بندي شده هر درس از آزمونهاي
هماهنگ کشوري و آزمونهاي مدارس تهران و استانهاي ديگر انتخاب شدهاند و پاسخ آنها نيزدر
ادامه آمده است .آزمونهاي چهارگزينهاي که مطابق با بارم بندي ،مطالب کتاب را پوشش ميدهند ،از
ميان تستهاي کنکورهاي فني و حرفهاي سراسري و آزاد ،المپيادها و سواالت تاليفي انتخاب شدهاند.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .19افتخاري ،يداهلل .ادبيات فارسي ()3سال سوم متوسطه رشته رياضي و تجربي.
تهران :گلواژه 268 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،آرايههاي ادبي ،تاريخ ادبيات ،آزمون و تمرين ،دستور زبان
* چکيده :در کتاب پيشرو که به توضيح و شرح واژه به واژه و سطر به سطر کتاب درسي ادبيات
فارسي  3اختصاص دارد هر درس از بخشهاي جداگانه و مشخص تشکيل شده است .در آغاز هر
درس نکات مربوط به درآمدها و تاريخ ادبيات ،با برجسته کردن مطالب مهم شرح داده شده است .در
متنهاي شعر ،هر پنج بيت را با ذکر شماره و در کادر ويژه قرار داده و معني لغات ،نکات دستوري،
آرايههاي ادبي و ارتباط معنايي کلمههاي آنها را شرح داده است .هم چنين خود آزماييهاي هر درس را
به طور کامل پاسخ داده است .در پايان هرفصل نيز زير عنوان «خود را بيازماييد» ،سوالهايي به صورت
مفهومي ،دانشي و کاربردي براي يادگيري هر چه بهتر دانشآموزان ارائه شده است.

 .20آسمند ،علي و ديگران .ادبيات فارسي  2سال دوم دبيرستان (نظري ،فني و حرفهاي،
كاردانش) .تهران :موسسه علمي رزمندگان 192 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات داستاني معاصر ،ادبيات پايداري ،ادبيات جهان ،فرهنگ و هنر ،سفرنامه،
زندگينامه
* چکيده :كتابي كه تصوير روي جلد آن را مشاهده ميكنيد ،در  9فصل نگارش يافته است و به
اين موضوعات ميپردازد :ادبيات داستاني معاصر؛ ادبيات پايداري؛ ادبيات جهان؛ فرهنگ و هنر؛ ادبيات
دوران جديد (شعر)؛ سفرنامه؛ حسب حال و زندگينامه؛ و ادبيات فارسي برونمرزي .از ويژگيهاي اين
كتاب ميتوان به معني لغات و تركيبات دشوار متن درسها بهطور جداگانه اشاره كرد .همچنين تمام
بيتها و عبارتها شرح و توضيح داده شدهاند .نكات ادبي و «آرايههاي ادبي» تمام درسها نوشته شده
و نكات دستوري مهم كه به فهم معني و مفهوم بيت كمك ميكند ،مشخص شدهاند .براي آشنايي
با سؤاالت امتحاني نيز در بخش پاياني كتاب ،دو نمونه از سؤاالت امتحاني نيمسال اول و دو نمونه از
سؤاالت امتحاني نيمسال دوم همراه با پاسخ تشريحي آنها آورده شده است.
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 .21گودرزنيا ،محدثه .استاد فرشچيان .تهران :مدرسه 80 ،88 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :محمود فرشچيان ،زندگينامه ،ادبيات نوجوان ،نقاشان ايراني ،داستانهاي فارسي
قرن 14
* چکيده :او عاشق زندگي است چنان كه میتواند قدرت عشق مردي را برمال كند كه« زني را
سوار بر اسب» بر دوش گرفته است همانطور كه عاشق زندگي است ،خوب ميداند كه نيستي درست
كنار ماست ،منتظر و مثل پرده اي كه چون رافتد « ،نه تو ماني و نه من» .او كسي نيست جز محمود
فرشچيان

 .22پايداري ،كوشا .الفباي اكولوژي جمعيت .تهران :دانش پژوهان جوان 240 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :اكولوژي ،تنوع زيستي ،ديرينهشناسي ،اكوسيستم جمعيت ،آموزش جغرافيا
* چکيده« :الفباي اكولوژي جمعيت» بيان ملزومات و حل سؤاالت اكولوژي دورههاي قبل را همراه
با سؤاالت پيشنهادي ديگر موجود در متن ،در اولويت اول قرار داده است .به عالوه ،دانش رياضي
مورد نياز براي درك مفاهيم ارائه شده در آن ،در حد كتب درسي رياضيات دبيرستان است .مطالب اين
كتاب داراي دو بخش است :در بخش نخست توضيحات ،مفاهيم و تعاريف عمومي در اكولوژي ارائه
شدهاند و بخش دوم به ارائة مدلسازي زيستي در اكولوژي جمعيتها ميپردازد .در پايان كتاب نيز به
سؤاالت پاسخ داده شده است.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .23بهرامپور ،محمد .الفباي المپياد نجوم واختر فيزيك .تهران :دانش پژوهان جوان 296 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :نجوم كروي ،ابزارهاي رصدي ،اختر فيزيك ،جرم ،چگالي ،ستارگان ،آموزش
فيزيك
* چکيده :در اين كتاب از الفباي نجوم محاسباتي و رياضيات سادة دبيرستاني استفاده شده است .در
نگارش آن سعي شده است به هر موضوع تاحدي پرداخته شود كه مخاطب بتواند از كتاب به عنوان
يك مرجع كامل نجوم محاسباتي استفاده كند .موضوعات كتاب طبقهبندي شده ارائه شدهاند و اين
ويژگيآن را به صورت يك فرهنگنامة نجوم محاسباتي درآورده است.

 .24الس ،مارك .الكتريسيته و فيزيك گرما .تهران :مدرسه 159 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه رياضي و تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :برق ،جريان ،ترموديناميك
* چکيده :كتاب الكتريسيته و فيزيك گرما شامل دو بخش است :فصل اول به موضوع الكتريسيته
پرداخته كه خود شامل  17بخش است از جمله :در مدار الكتريكي چه اتفاقي ميافتد؟ بار و جريان در
مدارهاي متوالي ،قانون اول كيرشهف ،ولتاژ ،مقاومت ،تنظيم ولتاژ ،مقاومت دروني و ...و در فصل دوم
به موضوع فيزيك گرما پرداخته كه شامل  12بخش است :فشار و دما ،خواص ماكروسكوپي گاز ،معادله
گاز ،ظرفيت گرمايي ويژه ،گرماي نهان ويژه ،قانون اول ترموديناميك و...در پايان بخش گنجينهاي
ارزشمند از پرسشها و مسئلههاي متنوع بر اساس شيوههاي نوين ارزشيابي تدارك ديده شده است..
ضمنا كتاب داراي واژهنامه فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي نيز هست.
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 .25اصالني ،محمدرضا .چلچراغ :امام موسي صدر .تهران :مدرسه 160 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :امام موسي صدر ،شيعيان لبنان ،زندگينامه ،ليبي ،مرجع ديني و سياسي ،معمرقذافي
* چکيده :امام موسي صدر  14خرداد  1307در قم متولد شد .وي مرجع ديني و سياسي شيعيان بود
كه پس از هجرت از ايران به لبنان ،مجلس اعالي شيعيان لبنان را تأسيس كرد و رهبري فكري و
سياسي شيعيان اين كشور را عهدهدار شد .او روز  9شهريور  1357طي سفري رسمي به ليبي به دعوت
معمر قذافي ،ناپديد شد .اين شخصيت بزرگ روحاني در ميان شيعيان به امام موسي صدر مشهور است.
در اين كتاب ،شخصيت موسي صدر از نگاه امام خميني ،آيتاله خامنهاي ،مرتضي مطهري ،هاشمي
رفسنجاني ،بشيري زنجاني ،موسوي اردبيلي ،محالتي شيرازي ،ميرزا علي مشكيني ،مصطفي چمران
و . ..تبيين شدهاست .در پايان كتاب نيز توضيح اعالم و منابعآورده شدهاست.

 .26وكيل ،مسعود .انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن كريم.
تهران :مدرسه 6 ،89 ،ج ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :قرائت قرآن ،ترجمه قرآن ،آموزش ديني
* چکيده« :قرآن» پس از گذشت بيش از  14قرن از زمان نزول آن ،امروز نيز همچنان زنده و با
نشاط ،خواننده را با هر نژاد و فرهنگي كه باشد ،اميد و سعادت ميبخشد .جلد ششم كتاب «انس با
قرآن كريم» شامل جزءهاي  26تا  30قرآن است .اين كتاب ،درك تدريجي معناي آيات كريمه است
كه از خواندن مستمر و روزانة قرآن كريم حاصل ميشود .در پايان كتاب فهرست كلمات به همراه
معناي آنها آورده شده است.
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 .27وكيل ،مسعود .انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن كريم .تهران:
مدرسه 5 ،89 ،ج ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :قرائت و ترجمة قرآن کريم ،راهنماي آموزشي ،زبان عربي ،آموزش ديني
* چکيده :مهمترين رمز انس با قرآن کريم و درک تدريجي معناي آيات کريمه ،خواندن مستمر و
روزانة قرآن کريم است .کتاب حاضر قصد دارد با راهنماييهاي الزم و بهموقع ،سادگي يادگيري قرآن
را به دانشآموزان نشان دهد تا هرچه بيشتر به يادگيري آن عالقهمند شوند .همچنين برخي از نکات
خاص را که در فهم معاني آيات ضروري هستند به آنها ميآموزد .بهعالوه ،بعضي از قواعد مهم ،ساده
و پرکاربرد زبان عربي را ،از قبيل فعل نفي ،فعل نهي ،فعل شرط و جزاي شرط بيان کرده است .در
ضمن به منظور پرهيز از حجيمشدن فهرست کلمات ،در پايان کتاب فقط فهرست کلمات معناشده در
جلد چهارم و پنج آمده است.

 .28بهراميان ،حسنعلي .انگليسي ()3سال سوم دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش گامبهگام به
روش پرسش و پاسخ . ...تهران :امتحان 120 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آموزش گامبهگام ،تمرين تكميلي ،آزمون و تمرين
* چکيده :كتاب حاضر با توجه به هدفهاي رفتاري و آموزشي كتاب درسي انگليسي سال سوم
متوسطه تدوين شده است .تمرينها و فعاليتهاي آن بهصورت گام به گام مطالب كتاب درسي را
دنبال ميكنند .دانشآموزان با انجام تمرينها و فعاليتها ،حل مسائل و تمرينهاي تكميلي هر درس،
مطالب و نكتههاي آموزشي آن فصل را كام ً
ال فراميگيرند .اين كتاب دانشآموزان را با انواع سؤالها
آشنا ميكند تا آنها آمادگي الزم را براي شركت در امتحانات بهدست آورند.
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 .29صدقيمسعود ،سيامك .انگليسي پيشدانشگاهي ( .)1تهران :بين المللي گاج 128 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
* چکيده :كتاب حاضر شامل چهار درس است كه در ابتداي هر درس كاربرد حروف ربط در عبارات
قيدي براي مخاطبان بيان شده است .سپس دو آزمون به همراه پاسخنامه ارائه شده است .در پايان
كتاب ،نمونه سؤاالت هماهنگ كشوري سالهاي  1385و  1386آورده شده است .همچنين ارائة بيش
از  500پرسش و تست از تمام مطالب كتاب آموزش جامع با ذكر نكات مهم ،تست و تمرين و ارائة
كاملترين فهرست واژگان و اصطالحات سطربهسطر هر درس آورده شده است.

 .30بابالو ،داود .انگليسي پيشدانشگاهي ( .)2تهران :بين المللي گاج 108 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي،دستور زبان
* چکيده :كتاب حاضر با انگيزة كمك به دانشآموزان و داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها در
يادگيري مباحث و مفاهيم زبان انگليسي پيشدانشگاهي تأليف شده است .اين كتاب چهار درس
پيشدانشگاهي ( ،)2از درس پنجم تا هشتم را دربرميگيرد و شامل اين موارد است :معني لغات درسي
براساس متن كتاب درسي؛ نكات دستوري هر درس بهصورت كامل با شرح نكات تستي و تشريحي؛
دو آزمون براساس سرفصلهاي آزمونهاي نهايي ارديبهشتماه براي هر درس؛ پاسخ تشريحي براي
آزمونها.

 26فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .31پيروي ،اكبر .چلچراغ حكمت :اهل بيت (ع) .تهران :كانون انديشه جوان 94 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،اهل بيت ،تربيت ديني ،نبوت
* چکيده :در نوشتار پيشرو تالش شده است با بررسي برخي از مسائل مربوط به اهل بيت ،از جمله
ضرورت و روش شناخت آنان ،مفهومشناسي و مصداقشناسي واژة «اهل بيت» ،و نيز بررسي سيره و
جايگاه آنان ،گامي در جهت معرفت بيشتر نسبت به خاندان رسالت برداشته شود .همچنين اين كتاب ما
را با انديشه و نظريههاي استاد مطهري در زمينة اهل بيت آشنا ميسازد.

 .32كم ،فيليپ .با هم فكر كردن :كندوكاو فلسفي براي كالس .مژگان رشتچي و فرزانه شهرتاش
تهران :شهر تاش 153 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :فلسفه براي كودكان ،كندوكاو مشترك ،ابزارهاي تفكر
* چکيده :درون ماية اصلي اين كتاب آن است كه ما ميتوانيم به مفيدترين شكل ،خوب فكر كردن
را در كالس از طريق تشويق كودكان به كندوكاو و استدالل گروهي دربارة مسائل مهم تقويت كنيم.
در كتاب حاضر طي سه قسمت و هفت فصل ،مهارتهاي تفكر به كودكان و نوجوانان آموزش داده
ميشود .در اين راستا ،نگارنده بيشترين تأكيد را روي داستان دارد ،چرا كه معتقد است ادبيات كودكان
منبع سرشاري از درونمايههاي فلسفي است .فراگيري شيوة مؤثر فكر كردن ،راهاندازي كندوكاو
مشترك ،آمادهسازي طرح بحثها و ساير مطالب كمكآموزشي ،و ابزارهاي تفكر (ابزارهاي مفهومي
و استداللي)از مباحث كتاب هستند.
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 .33حيدرنتاج ،وحيد .باغ ايراني .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 117 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :باغ ايراني ،فرهنگ ايران ،تاريخ باغ سازي ،آموزش تاريخ ،باغ آرايي
* چکيده :باغ و باغ سازي از ديرينه ترين روزگار در ميان تمدن هاي گوناگون وجود داشته و نزد
ايرانيان از جايگاه و مرتبه ويژهاي برخوردار بوده است .به گونهاي كه ايرانيان پايه گزار سبكي از باغ آرايي
در جهان هستند .باغهاي ايراني بر اساس فرهنگ بومي و مهمتر از آن شرايط اقليمي گوناگون در اين
سرزمين پهناور طراحي شدهاند .كتاب حاضر در هفت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :باغ و
طبيعت در جغرافيا و فرهنگ ايران؛ تاريخ باغ سازي در ايران؛ گونه شناسي باغ ايراني؛ هندسه و اصول
زيبايي شناسي باغ ايراني؛ تاثير متقابل باغ ايراني در هنرهاي گوناگون؛ بررسي اجمالي نمونههايي از
باغهاي نامدار ايراني .در اين نوشته تنها به حوزه جغرافيايي كنوني ايران با ارائه اندكي از شواهد باغ آرايي
در گستره فرهنگي ايران زمين و تاثير آن در ديگر سرزمينها اشاره شده است.

 .34غالمي ،صمد .بانك سواالت چند گزينهاي المپياد نجوم بيش از  1300تست به
همراه پاسخ .تهران :دانش پژوهان جوان 392 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :منظومة شمسي ،تحول ستارهها ،خورشيد ،زمين ،ماه ،كهكشان ،كيهانشناسي
* چکيده :اين كتاب در پنج بخش بيش از  1300تست نجوم را بررسي كرده است .سؤاالت بررسي
شده همگي توصيفي هستند .اين كتاب براي دانشآموزاني مفيد است كه قصد شركت در المپياد نجوم
را دارند .سؤاالت چند گزينهاي آن به صورت تفكيك شده مورد بحث قرار گرفتهاند تا دانشآموزان به
راحتي و مبحث به مبحث به مطالعه و تستزني بپردازند .در انتهاي كتاب توضيحاتي در مورد سؤاالت
بخش دوم كتاب ارائه شده است.
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 .35شيرازي ،رضا .بخشندة اهلبيت :زندگي نامة امام جواد (عليهالسالم) .تهران :مدرسه،89 ،
 140ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :محمدبن علي ،امام نهم ،زندگينامه ،تربيت ديني ،امامان شيعه
* چکيده :در اين كتاب با گوشههايي از زندگي و تفكرات امام جواد(ع)و سخنان ايشان به عبدالعظيم
حسني ،مقام و منزلت امام جواد ،شرايط اجتماعي روزگار امام جواد ،و شرايط فرهنگي و سياسي آن زمان
آشنا ميشويم .آگاهي از گفتههاي آن بزرگوار ،به شناخت عميق از سيرة عملي آن امام كمك ميكند.
مطالب و گفتارهاي نقل شده از ايشان كوتاه و خواندني هستند.

 .36ساالري فر ،محمدرضا .بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي .تهران :سازمان
مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 583 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :اسالم و بهداشت رواني ،روانشناسي اسالمي ،تربيت ديني ،نياز ،شخصيت
* چکيده :نهضت بهداشت رواني در قرن بيستم از تاثيرگذارترين نيروهاي اجتماعي بود که روي
پيشگيري از اختالالت رواني به جاي مراقبت و درمان صرف بيماران متمرکز شد .نگاه جديد ،سالمت
رواني را فراتر از نبود بيماري تلقي مي کند و به دنبال تحول و انسجام شخصيت انسانها و شکوفايي
استعدادهاي آنها است .کتاب از يازده فصل تشکيل شده است که فصل هاي اول و دوم آن به تعريف،
مباني و مباحث کلي بهداشت رواني ميپردازند .فصل سوم نقش نيازها در سالمت رواني را بررسي
ميکند و فصلهاي چهارم و پنجم به رابطة انسان با خدا و نقش آن در بهداشت رواني مي پردازد.
فصل ششم عوامل تهديد کنندة بهداشت روان و نقش و تعريف محروميتها و همچنين تاثير خانواده
بر سالمت رواني و مراحل متفاوت تحول را شرح ميدهد .فصلهاي هشتم تا دهم مناسبات اجتماعي،
اقتصادي و سياسي انسان و نقش آنها را در بهداشت رواني و وضعيت سازگاري افراد را در مراحل
متفاوت آموزشي بررسي ميکنند .در فصل يازدهم نيز عالوه بر نقش حکومت و نهادهاي اجتماعي در
سالمت رواني ،تاثير مهم رسانهها را در اين زمينه مورد توجه قرار داده است.
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 .37درگاهي ،حسين .بهشت سعادت در سراچه دل .تهران :نيستان 259 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :راه و رسم زندگي ،اسالم ،آموزشهاي قرآني ،احاديث ،حديث طوبي
* چکيده :کتاب حاضر از منظر اسالم و جنبههاي قرآني ،راه و رسم قرآني و سعادت و خوشبختي
در زندگي بشر را شرح داده است .نويسنده به اين منظور از احاديث پيامبران ،آيات الهي ،حديث طوبي
وصيت فرد
و همچنين تجربيات شخصي در زندگي خود بهره گرفته است .او حاصل کار را به صورت ّ
براي مخاطبان آورده است تا راهي باشد براي معنا يافتن زندگي و شادابي و شيريني آن ،به ويژه براي
جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم.

 .38ديباجي ،محمدعلي و ديگران .پرسشهاي امروز جوانان .4تهران :مدرسه 164 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :اسالم ،پرسش و پاسخ ،ادبيات نوجوانان ،روانشناسي ،آموزش ديني
* چکيده :كتاب مجموعة «پرسشهاي امروز جوانان» براي پاسخ به ترديدها ،سؤالها و ابهامات
جوانان تهيه و تدوين شده و شامل اين مطالب است :بحران هويت؛ تهاجم فرهنگي؛ حجاب؛ ازدواج .در
بحث هويت به اين موارد ميپردازد :هويت چيست؟ چرا نوجوانان دچار بحران هويت ميشوند؟ همرنگي
با ديگران؛ بحران در شناخت نفس؛ خدا فراموشي؛ زمينة خود فراموشي؛ و ...در بحث تهاجم فرهنگي،
به پرسشهايي از اين دست پاسخ گفته ميشود :ايجاد تفرقه به چه منظور است؟ شكاف و چنددستگي
در جامعه چگونه به وجود ميآيد؟ در قبال تباهسازي نسل جوان ،وظايف بقيه چيست؟ آيا پدر و مادر ،و
مسئوالن و دستاندركاران در اين زمينه مسئوليت ندارند؟ و ...در بحث حجاب هم اين پرسشها مطرح
ميشوند :آيا حجاب و پوشش و ايجاد حريم ميان زن و مرد بر اشتياقها و التهابهاي بين زن و مرد
نميافزايد؟ آيا حجاب و پوشش با آزادي منافات دارد؟ و ...سرانجام در بحث ازدواج به اين پرسشها
پاسخ داده ميشود :چرا بايد ازدواج كرد؟ آيا فلسفة ازدواج كامجويي و لذت جنسي است؟ آيا ميتوان
بهخاطر ازدواج با كسي دوست شد؟ و...
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 .39ديباجي ،محمدعلي و ديگران .پرسشهاي امروز جوانان .1تهران :مدرسه 160 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :اسالم ،ادبيات نوجوانان ،روانشناسي ،پرسش و پاسخ ،آموزش ديني
* چکيده :مجموعة «پرسشهاي امروز جوانان» براي پاسخ به ترديدها و سؤالهاي جوانان تهيه و
تدوين شدهاست و به پرسشهاي جوانان در مورد اعجاز قرآن ،نماز و نيايش ،هدف زندگي و زندگي
اخروي پاسخ ميگويد در قسمت اعجاز قرآن اين پرسشها مطرح ميشوند :معجزه يعني چه؟ چرا و
چگونه معجزه آورده ميشود؟ قرآن از چه جنبههايي معجزه است؟ قرآن چگونه تاكنون از تعريف درامان
مانده است؟ و ...در قسمت نماز و نيايش به پرسشهايي از اين دست پاسخ داده ميشود :چرا بايد نماز
بخوانيم؟ مگر خدا به عبادت ما نياز دارد؟ چه كنيم تا نماز ما مورد قبول واقع شود؟ و ...در قسمت هدف
زندگي اين پرسشها مطرح ميشوند :آيا انسان ميتواند اعتراضي كند؟ چرا من به وجود آمدهام؟ چرا
جهان به نوعي آفريده شده است كه ظلم و ستم درآن وجود داشته باشد؟ هستي چه فلسفه و هدفي دارد؟
و ...و سرانجام در قسمت زندگي اخروي به چنين پرسشهايي پاسخ گفته ميشود :چرا معاد وجود دارد؟
چرا خداوند در دنيا پاداش و اجر نميدهد؟ چرا به ياد مرگ نيستيم؟ نفخ صور چيست؟ و...

 .40ديباجي ،محمدعلي و ديگران .پرسشهاي امروز جوانان .2تهران :مدرسه 204 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :اسالم ،پرسش و پاسخ ،ادبيات نوجوانان ،روانشناسي ،وحي ،امامت ،مهدويت،
واليت فقيه
* چکيده :جلد دوم كتاب مجموعة «پرسشهاي امروز جوانان» به منظور برطرف كردن ترديدها
و ابهامات ،و نيز پاسخ به سؤاالت جوانان تهيه و تدوين شده و مواردي مانند وحي و نبوت ،امامت،
مهدويت و واليت فقيه را شرح داده است .در بخش وحي و نبوت به چنين پرسشهايي پاسخ گفته
است :بشر چه احتياجي به پيغمبر دارد؟ پيامبران چه هدفهايي را دنبال ميكردند؟ وحي و الهام چه
تفاوتي با يكديگر دارند؟ آيا حضرت خضر در زمرة پيامبران بودهاند؟ و ...پرسشهاي بخش امامت
عبارتاند از :ضرورت وجود امام چيست؟ چرا دربارة امامت و خالفت بحث ميشود؟ فلسفة ختم امامت
به حضرت مهدي (عج)چيست؟ و ...در بخش مهدويت اين پرسشها مطرح شدهاند :آيا در قرآن هم
ذكري از مهدي و قيام او به ميان آمده است؟ امام چگونه غايب است؟ اص ً
ال چرا غيبت صورت گرفت؟
و ...در بخش واليت فقيه نيز به سؤالهايي از اين دست پاسخ گفته است :سادهترين و روشنترين
دليل عقلي بر واليت فقيه چيست؟ منظور از قيد مطلقه در «واليت مطلقة فقيه» چيست؟ آيا ولي فقيه
ميتواند در اصول دين يا احكام شرعي تغييري به وجود آورد؟ و...
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 .41ديباجي ،محمدعلي .پرسشهاي امروز جوانان .3تهران :مدرسه 181 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :اسالم ،ادبيات نوجوانان ،روان شناسي ،پرسش و پاسخ
* چکيده :سومين شماره از مجموعه حاضر در چهار قسمت به بررسي مشكالت جوانان در زمينه
افسردگي ،تشويش و دلهره ،كمرويي و پرخاشگري پرداخته است .نويسندگان سعي كردهاند بعد از اين
تعريف و بررسي هر كدام از موارد و مشكالت مذكور و ميان نشانههاي آن ،علل و زمينههاي به وجود
آمدن هر كدام را ذكر كرده و راهكارهايي به منظور برطرف شدن آن ارائه دهند .مطالب كتاب بسيار
ساده و در عين حال مختصر و مفيد فراهم آمده است.

 .42ساداتيان ،علياكبر و ديگران .پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت -فيزيك سوم
دبيرستان علوم تجربي .تهران :مرآت دانش 288 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :الكتريسيتة ساكن ،جريانهاي الكتريكي ،القاي الكترومغناطيس ،آموزش فيزيك
* چکيده :اين كتاب داراي چهار فصل است و پرسشهاي آن است كه براساس سرفصلهاي
كتاب درسي تدوين شدهاند ،به دو بخش پرسشهاي آموزشي (زيرموضوعي)و پرسشهاي دورهاي
قابل تقسيم هستند .پرسشهاي آموزشي آن به ترتيب زيرموضوعات كتاب و با توجه به اهميتشان
تنظيم شدهانند و شامل پرسشهاي متنوعي در سطوح مفاهيم اوليه ،تسلط ،تجزيه و تركيب و تحليل
و خالقيتاند .تمام پرسشهاي آموزشي پاسخ تشريحي دارند و دربرگيرندة مفاهيم و نكات آموزشي
زيرموضوع مربوط به خود هستند .از پرسشهاي دورهاي ميتوان براي جمعبندي شخصي فراگيرنده يا
ارائة تكاليف از سوي دبيران استفاده كرد .اين پرسشها بدون حل تشريحي و تنها داراي كليد هستند.
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 .43عيوض نيا ،مجتبي .پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت ،فيزيك  ،3سوم رياضي و
فيزيك .تهران :مرآت دانش 368 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :ترموديناميك ،الكتريسته ساكن ،جريانهاي الكتريكي ،القاي الكترومغناطيسي،
آموزش فيزيك
* چکيده :كتاب حاضر در پنج فصل به پرسشهايي دربارة ترموديناميك ،الكتريستة ساكن،
جريانهاي الكتريكي ،مغناطيس و در انتها القاي الكترومغناطيس پاسخ گفته است .پرسشها به دو
بخش آموزشي و دورهاي تقسيم شدهاند كه همراه با پاسخنامه به دانشآموز كمك ميكنند با مطالعه و
بررسي آنها به توانمندي بااليي در پاسخ به سؤاالت برسند.

 .44كريمزاده ،شهرام .پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت /انگليسي پيشدانشگاهي.
تهران :مرآت دانش 496 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پرسشهاي چهار گزينهاي مرآت ،آزمون و تمرين،
پاسخنامةتشريحي
* چکيده :كتاب «پرسشهاي چهار گزينهاي مرآت» وسيلهاي است براي اينكه دانشآموز خود
را ارزيابي كند .اين كتاب شامل پرسشهاي چهار گزينهاي استاندارد شده همراه با پاسخ تشريحي
آنها با نگاه آموزشي است كه براساس سرفصلهاي كتابهاي درسي و متناسب با زير موضوعات
آنها تقسيمبندي شده است .همچنين در هشت فصل نگارش يافته است كه هر فصل آن داراي اين
بخشها است :دستور زبان ،سؤاالت تستي و پاسخنامة تشريحي سؤاالت.

دورة آموزش متوسطه نظری  33 10
 .45پوراميني ،محمدباقر .چلچراغ حكمت :پيامبر اسالم (ص) .تهران :كانون انديشه جوان،90 ،
 115ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،بعثت سيرة محمد ،پيامبر اسالم ،تربيت ديني
* چکيده :اين كتاب گزارشي مختصر از آراي استاد مطهري دربارة شخصيت و سيرة حضرت رسول
اكرم است كه در شش فصل با اين عنوانها تنظيم شده است :فصل اول :حيات پيامبر؛ فصل دوم:
بعثت پيامبر؛ فصل سوم :سيرة پيامبر؛ فصل چهارم :پندهاي پيامبر؛ فصل پنجم :سخنان پيامبر؛ فصل
ششم :پيامبر .استاد مطهري با رصدكردن شبههها و پرسشهاي مطرح شده دربارة حضرت ،سعي
ميكند در البهالي سخنان و نوشتههاي خود ،پاسخهاي مستدل و جامع ارائه كند .او ميكوشد از
جامعيت شخصيت پيامبر بيشتر و بيشتر بگويد و مخاطب را به سمت الگوگيري از حضرت سوق دهد.

 .46قاسمي ،فريده .تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )1سال دوم آموزش متوسطه .تهران:
گلواژه 280 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،تاريخ ادبيات ،پاسخ نامه تشريحي ،آزمون و تمرين
* چکيده :كتاب حاضر به منظور رفع مشكالت تحصيلي دانشآموزان سال دوم متوسطه رشته علوم
انساني تدوين شده است و در طي آن هشت فصل ،درس تاريخ ادبيات ايران و جهان به روشي ساده
آموزش داده شده است .كتاب حاوي اين مطالب است :مرور و خالصة درس بر اساس نمودار شبكهاي؛
پاسخ خودآزماييهاي كتاب درسي؛ بيش از  500سوال امتحاني از سراسر كشور با پاسخ تشريحي؛
بيش از  300سوال چهار گزينهاي با پاسخ كليدي؛ جدول بارمبندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال
امتحاني با پاسخ تشريحي.
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 .47خالصيزاده ،شكوفه .تاريخ ادبيات ايران و جهان ()2سال سوم متوسطه رشتههاي
علوم انساني .تهران :گلواژه 218 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،آزمون و تمرين ،پاسخنامه تشريحي
* چکيده :کتاب «تاريخ ادبيات ايران و جهان  » 2که از جمله کتابهاي علوم انساني است ،داراي
اين ويژگي است :ابتدا نموداري از رئوس مطالب هر درس با عنوان سيماي درس رسم شده است .تمام
مطالب به صورت طبقه بندي شده تنظيم شدهاند و هر عبارت ،جداگانه با يک دايره مشخص شده
است .همچنين به خودآزماييهاي هر درس پاسخ مناسب داده شده و عالوه بر آن ،در پايان هر درس
تعدادي از سؤاالت امتحاني همراه با پاسخ آنها آورده شده است .جدول نويسندگان و شعراي مندرج
در کتاب درسي به همراه آثار آنها ،بيش از  420سوال امتحاني از دبيرستانهاي سراسر کشور با پاسخ
تشريحي ،جدول بارم بندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ تشريحي آنها ،از ديگر
مزاياي کتاب محسوب ميشوند.

 .48مرادي هرنجي ،پروين .تاريخ ايران و جهان ( )1سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني.
تهران :گلواژه /نداي دانش گستر 228 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي ،تاريخ و نقد ،آزمون ،راهنماي آموزشي
* چکيده :تاريخ ايران و جهان()1سال دوم متوسطه شامل سواالت امتحاني سالهاي گذشته به
صورت فصل به فصل در راستاي اهداف آموزشي كتاب درسي تهيه و تدوين شده كه بتواند تمام
نيازهاي آموزشي دانشآموزان را با سليقههاي مختلف پوشش دهد .شيوه ارائه مطالب در اين كتاب به
اين گونه است :مرور خالصه درس به همراه حل پرسشهاي نمونة كتاب درسي؛ بيش از  540سوال
امتحاني از سراسر كشور با پاسخ تشريحي؛ طبقه بندي سواالت فرا دانش خودآزماييها و پاسخ به آنها؛
ارائه تستهاي كنكور سالهاي گذشته( سراسري ،آزاد)...جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه
سوال امتحاني با پاسخ تشريحي.
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 .49مهري ،فرشيد .تاريخ ايران و جهان ( )2سال سوم متوسطه «رشتة ادبيات و علوم انساني».
تهران :گلواژه 236 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش تاريخ ،تاريخ ايران و جهان ،پرسش و پاسخ ،نمودار شبكهاي
* چکيده :كتاب پيش رو مجموعهاي است از خالصه درسها ،سوالهاي متن درس و پاياني و
سوالهاي چهار گزينهاي با پاسخهاي تشريحي تمام قسمتهاي كتاب درسي .در ابتداي هر درس،
يك نمودار شبكهاي از موضوعات آن ارائه شده است .كتاب 27درس دارد كه در انتهاي درس سيزدهم،
دو نمونه سوال ميان ترم و در پايان درس بيست و هفتم دو نمونه سوال هماهنگ كشوري با پاسخ
آنها ارائه شده است.

 .50معصومي ،بهرام .ترانههاي عامه فارسي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 120 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :شعر عامه فارسي ،تاريخ نقد ،قالبهاي سنتي ترانه ،خيال ورزي ،آموزش ادبيات
فارسي
* چکيده :ترانههاي عامه فارسي از سنت ادبيات شفاهي سرچشمه ميگيرد و بخشي از ميراث زبان
فارسياند .سرايندگان ناشناس اين ترانه ها ،مجموعه غني را از فولکلور ايراني برآوردهاند که پيشينهاي
فراتر از نخستين مکتوبهاي زبان فارسي دارد .در اين پژوهش ،ضمن به دست دادن تعريفي از ادبيات
عامه ،ترانه در اين ادبيات ،خاستگاه و پيشينة تاريخي آن و قالبهاي سنتي ترانه بررسي شده و از
ويژگيهاي ترانه از منظر وزن ،قافيه ،مضمون و موسيقي سخن به ميان آمده است .سپس کلياتي دربارة
عناصر و خصلتهاي تشکيل دهندة ترانهها ،از قبيل واقع گرايي ،و خيال ورزي و… ارائه شده است.
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 .51چراغ چشم ،عباس .چلچراغ حكمت :تربيت .تهران :كانون انديشه جوان 87 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،فني حرفهاي و كاردانش
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،تربيت اسالمي ،بزرگان شيعه
* چکيده« :تربيت اسالمي» از عوامل اساسي و مهم خوشبختي انسان در زندگي و جهان و
رسيدن او به مطلوب نهايي و حقيقي خود ،يعني مقام قرب و خليفهاللهي است .در اين رهگذر ،آشنايي
با انديشههاي بزرگان علم و معرفت و صاحبنظران عرصة دين و تربيت كه زحمات فراواني در تبيين
و تشريح اين مباني متحمل شدهاند ،ضروري مينمايد .گردآوري انديشههاي استاد مطهري در زمينة
تربيت اسالمي ،هدف اصل اين كتاب است كه در پنج فصل با اين عنوانها نگارش يافته است .فصل
اول :كليات؛ فصل دوم :مباني تربيت اسالم؛ فصل سوم هدفهاي تربيت؛ فصل چهارم :روشها و
عوامل مؤثر بر تربيت؛ فصل پنجم :آسيبشناسي در تربيت.

 .52رضايي ،منيره .تربيت زيباييشناسي (با تاكيد بر آراء برودي) .تهران :منادي تربيت،89 ،
 256ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :ادراك زيباييشناسي ،تربيت زيباييشناسي ،رويكرد دريافت هنري ،برودي
* چکيده :به باور برخي صاحبنظران ،هنر پاية اصلي تربيت است ،اما كشمكش و رويارويي بين علم و
هنر ،عمدت ًا به چيرگي علم منتهي شده است .مهمترين عامل در ناديده گرفتن بعد زيباييشناسي زندگي
و انسان ،حاكميت بالمنازع علم بر حوزة معرفت بوده است .تبيين ماهيت معرفت و بعد زيباييشناسي
تجربه و جايگاه آن در فلسفه آموزشوپرورش و نظام تربيتي ،موضوع كتاب حاضر است .اين كتاب به
ويژه بر بررسي ديدگاه زيباييشناسي هري برودي ـ فيلسوف معاصر آموزشوپرورش ـ تمركز و تأكيد
دارد .در فصل اول ،كتاب ،مبادي فلسفي ايدة زيباييشناسي برودي مطرح شده و در فصل دوم به اركان
ايدة زيباييشناسي برودي اشاره شده است .عناصر و ابعاد تجربة زيباييشناسي و رويكردهاي تربيت
زيباييشناسي از مباحثي هستند كه در فصلهاي سوم و چهارم به آنها پرداخته شده است .ماهيت
دانش و شناخت در هنر و زيباييشناسي ،دانش صنفي و تربيت زيباييشناسي ،مالكهاي اعتبار تجربة
زيباييشناسي ،ابعاد زيباييشناسي تجربة ياددهي و يادگيري ،و داللتهاي نظرية زيباييشناسي برودي
براي فرايند ياددهي و يادگيري ،عنوانهاي فصلهاي پنجم تا نهم هستند.
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 .53بن عمر ،مفضل .توحيد مفضل (نگاهي موحدانه به شگفتيهاي آفرينش) .محمدمهدي
رضايي قم :جمال 288 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :خداشناسي ،توحيد ،تربيتديني ،امام صادق(ع) ،آفرينش
* چکيده :اسالم دين هدايت و تربيت انسان در جهت عبوديت و بندگي خداست و متون ديني،
يعني قرآن و روايات ،عهدهدار تبيين اين هدف مقدساند .كتاب «توحيد مفضل» از جمله يادگارهاي
معنوي حضرت امام صادق(ع)است كه در آن از شگفتيهاي آفرينش سخن گفته شده است .از آنجا
كه مخاطب امام در اين گفتار توحيدي ،مفضل » يكي از شاگردان امام(ع)بوده است ،طي چهار جلسه،
اين مطالب بر مفضل بن عمر جعفي امال شده است :جلسة اول :اسرار آفرينش در انسان؛ جلسة دوم:
اسرار آفرينش در حيوانات؛ جلسة سوم :اسرار آفرينش در طبيعت؛ جلسة چهارم؛ اسرار بالها و آفتها.

 .54دوك ،رابين سانتس .شخصيتهاي تأثيرگذار :توسيديد :مورخ يونان باستان .منوچهر
پزشک .تهران :ققنوس 112 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ نويسان ،يونان ،سرگذشتنامه ،ادبيات نوجوانان
* چکيده :توسيديد تاريخ نگار يوناني و نويسنده تاريخ جنگ پلوپونزي بود كه به شرح وقايع جنگ
پلوپونز بين آتن و اسپارت كه  395سال قبل از ميالد آغاز و تا  400سال پيش از ميالد ادامه داشت،
ميپردازد .وي به پدر تاريخ علمي ملقب است ،زيرا براي نخستين بار در ديباچه كتابش به تدوين
كليات معيارهاي گواهي آوري و تحليل تاريخ بر اساس علت و معلول بدون دخالت دادن نقش خدايان
ميپردازد.
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 .55تكميل همايون ،ناصر .جاده ابريشم .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 120 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :جاده ابريشم ،آموزش تاريخ ،تجارت جهاني ،راه دريايي ،راه هاي ايران
* چکيده :از قديمیترين ايام در ايران راههاي كوتاه و درازي با كاربردهاي گوناگون پديد آمده اند كه
با راههاي بزرگ قارهاي پيوند داشتهاند .يكي از راههاي بزرگ جهان«جاده ابريشم» است كه از شرق
چين(سين)تا ميانه اروپا( به ويژه شهر هاي مهم تجاري مانند ونيز)امتداد داشته است .در اين كتاب نقش
تجاري و فرهنگي اين جاده و شاخههاي آن ،مسير دريايي كه هم زمان با راههاي زميني پديد آمده بود،
چگونگي رفت و آمدها و نقل و انتقال كاالها به ويژه «ابريشم» و پايگاه هاي راهداري و شهرهاي قرار
گرفته بر اين جادهها مورد توجه بوده است.

 .56سويزي ،مهري .جاذبههاي عرفان اسالمي براي نسل جوان .تهران :منادي تربيت،
 188 ،89ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي:معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :عرفان ،جوانان و اسالم ،تربيت ديني ،خود شناسي
* چکيده :ميدانيد چرا« خود» را نمييابيم؟ چون اصال به دنبالش نيستيم .حقيقت «خود» درهرکس،
نشانهاي از خداست و ما آنقدر روي آن آوار غفلت و غريزه ريختهايم که ديگر راهي به سوي «او»
پيدا نميکند .عرفان ،مهارت پيدا کردن «خود» است و معرفت آشتي دادن آن با خداست .عرفان نه به
عنوان يک راه پاک سازي و پارسايي فردي در خلوتها ،بلکه به عنوان پديدهاي جذاب براي انسانها،
به ويژه نسل جوان مشتاق ،ميتواند داراي کارکرد اجتماعي باشد براي هويت بخشي اخالقي به
جامعه و کنترل دروني انسانها در برابر همة آن چه که شرافتها را زايل ميکند و انسانيت را از پاي
در ميآورد .کتاب حاضر جاذبههاي عرفان اسالمي را براي نوجوانان در  10فصل توضيح داده است.
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 .57طلوعي ،وحيد .جرير طبري .تهران :مدرسه 104 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :محمد بن جرير طبري ،زندگينامه ،تاريخنويسان ايراني
مورخبودن ،مفسري
* چکيده :محمد بن جرير طبري در «آمل» چشم به جهان گشود .وي در عين ّ
پرتوان نيز بود و كتاب «تاريخ طبري» را نگاشت كه در آن وقايع به ترتيب سال تنظيم شدهاند و تا
سال  302هجري را دربرميگيرد .كتاب حاضر شامل بخشهايي از شرح زندگي اين دانشمند ايراني
اسالمي است و عنوانهاي آن عبارتاند از :سال شمار زندگي ،زندگينامه ،مجموعه آثار ،گزيدة آثار،
محمدبن جرير طبري از نگاه ديگران.

 .58كاريان ،شادي و الكچي ،بهناز .جغرافيا ()2سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم
انساني .تهران :گلواژه 164 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش جغرافيا ،تست كنكور ،سواالت هماهنگ كشوري ،پرسش و پاسخ
* چکيده :جغرافيا 2سال سوم در هشت فصل مفاهيم كتب درسي را به طور كامل و مفيد ،با بياني
ساده و با نظمي خاص بررسي و ارائه كرده است .به دنبال آن نيز سواالت امتحاني هماهنگ كشوري
و استانهاي گوناگون را به طور طبقهبندي شده همگام با مطالب كتاب درسي و با پاسخهاي تشريحي
آورده است .در پايان هر فصل ،سواالت چهارگزينهاي شامل تستهاي كنكور سراسري ،دانشگاه آزاد
و تاليفي به همراه پاسخ آورده شده است .در انتهاي كتاب دو آزمون پايان نيم سال با پاسخ تشريحي
ارائه شده است.
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 .59ماسينيون ،لويي .جغرافياي تاريخي كوفه .عبدالرحيم قنوات تهران :سازمان مطالعه و تدوين
كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 126 ،88 ،،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :كوفه ،جغرافياي تاريخي ،تاريخ اسالم ،آموزش جغرافيا
* چکيده« :كوفه يكي از شهرهاي اسالمي است كه جايگاه ويژهاي در تاريخ اسالم دارد .كوفه
روبهروي «حيره» واقع شده است؛ جايي كه دماغهاي از شن به صورت عمودي به فرات نزديك
ميشود .بين زميني هموار و آبگير در شرق و زميني خشكسار و پست كه در مغرب آن قرار گرفته است،
كوفه از حيره به فرات نزديكتر است »...اين كتاب ترجمة فارسي اثري است از ماسينيون ،مستشرق
مشهور فرانسوي .نويسنده كتاب را با تأسيس كوفه شروع كرده و سپس راهها ،قبرها ،محلهها ،نقشة
اقتصادي شهر ،داراالماره ،ميدان ،مسجد جامع و ديگر مساجد كوفه ،محلة مشهور كناسر ،نجف و مزار
امام علي(ع)را معرفي كرده است.

 .60ناطقي ،اكرم .جغرافياي جامع شامل آموزش كامل مباحث كتاب درسي در قالب ايستگاههاي
درس و نكته .تهران :كانون فرهنگي آموزش 420 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :آموزش جغرافيا ،آلودگي هوا ،نواحي ساحلي ،نواحي كوهستاني ،نواحي گرم و
خشك ،نواحي گرم و مرطوب ،نواحي قطبي ،مدلهاي جغرافيايي
* چکيده :اين كتاب در سه بخش نگارش يافته است كه بخش اول آن به جغرافياي سال دوم ،بخش
دوم آن به جغرافياي سال سوم ،و بخش آخر آن به جغرافياي سال چهارم اختصاص دارد .هر بخش
كتاب داراي چند فصل و هر فصل دربرگيرندة يك يا چند درسنامه است .در هر درسنامه تقريب ًا
تمام نكات كليدي درس به صورت ساده و روان بيان شده و نكات مهم درس براي سهولت يادگيري
به صورت چارت و نمودار آورده شده است .در پايان هر درسنامه براي تمام نكات ،پرسشهاي
چهارگزينهاي تأليفي و كنكورهاي سراسري ،آزاد و آزمايشي سنجش ذكر شده است .در انتهاي كتاب
نيز پرسشهاي تصويري و تأليفي جامع به همراه پاسخنامة آنها آورده شده است.
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 .61بازوبندي ،محمدحسن .جغرافياي كنكور .تهران :خيلي سبز 296 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :آموزش جغرافيا،تست كنكور ،پاسخ نامه تشريحي
* چکيده :كتاب پيش رو در سه بخش به جغرافياي سال دوم ،جغرافياي سال سوم و جغرافياي
پيشدانشگاهي ميپردازد .هر كدام از اين بخشها خود به دو بخش درسنامه و تست تقسيم شده است.
در بخش درسنامه به تمام نكات مهم موجود در كتاب درسي به صورت طبقه بندي شده اشاره شده
است .به عالوه ،نقشه ها و نمودارهاي مهم موجود در كتاب درسي در البه الي درس نامههاگنجانده
شدهاند .تستها نيز از ساده به مشكل تنظيم شدهاند و منتخبي از سواالت كنكور سراسري و آزاد در
انتهاي مجموعه تستها آورده شده است .آخر كتاب به پاسخهاي تشريحي تستها اختصاص دارد.

 .62تا ،نگوك چاو .جمعيتشناسي در برنامهريزي آموزشي .محمدرضا كرامتي تهران:
دانشگاه تهران 160 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :برنامهريزي آموزشي ،جمعيتشناسي ،توصيف آماري ،تحليل دادهها
* چکيده :كتاب حاضر به منظور تبيين اهميت كار جمعيتشناسي براي برنامهريزي آموزشي در
تمامي سطوح تدوين شده است .با خواندن كتاب ،با مشكالتي كه افراد ناآگاه در حوزة جمعيتشناسي
برنامهريزي آموزشي با آنها روبهرو ميشوند ،آشنا ميشويم .در صورت دسترسي برنامهريزان به
دادههاي آماري ،آنها قادرند مشكالت مذكور را برطرف كنند .هدف كتاب شفافسازي مفاهيم و
ارائة سازمان يافتة فرايندهاي فني جمعيتشناسي به افراد غيرمتخصص است .بر همين اساس ،اين
كتاب ماهيتي كاربردي دارد و به منظور استفادة مستقيم مديران و برنامهريزان آموزشي تهيه و تدوين
شده است .اين كتاب در هفت فصل نگارش يافته است .عنوانهاي برخي فصلهاي آن عبارتاند
از :ساختار جمعيت و تأثير آن بر آموزشوپرورش؛ تغييرات جمعيتي و تأثير آن بر برنامهريزي آموزشي؛
مرگ و مير؛ ظهور بيماري ايدز و تأثير آن بر جمعيتشناسي و توسعة آموزشي؛ پيشبيني نرخ ثبتنام
در مدارس و ارقام مربوط با آن.
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 .63رحيمي ،عباس .جوان ،دين ،سياست .قم :جمال 112 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :واليت فقيه ،پرسش و پاسخ ،تربيت ديني ،آزادي
* چکيده :کتاب پيشرو گفتگويي در مورد سه اصل مهم انقالب و قانون اساسي است ،که از جمله
مسائل روزاند و اذهان بسياري را به خود مشغول ساختهاند « :واليت فقيه» « ،دخالت دين در سياست
و حکومت» و « آزادي» مباحث موجود در کتاب ،بسيار ساده و روان بيان شدهاند تا جوانان و نوجوانان
به آساني به عمق آن دست يابند.

 .64سيف ،هادي .چلچراغي در تاريكي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،89 ،
 368ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان
مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :تاریخ
* کلمات کليدي :علي اکبر صنعتي ،زندگينامه ،پيکرتراشي ،نقاشان ايراني
* چکيده :بيبي براي اينکه حسن خان را اميدوار کند ،با حالت شادي ظاهري رو به او کرد و گفت:
«سيدعلي اکبرم خدا را شکر دوست دارد نقاش بشود .دل و جانش رنگ آميزي با مداد رنگي است.
پول و پله که داشتم ،برايش يک جعبه مداد رنگي خريدم »....حسن خان با رضايت سرش را تکان
داد و گفت« :اين جا هم همه سر و کارشان با پودرهاي رنگي است .استعدادش گل ميکند ».کتاب
حاضر بر پاية شرح زندگي سيدعلي اکبر صنعتي ،استاد نقاش و مجسمه ساز نگارش يافته است که روز
دهم ارديبهشت  1294با بهار به دنيا آمد و در دهم ارديبهشت  1385به بهشت رفت .بهار آقا را برد و
هنر ايران خزان زده شد.
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 .65عزلتي مقدم ،فاطمه .حجاب و عفاف .قم :موسسه بوستان كتاب 80 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :حجاب ،عفاف ،تربيت ديني
* چکيده :عفاف ،حاصل« حجاب» و فروبستن ديدگان از نگاه حرام است .اين مرواريد ارزشمند و
سرماية بيبديل هيچگاه نبايد خدشهدار شود ،زيرا براي فرد و اجتماع خسارتبار است .چگونگي حفظ
حجاب و عفاف ،آفات آن و عوامل بدحجابي از موضوعاتي است که اثر حاضر به آنها پرداخته است.

 .66شعباني ،ابوالقاسم .حسابان (كتاب كار) .تهران :خيلي سبز 224 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :حسابان ،آزمون وتمرين ،آموزش رياضي
* چکيده :اين كتاب به دانشآموزان كمك ميكند مفاهيم درس را به كمك حل مسئله بياموزند .در
واقع هدف آن تقويت ارتباط بين دانشآموزان و منابع درسي با تكيه بر حل مسئله است .در اين كتاب
مسائل در سه سطح«ساده و نسبتا ساده» « ،متوسط و كمي دشوار»« ،دشوار» طراحي شده اند و تمامي
مسائل داراي جواب هستند .همچنين ،مسائل دشوار و كمي دشوار داراي راهنمايي حل هستند تا اندكي
از دشواري آنها كاسته شود .در سراسر كتاب سعي بر آن بوده است كه ضمن پوشش دادن به زير
موضوعهاي كتاب درسي ،متناسب با سطح آموزش و استعدادهاي فردي آنها فراهم شود.

 44فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .67معتمدي ،شادي .حسابان سال سوم رياضي فيزيك .تهران :كادر 132 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :حسابان ،آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،مسائل كاربردي
* چکيده :كتاب حاضر منطبق بر مطالب كتاب درسي جديد تنظيم شده است و مطالب هر فصل
آن به زير مجموعههايي تقسيم شده است .به عالوه در هر قسمت سواالت از آسان به مشكل منطبق
با مثالها ،فعاليتها و تمرينهاي كتاب درسي جديد تدوين شدهاند كه حل آنها فهم مطالب كتاب را
براي دانشآموزان آسان ميكند .حل مسائل كاربردي موجود در هر فصل در آمادگي دانشآموزان براي
امتحانات نهايي نقش بسزايي دارد .مسائل تكميلي آخر هر فصل نيز با مسائل كتاب انطباق دارند ،اما با
عمق بيشتري به مفاهيم و مطالب ميپردازند.

 .68عبداللهي ،مهدي .چلچراغ حكمت :خداشناسي .تهران :كانون انديشه جوان 112 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،خداشناسي ،اسالم ،مجموعهها
* چکيده :اين كتاب كوشش مختصري است دربارة آنچه در اصطالح حكيمان مسلمان «الهيات
بالمعني االخص» خوانده ميشود .نويسنده كوشيده است در زمينة شناخت خداوند و صفات و افعال او
بيان كند .وي ابتدا به اين بحث پرداخته است كه آيا اص ً
ال شناخت خدا براي بشر خاكي امكان دارد يا
نه .آنگاه به نقد ديدگاه كساني را كه منكر امكان معرفت به خداوند متعال هستند ،پرداخته است .پس
از روشن شدن امكان خداشناسي ،فوايد و كاركردهاي خداشناسي را بررسي كرده و سپس مفهوم خدا
را از ديدگاههاي مختلف و تصورات انسانها از واژة خدا را بيان داشته است.
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 .69حيدري ،غالم .از ايران چه ميدانم :خرمشهر .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 120 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :خرمشهر ،بنادرايران ،خليج فارس ،آموزش تاريخ
* چکيده :خرمشهر يکي از شهرهاي مهم استان خوزستان و نخستين بندر ايران است که در ساحل
شمالي خليج فارس در آخرين نقطة سر حد غربي کرانة خوزستان و در ساحل شرقي رود کارون قرار
محمره ناميده ميشد .در اين کتاب سعي شده است در چهار فصل
دارد و تا سال  1314خورشيدي
ّ
تاريخچة اين بندر و آنچه از آغاز تاکنون از سر گذرانده يا بر سرش آوردهاند ،شرح داده شود .عنوانهاي
فصلهاي کتاب از اين قرارند :فصل يکم :نام و نشان ،طبيعت و اقليم؛ فصل دوم :تاريخ و يادمان
تاريخي؛ فصل سوم :جامعه و فرهنگ؛ فصل چهارم :اقتصاد

 .70عربلو ،احمد .خواجوي كرماني .تهران :مدرسه 101 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :شاعران ايراني ،ادبيات نوجوانان ،شعر فارسي.
* چکيده :كمالالدين ابوالعطاء محمود بن علي بن محمود ،معروف به «خواجوي كرماني» از مشاهير
شعرا و عرفاي قرن هشتم هجري قمري است .وي را نجلند شعرا ،خالق المعاني ،ملكالفضالء
خواجوي كرماني نيز مينامند .او يكي از كثيرالشعرترين شاعران زبان فارسي است و از جمله شاعراني
است كه در زمان حياتش ،ديوان او جمعآوري شد .در كتاب حاضر ،بخشي از زندگي و آثار اين شاعر
ايران اسالمي بيان شده كه شامل سال شمار زندگي ،زندگينامه ،پيوستها ،مجموعة آثار ،توضيح
اعالم و منابع است.

 46فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .71چايلدز ،اي ،اچ .داستان انرژي هستهاي .محمدتقي معاونيان تهران :شورا 56 ،88 ،ص
* قطع:رحلي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :انرژي اتمي ،سوخت سنگوارهاي ،نيروگاه هستهاي ،تأمين انرژي
* چکيده :در آيندهاي نه چندان دور تمامي ذخاير نفت سنگوارهاي (نفت ،ذغالسنگ و گاز طبيعي)
مصرف و نهايت ًا تمام ميشود .بنابراين ،جهان تشنة انرژي ،بيش از پيش به انرژي هستهاي وابسته
خواهد شد .اين كتاب به بحث دربارة آخرين منبع انرژي كرة زمين ،چگونگي كشف و توسعة آن،
كاربرد انرژيهاي متفاوت ،نيروگاههاي هستهاي ،سوخت هستهاي ،فراوري سوخت هستهاي ،و عناصر
تشكيلدهندة سوخت هستهاي و نيروگاههاي هستهاي آينده ميپردازد.

 .72موريسون ،ايان .در آمدي بر نجوم و كيهانشناسي .غالمرضا شاهعلي شيراز :ارم شيراز،
 440 ،89ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :فیزیک
* کلمات کليدي :آموزش نجوم ،كيهانشناسي ،منظومة شمسي ،ستارگان ،فيزيك
* چکيده :كتاب حاضر حاوي سخنرانيهاي نويسنده براي دانشجويان سال اول فيزيك و ستارهشناسي
در دانشگاه «منچستر» است .از معدود كتابهايي است كه موضوعات متفاوت را در حد مقدماتي به
خوبي مطرح كرده است .همچنين آخرين نظريات ،دستاوردها و نوآوريها در زمينة فيزيك و نجوم
معرفي شدهاند .كتاب شامل اين مباحث است :ستارهشناسي ،دانشي بر پاية مشاهدات؛ منظومة شمسي
و سيارهها؛ سيارات فراخورشيدي؛ مشاهدة جهان ،ويژگيهاي ستارگان؛ تحولستارهاي؛ زندگي و مرگ
ستارگان؛ كهكشانها و ساختار جهان در مقياس بزرگ؛ كيهانشناسي؛ مبدأ تحول جهان .پايان بخش
كتاب واژهنامة فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي است.
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 .73جهانبزرگي ،احمد .درآمدي بر نظريه دولت در اسالم .تهران :كانون انديشه جوان،88 ،
 160ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي ،معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :اسالم و دولت ،واليت فقيه ،مجتهدان و علما ،نظري ه دربارة واليت فقيه
* چکيده :از آنجا كه «واليت فقيه» بر جامعه ،نقطة كانوني نظرية دولت در اسالم است ،درست به
همين خاطر ميبايد مورد بررسي عميق و گسترده قرار گيرد .نويسنده قصد دارد در اين كتاب به مباحثي
چون :زمينة تاريخي نظرية واليت فقيه در نخستين سالها و سالهاي بعد كه هر كدام شامل نظريهها
و فصلهايي مانند نقش نيروهاي فكري؛ اجتماعي در تطور نظريه واليت فقيه ،تولد و رشد علم دين،
زيد بن علي فقيه قائم ،آغاز غيبت كبري نقطه عطف آغازين ،نفي واليت فجر ،مشروطه مشروعه بديل
اضطراري و ...ميپردازد.

 .74متين ،پيمان .از ايران چه ميدانم :درفش ايرانيان .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :پرچمها ،تاريخ ايران ،درفش كاوياني ،آموزش تاريخ
* چکيده :درفش ،پرچم ،بيرق يا هر نام ديگري كه برآن گذاشته شود از جمله رمزگانها يا نشانهها
به شمار مي رود .نشانه ،مجموعهاي است نظامهاي عالمتي كه در آن پيام يا پيامهاي رازگونهاي نهفته
است كه با مشاهده و دقت در آن نشانه و با به كارگي قدرت انتزاعي ذهن ميتوان وجود آن پيام را درك
و تا اندازه اي با آن ارتباط برقرار كرد .اما آن چه بيشتر از همه اهميت دارد ،كاركرد نشانهها است .هدف
اصلي اين كتاب بررسي پيام موجود در رسانهاي چون درفش است و هويت دارندگان آن و پيامدهاي
ارزشي ،مثبت و متعالي را در اين ارتباط دنبال ميكند.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .75اناري ،شهاب .درك متن به زبان ساده .تهران :مبتكران /پيشروان 224 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،متنخواني ،درك مطلب ،آزمون و تمرين
* چکيده :متنخواني و درك مطلب در امتحانات زبان و بهويژه در كنكورهاي سراسري و آزاد بسيار
مهم است .اين كتاب قصد دارد مهارتهاي متنخواني را به دانشآموزان بشناسند تا بتوانند سريع و
مؤثر بخوانند .در بخش اول كتاب ،مهارتهاي اصلي متنخواني آموزش داده شدهاند .البته آشنا بودن با
مهارت موفقيت را تضمين نميكند ،بلكه بايد با تمرين فراوان بر مهارتهاي آموزش داده شده تسلط
يافت .لذا براي خواندن متون فراوان و تمرين روي مهارتهاي آموزش داده شده ،در بخشهاي دوم و
سوم كتاب متنهاي درك مطلب فراواني ارائه شدهاند.

 .76معتمدي ،كامران .درك مطلب انگليسي كنكور .تهران :بين المللي گاج 296 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،متون درك مطلب ،سؤاالت كنكور Cloze test
* چکيده :پاسخگويي به سؤاالت درك مطلب و « »Cloze testهمواره مشكلي جدي براي
داوطلبان كنكور محسوب ميشده است .چاره چيست؟ بايد متون متفاوت درك مطلب را به دقت خواند
و نقاط ضعف خود را برطرف ساخت .همچنين الزم است با تمرين مناسب و مداوم اعتماد به نفس خود
را باال ببريم .اين كتاب شامل دو بخش است :بخش اول مجموعهاي از  110متن درك مطلب كنكور
سالهاي گذشته است و بخش دوم داراي  110متن  Cloze testكنكور است .در پايان هر بخش
ترجمة متون آمده است .به عالوه ،تمامي متون به سه سطح مبتدي ،متوسط و پيشرفته تقسيمبندي
شدهاند .در پايان كتاب آزموني شامل سؤاالت كنكور  1386و  1387به همراه پاسخنامة كليدي ارائه
شده است.
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 .77اسكندري ،محبوبه .دريا در دريا .شيراز :ايالف 64 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :خداشناسي ،اسالم ،تربيت ديني ،خودشناسي ،سفرة نور
* چکيده« :همة ما مهمانيم ،مهمان دنيا؛ البته نه براي هميشه ،فقط براي چند روزي .در اين
مهمانسراي فريبندة دنيا ،سفرههاي رنگارنگي گسترده شدهاند .اما همة ما خوب ميدانيم كه يك
سفرة گستردهتر و با بركتتر از بقية سفرهها هست و آن «سفرة نور» است .بنابراين چه ايرادي دارد بر
سر سفرة نور الهي كاسه به دست باشيم؟» كتاب حاضر قصد دارد در  14صرف ما را آرام آرام با خود و
شناخت خود آشنا سازد تا توسط خود به خداشناسي و شناخت او برسيم.

 .78بابايي ابوسرايي ،ايرج .روانشناسي براي بهتر زيستن :شامل كاوشهاي روانشناسي در
يادگيري پايدار ،حافظه برتر .تهران :كتاب آوا /تمثيل 344 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :روانشناسي عملي ،حافظه ،يادگيري ،انگيزش و هيجان ،مشكالت رواني ـ
اجتماعي
* چکيده :نويسنده در دو فصل مباحث مهم روانشناسي را مورد بررسي قرار داده و كاربردهاي عملي
هر يك از موضوعات مورد بحث را براي پژوهشگران و دانشجويان و ديگر مخاطبان شرح داده است.
به عالوه ،با استفاده از ديدگاههاي روانشناسان و متخصصان روانكاوي ،براي حل مسائل و مشكالت
رواني ـ اجتماعي راهكارهاي عملي توصيه كرده است .علم روانشناسي و جايگاه آن ،كاوشهاي
يادگيري در روانشناسي ،حافظه و فراموشي ،هوش و استعداد برتر ،احساس و ادراك ،انگيزش و
هيجان ،ناكامي و تعارض شخصيت ،آسيبشناسي رواني ـ اجتماعي و روانشناسي شاد زيستن ،از
جمله مباحث مطرح در اين كتاب هستند.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .79دهقان طرزجاني ،ناهيد .روانشناسي سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني .تهران:
گلواژه 124 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :آموزش روانشناسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :اين كتاب در راستاي تداوم يادگيري دانشآموزان و افزايش كيفيت عملكرد آنان در
پاسخگويي به سؤاالت مفهومي و فرادانش در امتحانات نيمسال ،پايان سال و كنكوري نگارش يافته
و چهار فصل دارد .نويسنده كوشيده است ،مفاهيم كتاب را بهطور كامل ،دستهبندي شده ،قابل درك
و با نظم خاصي ارائه كند .در پايان هر فصل ،سؤاالت مربوط به آن با پاسخ كام ً
ال تشريحي در اختيار
دانشآموزان عزيز قرار گرفته است .كتاب با  400سؤال مفهومي به همراه پاسخ تشريحي به منظور
تثبيت مفاهيم ،و نيز پرسشهاي چهار گزينهاي از كنكور سالهاي گذشته (سراسري و آزاد)به همراه
پاسخنامه پايان مييابد.

 .80مصطفوي ،شبنم .روانشناسي كنكور .تهران :خيلي سبز 184 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :رشد ،فرايندهاي شناختي ،سالمت رواني ،اختالل رواني ،تستهاي طبقهبندي
شده ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :كتاب «روانشناسي كنكور» ،در هر فصل داراي يك خالصة درس است كه در آن تمام
مطالب كتاب درسي توضيح داده شده است .در بخشهايي از درسها هم كه از اصطالحاتي استفاده
شده كه دانشآموز با آنها كمتر آشناست ،توضيح بيشتري داده شده است .تستها ،طبقهبندي شده
براساس درجة سختي آنها ،عنوانبندي شده و اكثراً مفهومي و تركيبي هستند .در بخش آخر ،هم
پاسخنامة كليدي و هم پاسخنامة تشريحي آورده شده است.
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 .81شيشه براصفهاني ،نيلوفر .روانشناسي ويژه داوطلبان كنكور و دانشآموزان سوم انساني
شامل آموزش كامل مباحث كتاب درسي در قالب ايستگاههاي درس و نكته .تهران :همگامان /كانون
فرهنگي آموزش 236 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :درسنامه ،چارت و جدول آموزشي ،پرسش چهارگزينهاي ،آموزش روانشناسي
* چکيده :اين كتاب از درسنامههايي شكل گرفته است كه مهمترين مباحث درسي را بهطور
طبقهبندي شده و در قالب چارت و جدول آموزشي ارائه ميدهند .در پايان هر درسنامه ،تعدادي
پرسش چهار گزينهاي از مؤلف و كنكورهاي سراسري ،آزاد و آزمايشي سنجش ارائه شدهاند تا فراگيرنده
ميزان آموختههاي خود را با پرسشهاي چهارگزينهاي ارزيابي كند .از ويژگيهاي اين كتاب ميتوان به
ارائة جدول آموزشي به منظور مقايسه و بررسي شباهتو تفاوت در نظريهها و رويكردها ،و همچنين،
بهكارگيري تصوير و عكس آموزشي در نظريههاي گوناگون به منظور مقايسه كردن و بهره گرفتن
فراگيرنده از حافظة ديدارياش اشاره كرد.

 .82درستي ،غالمرضا .زبان فارسي ( )3سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني .تهران:
گلواژه 252 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش فارسي ،دستور زبان ،پرسش و پاسخ ،آرايههاي ادبي
* چکيده :زبان شيرين و غني فارسي که نگهبان فرهنگ و تمدن ما است ،از پيشرفتهترين و
ارزشمندترين زبانهاي جهان است .بنابراين بر دانشآموزان عزيز فرض است که به خوبي قواعد و
دستور زبان فارسي را فرا گيرند تا بتوانند با ادبيات گسترده اين مرز و بوم و لطايف آن آشنا شوند و آن
را درک کنند .کتاب حاضر نيز به گونهاي تدوين شده است که دانشآموزان را به سوي يادگيري بهتر
هدايت ميکند .در اين کتاب در آغاز هر درس« سيماي کلي آن» ارائه شده است تا دانشآموز از همان
ابتدا بداند با چه مفاهيمي سر و کار دارد .سپس متن درس به صورت بخش -بخش توضيح داده شده و
آنگاه خودآزماييهاي درس با پاسخ آمده است .در پايان هر درس نيز گزيدههایي از سواالت امتحانات
نهايي به همراه پاسخ تشريحي آنها آورده شده است.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .83رضاييفر ،مريم .زبان انديشه ويژه پيشدانشگاهي و كنكور .مشهد :ضريح آفتاب 308 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،دستور زبان ،واژگان انگليسي ،مهارت خواندن
* چکيده :كتاب كه در پيش رو داريد ،مجموعهاي است كه مي تواند به عنوان كتاب كمك آموزشي
در اختيار دانشآموزان قرار بگيرد و به ارتقاي مهارتهاي خواندن و درك مطلب آنان و توانمند كردن
هر چه بيشتر شان در به كار گيري صحيح لغتها در جمله كمك كند .ذكر نكتههاي الزم براي
يادگيري سريع تر كتاب درسي ،بيان واژههاي مهم و جديد كتاب درسي و كاربرد آنها در جمالت
گوناگون با ذكر مثال ،بيان نكتههاي دستور زباني به روش بسيار ساده و جامع ،طراحي سواالت تستي
دستور زبان مطابق با موارد ذكر شده از جمله مزاياي اين كتاب هستند.

 .84معتمدي ،كامران .كتاب كار زبان انگليسي ( )1سال اول دبيرستان .تهران :بين المللي گاج،
 152 ،88ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،درك
مطلب
* چکيده :بخشهاي گوناگون اين كتاب براساس عناوين آزمون پايان نيمسال زبان انگليسي ،مصوب
وزارت آموزشوپرورش ،تهيه و تنظيم شدهاند .هر بخش داراي تمرينات متنوع در مورد موضوعات
متفاوت درسي است و دانشآموزان ميتوانند با انجام اين تمرينات ،ضمن آشنايي بيشتر با سؤاالت
آزمون پايان نيمسال و آزمونهاي كالسي ،ميزان درك خود را نسبت به درك زبان انگليسي باال ببرند.
هر درس كتاب شامل واژگان ،دستور زبان ،درك مطلب ،نقشهاي زباني ،تلفظ و ديكته است.
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 .85معتمدي ،كامران .كتاب كار زبان انگليسي ( )2سال دوم دبيرستان .تهران :بين المللي گاج،
 136 ،88ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،دستور زبان
* چکيده :كتاب كار حاضر كه براي كتاب زبان انگليسي سال دوم دبيرستان تهيه شده ،حاوي
تمرينات متنوع در مورد موضوعات گوناگون درسي است .دانشآموزان ميتوانند با انجام اين تمرينات،
ضمن آشنايي بيشتر با سؤاالت آزمون پايان نيمسال و آزمونهاي كالسي ،ميزان درك خود را نسبت
به درس انگليسي باال ببرند .كتاب شامل هفت درس است كه هر درس آن داراي يك آزمون اصلي،
آزمونهاي نمونة جامع و توضيحات گرامي است.

 .86معتمدي ،كامران .كتاب كار زبان انگليسي( )3سال سوم دبيرستان .تهران :بين المللي گاج،
 152 ،88ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
* چکيده :كتاب حاضر داراي شش درس است و هر درس آن شامل اين بخشهاست :واژگان،
دستور زبان ،درك مطلب ،نقشهاي زباني ،تلفظ ،ديكته و جدول افعال بيقاعده .ضمن ًا در هر قسمت
تمرينهاي متنوعي كه بيشتر جنبة آموزشي دارند ،گنجانده شدهاند.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .87جعفرزاده ،حسين .زبان انگليسي  :2مجموعه سواالت درسبهدرس و طبقهبندي شده زبان
سال دوم دبيرستان .تهران :ضريح آفتاب 140 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،سؤاالت طبقهبندي شده ،راهنماي آموزش
* چکيده :كتاب انگليسي  2شامل مجموعهاي از سؤاالت طبقهبندي شده و درس به درس امتحانات
سال دوم دبيرستان است .از ويژگيهاي آن آشنا ساختن دانشآموزان با انواع سؤاالت آزمونهاي
گوناگون است .كتاب داراي هفت درس است و در پايان يك نمونه سؤاالت خرداد ماه از كل كتاب
آورده شده است.

 .88معتمدي ،كامران .زبان انگليسي جامع كنكور(تست ميكروطبقهبندي) .تهران :بين المللي
گاج 352 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،فهرست واژگان ،سؤاالت كنكور
* چکيده :كتاب حاضر تأليفي است شامل سه كتاب انگليسي پيشدانشگاهي  1و  2و زبان انگليسي
( )2و براي آن دسته از داوطلباني كه فرصت مطالعة آن سه كتاب را نداشتهاند ،تهيه و تدوين شده
است .كتاب داراي چهار بخش به اين شرح است :بخش اول به دستور زبان پيشدانشگاهي اختصاص
دارد و شامل درس ،تست و يك آزمون است .بخش دوم به واژگان پيشدانشگاهي مربوط ميشود و
يك فهرست واژگان ،حدود  120تست براي هر درس ،و يك آزمون جامع دارد .بخش سوم به متون
داراي جاهاي خالي ()Cloze testو درك مطلب اختصاص دارد و حاوي نيمي از سؤاالت كنكور
است .بخش چهارم به كتاب زبان انگليسي سوم دبيرستان اختصاص دارد و  20درصد سؤاالت كنكور
را دربرميگيرد.
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 .89بابايوسفي ،سعيد .زبان انگليسي سال سوم دبيرستان و پايههاي مرتبط شامل آموزش كامل...
تهران :همگامان /كانون فرهنگي آموزش 180 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين،دستور زبان
* چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعهاي طبقهبندي شده و جامع از نمونه سؤاالت امتحان نهايي
هماهنگ و سؤاالت تأليفي ،كنكور سراسري و كنكور دانشگاه آزاد با پاسخهاي كام ً
ال تشريحي است.
همچنين ،آزمون كامل مباحث ،معني واژگان و اصطالحات ،دستور زبان و بيش از  800پرسش چهار
گزينهاي با پاسخهاي آنها در كتاب آمده است .كتاب شامل شش درس است كه هر درس داراي اين
بخشها است :واژگان و اصطالحات؛ دستور زبان؛ سؤاالت چهار گزينهاي؛ درك مطلب؛ .Cloze test

 .90اشرفي ،شهناز .زبان فارسي ( )1سال اول دبيرستان نظري ،فني و حرفهاي ،كارو دانش.
تهران :گلواژه 220 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي:اول متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،پرسش و پاسخ ،دستور زبان ،پاسخنامه تشريحي ،زبان شناسي
* چکيده :کتاب«زبان فارسي »1از مجموعه کتابهاي طبقه بندي شدة گل واژه ،شامل  28درس
است و به مباحثي چون زبان شناسي ،دستور زبان ،آيين نگارش و امال ميپردازد .هر بخش کتاب داراي
آموزش کامل و طبقه بندي شده يک درس و پاسخ خود آزماييهاي کتاب درسي است .بيش از 340
سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشريحي ،آزمونهاي تشريحي و چهار گزينهاي در پايان هر
چهار درس کتاب همراه با پاسخ ،جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ
تشريحي از ديگر مزاياي کتاب هستند.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .91ملكمحمدي ،محمدرضا .زبان فارسي ( )3انساني سال سوم دبيرستان .تهران :بين المللي
گاج 352 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم علوم انساني
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،تست کنکور ،پرسش و پاسخ ،دستور زبان
* چکيده :مجموعة حاضر داراي چهار مبحث کلي است که تمام مطالب درسي و سواالت متن،
فعاليتها و خودآزماييهاي کتاب درسي را پوشش ميدهد .هر درس به ترتيب شامل اين بخشها
است :1 :درسنامهاي جامع به همراه پرسشهاي چهارگزينهاي تاليفي با پاسخهاي تشريحي؛  :2بررسي
خودآزماييها ،بياموزيم و فعاليتهاي مهم کتاب درسي؛  :3پرسشهاي چهارگزينهاي کنکورهاي
سراسري ،آزاد ،آزمايشي ،سنجش ،المپياد ادبي و جامع علمي -کاربردي با پاسخهاي تشريحي؛  :4نمونه
سوالهاي امتحاني هماهنگ کشوري با پاسخهاي تشريحي

 .92پورباقريان ،احمد .زبان فارسي ( )3سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي -رياضي .تهران:
گلواژه 236 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي و تجربي ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،دستور زبان ،پاسخنامة تشريحي ،پرسش و پاسخ
* چکيده :کتاب حاضر که در  24درس طبق ضوابط کتابهاي درسي سال سوم متوسطه تدوين
شده ،داراي چهار بخش با اين عنوانها است .زبانشناسي؛ امال؛ نگارش؛ دستور زبان .همچنين بعد از
هر چهار درس آزموني همراه با تشريح کامل درس با مثالهاي متعدد ارائه شده است .به عالوه ،کتاب
داراي يک خودآزمايي و بيش از  360سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخنامة تشريحي و جدول
بارم بندي امتحانات است.
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 .93پورباقريان ،احمد .زبان فارسي ( )2سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري ،فني و حرفهاي،
كاردانش .تهران :گلواژه 232 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه رياضي و تجربي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،دستور زبان ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :کتاب حاضر تمامي مطالب کتاب زبان فارسي( )2را اعم از متن درس ،فعاليتها و
خودآزماييها در بر ميگيرد و داراي چهار بخش است؛ دستور زبان فارسي؛ نگارش؛ زبان شناسي؛
امال .در اين کتاب سعي شده است تا حد امکان مباحث به صورت کامل با نمودارهاي سبکهاي
تجزيه و تحليلهاي گوناگون توضيح داده شوند .مواردي هم چون خالصههاي درس به صورت
نمودار شبکههاي و توضيح آن در کادرهاي جداگانه به صورت کامل و واضح با مثالهاي متعدد و
کاربردي ،ارائة سؤاالت امتحاني مربوط به هر درس در پايان آن درس و بالفاصله ارائه جواب کامال
تشريحي آن سؤالها « ،خود را بيازماييد تشريحي» و « خود را بيازماييد چهارگزينهاي» به تحقق اين
امر کمک ميکنند.

 .94كياساالر ،رضا .زبان كنكور پيشدانشگاهي و زبان  .3تهران :شبقره 320 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،دستور زبان
* چکيده :كتاب حاضر عالوه بر شرح دستور زبان و واژگان كتاب زبان انگليسي  3و ارائة تعدادي
متنهاي درك مطلب ،حاوي مجموعهاي از فعاليتهاي متنوع است كه براساس هدفهاي برنامة
درسي طراحي شدهاند .تشريح كامل مباحث دستور زبان پيشدانشگاهي و پاسخ به بيش از 2000
تست تأليفي دستور زبان و واژگان و تستهاي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد سالهاي اخير ،از جمله
مزيتهاي اين كتاب هستند.
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 .95اصغري تاري ،محسن .زبان و ادبيات فارسي ( )2دورة پيشدانشگاهي .تهران :گلواژه،
 141 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي ،آزمون ،پاسخ ،راهنماي آموزش ،دوره متوسطه
* چکيده :مجموعه كتابهاي طبقه بندي شدة گل واژه شامل آموزش كامل و طبقه بندي شدة
متنهاي شعر و نثر به همراه پاسخ خودآزماييهاي كتاب درسي و همچنين داراي بيش از  420سوال
امتحاني از سراسر كشور با پاسخ تشريحي با بيش از  200پرسش چهارگزينهاي از كنكور سالهاي
گذشته و جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ تشريحي جهت برآورده
نمودن نياز دانشآموزان در رابطه با زبان و ادبيات فارسي 2و آماده كردن آنها براي امتحانات پايان
سال تدوين شده است كه بسيار جامع و متنوع ميباشد.

 .96فرحناك ،شعله .زيستشناسي و آزمايشگاه ( )1سال دوم دبيرستان .تهران :مزيناني،89 ،
 252ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه تجربي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :آموزش زيست شناسي ،پرسش و پاسخ ،پرسش مفهومي ،آزمايشگاه
* چکيده :درس زيست شناسي در كنكور بسيار اهميت دارد و كتاب حاضر با انگيزة كمك به
دانشآموزان و داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها در يادگيري مباحث و مفاهيم زيست شناسي
دبيرستان تاليف شده است .هر فصل كتاب شامل اين بخش هاست :الگوريتم كه شامل خالصة
هر درس است؛ پرسش و پاسخ خط به خط از تمام متن درسي و حتي فعاليتها؛ انواع پرسش و
پاسخ امتحاني شامل مفهومي ،چهار گزينهاي ،جوركردني و تركيبي .براي پاسخ گويي به پرسشهاي
مفهومي ،دانشآموز بايد عالوه بر يادگيري متن كتاب درسي ،تحليل كامل و درستي از مطالب كتاب
داشته باشد .كتاب داراي  2000پرسش و تستهاي چهار گزينهاي است.
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 .97باي ،يارمحمدي .ژئوپليتيك تاريخي ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 120 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ ايران ،سياست جغرافيايي ،ژئوپوليتيك ،فرايندهاي هژمونيك
* چکيده :ژئوپوليتيك به عنوان علم مطالعه تاثير جغرافيا بر سياست يا مطالعة اسلوهاي غالب
ساختارها فرايندهاي هژمونيك در عرصه نظام بين المللي ،همواره حلقه مفقود تاريخ و ديپلماسي ايران
زمين بوده است .اين كتاب تالشي كوچك براي فهم بيشتر گامهاي بزرگ ژئوپوليتيك ايران زمين
است .در واقع كوشيده است پوياييها و پيدايشها و صورت بنديهاي تاريخ و ژئوپوليتيك ايران را به
موازات يكديگر و در كنش متقابل مورد بررسي قرار دهد .بدين سان اين كتاب در شش فصل پيوند
ميان جغرافياي تاريخي ،تاثير سياست بر جغرافياي تاريخي و فرهنگي ايران زمين ،و تداوم گسترة
فرهنگي آن را در پيوند با سير تاريخ و تحوالت فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي مورد بازشناسي قرار
داده است.

 .98نصري ،ابوذر .ژنتيك مندلي .تهران :خيلي سبز 320 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه تجربي ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :ژنتيك ،آموزش زيست شناسي ،قانون تناوب ،آزمون و تمرين
* چکيده :ما با ژنهايمان به دنيا ميآييم! ما در انتخاب ژنهايمان هيچ نقشي نداريم! ژنها نوعي
حافظه و بايگانیاند که همه اطالعات ما مثل مو ،اندازههاي بدن ما و...به شكل رمز در آن نگهداري
ميشوند .كتاب ژنتيك مندلي در  13فصل اين مطالب را پوشش ميدهد :احتماالت؛ مفاهيم پايهاي؛
انواع ژنتيك و فنوتيپ ،آميزش منوهيبريدي ،آميزش مولتي هيبريدي ،نو تركيبي f2مندل؛ آميزش
آزمون؛ پيوستگي؛ صفات وابسته به x؛ بيماريهاي انسان و جانوران ،شجره نامه .هر فصل شامل
تستهاي چهارگزينهاي با پاسخهاي تشريحي است.
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 .99يوسفي،حياتاهلل .ساختار حكومت در اسالم .تهران :كانون انديشه جوان 276 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :اسالم و دولت ،اسالم و سياست ،تربيت ديني ،واليت فقيه ،حكومت اسالمي
* چکيده :متون ديني اسالمي ،براي ساختار حكومت طرح ثابتي را كه در آن تمام اجزا مشخص
باشند ،ارائه نميكند ،بلكه تنها اصول و ابعادي از آن را برميشمارد .مهمترين بعد ساختار حكومت
اسالم ،نهاد «رهبري» و مقام «واليت» است كه در متون ديني اسالمي به روشني معين شده است.
اين مقام گاه در اختيار پيامبر گام در اختيار امام معصوم و گاهي در اختيار فقها جامع الشرايط قرار
ميگيرد .كتاب حاضر در شش فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :فصل اول :ساختار حكومت
در اسالم؛ فصل دوم :اصول بنيادين حكومت در اسالم؛ فصل سوم :الگوي تاريخي حكومت در اسالم؛
فصل چهارم :اسالم و الگوي حكومتها ()1؛ فصل پنجم :اسالم و الگوي حكومت ()2؛ فصل ششم:
امام خميني (ره)و ساختار حكومت اسالمي.

 .100وادرليند ،پاول .سرگرميهاي رياضي ،جلد  .2لطفاهلل همايون تهران :مدرسه 348 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول و دوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :رياضي
* کلمات کليدي :آموزش رياضي ،سرگرمي رياضي ،تمرين و مسئله
* چکيده :اين كتاب داراي  256مسئلة رياضي است و در سه بخش نگارش يافته است :بخش اول،
صورت مسائل؛ بخش دوم ،راهنماييها؛ بخش سوم ،حل مسائل و پاسخ آنها .مسائل كتاب بسيار
گوناگون هستند و دشواري آنها نيز درجات متفاوتي دارد .همبازيهاي ساده با ارقام را داريم و هم
تمرينهاي فكري دشوار را .مسائلي نيز وجود دارند كه در آنها مطلوب ،كوچكترين يا بزرگترين چيز
با شرايطي خاص است .همچنين در پيوست كتاب ،مفاهيم و فرمولهايي كه در پارهاي از مسائل بهكار
ميآيند ،ارائه شدهاند.
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 .101گريبين ،جان و مري .سفر در زمان :آشنايي با برخي از مفاهيم فيزيك نوين و شناخت جهان.
محمدرضا غفاري تهران :موسسه فرهنگي  -هنري جهان كتاب 168 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :سفر در زمان ،نسبيت خاص ،نسبت عام ،مكانيك كوانتومي ،داستان علمي ـ
تخيلي
* چکيده :سفر در زمان به ايدة حركت بين لحظههاي متفاوت زمان گفته ميشود كه مشابه حركت
بين مكانهاي متفاوت در فضاست .در سفر در زمان چنين تصور ميشود كه ميتوان اشيا را به زمان
گذشته و آينده فرستاد .اين كتاب پيش از ورود به بحث «سفر در زمان» به شرح مباني نسبيت خاص
و نسبيت عام و نيز مكانيك كوانتومي ميپردازد .از اين رهگذر ميكوشد به پرسش اصلي بشر در مورد
انجام چنين كاري پاسخ دهد .خواندن اين كتاب كوچك بر معرفت علمي هر خوانندة عالقهمند به علم
ميافزايد .فصل آخر كتاب به شرح خالصهاي از چند داستان علمي ـ تخيلي اختصاص دارد.

 .102طهراني مويد ،آرميتا .سوالهاي انگليسي ( )1اول دبيرستان .تهران :كانون گسترش علوم/
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 112 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پرسش و پاسخ ،سؤالهاي برنامهريزي شده ،آزمون و تمرين
* چکيده :اين كتاب حاوي اولين مجموعه سؤالهاي برنامهريزي شده براي درس زبان انگليسي
پاية اول متوسطه است .اين سؤالها بهطور مؤثري موجب تعالي سطح درسي و بهخصوص نمرههاي
امتحانهاي مستمر ،نيمسال ،پاياننيمسال و نهايي ميشوند .كتاب داراي هشت درس است و هر
درس داراي اين زيربخشها هستند :ديكته ،واژگان ،ساختار دستوري ،مكالمه،تلفظ ،درك مطلب،
امتحان تشريحي و آزمونك تستي .آزمونهاي پاياني و راهنماي تصحيح آزمونها نيز پايان بخش
كتاباند.
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 .103اقبالي ،سوسن .سوالهاي انگليسي ( )2دوم دبيرستان .تهران :كانون گسترش علوم/
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 130 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،مترادف و متضاد ،دستور زبان
* چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعهاي از كاملترين و متنوعترين نمونه سؤاالت زبان انگليسي
است كه براي ارتقاي سطح يادگيري زبان انگليسي دانشآموزان تدوين شده است .سؤالهاي كتاب
به صورتهاي طبقهبندي شده چهار گزينهاي ،جاي خالي و داراي نكتههاي دستوري تنظيم شدهاند.
هر درس كتاب شامل اين بخشها است :ديكته ،واژگان ،پركردن جاي خالي ،ساختارهاي دستوري،
مكالمه ،درك مطلب ،امتحان تشريحي ،آزمون تستي ،مترادف و متضاد ،پاسخنامه و نكات گرامري .در
ضمن در پايان كتاب شش آزمون آورده شده است.

 .104ظهراني مويد ،آرمينا .سوالهاي انگليسي 1و 2پيشدانشگاهي .تهران :كانون گسترش
علوم /موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 140 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي متوسطه
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پرسش و پاسخ ،سؤاالت طبقهبندي شده
* چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعهاي از سؤاالت امتحانات نهايي و پاية چهارم دبيرستان و
پيشدانشگاهي است كه به صورت درس به درس طبقهبندي شدهاند .به عالوه ،مجموعه سؤاالت
چهارگزينهاي آن منطبق بر الگوهاي كتاب درسي و با تمركز بر نكات دستور زباني تدوين شده است.
همچنين ،با توجه به ساعات مطالعة دانشآموز در طول سال ،براي هرچه بهتر يادگيري وي ،سؤالهاي
طبقهبندي شده همراه با پاسخهاي تشريحي و آزمونهاي سالهاي اخير آورده شده است.
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 .105باقري ،احمد .سوالهاي انگليسي ( )3سوم دبيرستان .تهران :كانون گسترش علوم،89 ،
 148ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،يادگيري مستمر ،الگوي راهبردي،
سؤالهاي استاندارد
* چکيده :اين كتاب حاوي اولين مجموعة سؤالهاي برنامهريزي شده است .سؤالهاي مذكور بهطور
مؤثري موجب تعالي سطح درسي و بهخصوص نمرههاي اخذ شده در امتحانهاي مستمر ،نيمسال،
پايان سال و نهايي ميشوند .كتاب از سه بخش به اين شرح تشكيل شده است .1 :جدول الگوي
راهبردي كتاب درسي كه نمايشدهندة اجزاي تشكيل دهندة تركيبي و ارتباطي كل محتواي كتاب
درسي است .2 .بخش مستمر كه با توجه به ساعات مطالعة دانشآموز در طول سال تحصيلي ،براي
كمك به يادگيري مستمر وي ،سؤالهاي طبقهبندي شده ،سؤاالت امتحانات تشريحي و آزمونهاي
تستي ارائه ميدهد .3 .بخش شب امتحان كه هدف آن آماده ساختن دانشآموزان براي شب امتحان
است و سؤالهاي استاندارد و معتبر سالهاي اخير را به همراه آزمونهاي پيشرفته عرضه ميدارد.

 .106آقامحمدي ،امير و ديگران .شارهها ،حرارت و نور .تهران :فاطمي 188 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :المپياد فيزيك ،مسائل و تمرينها ،مسابقهها
* چکيده :اين كتاب جلد چهارم از يك مجموعه با عناوين :جلد  :1مكانيك؛ جلد :2الكتريسيته ،جلد:3
مغناطيس و موج؛ جلد  :4شاره ،حرارت ،نور است .دانشآموزان عالقه مند ابتدا بايد اين كتابها را با
دقت مطالعه كرده و با متن كتاب پيش بروند زيرا مطالب هر كتاب ،پايه اي براي درك مطالب بعدي
در جلدهاي ديگر است .در پايان هر فصل مسائل مربوط به آن فصل آمده كه به صورت طبقه بندي
موضوعي از ساده به سخت مرتب شده است .تا به مرور عمق درك دانشآموزان افزايش يابد .حدودا
نيمي از سوال ها از آزمونهاي مرحله اول و نيمي ديگر به صورت تاليفي از ديگر منابع معتبر آورده شده
است .در پايان كتاب راهنماي حل مسائل گنجانده شده است.

 64فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .107پوروهاب ،محمود .چلچراغ :شهيد مفتح .تهران :مدرسه 118 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :شهيد مفتح ،زندگينامه ،گروهك فرقان ،علما و مجتهدان
* چکيده :محمد مفتح در  28خرداد  1307در همدان متولد شد و در  27آذر  1358در تهران،
به هنگام ورود به دانشكدة الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران ،توسط گروهك فرقان هدف
گلوله قرار گرفت و شهيد شد .اين كتاب سرگذشت و سالشمار زندگي او را شرح ميدهد .كتاب،
ما را با مجموعهآثار و ترجمههاي او ،مانند ترجمه و تفسير چند جلد از مجمعالبيان ،حاشيه بر اسفار
اربعة مالصدرا ،شرح منظومة منطقي حاج مالهادي سبزواري ،حكمتالهي و نهجالبالغه،آيات اصول
اعتقادي قرآن ،نقش دانشمندان اسالم در پيشرفت علوم ،ويژگيهاي زعامت رهبري ،و مكتب اخالقي
و تربيتي امام صادق(ع)آشنا ميسازد .همچنين شخصيت و سجاياي او را از نگاه ديگران،از جمله امام
خميني(ره) ،تبيين كردهاست .در پايان كتاب نيز توضيح اعالم و منابع آورده شدهاست.

 .108تشكري ،نرگس .شيخ طبرسي .تهران :مدرسه 88 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :فضل بن حسن طبرسي ،شيخ طبرسي ،زندگينامه ،داستان ،مفسران شيعه
* چکيده :اميناالسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي يا «شيخ طبرسي» از فقيهان و مفسران
اسالمي بود كه در شهر مشهد به دنيا آمد .در علوم ديني زمان خود ،مانند تفسير ،فقه ،كالم ،سيره و
تاريخ ائمه ،مشهور بود ودر همة اين موضوعات كتابهايي نوشته است .كتاب حاضر شامل شرح حال
و زندگينامة شيخ طبرسي است و همچنين به معرفي مجموعه آثار او و گزيدة آثار و ارائة نظر ديگران
دربارة شيخ طوسي پرداخته است.

دورة آموزش متوسطه نظری  65 10
 .109حيدري ملكميان ،فريدون .شيخ طوسي .تهران :مدرسه 96 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :ابوجعفر محمد بن حسن طوسي ،شيخ طوسي ،مجتهدان و علما ،زندگينامه،
تاريخ اسالم
* چکيده :ابوجعفر محمد بن حسن طوسي ،معروف به «شيخ طوسي» در خراسان متولد شد .او از
ستارگان بسيار درخشان جهان اسالم است و در فقه و اصول ،حديث ،تفسير ،كالم و رجال تأليفات
فراواني دارد .شيخ طوسي در  23سالگي به بغداد مهاجرت كرد و تا پايان عمر در عراق ماند .پس از
استادش ،سيد مرتضي علمالهدي ،رياست علمي و فتوايي شيعه به او منتقل شد .شيخ طوسي مدت
پنج سال نزد شيخ مفيد درس خواند .كتاب حاضر به قسمتي از زندگي و آثار اين دانشمند دنياي اسالم
پرداخته كه شامل سال شمار زندگي ،زندگينامه ،جايگاه شيخ طوسي در فقه و كالم شيعي ،گزيدة آثار،
مجموعه آثار ،شيخ طوسي از نگاه ديگران و توضيح اعالم است.

 .110زارع ،جليل .كتاب كار شيمي ()1سال اول دبيرستان .تهران :بين المللي گاج 168 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي ،پرسش و پاسخ ،بانك پرسش ،سؤاالت امتحان نهايي
* چکيده :مجموعة حاضر بانك پرسشهاي تشريحي كتاب شيمي سال اول است .طبقهبندي
اين كتاب بر مبناي كتاب درسي و به صورت موضوعي است .همچنين ،در هر مبحث از پرسشهاي
متنوعي شامل پرسشهاي تعريفي ،جاي خالي ،درست و نادرست ،انتخاب كلمههاي مناسب ،مرتبط،
تصويري ،جدول و نموداري ،مفهومي و كاربردي ،و نيز مسائل نمونهاي استفاده شده است .عالوه بر
پرسشهاي تأليفي و سؤاالت امتحانات نهايي ،پرسشهاي متن كتاب درسي نيز در اين كتاب گنجانده
شدهاند تا هيچ مطلب و نكتهاي ناگفته باقي نماند .در انتهاي كتاب نيز چند دوره نمونة سؤاالت امتحاني
پايان نيمسال با ريزبارمبندي آورده شده است تا دانشآموزان با نحوة طراحي و بارمبندي سؤاالت
امتحانات نهايي آشنا شوند.

 66فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .111ناجي ،محمدرضا .از ايران چه ميدانم :طاهريان .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،88 ،
 120ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ ايران ،طاهريان ،خلفاي عباسي ،ديوان ساالري
* چکيده :پس از پا گرفتن اسالم در ايران ،طاهريان نخستين دودمان ايراني بودند که در اوايل
سدة سوم قمري بر بخشي پهناور از اين سرزمين به گونهاي موروثي و نيم مستقل حکومت کردند.
اين سلسله از کارگزاران برجستة خلفاي عباسي و از مردان بزرگ تاريخ ايران به شمار ميآيند .کتاب
حاضر در هفت فصل سازمان يافته است و دربارة محدودة زماني سدة سوم قمري به تحقيق پرداخته
است .عنوانهاي فصلهاي آن از اين قرارند :فصل يکم :ايران در سپيده دم عصر طاهريان؛ فصل
دوم :اميران طاهري در خراسان؛ فصل سوم :قلمرو طاهريان؛ فصل چهارم :ديوان ساالري؛ فصل پنجم:
جامعه ،اقتصاد و شهر سازي؛ فصل ششم :فرقههاي اسالمي؛ فصل هفتم :علوم و نهادهاي آموزشي.

 .112جبرئيلي ،محمدصفر .چلچلراغ حكمت :عقايد تشيع .تهران :كانون انديشه جوان 112 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :شيعه ،اهل سنت ،اسالم ،فرقهها ،تربيت ديني ،مرتضي مطهري
* چکيده« :شيعه» در لغت عرب به معناي «پيرو» است ،اما در اصطالح مسلمانان ،شيعه به گروهي
اطالق ميشود كه معتقدند پيامبر پيش از درگذشت خود ،جانشين خويش و خليفة مسلمين را در
مناسبتهاي متعددي معرفي كرده است .نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از آثار مكتوب و موجود
استاد شهيد مطهري ،ديدگاه او را دربارة عقايد و انديشههاي مذهب تشيع ارائه كند .بديهي است شناخت
بهتر هر فكر و انديشهاي در گرو شناخت رقيبان آن نيز هست .به همين دليل ،نويسنده ابتدا به معرفي
رقباي فكري شيعه در عرصة كالم و فقه پرداخته و سپس تفاوتهاي شيعه را با رقيب عمدة خود ،يعني
اهل سنت ،با نگاه به همة مذاهبش مطرح كرده است .مباحث اين فصل ميتواند بيانگر ويژگيها و
امتيازات تشيع نيز به شمار بيايد .در بخش پاياني كتاب عقايد و ديدگاههاي شيعه بهطور نسبت ًا مفصل
و گويا مطرح ش دهاند.
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 .113مالمحمدي ،مجيد .چلچراغ :عالمه حسنزاده آملي .تهران :مدرسه 126 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم متوسطه انساني ،معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :آيتاله حسنزاده آملي ،زندگينامه ،مجتهدان و علما
* چکيده :در اين كتاب با سرگذشت آيتاهلل حسنحسنزاده آملي آشنا ميشويم .همچنين مجموعة
آثار او معرفي شدهاند و شخصيت او از نظر بزرگاني چون عالمهطباطبايي ،عالمه شعراني ،آيتاله
سيدعلي خامنهاي و آيتالهالعظمي بهاءالديني توصيف شدهاست .در پايان كتاب نيز توضيح اعالم و
منابع آورده شدهاست.

 .114فروتن ،فريدون .علي ،عشق خوش سوداي ما در سيرت اميرالمومنين علي (ع) .تهران:
كاراپيام 176 ،89 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :علي بن ابي طالب ،امام اول ،زندگينامه ،تاريخ اسالم ،تربيت ديني
* چکيده :هدف از تدوين اين اثر آشنايي اجمالي با شخصيت حضرت علي(ع)در دورة حيات او از تولد
تا شهادت است .نويسنده کوشيده است چهل سال زندگي پر فراز و نشيب مرد تاريخ اسالم را همراه
با زمينههاي تاريخي دوره حيات وي بررسي کند و نوجوانان را با اين فرازها آشنا سازد .وي به منظور
افزايش دانش ديني جوانان و آشنايي هر چه بيشتر و بهتر مخاطبان با تاريخ صدر اسالم ،شخصيتهاي
آن دوره ،روابط ميان آنها و نحوه شکلگيري رخدادها از نقشههاي جغرافيايي و مطالعات نسبت شناسي
بهره گرفته است.

 68فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .115بايرامي ،محمدرضا .غروب خورشيد در سامرا :زندگي نامة امام حسن عسگري (عليهالسالم).
تهران :مدرسه ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :حسن بن علي عسگري ،امام يازدهم ،زندگينامه ،تربيت ديني ،عباسيان
* چکيده :حسن بن علي ،ملقب به «عسگري»« ،سراج» و «ابنالرضا» ،امام يازدهم شيعيان و ائمة
اثنيعشر(ع)و يازدهمين معصوم از  14معصوم است .اين بزرگوار در سال  232هجري قمري در شهر
مدينه متولد شد و كينة «ابومحمد» گرفت .در اين كتاب با والدت ،زندگي و شخصيت امام حسن
عسگري آشنا ميشويم .وي در عصر معتز ،خليفة عباسي ميزيست و در سن  22سالگي در سامرا در
زمان خالفت معتمد ،خليفة عباسي به شهادت رسيد .حضرت مهدي (عج) فرزند ايشان است.

ي بيتا ،طاهره .فرهنگ اصطالحات ،واژهها و شخصيتهاي تاريخي جهان .مشهد:
 .116ذوق 
ارسطو 288 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :فرهنگ اصطالحات ،واژه نامه ،اشخاص مشهور ،مكاتب سياسي ،فرقههاي
مذهبي
* چکيده :شناخت تاريخ جهان و به خصوص تاريخ اروپا و مكاتب سياسي آن ،امروزه براي عموم
مردم به ويژه دانشجويان رشتههاي تاريخ ،علوم سياسي و علوم اجتماعي مهم است .اين كتاب وقايع
تاريخ جهان را از قرون جديد تا امروز در بر ميگيرد .در اين كتاب عالوه بر واژه ها و اصطالحات سياسي
و تاريخي با سازمانها و كنفرانسها ،قراردادها ،مردان نامي تاريخ جهان اعم از سياسي و چهرههاي
علمي،مكتبهاي سياسي برخي فرقههاي مذهبي ،مناطق جغرافيايي و نبردها آشنا ميشويم.
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 .117پاشازانوس ،احمد .فرهنگ عربي -عربي :المعجم االبسط .تهران :مدرسه 648 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان
مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي ،واژهنامه ،فرهنگ عربي -عربي ،کلمات معرب
* چکيده :فرهنگ سادة عربي به عربي «المعجم االبسط» با رويکرد صرفي ـ نحوي ،فقط به توضيح
واژه (مدخل) اکتفا نکرده و با آوردن جمالت و مثالهايي از قرآن ،روايات و کالم ادبا ،محدوده کاربرد
هر واژه را بيان کرده است .در اين فرهنگ هم چنين کلمات دخيل ( معرب) تعيين شدهاند و اصل و
ماخذ هر يک از آنها را توضيح داده و معادل فارسي ضربالمثلهاي عربي به منظور تفهيم دقيق
آنها ذکر شده است.

 .118خسروي ،عرفان .فرهنگنامة دايناسورها (شناختنامه جامع دايناسورهاي ايران و جهان).
تهران :طاليي 216 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :دايناسورها ،فرهنگنامه ،آموزش علوم تجربي ،تاريخ زمين ،انقراض
* چکيده :اين کتاب با نگاهي علمي به تکامل و انقراض دايناسورها ،ميکوشد در خواننده نگاهي
مهربانتر نسبت به طبيعت ايجاد کند و با ارائة شواهد علمي از دورة دايناسورها ،مخاطبان را با
خطرهايي که محيط زيست امروز ما را تهديد ميکنند ،آشنا سازد .کتاب تازهترين يافتههاي علمي
دربارة دايناسورها را با نگاهي کام ً
ال علمي و آموزشي به زبان ساده براي همه خصوص ًا دانشآموزان
گردآوري کرده است؛ مطالبي از قبيل دانش قارهها و تاريخ زمين؛ پراکنش دايناسورها در جهان ،تنوع
زيستي؛ انقراض؛ بوم شناسي؛ رفتارشناسي دايناسورها و بسياري اطالعات ديگر دربارة دايناسورهاي
سراسر جهان .اطالعات ياد شده همراه با نمودارهاي جذاب و گويا ،درختهاي تبار زايشي کامل و
نقشههاي دقيق ،درک مطالب کتاب را آسانتر ميکنند.
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 .119رباني گلپايگاني ،علي .فطرت و دين .تهران :كانون انديشه جوان 246 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت
معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :فطرت ،آموزشهاي قرآني ،احاديث معارف اسالمي ،تربيت ديني
* چکيده« :فطرت» در فرهنگ و معارف اسالمي جايگاه ويژهاي دارد ،بهطوري كه در قرآن كريم
و احاديث ،و نيز توسط معصومين ،به عنوان يكي از اصول جهانبيني اسالمي مطرح شده است .و
دانشمندان اسالمي نيز با الهام از قرآن و حديث ،نظرية فطرت را در كتب تفسير ،كالم و اخالق مورد
توجه قرار داده و به آن استناد كردهاند .ارتباط شريعت و فطرت ،روشهاي اثبات فطريات ،معرفت
فطري در قرآن و احاديث ،پرداختن به برهان فطرت در باب خداشناسي و نقش فطرت در اخالق
موضوعاتي هستند كه در چارچوب نگاه ديني به فطرت در كتاب حاضر مطرح شدهاند.

 .120دژكام ،علي .چلچراغ حكمت :فلسفه اسالمي و غربي .تهران :كانون انديشه جوان،89 ،
 77ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :فلسفه و منطق
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،معرفتشناسي ،فلسفة غرب ،فلسفة اسالمي
* چکيده :كتاب حاضر به بررسي ديدگاه استاد مطهري دربارة فلسفة اسالمي و نقد فلسفههاي مادي
و غربي پرداخته است .نويسنده در دو فصل اول و دوم فلسفة اسالمي و رابطة فلسفه با دين ،كالم و
عرفان را واكاويده و ابعادي از شخصيت فلسفي مطهري را كه تقريب ًا مغفول مانده تبيين ميكند .سپس
در فصل سوم فلسفة غرب را در سه حوزة «معرفتشناسي»« ،فلسفههاي مضاف» و «ادبيات فلسفي ـ
ديني» مورد نقد قرار ميدهد.
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 .121بديعي ،رامين .فيزيك ( ) 1و آزمايشگاه سال اول دبيرستان .تهران :گلواژه،88 ،
 172ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،آزمايشگاه ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :كتاب حاضر قصد دارد مفاهيم فيزيك را به روشني براي دانشآموزان شرح دهد و آنها را
تا حدودي با سؤاالت چهار گزينهاي كنكور آشنا سازد .كتاب شامل قسمتهاي متفاوتي به اين شرح
است :مرور و خالصة درس همراه با مثالهاي آموزشي با بيش از  270سؤال امتحاني از سراسر كشور
با پاسخ تشريحي؛ خود را بيازماييد شامل تعدادي سؤال كه براي ارزشيابي و كار در كالس تدوين
شدهاند .در پايان كتاب نيز چند آزمون به منظور آشنايي دانشآموزان با نمونه سؤالهاي امتحاني ارائه
شده است.

 .122بديعي ،رامين و ديگران .فيزيك ( )2پيشدانشگاهي «رشتة رياضي و فيزيك».
تهران :گلواژه 160 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي رياضي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :در اين كتاب مفاهيم درسي بهطور كامل و مفيد با بياني ساده و نظمي خاص تدوين
شدهاند .مطالب آن براساس سرفصلهاي كتاب درسي ،به اين بخشها تقسيم شدهاند :نمودار شبكهاي،
مروري بر درس ،سؤاالت تشريحي ،سؤاالت چهار گزينهاي ،و آزمونهاي پايان نيمسال .در بخش
نمودار شبكهاي ،نمودار راهنماي مطالعه هر فصل از كتاب ارائه شده است .در بخش مروري بر درس،
مطالب درسي بهطور جامع و مفيد به همراه مثالهاي آموزشي توضيح داده شدهاند .در بخش سؤاالت
تشريحي ،سؤاالت هماهنگ كشوري و استاني و دبيرستانهاي گوناگون سراسر كشور طبقهبندي
شدهاند و به همراه پاسخ تشريحي آنها آمده است .در بخش سؤاالت چهار گزينهاي ،در انتهاي هر
فصل ،متناسب با آن فصل سؤاالت چهار گزينهاي بهصورت آزمون ارائه شدهاند كه شامل تستهاي
كنكور سراسري و آزاد است .سرانجام در بخش آزمونهاي پايان نيمسال در آخر كتاب ،آزموني با
پاسخهاي تشريحي وجود دارد كه دانشآموزان ميتوانند به كمك آن خود را ارزيابي كنند.
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 .123بديعي ،رامين و بازقندي ،ابراهيم .فيزيك ( )2پيشدانشگاهي «رشتة علوم تجربي» .تهران:
گلواژه 140 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي ،خودارزيابي
* چکيده :در اين كتاب مفاهيم درس به زباني ساده و نظمي خاص تدوين شده و شامل اين قسمتها
است .1 :نمودار شبكه كه حاوي راهنماي مطالعة هر فصل از كتاب است و به دانشآموز كمك ميكند
تا مطالب درسي را بهطور منظم و طبقهبندي شده به ذهن بسپارد .2 .سؤاالت تشريحي كه شامل 210
سؤال امتحاني از سراسر كشور با پاسخ تشريحي آنها است .3 .پرسشهاي چهار گزينهاي از كنكور
سالهاي گذشته به همراه دو آزمون پايان نيمسال با پاسخنامه كه دانشآموزان ميتوانند به كمك
آنها خود را ارزيابي كنند.

 .124حيدري،شهره و ديگران .فيزيك ( )2و آزمايشگاه «كتاب كار» سال دوم دبيرستان
(رشتههاي علوم تجربي -رياضي و فيزيك) .تهران :موسسه علمي رزمندگان 304 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه رياضي و تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،اندازهگيري ،حركتشناسي ،ديناميك ،كار و انرژي ،ويژگيهاي
ماده ،گرما و قانون گازها
* چکيده :مطالب كتابي كه تصوير روي جلد آن را مشاهده مي كنيد ،با مطالب كتاب درسي كام ً
ال
همپوشاني دارند .در اين كتاب در ابتداي هر بخش خالصة درس ارائه شده است .به عالوه ،ارائه مثال،
تمرين و پرسشهاي تكميلي ،پرسشهاي متنوع در قالب انواع سؤال ،پاسخ تشريحي براي مثالها،
پاسخهاي كوتاه و راهنمايي براي تمرينهاي داخل متن ،و پرسشهاي چهار گزينهاي در آخر هر
بخش ،فراگيرنده را براي دستيابي به تمام اهداف آموزشي كتاب ياري ميرساند.
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 .125سرابيدانش ،سعيد و ديگران .فيزيك ( )3و آزمايشگاه سال سوم دبيرستان (رشتة علوم
تجربي) .تهران :موسسه علمي رزمندگان 296 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،راهنماي آموزشي ،آزمايش ،پرسش و پاسخ
* چکيده :كتاب حاضر با هدف كمك به درك بهتر مفاهيم و محتواي كتابهاي درسي و ارائة
تكنيكهاي متفاوت يادگيري نگارش يافته است .از مهمترين ويژگيهاي آن ميتوان به اين موارد
اشاره كرد :همپوشاني كامل مطالب كتاب درسي؛ ارائة خالصة درس (درسنامه)در ابتداي هر بخش؛
ارائة مثال ،تمرين و پرسشهاي تكميلي؛ ارائة پرسشهاي متنوع در قالب انواع سؤال ،از قبيل تعريف،
پرسش ،رسم شكل ،طراحي آزمايش ،كامل كردن جدول ،جاي خالي ،و انتخاب كنيد؛ ارائة پرسشهاي
چهار گزينهاي در آخر هر بخش؛ ارائة سه نمونه پرسش براي آزمون ميان سال و سه نمونه پرسش
براي آزمون پايان سال همراه با پاسخ تشريحي.

 .126گروه مولفان .فيزيك ( )3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه رشتة رياضي و فيزيك .تهران:
گلواژه 274 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،آزمايشگاه ،اندازهگيري ،پرسش و پاسخ ،كار و انرژي
* چکيده :كتاب حاضر با هدف كمك به درك بهتر مفاهيم و محتواي كتاب درسي ،ارائة روشهاي
متفاوت براي حل مسئله و باال بردن مهارت براي پاسخگويي به پرسشها و مسائل امتحانات گوناگون
تدوين شده است .مطالب كتاب در شش قسمت به اين شرح نگارش يافتهاند .1 :سيماي فصل كه
راهنمايي براي مطالعة هر فصل كتاب درسي است .2 .مرور درس كه شامل توضيح كامل درس به
همراه حل مثالهاي متنوع براي درك بهتر مطلب است .3 .نمونه سؤاالت امتحاني به همراه پاسخ
تشريحي آنها .به تعدادي از سؤال امتحاني نيز توجه به موضوع درسي با پاسخهاي كام ً
ال تشريحي
داده شده است .4 .خود را بيازماييد از طريق پرسشهاي درسي .در انتهاي فصل پاسخ اين پرسشها
آمده است .5 .خود را بيازماييد چهار گزينهاي كه براي آشنايي دانشآموزان با سؤاالت چهار گزينهاي
كنكورهاي سراسري و آزاد ارائه شده است .6 .نمونه سؤاالت امتحاني كه براساس سؤالهاي امتحاني
نوبتهاي اول و دوم به همراه پاسخنامه طراحي شدهاند و دانشآموزان را براي امتحانات آماده ميسازند.
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 .127ساداتسركي ،سيدمجتبي .فيزيك  ،1مجموعه پرسشهاي چهارگزينهاي قابل استفاده براي
دانشآموزان سال اول دبيرستان .تهران :الگوي توسعة نمونه 305 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :انرژي ،دما و گرما ،الكتريسيته ،نور و بازتاب نور ،شكست نور ،آموزش فيزيك،
روش حل مسئله
* چکيده :در اين كتاب ،هر درس در كادر خاصي ارائه شده و فراگيرنده ميتواند بعد از مطالعة هر
قسمت ،به پرسشها و مثالهاي آن پاسخ دهد .كتاب داراي پنج فصل با اين عنوانها ميباشد :انرژي؛
دما و گرما؛ الكتريسته؛ نور و بازتاب نور؛ شكست نور .پرسشها و مسائل پايان هر زيرفصل از ساده به
مشكل مرتب شدهاند .در اين كتاب سعي شده است با حل و بررسي پرسشهاي مفهومي و مسائل
تشريحي در متن درس ،عالوه بر تفهيم عميق مطالب ،روش حل مسئله نيز آموزش داده شود.

 .128جوكار ،احمد .فيزيك پيشدانشگاهي ( .)2تهران :بين المللي گاج 292 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،آزمون و تمرين ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :كتاب حاضر براي دانشآموزان مشتاقي كه در فيزيك پاية چندان قوي ندارند ،بسيار
مفيد است .در تأليف اين كتاب ،عالوه بر كتاب درسي ،از كتابهاي معتبري كه هيد .و .يانك و راجر
فريدن و ديگران نوشتهاند ،استفاده شده است .كتاب شامل درسنامههاي جامع به همراه پرسشهاي
چهار گزينهاي با پاسخهاي كام ً
ال تشريحي است .به عالوه ،هفت سرگرمي كه هر يك مربوط به يك
موضوع مطرح شده در كتاب هستند ،مطالب آن را همراهي ميكنند .تمام شكلهاي كتاب توسط
مؤلف رسم شدهاند.
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 .129ذهبي ،محمودرضا .فيزيك پيشدانشگاهي  .1تهران :دريافت 256 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك ،راهنماي آموزشي آزمون ها ،پاسخ ها
* چکيده :در اين كتاب تالش شده است از بخشهاي پيچيدة فيزيك پيشدانشگاهي با بياني روشن
و روان گرهگشايي شود و محور تاليف آن كتاب درسي است .مطالب آن در  5فصل كه شامل :فصل
اول :سينماتيك و حركت شناسي؛ فصل دوم :ديناميك و قوانين نيوتن؛ فصل سوم :كار و انرژي و
حركت دايرهاي غير يكنواخت؛ فصل چهارم :حركت هماهنگ ساده(نوسان ساده) -فصل پنجم :امواج
مكانيكي تدوين شده است كه به آموزش عميق مطالب درسي ،تفهيم دقيق نكتهها و حل مثالهاي
پر شمار ،مجموعه كامل پرسشهاي چهار گزينهاي همراه با پاسخهاي تفهيمي در پايان هر درس
طراحي و آورده شده است.

 .130رضوي قمي ،رضا .فيزيك فانتزي 114 :سوال برگزيده از مجلة The Physics teacher
قابل استفاده كليه مقاطع (راهنمايي ،دبيرستان ،پيشدانشگاهي) .تهران :كانون فرهنگي آموزش،89 ،
 236ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،گرما ،مولكول ،هوا ،چگالي ،پروتون
* چکيده :كتاب حاضر حاصل سالها كار مؤلف در شغل معلمي است و او استفاده از مطالب اين كتاب
را به تمام معلمان فيزيك توصيه ميكند .پرسشهايي كه در اين كتابمطرح شدهاند ،سبب تشويق
دانشآموزان و ايجاد عالقه در آنها به درس فيزيك ،طي سالهاي معلمي مؤلف شدهاند .دانشآموزان
بيشتر اين پرسشها را پس از بحث و بررسي جمعي ميتوانند پاسخ دهند و همين موضوع محيط
براي بحث و تفكر دربارة مفاهيم فيزيك ،موجب تقويت انگيزة آنها براي يادگيري فيزيك خواهد شد.

 76فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
.131كروپر ،ويليام .فيزيكدانان بزرگ (مجلد دوم) .احمد خواجه نصير طوسي و سهيل خواجه
نصير طوسي .تهران :فاطمي 582 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :فيزيكدانان ،زندگينامه ،علم نظريهاي ،آموزش فيزيك ،تاريخ علم
* چکيده:كتاب حاضر به شرح تاريخ علم نظريهاي ميپردازد .مطالب آن در  9بخش تنظيم شدهاند و
هر بخش مختصري دربارة شرح حال و عمدت ًا نقش و فعاليتهاي دانشمنداني كه به ترتيبي در پيشرفت
آن بخش از فيزيك مؤثر بودهاند ،آمده است .مسير مفاهيم هر بخش كتاب نشان ميدهد كه چگونه
نكتهاي بهطور شهودي در ذهن دانشمندي شكوفا شده است و او با روش علمي و پژوهشهاي مداوم
و سرسختانه به عمق موضوع پي برده است .خواندن اين كتاب براي طالبان علم بهويژه دانشجوياني كه
در مرحلة تصميمگيري و جهتيابي مسير فعاليتهاي آيندة خود هستند ،مفيد خواهد بود.

 .132يحيي ،هارون .قدرت تفكر :راهي به سوي آفرينش .تهران :منادي تربيت 100 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :عقل ،تعاليم اسالم ،تربيت ديني ،فلسفة اسالمي ،ذات و ماهيت
* چکيده :آيا تا به حال به اين حقيقت كه قبل از بسته شدن نطفه و قبل از تولد و ورود به اين
دين ،وجود نداشتهايد و از پوچي محض به وجود آمدهايد ،انديشيدهايد؟ آيا تا به حال به اين كه پوست
ميوههايي مانند موز ،هندوانه ،خربزه و پرتقال چگونه همانند پوششي از كيفيت عالي عمل ميكند و
اينكه چگونه ميوهها درون اين اليههاي محافظ فقط بستهبندي ميشوند تا طعم و عطرشان حفظ
شود ،فكر كردهايد؟ در كتاب حاضر ،شرح اين پرسشها و پرسشهايي نظير آنها را كه مبتني بر آيات
قرآن هستند ،خواهيد يافت.
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 .133زنگوئي ،مهدي .قهستان (خراسان جنوبي) .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 118،89،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :قهستان ،آموزش تاريخ ،جغرافياي تاريخي ،خراسان جنوبي
* چکيده :قهستان منطقهاي است كه در جغرافياي تاريخي ايران زمين هويتي مشخص ،و در پيوند
با خراسان بزرگ دارد ،اما در تقسيمات سياسي امروز كشور نام و نشاني از آن نيست و آن را خراسان
جنوبي ناميدهاند .كتاب حاضر در  5فصل به اين شرح جغرافياي تاريخي و نيز چهره طبيعي ،تاريخي
و فرهنگي و اقتصادي قهستان را بررسي كرده است :فصل يكم با عنوان طبيعت در اقليم ،موقعييت
جغرافيايي ،ارتفاعات آب و هوا ،رودخانهها ،پوشش گياهي ،زندگي جانوري و مهمترين بالياي طبيعي
منطقه را مورد كندوكاو قرار داده است .فصل دوم كه به جغرافياي تاريخي قهستان پرداخته ،ضمن
مشخص كردن محدودة قهستان شهرها و مناطق تاريخي آن را معرفي كرده است .در فصل سوم
سير تاريخي منطقه از روزگاران كهن تا عصر حاضر روايت شده و مهم ترين وقايع و حوادث تاريخي
آن شرح و بسط يافته است .فصل چهارم ساختار هاي فرهنگي قهستان را مورد بررسي قرار داده و
ويژگيهاي فرهنگي ،نام آوران عرصه علم و ادب ،بناها و يادمان تاريخي را به اجمال معرفي كرده
است .آخرين فصل نيز به اوضاع اقتصادي و معيشتي منطقه پرداخته است و ظرفيت كشاورزي و تجاري
و صنعتي آن را بازگو مي كند.
 .134آزادگان ،عزيزاله .كار آزمون فيزيك  2و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامة تشريحي و ...تهران :مبتكران /پيشروان 220 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم متوسطه رياضي و تجربي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك ،آزمايشگاه،اندازهگيري ،حركتشناسي ،نيروشناسي
* چکيده :اين كتاب از شش فصل با اين عنوانها تشكيل شده است :فيزيك و اندازهگيري؛
حركتشناسي؛ نيروشناسي؛ كار و انرژي؛ ويژگيهاي ماده؛ دما ،گرما و قانون گازها .براي هر فصل
پرسشهاي گوناگون طراحي شدهاند كه دربردارندة مبحثهاي اصلي و فعلي درس در قالبهاي
«تعريف كنيد»« ،اثبات كنيد»« ،شرح دهيد» يا «مسئله» هستند .افزون بر پرسشهاي طراحي شده،
از پرسشهايي كه در آزمونهاي سالهاي قبل بهصورت متناوب تكرار شدهاند نيز استفاده شده است.
پاسخ تمامي پرسشها به صورت تشريحي به گونهاي بيان شدهاند كه مطلبهاي درسي نيز توضيح
داده شوند .به عالوه ،چند آزمون به منظور ارزيابي دانشآموزان به همراه پاسخ آنها درج شده است.
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 .135دپارتمان علمي مرآت .كاربرگ مرآت انگليسي  ،1اول دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 56 ،89ص
* قطع :رحلی
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،كاربرگ مديريت كالسي
* چکيده :كتاب حاضر داراي  9درس است كه هر درس شامل اين بخشهاست :كلمات جديد ،درك
مطلب ،خواندن ،صحبتكردن ،نوشتن ،دستور زبان ،و در پايان مروري بر مطالب كتاب .عالوه بر اين،
كتاب حاوي تستهاي چهار گزينهاي است كه هر قسمت از آنها يك كاربرگ ابزاري براي مديريت
كالسي دارد .هدف اين تستها باالبردن سطح دانش دانشآموزان درخصوص مفاهيم اصلي كتاب
درسي است .هر كاربزرگ مخصوص يك هفته است .در مجموع  25تا  30كاربرگ ارائه شده است.

 .136دپارتمان علمي مرآت .كاربرگ مرآت ،انگليسي ،2دوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 60 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پرسش و پاسخ ،مدرسة موفق ،آزمون و تمرين ،كاربرگ
مديريت كالس
* چکيده :موفقترين مديريت در آموزشوپرورش ،مديريتي است كه از سطح ستادي به مدرسه و از
مدرسه به كوچكترين واحد آموزشي آن ،يعني كالس درس ،معطوف شود .لذا مدرسة موفق مدرسهاي
است كه ميتواند كالس درس را مديريت كند .كاربرگ ابزاري است هماهنگ با طرح درس معلم كه
با تكيه بر مفاهيم مهم و پركاربرد ،باعث ارتقاي كيفيت آموزش و تقويت مديريت كالسي ميشود .با
توجه به آن كه تعداد هفتههاي آموزشي در مدارس ايران در حدود  25تا  30هفتة آموزشي است ،تعداد
كاربرگهاي آموزشي متناسب با تعداد هفتههاي آموزشي در نظر گرفته شده است .در انتخاب سؤاالت
هر كاربرگ ،مفاهيم و مطالب اصلي درسي در نظر گرفته شده است.
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 .137دپارتمان علمي مرآت .كاربرگ مرآت ،انگليسي ،3سوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 52 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش انگليسي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين
* چکيده:كتاب «كار برگ ابزاري براي مديريت كالسي» ابزاري است براي هماهنگي با طرح درس
معلم كه با تكيه بر مفاهيم مهم و پركاربرد ،باعث ارتقاي كيفيت آموزش و تقويت مديريت كالسي
ميشود .هدف اين كتاب مشاركت دانشآموزان در فرايند يادگيري و ياددهي ،اطمينان از آموزش همة
مفاهيم و مطالب در هر بخش ،درگيركردن دانشآموز با فرايند آموزش ،برقراري ارتباط ميان آموزش
و تمرين در كالس ،و ايجاد انگيزة بيشتر و لذت بردن از كالس درس است .در انتخاب سؤاالت هر
كاربرگ ،عالوه بر توجه به كيفيت ،از مجموعه سؤاالتي استفاده شده است كه همة مفاهيم و مطالب
اصلي درس را پوشش ميدهند؛ به نحوي كه معلم پس از آموزش درس بتواند از كاربرگ به منظور
نشان دادن كاربرد مطالب تدريس شده به دانشآموز بهره بگيرد و دانشآموز را به سطح باالتري از
مهارت و دانش ارتقا دهد.

 .138دپارتمان علمي مرآت .كاربرگ مرآت ،هندسه ،2سوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 52 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم متوسطه رياضي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه ،آموزش رياضي،استدالل ،آزمون و تمرين
* چکيده :اين كتاب حاوي كاربرگهايي است كه هر كاربرگ به يكي از اين موضوعات پرداخته
است :استدالل استقرايي؛ استدالل استنتاجي؛ چهار ضلعي؛ روابط مثلثي؛ برهان خلف؛ وجوه مثلث؛
مكان هندسي؛ ترسيم با خط كش و پرگار؛ مفاهيم اوليه دايره؛ وتر ،دايرة محاطي؛ صفحه در فضا؛
صفحه در فضا؛ خطها و صفحههاي موازي؛كاربرد تعداد مد در حل مسئلههاي توازي و ...همچنين
مطالب آن در هفتههاي آموزشي تقسيم بندي شده اند .در انتخاب سواالت نيز عالوه بر توجه به كيفيت
سواالت دقت شده است كه مفاهيم و مطالب اصلي درسها را پوشش دهند.
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 .139فقيهيزاده ،عبدالهادي .كارگاه روش ترجمه :عربي -فارسي؛ فارسي -عربي .تهران:
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 234 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :ترجمة عربي ،امامت در ترجمه ،دستور زبان عربي ،تركيبهاي وصفي و اضافي،
جملههاي اسميه و فعليه
* چکيده :كتاب حاضر  15درس دارد و براي دانشجويان رشتة الهيات (تمامي گرايشها) بهويژه
رشتة علوم قرآن و حديث در دورة كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «ترجمه از عربي به فارسي
 1و  »2تدوين شده است .اين كتاب با هدف سامان دادن به برداشت درست از ترجمه ،در سه درس
اول به بيان كلياتي دربارة ترجمه و برخي مسائل نظري پرداخته است .در درسهاي چهارم تا ششم
دربارة چگونگي معادليابي تكواژهها و انواع تركيبها مطالبي آمده است .در درسهاي هفتم تا دهم،
از ترجمة جملههاي اسميه و فعليه در زبان عربي و برگردان انواع جملهها از نظر زمان بحث شده است.
در درسهاي يازدهم و دوازدهم نيز روش ترجمة برخي از مفاهيم فعلي عربي نشان داده شده است.

 .140هاديزاده كاخكي ،سعيد .از ايران چه ميدانم :كاروانسرا در ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي 115 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :كاروانسرا در ايران ،آموزش تاريخ ،راه هاي ايران ،معماري سنتي
* چکيده :ايران به دليل گستردگي و قرار گرفتن در موقعيت تالقي شاهراههاي شرق به غرب و
شمال به جنوب و حضور اقوام گوناگون از ديرباز در ايجاد اقامتگاه براي كاروانها پيشتاز و طاليهدار
بوده است .اين مجموعه با توصيف و معرفي راهها و شرايط تردد در آنها آغاز ميشود و به انواع
ساختمانهاي وابسته به راهها و ويژگيهاي كلي آنها ،كاروان سرا و جنبههاي كاركردي آن به عنوان
يكي از مهمترين اين بناها و معماري آن پرداخته است.
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 .141قرباني ،نوراله .كتاب كار انگليسي :1سال اول دبيرستان شامل آموزش مفاهيم دروس،
تمرينهاي متنوع .تهران :موسسه علمي رزمندگان 116 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،جملة نمونه
* چکيده :از آنجا كه انجام تمرينهاي متنوع و ممارست يكي از روشهاي مهم در يادگيري و
تفهميم هر موضوع و درك عميق مطلب است« ،كتاب كار» انگليسي سال اول دبيرستان در همين
راستا و به منظور تكميل مطالب كتاب درسي و تعميق دانش زباني فراگيرندگان و كاستن از زحمات
آنان در فصل امتحانات و كنكور نگارش يافته است .در اين كتاب روشي متنوع و كام ً
ال مفهومي در ارائة
مطالب براي كمك به حصول اهداف دانشآموزان در پيش گرفته شده است .تمامي واژههاي كتاب
بهصورت دوزبانه توضيح داده شدهاند و در قالب «جملههاي نمونه» نحوة كاربرد آنها به نمايش درآمده
است .به عالوه ،نكات دستوري با بياني شيوا و موجز شرح داده شدهاند ،سؤالهاي امتحاني درس به
درس ،ميان نيمسال ،پايان نيمسال ،و پايان سال نيز آورده شده است.

 .142قرباني ،نوراله .كتاب كار انگليسي :2سال دوم دبيرستان شامل آموزش مفاهيم دروس...
تهران :موسسه علمي رزمندگان 96 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين
* چکيده :هدف از تأليف كتاب كار تكميل مطالب كتابهاي درسي است .در اين كتاب كار نيز
روشي متفاوت و كام ً
ال مفهومي مطالبي در تكميل مطالب كتاب درسي براي كمك به دبيران و
دانشآموزان ارائه شده است كه شامل آموزش مفهوم واژگان ،يادگيري لغت از طريق مجلهسازي،
تمرين مكالمه،درك مطلب ،تلفظ ،درك جمله و همچنين آزمون مياندوره و پايان دوره است .در اين
تمرينات روي يادگيري ساختار دستوري و امال تأكيد شده است.
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 .143اميري ،حميدرضا .كتاب كار رياضيات ( )2سال دوم متوسطه .تهران :مدرسه 236 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،پرسش و پاسخ ،آموزش فعال ،تابع ،مثلثات ،ماتريس
* چکيده :كتاب كار رياضيات  ،2هماهنگ با تغييرات جديد كتابهاي درسي ،براي رشتههاي
رياضي ،تجربي ،و فنيوحرفهاي تهيه و تدوين شده است .اين كتاب حاوي مجموعهاي از فعاليتهاي
متنوع است كه براساس هدفهاي برنامة درسي طراحي شدهاند و هدف اصلي آنها توسعة يادگيري
است .همچنين زمينة مناسبي براي آموزش فعال در فرايند يادگيري ،و فرصتهاي متفاوتي براي
كاربست آموختهها بهوجود ميآورد .كتاب شامل هفت فصل با اين عنوانهاست :الگو و دنباله؛ تابع؛
توابع خاص؛ نامعادله و تعيين عالمت؛ توابع نمايي و لگاريتمي؛ مثلثات؛ ماتريس و تركيبات.

 .144عظيمي ،اعظم .كتاب كار علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان .تهران:
موسسه علمي رزمندگان 148 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :آموزش زيستشناسي ،كتاب كار ،پرسش و پاسخ ،فعاليت تكميلي
* چکيده :كتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل ،كتاب كار و فعاليتهاي تكميلي براي دانشآموزان
سال اول دبيرستان است كه مطالب آن مطابق با مطالب كتاب درسي تنظيم شدهاند .هر فصل آن
شامل پرسشهاي مروري ،آزمون هماهنگ و تأليفي با پاسخهاي تشريحي ،سؤالهاي چهار گزينهاي
با پاسخهاي تشريحي است .پايان بخش كتاب سؤاالت امتحاني خرداد ماه  1388به همراه پاسخ
آنهاست .از آنجا كه تمرينهاي متنوع و ممارست يكي از روشهاي مهم در يادگيري و تفهيم هر
موضوع محسوب ميشود ،اين «كتاب كار» كمك شاياني به دانشآموزان عزيز ميشود.
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 .145فضليخاني ،منوچهر و ديگران .كتاب كار و تمرين پژوهش (جلد .)3،2،1تهران :شورا،
 3 ،89ج.
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :معلم ،اول متوسطه
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :پژوهش ،عناوين پژوهشي ،فعاليت پژوهشي
* چکيده :كتاب حاضر به شيوة خودآموز تأليف شده است و ميتواند دانشآموزان را در مراحل
گوناگون پژوهش گام به گام هدايت و به آنها كمك كند تا يك تجربة جديد ،موفق و لذتبخش از
يك فعاليت پژوهشي را بيازمايند .همچنين مثالها و نمونههاي آورده شده ،عناوين پژوهشي پيشنهادي،
كاربرگها و نمونههاي موجود و زبان ساده كه در نگارش آن بكار گرفته شده است ،ايجاد انگيزه را
براي خواندن و استفادة الزم از اين كتاب در طول سا ل تحصيلي براي دانشآموزان فراهم آورده است.

 .146عبداله ميرزائي ،رسول .كندو كاوي در مفهوم آنتروپي .تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد
رجائي 165 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :شیمی
* کلمات کليدي :آنتروپي ،ترموديناميک ،آموزش علوم
* چکيده « :آنتروپي» مفهومي است که از زمان ارائه تاکنون به روشهاي گوناگوني تعبير شده است.
از آن جا که درک مفهوم واقعي آن ،ياريرسان ما در بررسي کاربردهاي ترموديناميک خواهد بود ،لذا
شناخت اين مهم ،از ارزش ويژهاي برخوردار است .کتاب حاضر ميکوشد در دنياي ترموديناميک و
در زمينة آنتروپي به کندوکاوي بپردازد و با بياني ساده عالقمندان اين حوزه را از معبري نو با پايههاي
اين علم آشنا سازند.
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 .147پروست ،آنتوان .گفتگو با نوهام درباره جنگ جهاني اول .مهدي ضرغاميان تهران:
آفرينگان 84 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :جنگ جهاني اول ،خاطرات ،ادبيات نوجوانان ،تاريخ
* چکيده :جنگ جهاني اول ،جنگي با  23ميليون نفر کشته و  21ميليون نفر زخمي بود .نويسندة اين
کتاب در گفتوگو با نوة هشت سالهاش توضيح ميدهد که کارخانههاي زمان جنگ جهاني اول چگونه
کار ميکردند ،چگونه سربازها را به جبهه اعزام ميکردند ،کشورهاي مختلف چگونه وارد جنگ شدند،
زنها در زمان جنگ چه ميکردند ،چرا اياالتمتحده آمريکا فقط يک سال پيش از پايان جنگ درگير
ماجرا شد و جنگ چه فايدهاي داشت.

 .148جمعي از دبيران .گنجينه سواالت امتحانات نهايي 1اول دبيرستان .اهواز :مهزيار،
 96 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،دستور زبان
* چکيده :در حال حاضر ،زبان وسايل ارتباط جمعي و انتقال اطالعات جهاني ،زبان انگليسي است
و براي وارد شدن به اين وادي ،بايد آن را آموخت و براي آموختن آن ،بايد عالوه بر آموختن لغات و
دستور زبان ،كاربرد آن را نيز بياموزيم .كتاب كار حاضر كاري در اين راست است كه شامل سؤاالتي
تشريحي و چهار گزينهاي متنوع و تفكيكشدة درس به درس ،سؤاالت امتحانات نهايي استاني و
كشوري ،و نيز نكات دستوري است.

دورة آموزش متوسطه نظری  85 10
 .149جمعی از دبيران .گنجينه سواالت امتحانات نهايي 2دوم دبيرستان .اهواز :مهزيار،
 96 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،دستور زبان
* چکيده :مجموعه حاضر شامل چهار درس است كه هر درس داراي هفت بخش است:بخش اول
شامل فهرست واژگان است كه در آن تمامي لغات جديد و پايهاي درس به همراه تلفظ و بر اساس
حروف الفبا طبقه بندي شده اند Reading .در بخش دوم و در بخش سوم گرامر و نكات دستوري
هر درس با ذكر نكات مهم و مثال هاي متنوع توضيح داده شده است .در پايان هر درس يك آزمون
تشريحي براي خودآزمايي و تست هايي مناسب با همان فصل آمده است .در پايان سواالت كنكور
سراسري سال  1389تمامي رشتهها آمده است.

 .150جمعي از دبيران .گنجينه سواالت امتحانات نهايي 3سوم دبيرستان .تهران :مهزيار،
 92 ،89ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،سؤاالت امتحاني ،گنجينهاي سؤال
* چکيده :اين كتاب توسط جمعي از دبيران زبان انگليسي تنظيم و تدوين شده است تا به فراگيرنده
در جهت ايجاد ارتباط كه هدف نهايي آموزش زبان انگليسي است ،كمك كند .كتاب براي استفاده در
كالس و خانه توصيه شده و داراي سؤاالت امتحاني پاياني ناحيه ،استاني و كشوري است.
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 .151جمعی از دبيران .گنجينه سواالت امتحانات نهايي پيشدانشگاهي 1و .2تهران:
مهزيار 128 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،دستور زبان ،پاسخنامة تشريحي
* چکيده :كتاب «گنجينة سؤاالت آزمونهاي پاياني زبان انگليسي و پيشدانشگاهي  1و  »2شامل
سؤاالت تشريحي و چهار گزينهاي متنوع تفكيك شده به صورت درس به درس و منطبق بر امتحانات
نهايي استاني و كشوري است و درسها به توضيح نكات مهم دستور زبان ميپردازند و دانشآموزان را
در زمينة يادگيري دستور زبان ياري ميكنند.

 .152ستوده ،ناصر .گنجينة المپياد فيزيك ويژه دانشآموزان المپيادهاي علمي .تهران:
موسسه علمي رزمندگان 140 ،89 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :المپياديها
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،المپياد علمي ،مسابقة فيزيك ،مكانيك ،الكترومغناطيس،
ترموديناميك ،اپتيك
* چکيده :كتاب حاضر شامل مطالب جامعي از چهار مبحث اصلي المپياد“ ،مكانيك ،الكترومغناطيس،
ترموديناميك و اپتيك” است .در ابتداي هر يك از اين چهار فصل ،خالصهاي از مطالب پايه براي آن
مبحث به همراه گزيدهاي از سؤاالت مرحلههاي اول و دوم المپيادهاي دانشآموزي با پاسخ تشريحي
آنها ارائه شده است .آخرين فصل كتاب تحت عنوان «مسابقة فيزيك» حاوي مجموعه سؤاالتي است
كه دانشآموزان دوستدار علم فيزيك را به چالش ميكشند .بهويژه ،پاسخ به سؤاالت خاصي كه با
عالمت ستاره مشخص شدهاند ،به شهود فيزيكي و تفكر خالق نياز دارد.
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 .153عظيملو ،فاطمه و ديگران .مباني اخترشناسي .تهران :فاطمي 236 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي و معلم
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :نجوم ،منظومة شمسي ،خورشيد ،سيارات ،سياركها ،دنبالهدارها ،خردهسنگها،
آموزش فيزيك
* چکيده :كتاب «مباني اخترشناسي» شامل موضوعات مقدماتي نجوم است و هفت فصل دارد .در
فصل اول كه تاريخچة نجوم نام دارد ،به مطالبي دربارة پيدايش نجوم ،تمدنهاي چين ،مصر ،سومر و
بابل ،يونان ،اسالم و تمدنهاي ديگر پرداخته شده است .فصل دوم دربارة منظومة شمسي است .فصل
سوم خورشيد و مطالب مربوط به آن را شرح داده و فصل چهارم به سيارات دروني منظومة شمسي
پرداخته است .سيارات بيروني منظومة شمسي در فصل پنجم مورد بررسي قرار گرفته و سيارات كوتوله،
مطالب فصل ششم را به خود اختصاص دادهاند .فصل هفتم هم به شرح سياركها ،دنبالهدارها و
خردهسنگها پرداخته است.

 .154آقاسي ،ساعد و ديگران .مجموعه طبقهبندي شده زبان و ادبيات فارسي كنكور دوم،
سوم و پيشدانشگاهي 2800 :سوال شامل مشاورة درسي ويژة دانشآموزان رشتههاي ادبيات و علوم
انساني -علوم و معارف اسالمي .تهران :كانون فرهنگي آموزش 468 ،88 ،ص
* قطع :رحلي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،آزمون و تمرين ،سؤالهاي طبقه بندي شده
* چکيده :آشنايي با سؤاالت مهم و باارزش امتحاني در هر فصل يا بخش کتاب درسي ،يکي از
نيازهاي مهم دانشآموزان است؛ به خصوص در دورة پيشدانشگاهي و براي ورود به دانشگاه .کتاب
حاضر شامل  3800سؤال طبقه بندي شده بر اساس موضوعات امال ،لغت ،آرايههاي ادبي ،تاريخ ادبيات،
معني و مفهوم ،و پرسشهاي چهار گزينهاي از کنکورهاي سراسري و آزاد است .همچنين ،آزمونهاي
دورهاي و جامع پس از هر مبحث ،پرسشهاي چهار گزينهاي منتخب کنکورهاي آزمايشي سنجش،
پرسشهاي چهارگزينهاي مؤلفان ،و آزمونهاي مطابق با برنامة آزمونهاي کانون فرهنگي آموزشي به
همراه پاسخهاي تشريحي آنها ،از ديگر مزاياي اين کتاب محسوب ميشوند.
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 .155شاكرين ،حميدرضا .چلچراغ حكمت :معاد .تهران :كانون انديشه جوان 102 ،90 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان مراكز
تربيت معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :مرتضي مطهري ،اصول دين ،معاد ،تربيت ديني
* چکيده :باور داشت معاد و حيات اخروي ،يكي از اركان ايمان و اصول اعتقادي دين مبين اسالم
و از شرايط مسلماني است .قرآن مجيد در صدها آيه از ويژگيهاي حيات جاودان سخن گفته و در 16
آيه پس از ايمان به خدا ،از «ايمان به روز آخر» ياد كرده و در مواردي يقين به آخرت را از ويژگيهاي
مؤمنان شمرده است .اين كتاب در شش فصل با اين عنوانها به نگارش درآمده است :مرگ؛ آغاز
سفر به ابديت؛ برزخ؛ ميانة راه؛ قيامت كبرا؛ نوبهار هستي؛ استداللهاي قرآن بر معاد؛ بهشت و جهنم؛
شبههها و پرسشها.

 .156حجت ،مريم .معلميار دين و زندگي .1مشهد :ضريح آفتاب 248 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :تعليمات ديني ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
* چکيده :كتاب حاضر مكمل مطالب درسي كتابهاي دورة متوسطه است كه در  16درس با اين
عنوانها نگارش يافته است .درس اول :كتاب زندگي؛ درس دوم :انتخاب بزرگ؛ درس سوم :كدامين
هدف؛ درس چهارم :برترين هدف؛ درس پنجم :تو را چگونه بخوانم؛ درس ششم :در حمد و تسبيح
محبوب؛ درس هفتم :در پناه ايمان؛ درس هشتم :در وادي امن؛ درس نهم :عزم خوب زيستن؛ درس
دهم :پايداري در عزم؛ درس يازدهم :در زمرة بيداران؛ درس دوازدهم :آيين رهروي؛ درس سيزدم :در
حضور دوست؛ درسهاي چهاردهم و پانزدهم :همدلي و همراهي؛ درس شانزدهم :كار گوهر زندگي.
به منظور ارائة ترجمة روان و هماهنگ براي آيات ترجمه نشده در كتاب ،از ترجمة آيت اهلل مكارم
شيرازي استفاده شده است .همچنين ،به منظور ايجاد جاذبة بيشتر براي فراگيرندگان و تقويت ذوق
ادبي و هنري آنان ،ترجمة منظوم آيات ارائه شده است .تفسير كلية آيات نيز از مجموعة تفسير صوتي
«ابيان»  1و  2كه مشتمل بر  1600ساعت درس تفسير است ،انتخاب شده است .بخش مكملهاي
درسي كتاب شامل داستانها ،حكايتها و ضربالمثلهاي اسالمي و ايراني است كه به تلطيف مطالب
درسي كمك ميكند .عالوه بر اين ،كتاب داراي نرمافزار مكمل درسي با اين ويژگيهاست :الف) بخش
قرائت آيات درسي كتاببا صداي استاد علي پرهيزكار؛ ب)نمايش آيات هر درس؛ ج) بخش تفسير
آيات درسي با صداي استاد محمدعلي انصاري به صورت كامل؛ د) متن تفسيري آيات درسي كتاب
از تفاسير الميزان و نمونه.
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 .157محمدي روزبهاني ،كيانوش .مهارتهاي يادگيري و مطالعه ويژة دانشآموزان دورة
راهنمايي و پاية اول دبيرستان .تهران :مبتكران 96 ،88 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي يادگيري ،موقعيت تحصيلي ،برنامه ريزي ،مطالعه و فراگيري
* چکيده :اين کتاب به تبيين و ارائة روش ها و راهکارهاي «يادگيري ثمر بخش» پرداخته است.
فرايند يادگيري در اين کتاب به دو بخش عمده داخل کالس (در حضور استاد) و در داخل منزل ( مطالعه
و تمرين) تقسيم شده است .با استفاده از روشهاي مناسب میتوان ميزان بهرهوري را با اين دو بخش
افزايش داد .بديهي است اگر دانشآموز از روشهاي مطالعه بهينه استفاده کند ،ميزان يادگيري او افزايش
مييابد .ازطرفي ديگر با دريافت اطالعات در کالس درس میتواند به صورت حرفهايتري به مسائل
توجه کند .پس بايد اطالعات دانشآموزان را به عنوان محور اصلي يادگيري را تقويت کرد.

 .158عزيزي ،مريم .چلچراغ :ميرزايشيرازي .تهران :مدرسه 122 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :ميرزاي شيرازي ،زندگينامه
* چکيده :در اين كتاب سرگذشت محمدحسنبنمحمود ميرزاي شيرازي و اظهار نظر شخصيتهايي
مانند امام خميني ،دكتر عليالوردي ،استاد جاللالدين همايي و سيدحسن مدرس را در مورد شخصيت
و خصوصيات اخالقي و سجاياي وي ميخوانيم .در پايان كتاب توضيح اعالم و منابع آورده شدهاست.
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 .159عابدينژاد ،امين .چلچراغ حكمت :نبوت .تهران :كانون انديشه جوان 118 ،90 ،ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :سوم كليه رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :نبوت ،عدل الهي ،هدايت عامه ،آموزش ديني ،مرتضي مطهري
* چکيده :مسئلة «نبوت» حاوي پيامهاي صريحي دربارة خدا ،انسان و آفرينش است .عدهاي نبوت
را نوعي از اصل «هدايت عامة» خداوند نسبت به عالم وجود دانستهاند .كتاب حاضر به گردآوري
نظرات شهيد مطهري دربارة مسئلة نبوت پرداخته است .كتاب داراي هشت فصل با اين عنوانها است:
مفهومشناسي؛ نياز به نبوت؛ ويژگيهاي انبيا؛ اعجاز؛ اثبات نبوت؛ هدفهاي انبيا؛ وحي؛ ختم نبوت.

 .160فتحي ،سپيده .نقاشي روي سفال با مداد رنگي .تهران :منادي تربيت 84 ،89 ،ص
* قطع :خشتي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :هنر
* کلمات کليدي :رنگآميزي سفال ،آموزش هنر ،تركيب رنگ
* چکيده :كتاب حاضر ،به منظور آشنايي مخاطبان با نقاشي روي سفال تهيه شده است .ابتدا مطالبي
دربارة رنگ ،تجزية نور و توليد رنگهاي متفاوت ،تركيبرنگها ،چرخة رنگ و رنگهاي مكمل آمده
و سپس چگونگي نقاشيكردن روي سفال و مواد الزم براي اين كار شرح داده شده است .در ادامه
تصاوير متعدد از سفالهاي رنگ شده گنجانده شده است و در كنار هر اثر نام صاحبان آن درج شده
است .مخاطبان اين كتاب دانشآموزان ،دانشجويان و مربيان هنري هستند.
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 .161آقاخاني ،ايوب .نمايشنامة آسمان و زمين .تهران :مدرسه 55 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :ادبیات فارسی
* کلمات کليدي :نمايشنامه فارسي ،دفاع مقدس ،ادبيات نوجوانان ،اجراي نمايش
* چکيده :مجموعه کتابهاي « نمايشنامههاي مدرسه» مجموعة نمايشنامههايي است که به منظور
اجرا در مدارس کشور و ديگر مراکز هنري و آموزشي تدوين شدهاند .تئاتر جنبه آموزشي دارد و در
بسياري از مواقع ،مفاهيم مشکلي را که براي دانشآموزان قابل درک نيست ،آسان ميکند .به عالوه،
شرکت در اجراي نمايش باعث تقويت حس همکاري و دوستي بين دانشآموزان ،رشد و توسعة اعتماد
به نفس کودکان و نوجوانان و … ميشود .ماجراي نمايشنامة « آسمان و زمين » در يک خاکريز در
کنجي از جبهه در شهر خرمشهر اتفاق ميافتد.

 .162لوئيس ،باربارا .نوجوانان قهرمان .ناهيد صفائي تهران :فني ايران 136 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :قهرمانان ،ادبيات نوجوانان ،زندگينامه ،مهارتهاي زندگي
* چکيده :هرگز در آينه به خود نگاه كردهايد يا تصوير صورتتان را در بركه يا درياچه ديدهايد؟
اين تصوير ،خود واقعي شما نيست ،اما با مطالعة آن ميتوانيد به خيلي چيزها در مورد خودتان پي
ببريد .ماجراهاي اين كتاب مانند بازتاب چهرة شما در آينه و آب است .در اين كتاب نوجوانان با
كساني آشنا ميشوند كه مشكلي مشابه آنها داشته و از پس آنها برآمدهاند؛ مشكالتي مانند آلودگي،
حقوق كودكان ،خالفكاري يا مقابله ،حالت اضطراري .بيشك اگر با دقت جستوجو كنند ،ميتوانند
كساني را پيدا كنند كه در حل مشكالتشان الهامبخش باشند .اين كتاب داراي چهار بخش اصلي با
اين عنوانهاست :نوجواناني كه با خالفكاري مبارزه ميكنند؛ نوجواناني كه در فعاليتهاي اجتماعي
مشاركت دارند؛ نوجواناني كه كارهاي قهرمانانه و دليرانه انجام ميدهند؛ نوجواناني كه به دنبال نجات
محيطزيستاند .هر بخش با مقدمهاي كوتاه آغاز ميشود و در هر بخش نكتههايي هست كه نوجوانان
ميتوانند هرچه بيشتر از آنها بياموزند.
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 .163بابا يوسفي ،سعيد .واژهنامه جامع زبان انگليسي دوره دبيرستان (پيشدانشگاهي).
تهران :كانون فرهنگي آموزش 288 ،89 ،ص
* قطع :پالتويي
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،واژه نامه جامع ،متضاد ،مترادف
* چکيده :با توجه به اين كه اهميت بحث يادگيري واژگان انگليسي ،هم در دوران تحصيل ،هم در
كنكور و هم در آموزش عالي بر كسي پوشيده نيست ،در اين واژه نامه ،تمامي واژگان و اصطالحات
كتابهاي درسي به تفكيك سال و درس و به ترتيب حروف الفبا ،به همراه مترادف ،متضاد ،مثال و ساير
نكات كاربردي مورد نياز هر واژه به صورت كامل آورده شده است تا پاسخگوي نياز دانشآموزان باشد.

 .164هادوي تهراني ،مهدي .واليت فقيه :مباني ،ادله و اختيارات .تهران :كانون انديشه جوان،
 147 ،89ص
* قطع :رقعي
* پاية تحصيلي :اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :واليت فقيه ،اسالم و دولت ،امام خميني(ره) ،حكومت اسالمي
* چکيده :بدون شك« واليت فقيه» يكي از جنجالي ترين بحث هاي سياسي در دو دهة اخير در
ايران و جهان است و شايد مهمترين مسئلة نظري در ساحت انديشة سياسي معاصر باشد .پيدايش
حكومتي بر پاية اين نظريه ،به دست احياگر بزرگ اسالم در قرن معاصر ،امام خميني(ره) ،پرسشهاي
فراواني را پيرامون آن مطرح ساخت .كتاب حاضر ،گزارشي فشرده از مباني فكري حكومت اسالمي و
پايههاي كالمي و فقهي آن است .در بخش نخست با عنوان مقدمات تالش شده است اساسيترين
پرسشها در زمينه حكومت ديني به طور عام ،و حكومت اسالمي به طور خاص ،پاسخ داده شود .در
بخش دوم با عنوان«واليت فقيه» نيز پيشينههاي تاريخي ،اوليه عقلي و نقلي و حدود و شرايط واليت
فقيه بيان و به مشهورترين شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است.
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 .165هاوگن ،برندا .وينستون چرچيل :نظامي و نويسنده و دولتمرد بريتانيايي .مهسا
ملكمرزبان تهران :ققنوس 112 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :وينستون چرچيل ،زندگي نامه ،ادبيات نوجوان ،نخست وزيران ،انگلستان ،جنگ
جهاني دوم.
* چکيده :از سال  1900تا به امروز ،بشريت و جهان تغييرات عمدهاي را از سر گذرانده است.
دگرگونيهاي بنيادي در نظريهها و كاربست آنها ،معيارهاي آزاديهاي فردي ،رسوم مذهبي ،علم و
فناوري و صنعت را محك زد .فضاي فكري جهان معاصر بر بشر دوستي و اين باور متمركز شده است
كه اقتصاد جهاني ،دنيا را به جايي با ارتباطات نزديك تبديل كرده است .وينستون چرچيل ،يكي از
برجسته ترين سياستمداران تاريخ است كه در ابتداي فعاليتهاي پر تنش سياسي اش به اوج شهرت
و عنوان نخست وزير قهرمان بريتانيا در جنگ جهاني دوم رسيد .او نويسندهاي نامدار بود و در سال
 1953جايزه نوبل ادبيات را به دست آورد .وينستون چرچيل نظامي ،سخنران ،نقاش و خبرنگار جنگي
معروفي هم به شمار ميرفت.

 .166نوري امامزادهاي ،اصغر .هوش عاطفي در محيط كار( :بهداشت رواني كار) .اصفهان:
نوشته 252 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :معلم
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :بهداشت رواني کار ،شناخت محيط کار ،هوش عاطفي ،مهارتهاي اجتماعي
* چکيده :محيط کار جايي است که هوش عاطفي در آن ضرورتي اساسي و انکارناپذير دارد .طي چند
سال گذشته پژوهشهاي زيادي در حوزة هوش عاطفي انجام شده است .اين پژوهشها به ضرورت
و اهميت مهارتهاي هوش عاطفي در کارايي و اثربخشي افراد و همچنين آموزش مهارتهاي هوش
عاطفي در بستر گسترده و متنوعي چون کالس درس پرداخته است .مطالب کتاب دربرگيرندة سه
بخش کلي به اين شرح است :بخش اول :ماهيت هوش عاطفي؛ بخش دوم :افزايش هوش عاطفي
و رشد و توسعة خودآگاهي؛ بخش سوم :کاربرد هوش عاطفي در روابط با ديگران ،توسعة مهارتهاي
ارتباطي مؤثر ،و کمک به ديگران براي کمک به خودشان.
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 .167كياساالر ،رضا ... .و نترسيم از متن 120 ،متن تاليفي براي زبان كنكور .تهران :شبقره،89 ،
 208ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آزمون زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،متن درك مطلب
* چکيده :تسلط بر محتواي كتاب درسي« ،الزم» است اما «كافي» نيست .اين الزم براي كافي
شدن سه چيز ميخواهد :تمرين ،تمرين و تمرين .كتاب حاضر داراي  80متن تأليفي درك مطلب است
و  40متن تأليفي كلوز دارد .اين متنها با متنهاي «سراسري» و «آزاد» چند سال اخير ،هم از نظر
فرم و محتوا و هم از نظر نوع طراحي تستها كام ً
ال شبيهسازي شدهاند .حاشيهنويسيهاي اين كتاب
«تكنيك»هايي را آموزش ميدهند كه به هر چه بهتر يادگيري دانشآموزان كمك ميكنند.

 .168كميته تاليف انجمن علمي معلمان زبان انگليسي استان خوزستان.

Anjoman: self- study workbook on Pre- university English book

اهواز :مهزيار 173 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :پيشدانشگاهي
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،دوره متوسطه

* چکيده :كتاب خودآموز و كتاب كار زبان انگليسي پيشدانشگاهي داراي  8فصل است .هر فصل از
كتاب به قسمتهايي تقسيم شده است .تشريح كامل دروس ،توضيح نكات مهم ،حل تمرينات كتاب
و گرامر .همچنين مناسب با درس پيشرو و براي هر قسمت ،پرسش هاي گوناگوني طراحي شده است
كه دربردارندة مبحث اصلي و فرعي درس ميباشد .پايان هر فصل تعدادي آزمون به شيوه آزمونهاي
هماهنگ آموزش وپرورش ،به عالوه چند آزمون كنكور سالهاي قبل طراحي شده است .كتاب داراي
CDآموزشي ميباشد.
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 .169كميته تاليف انجمن علمي معلمان زبان انگليسي.

Anjoman: self- study workbook on high School English book1

اهواز :مهزيار 156 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :اول متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب كار ،خودآموز ،آزمون و تمرين

* چکيده :اين كتاب  9درس دارد و در پايان درسهاي سوم و چهارم يك آزمون ،در پايان درس
هشتم يك آزمون و پس از درس نهم سه آزمون پياپي آورده شده است .نويسنده هدف از تأليف آن را
آمادگي بيشتر دانشآموزان پاية اول متوسطه در يادگيري زبان انگليسي پرداخته است .معناي كلمات
هر درس در پايان آن آمده و نكات دستور زباني به فارسي توضيح داده شده است.
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اهواز :مهزيار 138 ،89 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :دوم كليه رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي

* چکيده :نگارنده در كتاب حاضر ابتداي هر فصل مطالب و مفاهيم كتاب درسي را بيان كرده و
سپس تمريناتي را جهت يادگيري بهتر مطالب آورده است .كتاب مذكور حاوي  7درس ،سه آزمون
خودآزمايي و دو آزمون جامع است .هم چنين كتاب حاوي  CDآموزشي جهت درك مطالب و آموزش
صحيحتر مي باشد.
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اهواز :مهزيار 151 ،88 ،ص
* قطع :وزيري
* پاية تحصيلي :سوم كلية رشتههاي متوسطه
* موضوع درسي :زبان هاي خارجي
* کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي متوسطه

* چکيده :كتاب حاضر مجموعه اي از سواالت طبقه بندي شده درس به درس و منطبق بر امتحانات
نهايي و انگليسي سوم دبيرستان در  6درس است و در هر درس :واژگان ،نكات گرامري ،دستوري با
ذكر توضيحات آمده است و دانشآموزان را در زمينه ي يادگيري دستور زبان ياري مي كند .به عالوه
در پايان هر درس سواالت چهار گزينه اي و در پايان كتاب يك آزمون نهايي آمده است .كتاب حاوي
 CDآموزشي مي باشد.

نمـــــایهها
عنوان
پايةتحصيلي
پديد آورندگان
ناشران
كلماتكليدي
موضوع درسی
درهمكرد نام ناشر و عنوان
نام و نشانی ناشران
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عنوان
آرايههاي ادبي سال سوم متوسطه (قالبهاي شعر ،بيان و بديع)
رشتة ادبيات علوم انساني 001
آزمايشگاه شيمي دبيرستان مرآت 002
آزمايشهاي شيمي كتاب سال اول دبيرستان 003
آزمونهاي جامع انگليسي (عمومي)(كلية رشتهها)ويژة داوطلبان
ورود به دانشگاه 004
آشنايي با نجوم و كيهانشناسي 005
آمادگي براي المپياد نجوم و اختر فيزيك 006
آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي شده
انگليسي ()2سال دوم دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش
گامبهگام به روش پرسش و پاسخ 007
آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي شدة
انگليسي ( )1سال اول دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش
گامبهگام به روش پرسش و پاسخ 008
آموزش و آزمون روانشناسي 009
آموزش و تربيت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در قران
راهكارهاي ارتباطي و مهارتهاي اخالقي و معنوي در روابط
انساني 010
آموزش و يادگيري رياضيات (011)2
آموزش و يادگيري رياضيات 012
ادبيات اديب (كتاب كمك آموزشي ادبيات 3رشته رياضي-
تجربي)013
ادبيات اسالمي ( :)2پيشدانشگاهي رشتههاي علوم انساني،
علوم و معارف اسالمي 014

ادبيات فارسي ()1سال اول دبيرستان 015
ادبيات فارسي ()3سال سوم آموزش متوسطه رشتههاي ادبيات
و علوم انساني -علوم و معارف اسالمي 016
ادبيات فارسي ()3سال سوم دبيرستان (رشتة ادبيات و علوم
انساني)017
ادبيات فارسي ()2سال دوم دبيرستان كلية رشتهها 018
ادبيات فارسي ()3سال سوم متوسطه رشته رياضي و تجربي
019
ادبيات فارسي  2سال دوم دبيرستان (نظري ،فني و حرفهاي،
كاردانش)020
استاد فرشچيان 021
الفباي اكولوژي جمعيت 022
الفباي المپياد نجوم واختر فيزيك 023
الكتريسيته و فيزيك گرما 024
امام موسي صدر 025
انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن
كريم 026
انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن
كريم 027
انگليسي ()3سال سوم دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش
گامبهگام به روش پرسش و پاسخ 028
انگليسي پيشدانشگاهي (029)1
انگليسي پيشدانشگاهي (030)2
اهل بيت (ع)031
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با هم فكر كردن :كندوكاو فلسفي براي كالس 032
باغ ايراني 033
بانك سواالت چند گزينهاي المپياد نجوم بيش از  1300تست
به همراه پاسخ 034
بخشندة اهلبيت :زندگي نامة امام جواد (عليهالسالم)035
بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي 036
بهشت سعادت در سراچه دل 037
پرسشهاي امروز جوانان 038
پرسشهاي امروز جوانان 039
پرسشهاي امروز جوانان 040
پرسشهاي امروز جوانان 041
پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت -فيزيك سوم دبيرستان علوم
تجربي 042
پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت ،فيزيك  ،3سوم رياضي و
فيزك 043
پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت /انگليسي پيشدانشگاهي 044
پيامبر اسالم (ص)045
تاريخ ادبيات ايران و جهان ()1سال دوم آموزش متوسطه 046
تاريخ ادبيات ايران و جهان ()2سال سوم متوسطه رشتههاي
علوم انساني 047
تاريخ ايران و جهان ()1سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني 048
تاريخ ايران و جهان ()2سال سوم متوسطه «رشتة ادبيات و
علوم انساني» 049
ترانههاي عامه فارسي 050
تربيت 051
تربيت زيباييشناسي (با تاكيد بر آراء برودي)052
توحيد مفضل ( نگاهي موحدانه به شگفتيهاي آفرينش)053
توسيديد :مورخ يونان باستان 054
جاده ابريشم 055
جاذبههاي عرفان اسالمي براي نسل جوان 056
جرير طبري 057
جغرافيا ()2سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني 058
جغرافياي تاريخي كوفه 059
جغرافياي جامع شامل آموزش كامل مباحث كتاب درسي در
قالب ايستگاههاي درس و نكته 060
جغرافياي كنكور 061
جمعيتشناسي در برنامهريزي آموزشي 062
جوان ،دين ،سياست 063

چلچراغي در تاريكي 064
حجاب و عفاف 065
حسابان (كتاب كار)066
حسابان سال سوم رياضي فيزيك 067
خداشناسي 068
خرمشهر 069
خواجوي كرماني 070
داستان انرژي هستهاي 071
در آمدي بر نجوم و كيهانشناسي 072
درآمدي بر نظريه دولت در اسالم 073
درفش ايرانيان 074
درك متن به زبان ساده 075
درك مطلب انگليسي كنكور 076
دريا دريا 077
روانشناسي براي بهتر زيستن :شامل كاوشهاي روانشناسي
در يادگيري پايدار ،حافظه برتر 078
روانشناسي سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني 079
روانشناسي كنكور 080
روانشناسي ويژه داوطلبان كنكور و دانشآموزان سوم انساني
شامل آموزش كامل مباحث كتاب درسي در قالب ايستگاههاي
درس و نكته081 . ..
زبان فارسي ()3سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني 082
زبان انديشه ويژه پيشدانشگاهي و كنكور 083
زبان انگليسي ()1سال اول دبيرستان 084
زبان انگليسي ()2سال دوم دبيرستان 085
زبان انگليسي ()3سال سوم دبيرستان 086
زبان انگليسي  :2مجموعه سواالت درسبهدرس و طبقهبندي
شده زبان سال دوم دبيرستان 087
زبان انگليسي جامع كنكور 088
زبان انگليسي سال سوم دبيرستان و پايههاي مرتيط شامل
آموزش كامل 089
زبان فارسي ()1سال اول دبيرستان نظري ،فني و حرفهاي ،كارو
دانش 090
زبان فارسي ()3انساني سال سوم دبيرستان 091
زبان فارسي ()3سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي -رياضي 092
زبان فارسي ()2سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري ،فني و
حرفهاي ،كاردانش 093
زبان كنكور پيشدانشگاهي و زبان094 3

 100فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي

زبان و ادبيات فارسي ()2دورة پيشدانشگاهي 095
زيستشناسي و آزمايشگاه ()1سال دوم دبيرستان 096
ژئوپليتيك تاريخي ايران 097
ژنتيك مندلي 098
ساختار حكومت در اسالم 099
سرگرميهاي رياضي ،جلد100 2
سفر در زمان :آشنايي با برخي از مفاهيم فيزيك نوين و شناخت
جهان 101
سوالهاي انگليسي ()1اول دبيرستان 102
سوالهاي انگليسي ()2دوم دبيرستان 103
سوالهاي انگليسي 1و 2پيشدانشگاهي 104
سوالهاي انگليسي  3سوم دبيرستان 105
شارهها ،حرارت و نور 106
شهيد مفتح 107
شيخ طبرسي 108
شيخ طوسي 109
شيمي ()1سال اول دبيرستان 110
طاهريان 111
عقايد تشيع 112
عالمه حسنزاده آملي 113
علي ،عشق خوش سوداي ما /در سيرت اميرالمومنين علي (ع)114
غروب خورشيد در سامرا :زندگي نامة امام حسن عسگري
(عليهالسالم)115
فرهنگ اصطالحات ،واژهها و شخصيتهاي تاريخي جهان 116
فرهنگ عربي -عربي :المعجم االبسط 117
فرهنگنامهي دايناسورها (شناختنامه جامع دايناسورهاي ايران
و جهان)118
فطرت و دين 119
فلسفه اسالمي و غربي 120
فيزيك ( )1و آزمايشگاه سال اول دبيرستان 121
فيزيك ( )2پيشدانشگاهي «رشتة رياضي و فيزيك» 122
فيزيك ( )2پيشدانشگاهي «رشتة علوم تجربي» 123
فيزيك ( )2و آزمايشگاه «كتاب كار» سال دوم دبيرستان
(رشتههاي علوم تجربي -رياضي و فيزيك) 124
فيزيك ( )3و آزمايشگاه سال سوم دبيرستان (رشتة علوم
تجربي) 125
فيزيك ( )3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه رشتة رياضي و
فيزيك 126

فيزيك  ،1مجموعه پرسشهاي چهارگزينهاي قابل استفاده
براي دانشآموزان سال اول دبيرستان 127
فيزيك پيشدانشگاهي(128 )2
فيزيك پيشدانشگاهي129 1
فيزيك فانتزي 114 :سوال برگزيده از مجلة The Physics
 teacherقابل استفاده كليه مقاطع (راهنمايي ،دبيرستان،
پيشدانشگاهي)130
فيزيكدانان بزرگ (مجلد دوم) 131
قدرت تفكر :راهي به سوي آفرينش 132
قهستان (خراسان جنوبي)133
كار آزمون فيزيك  2و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامة تشريحي و134 . ..
كاربرگ مرآت انگليسي  ،1اول دبيرستان 135
كاربرگ مرآت ،انگليسي  ،2دوم دبيرستان 136
كاربرگ مرآت ،انگليسي  ،3سوم دبيرستان 137
كاربرگ مرآت ،هندسه  ،2سوم دبيرستان 138
كارگاه روش ترجمه :عربي -فارسي؛ فارسي -عربي 139
كاروانسرا در ايران 140
كتاب كار انگليسي  :1سال اول دبيرستان شامل آموزش مفاهيم
دروس ،تمرينهاي متنوع 141
كتاب كار انگليسي  :2سال دوم دبيرستان شامل آموزش مفاهيم
دروس 142
كتاب كار رياضيات ()2سال دوم متوسطه 143
كتاب كار علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان 144
كتاب كار و تمرين پژوهش (جلد 145 )1،2،3
كندو كاوي در مفهوم آنتروپي 146
گفتگو با نوهام درباره جنگ جهاني اول 147
گنجينه سواالت امتحانات نهايي  1اول دبيرستان 148
گنجينه سواالت امتحانات نهايي  2دوم دبيرستان 149
گنجينه سواالت امتحانات نهايي  3سوم دبيرستان 150
گنجينه سواالت امتحانات نهايي پيشدانشگاهي  1و 151 2
گنجينة المپياد فيزيك ويژه دانشآموزان المپيادهاي علمي 152
مباني اخترشناسي 153
مجموعه طبقهبندي شده زبان و ادبيات فارسي كنكور دوم،
سوم و پيشدانشگاهي 2800 :سوال شامل مشاورة درسي ويژة
دانشآموزان رشتههاي ادبيات و علوم انساني -علوم و معارف
اسالمي 154
معاد 155
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معلميار دين و زندگي156 1
مهارتهاي يادگيري و مطالعه ويژة دانشآموزان دورة راهنمايي
و پاية اول دبيرستان 157
ميرزايشيرازي 158
نبوت 159
نقاشي روي سفال با مداد رنگي 160
نمايشنامة آسمان و زمين 161
نوجوانان قهرمان 162
واژهنامه جامع زبان انگليسي دوره دبيرستان (پيشدانشكاهي)163
واليت فقيه :مباني ،ادله و اختيارات 164

وينستون چرچيل :نظامي و نويسنده و دولتمرد بريتانيايي 165
هوش عاطفي در محيط كار( :بهداشت رواني كار)166
 ...و نترسيم از متن 120 ،متن تاليفي براي زبان كنكور 167
Anjoman: self- study workbook on Pre- university English book 168
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پاية تحصيلي
المپياديها
152 ،005

168 ،167 ،163 ،160
پيشدانشگاهيتجربي
123

اول متوسطه
،110 ،102 ،090 ،084 ، 064 ،050 ،015 ،008 ،004 ،003
169 ،162 ،157 ،148 ،145 ،144 ،141 ،135 ،127 ،121

پيشدانشگاهيرياضي
122

اول و دوم متوسطه رياضي
100

پيشدانشگاهي و معلم
153

اول ،دوم و سوم كلية رشتههاي متوسطه
،057 ،045 ،040 ،038 ،037 ،027 ،026 ،025 ،021 ،018
،111 ،109 ،108 ،107 ،097 ،077 ،075 ،074 ،071 ،070 ،069
164 ،161 ،160 ،158 ،132 ،130 ،118 ،117 ،116 ،115

دانشجويان مراكز تربيت معلم
،119 ،117 ،099 ،078 ،068 ،064 ،052 ،022 ،012 ،005
165 ،164 ،159 ،155

اول ،دوم و سوم متوسطه انساني
113
پيشدانشگاهي
،057 ،044 ،040 ،038 ،037 ،030 ،029 ،027 ،014 ،006
،076 ،074 ،073 ،071 ،070 ،069 ،068 ،064 ،061 ،060
،116 ،104، 098 ،094 ،092 ،091 ،088 ،083 ،080 ،077
،159 ،155 ،151 ،130 ،129 ،128 ،120 ،119 ،118 ،117

دوم كليه رشتههاي متوسطه
،143 ،142 ،136 ،103 ،095 ،087 ،085 ،058 ،020 ،007
170 ،149
دوم متوسطه انساني
048 ،047 ،046
دوم متوسطه تجربي
096
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دوم متوسطه رياضي و تجربي
134 ،124 ،093 ،024 ،002

سوم متوسطه رياضي
138 ،126 ،067 ،066 ،043 ،006

دوم و سوم كليه رشتههاي متوسطه
155 ،154 ،065 ،064 ،053 ،050 ،039 ،035 ،031

سوم متوسطه رياضي و تجربي
092

سوم كليه رشتههاي متوسطه
،089 ،088 ،086 ،068 ،063 ،051 ،041 ،028 ،019 ،013
،159 ،153 ،150 ،137 ،119 ،114 ،112 ،105 ،094 ،091
171

معلم
،023 ،022 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010 ،006 ،005
،062 ،059 ،056 ،055 ،054 ،052 ،036 ،034 ،033 ،032
،109 ،108 ،106 ،101 ،099 ،078 ،073 ،072 ،068 ،064
،140 ،139 ،133 ،131 ،130 ،119 ،117 ،114 ،113 ،111
166 ،165 ،164 ،159 ،158 ،156 ،155 ،147 ،146 ،145

سوم متوسطه انساني
082 ،081 ،079 ،049 ،017 ،016 ،009 ،001
سوم متوسطه تجربي
125 ،098 ،042

والدين
010
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پديدآورندگان
آتشكار ،ابراهيم 003
آزادگان ،عزيزاله 134
آسمند ،علي 020
آقاخاني ،ايوب 161
آقاسي ،ساعد 154
آقامحمدي ،امير 106
اسكندري ،محبوبه 077
اشرفي ،شهناز 090
اصغري تاري ،محسن 095 ,018
اصالني ،محمدرضا 025
افتخاري ،يداهلل 019
اقبالي ،سوسن 103
اكبريشلدرهاي ،فريدون 017
الس ،مارك 024
اميري ،حميدرضا 143
اناري ،شهاب 075
بابا يوسفي ،سعيد 163 ,089
بابالو ،داود 030
بابايي ابوسرايي ،ايرج 078
بازقندي ،ابراهيم 123
بازوبندي ،محمدحسن 061
باقري ،احمد 105
باي ،يارمحمدي 097
بايرامي ،محمدرضا 115

بديعي ،رامين 123 ,122 ,121
بن عمر ،مفضل 053
بهرامپور ،محمد 023
بهراميان،حسنعلي 028 ،008 ،007
بيژنزاده ،محمدحسن 012 ،011
پاشازانوس ،احمد 117
پايداري ،كوشا 022
پروست ،آنتوان 147
پزشک ،منوچهر 054
پوراميني ،محمدباقر 045
پورباقريان ،احمد 093 ,092
پوروهاب ،محمود 107
پيروي ،اكبر 031
تا ،نگوك چاو 062
تشكري ،نرگس 108
تكروستا ،اشرف 009
تكميل همايون ،ناصر 055
جبرئيلي ،محمدصفر 112
جعفرزاده ،حسين 087
جمعي از دبيران 151 ,150 ,149 ,148
جوزقي ،سعيد 015
جوكار ،احمد 128
جهانبزرگي ،احمد 073
چايلدز ،اي ،اچ 071

چراغ چشم ،عباس 051
حاجيحسيني ،محمدعلي 002
حجت ،مريم 156
حيدرنتاج ،وحيد 033
حيدري ملكميان ،فر يدون 109
حيدري ،غالم 069
حيدري،شهره 124
خالصيزاده ،شكوفه 047
خسروي ،عرفان 118
خواجه نصير طوسي ،احمد131
خواجه نصير طوسي ،سهيل131
دپارتمان علمي مرآت 138 ,137 ,136 ,135
درستي ،غالمرضا 082
درگاهي ،حسين 037
دژكام ،علي 120
دوك ،رابين سانتس 054
دهقان طرزجاني ،ناهيد 079
ديباجي ،محمدعلي 041 ،040 ,039 ,038
ي بيتا ،طاهره 116
ذوق 
ذهبي ،محمودرضا 129
رباني گلپايگاني ،علي 119
رحيمي ،عباس 063
رشتچي ،مژگان 032
رضايي ،محمد مهدي 053
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رضايي ،منيره 052
رضاييفر ،مريم 083
رضوي قمي ،رضا 130
زارع ،جليل110
زنگوئي ،مهدي 133
ساداتسركي ،سيدمجتبي 127
ساداتيان ،علياكبر 042
ساالري ،محمدرضا 036
ستوده ،ناصر 152
سرابيدانش ،سعيد 125
سعيدي ،علي 010
سويزي ،مهري 056
سيف ،هادي 064
شاكرين ،حميدرضا 155
شاهعلي ،غالمرضا 072
شعباني ،ابوالقاسم 066
شهرتاش ،فرزانه 032
شيرازي ،رضا 035
شيشه براصفهاني ،نيلوفر 081
صديقيمسعود ،سيامك 029
صفائي ،ناهيد 162
ضرغاميان ،مهدي 147
طلوعي ،وحيد 057
طهراني مويد ،آرميتا 104 ،102
عابدينژاد ،امين 159
عبداللهي ،مهدي 068
عبداله ميرزائي ،رسول 146
عربلو ،احمد 070
عزلتي مقدم ،فاطمه 065
عزيزي ،مريم 158
عظيملو ،فاطمه 153
عظيمي ،اعظم 144
عليزاده كوشكي ،حجتاهلل 006
عيوض نيا ،مجتبي 043
غفاري ،محمدرضا 101
غالمي ،صمد 034
فتحي ،سپيده 160
فرحناك ،شعله 096
فروتن ،فريدون 114

فضليخاني ،منوچهر 145
فقيهيزاده ،عبدالهادي 139
قاسمي ،فريده 046 ,014
قرباني ،نوراله 142 ,141
قنبري ،عبداهلل 004
قنوات ،عبدالرحيم 059
كاظمپور ،مريم 016
كاظمي ،كاظم 001
كرامتي ،محمدرضا 062
كروپر ،ويليام ه 131
كريمزاده ،شهرام 044
كم ،فيليپ 032
كميته تالف انجمن علمي معلمان زبان
انگليسي استان خوزستان ,169 ,168
171 ،170
كياساالر ،رضا 167 ,094
گروه مولفان 126
گريبين ،جان و مري 101
گودرزنيا ،محدثه 021
لوئيس ،باربارا 162
ماسينيون ،لويي 059
متين ،پيمان 074
محمدي روزبهاني ،كيانوش 157
محمدينيا رودسري ،بهاره 005
مرادي هرندي ،پروين 048
مصطفوي ،شبنم 080
معاونيان ،محمد تقي 071
معتمدي ،شادي 067
معتمدي ،كامران ,086 ,085 ,084 ,076
088
معصومي ،بهرام 050
مالمحمدي ،مجيد 113
ملكمحمدي ،محمدرضا 091
ملكمرزبان ،مهسا 165
موريسون ،ايان 072 ,005
موسوي ،رضا 013
مهري ،فرشيد 049
ناجي ،محمدرضا 111
ناطقي ،اكرم 060

نجفي ،مصطفي 058
نصري ،ابوذر 098
نوري امامزادهاي ،اصغر 166
وادرليند ،پاول 100
وكيل ،مسعود 027 ,026
هادوي تهراني ،مهدي 164
هاديزاده كاخكي ،سعيد 140
هاوگن ،برندا 165
همايون ،لطف اهلل 100
يحيي ،هارون 132
يوسفي،حياتاهلل 099
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ناشران
آفرينگان
147

پيشروان
134 ،075 ،009

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
140 ،133 ،111 ،097 ،074 ،069 ،055 ،050 ،033

ارسطو
116

تمثيل
078

ارم شيراز
072

جمال
063 ،053

سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت)
139 ،059 ،036

اعتدال
010

خيلي سبز
098 ،080 ،066 ،061

الگوي توسعة نمونه
127

دانش پژوهان جوان
034 ،023 ،022 ،006 ،005

امتحان
028 ،008 ،007

دانشگاه تربيت دبيري شهيد
ضريح آفتاب
رجائي
156 ،087 ،083
146

ايالف
077

دانشگاه تهران
062

بين المللي گاج
،088
،086
،085
،084
،076 ،030 ،029
دريافت
128 ،110 ،091
129

شبقره
167 ،094
شهر تاش
032
شورا
145 ،071

طاليي
118
علمي كالج
003
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فاطمي
153 ،131 ،106

نوآور
مدرسه
013 ،038 ،035 ،027 ،026 ،025 ،024 ،021
،107 ،100 ،070 ،057 ،041 ،040 ،039
 ،158 ،143 ،117 ،115 ،113 ،109 ،108نوشته
166
161

ققنوس
165 ،054

نيستان
مرآت دانش
089 ،037،081 ،137 ،136 ،135 ،044 ،043 ،042 ،002
138

فني ايران
162

كادر
067
كاراپيام
114
كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان
064
كانون گسترش علوم
105 ،104 ،103 ،102

مزيناني
096
منادي تربيت
160 ،132 ،056 ،052
مهزيار
،170 ،169 ،168 ،151 ،150 ،149 ،148
171
موسسه بوستان كتاب
065

كانون انديشه جوان
 ،112 ،099 ،073 ،068 ،051 ،045 ،031موسسه علمي رزمندگان
164 ،159 ،155 ،120 ،119
،142 ،141 ،125 ،124 ،020 ،017 ،004
152 ،144
كانون فرهنگي آموزش
163 ،154 ،130 ،060
موسسه فرهنگي ـ هنري جهان كتاب
101
كتاب آوا
078
موسسه فرهنگي و انتشاراتي
مرجع كنكور
گلواژه
104 ،103 ،102
،046 ،019 ،018 ،016 ،015 ،014 ،001
ش پذير
 ،090 ،082 ،079 ،058 ،049 ،048 ،047موسسه فرهنگي هنري دان 
012 ،011 126 ،123 ،122 ،121 ،095 ،093 ،092
مبتكران
157 ،134 ،075 ،009

نداي دانش گستر
048 ،001
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كلمات كليدي
آب و هواي پاكيزه 003
آرايههاي ادبي ,019 ,018 ,017 ,016
082
آزادي 063
آزمايش 125 ,003
آزمايشگاه 134 ,126 ,121 ,096 ,002
آزمون 095 ,048
آزمون زبان انگليسي 167
آزمون و تمرين ,011 ,007 ,004 ,001
,029 ,028 ,019 ,018 ,017 ,016 ,015
,075 ,067 ,066 ,047 ,046 ,044 ,030
,089 ,088 ,087 ,086 ,085 ,084 ,079
,121 ,105 ,103 ,102 ,098 ,094 ,093
,138 ,137 ,136 ,135 ,128 ,123 ,122
,156 ,154 ,151 ,149 ,148 ,142 ,141
169 ,167
آفرينش 053
آلودگي هوا 060
آموزش ادبيات فارسي ,015 ,014 ,013
154 ,050 ,047 ,046 ,019 ,018 ,016
آموزش انگليسي 137
آموزش تاريخ ,069 ,055 ,049 ,033
140 ,133 ,074
آموزش جغرافيا ،060 ,059 ,058 ,022

061
آموزش ديني 159 ,039 ,038 ,027 ,026
آموزش روانشناسي 081 ,079
آموزش رياضي ,100 ,067 ,066 ,012
143 ,138
آموزش زبان انگليسي ,008 ,007 ,004
,083 ,076 ,075 ,044 ,030 ,029 ,028
,094 ,089 ,088 ,087 ,086 ,085 ,084
,141 ,136 ,135 ,105 ,104 ,103 ,102
169 ,163 ,151 ,150 ,149 ,148 ,142
آموزش زبان عربي 117
آموزش زبان فارسي ,092 ,091 ,090
093
آموزش زيست شناسي 144 ،098 ,096
آموزش شيمي 110 ,003 ,002
آموزش علوم تجربي 146 ،118
آموزش فارسي 082
آموزش فعال 143
آموزش فيزيك ,121 ,043 ,042 ,023
,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
153 ,152 ,131 ,130
آموزش گامبهگام 028
آموزش نجوم 072
آموزش هنر 160

آموزشهاي قرآني 119 ،037 ,010
آنتروپي 146
آيتاله حسنزاده آملي 113
ابزارهاي تفكر 032
ابزارهاي رصدي 023
ابوجعفر محمد بن حسن طوسي 109
اپتيك 152
اجراي نمايش 161
احاديث 037
احاديث معارف اسالمي 119
اختر فيزيك 023
اختالل رواني 080
ادبيات پايداري 020
ادبيات جهان 020
ادبيات داستاني معاصر 020
ادبيات فارسي 095 ,048 ,017
ادبيات نوجوانان ,040 ,039 ,038 ,021
165 ,162 ,161 ,147 ,070 ,054 ,041
ادراك زيباييشناسي 052
استدالل 138
اسالم ,041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,010
112 ,077 ,068
اسالم و بهداشت رواني 036
اسالم و دولت 164 ,099 ,073
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اسالم و سياست 099
اشخاص مشهور 116
اصول دين 155
اكوسيستم جمعيت 022
اكولوژي 022
القاي الكترومغناطيس 043 ،042
الكترومغناطيس152
الكتريسيتة ساكن 043 ،042
الكتريسيته127
الگوي راهبردي 105
المپياد علمي 152
المپياد فيزيك 106
امام اول 114
امام خميني(ره) 164
امام صادق(ع) 053
امام موسي صدر 025
امام نهم 035
امام يازدهم 115
امامان شيعه 035
امامت 040
امامت در ترجمه 139
اندازهگيري 134 ,126 ,124
انرژي 127
انرژي اتمي 071
انقراض 118
انگلستان 165
انگيزش و هيجان 078
اوزان و مقادير 002
اهل بيت 031
اهل سنت 112
باغ آرايي 033
باغ ايراني 033
بانك پرسش 110
بانك سؤاالت 008
بدن انسان 010
برق 024
برنامه ريزي 157
برنامهريزي آموزشي 062
برودي 052

بزرگان شيعه 051
بعثت سيرة محمد 045
بنادرايران 069
بهداشت رواني کار 166
پاسخ 129 ،095
پاسخنامة تشريحي ,015 ,014 ,008
,080 ,079 ,061 ,047 ,046 ,044
،123 ,122 , 121 ،093 ,092 ،090
151 ,128
پرچمها 074
پرسش چهارگزينهاي081 ,044
پرسش مفهومي 096
پرسش و پاسخ ,013 ,009 ,008 ,003
,049 ,041 ,040 ,039 ,038 ,017 ,014
,096 ,092 ,091 ,090 ,082 ,063 ,058
,136 ,135 ,126 ,125 ,110 ,104 ,102
144 ,143 ,142 ,141 ,137
پروتون 130
پژوهش 145
پيامبر اسالم 045
پيکرتراشي 064
تابش الكترومغناطيسي 006
تابع 143
تاريخ 147
تاريخ ادبيات 046 ,019 ,018 ,016 ,014
تاريخ اسالم 114 ,109 ,059
تاريخ ايران 111 ,097 ,074
تاريخ ايران و جهان 049
تاريخ باغ سازي 033
تاريخ زمين 118
تاريخ علم 131
تاريخ نقد 050
تاريخ نويسان 054
تاريخ و نقد 048
تاريخنويسان ايراني 057
تأمين انرژي 071
تجارت جهاني 055
تحليل دادهها 062
تحول ستارهها 034

تربيت اسالمي 051
تربيت ديني ,056 ,045 ,036 ,035 ,031
,115 ,114 ,112 ,099 ,077 ,065 ,063
155 ,132 ,119
تربيت زيباييشناسي 052
تربيتديني 053
ترجمة عربي 139
ترجمه قرآن 026
تركيب رنگ 160
تركيبهاي وصفي و اضافي 139
ترموديناميک 146
ترموديناميك 152 ,043 ,024
تست كنكور 091 ,061 ,058
تستهاي طبقهبندي شده 080
تعاليم اسالم 132
تعليم و تربيت 010
تعليمات ديني 156
تمرين تكميلي 028
تمرين و مسئله 100
تمرينها 011
تنوع زيستي 022
توحيد 053
توصيف آماري 062
جاده ابريشم 055
جدول تناوبي 002
جرم 023
جريان 024
جريانهاي الكتريكي 043 ,042
جغرافياي تاريخي 133 ,059
جمعيتشناسي062
جملة نمونه 141
جملههاي اسميه و فعليه 139
جنگ جهاني اول 147
جنگ جهاني دوم 165
جوانان و اسالم 056
چارت و جدول آموزشي 081
چگالي 130 ,023
حافظه 078
حجاب 065
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حديث طوبي 037
راه دريايي 055
سفر در زمان 101
حركتشناسي 134 ,124
راه و رسم زندگي 037
سفرة نور 077
حسابان 067 ,066
راهنماي آموزش ,168 ،095 ,087
سفرنامه 020
حسن بن علي عسگري 115
راهنماي آموزشي ,029,027,011,009,004سالمت رواني 080
حكومت اسالمي 164 ,099
 ,089 ,087 ,086 ,085 ,084 ,079 ,048 ,030سواالت هماهنگ كشوري 058
حل مسئله 012
,156 ,149 ,148 ,142 ,125 ،095 ,094
سوخت سنگوارهاي 071
خاطرات 147
171 ,168 ,167
سيارات 153
خداشناسي 077 ,068 ,053
راهنماي آموزشي آزمونها 129
سياركها 153
خراسان جنوبي 133
راهنماي آموزشي متوسطه 170
سياست جغرافيايي 097
خردهسنگها 153
راههاي ايران 140 ,055
شاعران ايراني 070
خرمشهر 069
رشد 080
شخصيت 036
خلفاي عباسي 111
رنگآميزي سفال 160
شعر عامه فارسي 050
خليج فارس 069
روانشناسي  041 ,040 ,039 ,038 ,009شعر فارسي070 .
خود شناسي 056
روانشناسي اسالمي 036
شكست نور 127
خودآزمايي 017
روانشناسي عملي 078
شناخت محيط کار 166
خودآموز 169
روش حل مسئله 127
شهيد مفتح 107
خودارزيابي 123
رويكرد دريافت هنري 052
شيخ طبرسي 108
خودشناسي 077
رياضيات 011
شيخ طوسي 109
خورشيد 153 ,034
زبان انگليسي 171 ,170 ,168
شيعه 112
خيال ورزي 050
زبان شناسي 090
شيعيان لبنان 025
داستان 108
زبان عربي 027
شيمي 002
داستان علمي ـ تخيلي 101
زمين 034
طاهريان 111
داستانهاي فارسي قرن 021 14
زندگي نامه  ,057 ,035 ,025 ,021 ,020طالي سياه 003
دايناسورها 118
 ,115 ,114 ,113 ,109 ,108 ,107 ,064عباسيان 115
درسنامه 081
165 ،162 ,158 ,131
عدل الهي 159
درفش كاوياني 074
زنگ تفريح 002
عرفان 056
درك مطلب 084 ,075 ,004
ژئوپوليتيك 097
عفاف 065
دستور زبان  ,085 ,083 ,082 ,030 ,019ژنتيك 098
عقل 132
 ,103 ,094 ,093 ,092 ,091 ,090 ,089سؤاالت امتحان نهايي 110
علم نظريهاي 131
151 ,149 ,148
سؤاالت امتحاني 150 ,008
علما و مجتهدان 107
دستور زبان عربي 139
سؤاالت طبقهبندي شده ,087 ,007
علي اکبر صنعتي 064
دفاع مقدس 161
154 ،104
علي بن ابي طالب 114
دما و گرما 127
سؤاالت كنكور 088
عناوين پژوهشي 145
دنبالهدارها 153
سؤاالت كنكور 076 Cloze test
فرايند هاي هژمونيك 097
دورة متوسطه168 ,095 ،001
سؤالهاي استاندارد 105
فرايندهاي شناختي 080
ديرينهشناسي 022
سؤالهاي برنامهريزي شده 102
فرقهها 112
ديناميك 124
ستارگان 072 ,023 ,006
فرقههاي مذهبي 116
ديوان ساالري 111
سرگذشتنامه 054
فرهنگ اصطالحات 116
ذات و ماهيت 132
سرگرمي رياضي 100
فرهنگ ايران 033
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فرهنگ عربي -عربي 117
فرهنگ و هنر 020
فرهنگنامه 118
فضل بن حسن طبرسي 108
فطرت 119
فعاليت پژوهشي 145
فعاليت تكميلي 144
فلسفة اسالمي 132 ,120
فلسفة غرب 120
فلسفه 012
فلسفه براي كودكان 032
فهرست واژگان 088
فيزيك 134 ,129 ,072
فيزيكدانان 131
قالبهاي سنتي ترانه 050
قانون تناوب 098
قرائت قرآن 026
قرائت و ترجمة قرآن کريم 027
قهرمانان 162
قهستان 133
کلمات معرب 117
كار و انرژي 126 ,124
كاربرگ مديريت كالسي136 ,135
كاروانسرا در ايران 140
كتاب درسي 086 ,085 ,084 ,009
كتاب كار 169 ,144
كرة سماوي 006
كلوزتست 004
كندوكاو مشترك 032
كوفه 059
كهكشان 034
كيهانشناسي 072 ,034 ,005
گرما 130
گرما و قانون گازها 124
گروهك فرقان 107
گنجينهاي سؤال 150
ليبي 025
ماتريس 143
ماه 034

مترادف 163
مترادف و متضاد 103
متضاد 163
متنخواني 075
متون درك مطلب 167 ,076
مثلثات 143
مجتهدان و علما 113 ,109 ,073
مجموعهها 068
محمد بن جرير طبري 057
محمدبن علي 035
محمود فرشچيان 021
مدرسة موفق 136
مدلهاي جغرافيايي 060
مرتضي مطهري ,068 ,051 ,045 ,031
159 ,155 ,120 ,112
مرجع ديني و سياسي 025
مسائل 011
مسائل كاربردي 067
مسائل و تمرينها 106
مسابقة فيزيك 152
مسابقهها 106
مشكالت رواني ـ اجتماعي 078
مطالعه و فراگيري 157
معاد 155
معاني و بيان 001
معرفتشناسي 120
معماري سنتي 140
معمرقذافي 025
معني لغات 016
مفسران شيعه 108
مكاتب سياسي 116
مكانيك 152
مكانيك كوانتومي 101
مكانيك منظومة شمسي 006
منحني سرعت 006
منحني نوري 006
منظومة شمسي 153 ,072 ,034
موقعيت تحصيلي 157
مولكول 130

مهارت خواندن 083
مهارتهاي اجتماعي 166
مهارتهاي زندگي 162
مهارتهاي يادگيري 157
مهدويت 040
ميرزاي شيرازي 158
نبوت 159 ,031
نجوم 153 ,005
نجوم كروي 023
نخست وزيران 165
نسبت عام 101
نسبيت خاص 101
نظري ه دربارة واليت فقيه 073
نقاشان ايراني 064 ,021
نمايشنامه فارسي 161
نمودار شبكهاي 049
نواحي ساحلي 060
نواحي قطبي 060
نواحي كوهستاني 060
نواحي گرم و خشك 060
نواحي گرم و مرطوب 060
نور و بازتاب نور 127
نياز 036
نيروشناسي 134
نيروگاه هستهاي 071
واژگان انگليسي 083
واژه نامه 117 ,116
واژه نامه جامع 163
ئوحي 040
واليت فقيه 164 ,099 ,073 ,063 ,040
ويژگيهاي ماده124
وينستون چرچيل 165
هدايت عامه 159
هندسه 138
هوا 130
هوش عاطفي 166
يادگيري 078
يادگيري مستمر 105
يونان 054
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موضوع درسي
آموزش رياضي
143 ،138 ،067 ،066 ،012 ،011
ادبيات فارسي
،046 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،001
،095 ،093 ،092 ،091 ،090 ،082 ،058 ،050 ،049 ،047
164 ،161 ،154
تاريخ
،069 ،064 ،059 ،057 ،055 ،054 ،048 ،033 ،025 ،021
،133 ،116 ،113 ،111 ،109 ،108 ،107 ،097 ،074 ،070
165 ،158 ،147 ،140
تعليم و تربيت ديني
،063 ،056 ،053 ،051 ،045 ،037 ،036 ،035 ،031 ،010
،132 ،119 ،115 ،114 ،112 ،099 ،077 ،073 ،068 ،065
159 ،156 ،155
جغرافيا
062 ،061 ،060
روان شناسي
166 ،081 ،080 ،079 ،078 ،041 ،040 ،039 ،038 ،009
رياضي
100
زبان هاي خارجي
،083 ،076 ،075 ،044 ،030 ،029 ،028 ،008 ،007 ،004
،104 ،103 ،102 ،094 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084
،151 ،150 ،149 ،148 ،142 ،141 ،137 ،136 ،135 ،105

171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،163
زيست شناسي
144 ،118 ،098 ،096 ،022
شيمي
146 ،131 ،110 ،003 ،002
عربي
139 ،117
علوم اجتماعي
145
علوم تربيتي
052 ،032
فلسفه و منطق
120
فيزيك
،101 ،072 ،071 ،043 ،042 ،034 ،024 ،023 ،006 ،005
،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،106
153 ،152 ،134 ،130
مهارت هاي زندگي
162 ،157
هنر
160
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آفرينگان
 :147گفتگو با نوهام درباره جنگ جهاني اول
ارسطو
 :116فرهنگ اصطالحات ،واژهها و شخصيتهاي تاريخي
جهان
ارم شيراز
 :072در آمدي بر نجوم و كيهانشناسي
اعتدال
 :010آموزش و تربيت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در
قران راهكارهاي ارتباطي و مهارتهاي اخالقي
الگوي توسعة نمونه
 :127فيزيك  ،1مجموعه پرسشهاي چهارگزينهاي قابل استفاده
براي دانشآموزان سال اول دبيرستان
امتحان
 :007آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي
شده انگليسي ()2سال دوم دبيرستان -كلية رشته:008 ،
آموزش گامبهگام همراه با سواالت امتحاني طبقهبندي شدة
انگليسي ( :)1سال اول دبيرستان -كلية رشتهها :028 ،انگليسي
()3سال سوم دبيرستان -كلية رشتهها :آموزش گامبهگام به

روش پرسش و پاسخ. ..
ايالف
 :077دريا دريا
بين المللي گاج
 :029انگليسي پيشدانشگاهي ( :030 ،)1انگليسي پيشدانشگاهي
( :076 ،)2درك مطلب انگليسي كنكور :084 ،زبان انگليسي ()1سال
اول دبيرستان :085 ،زبان انگليسي ()2سال دوم دبيرستان:086 ،
زبان انگليسي ()3سال سوم دبيرستان :088 ،زبان انگليسي جامع
كنكور :091 ،زبان فارسي ()3انساني سال سوم دبيرستان:110 ،
شيمي ()1سال اول دبيرستان :128 ،فيزيك پيشدانشگاهي ()2
پيشروان
 :009آموزش و آزمون روانشناسي :075 ،درك متن به
زبان ساده :134 ،كار آزمون فيزيك  2و آزمايشگاه سال دوم
دبيرستان :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامة تشريحي و..
تمثيل
 :078روانشناسي براي بهتر زيستن :شامل كاوشهاي روانشناسي
در يادگيري پايدار ،حافظه برتر
جمال
 :053توحيد مفضل ( نگاهي موحدانه به شگفتيهاي آفرينش)،
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 :063جوان ،دين ،سياست
خيلي سبز
 :061جغرافياي كنكور :066 ،حسابان (كتاب كار) :080 ،روانشناسي
كنكور :098 ،ژنتيك مندلي
دانش پژوهان جوان
 :005آشنايي با نجوم و كيهانشناسي :006 ،آمادگي براي المپياد
نجوم و اختر فيزيك :022 ،الفباي اكولوژي جمعيت:023 ،
الفباي المپياد نجوم واختر فيزيك :034 ،بانك سواالت چند
گزينهاي المپياد نجوم بيش از  1300تست به همراه پاسخ
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
 :146كندو كاوي در مفهوم آنتروپي
دانشگاه تهران
 :062جمعيتشناسي در برنامهريزي آموزشي
دريافت
 :129فيزيك پيشدانشگاهي1
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 :033باغ ايراني :050 ،ترانههاي عامه فارسي :055 ،جاده ابريشم،
 :069خرمشهر :074 ،درفش ايرانيان :097 ،ژئوپليتيك تاريخي
ايران :111 ،طاهريان :133 ،قهستان (خراسان جنوبي):140 ،
كاروانسرا در ايران
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
 :036بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي :059 ،جغرافياي
تاريخي كوفه :139 ،كارگاه روش ترجمه :عربي -فارسي؛
فارسي -عربي

شورا
 :071داستان انرژي هستهاي :145 ،كتاب كار و تمرين پژوهش
( جلد)3 ،2 ،1
ضريح آفتاب
 :083زبان انديشه ويژه پيشدانشگاهي و كنكور :087 ،زبان
انگليسي  :2مجموعه سواالت درسبهدرس و طبقهبندي شده
زبان سال دوم دبيرستان :156 ،معلميار دين و زندگي1
طاليي
 :118فرهنگنامهي دايناسورها (شناختنامه جامع دايناسورهاي
ايران و جهان)
علمي كالج
 :003آزمايشهاي شيمي كتاب سال اول دبيرستان
فاطمي
 :106شارهها ،حرارت و نور :131 ،فيزيكدانان بزرگ (مجلد دوم)،
 :153مباني اخترشناسي
فني ايران
 :162نوجوانان قهرمان
ققنوس
 :054توسيديد :مورخ يونان باستان :165 ،وينستون چرچيل:
نظامي و نويسنده و دولتمرد بريتانيايي
كادر
 :067حسابان سال سوم رياضي فيزيك
كاراپيام
 :114علي ،عشق خوش سوداي ما /در سيرت اميرالمومنين علي (ع)

شبقره
 :094زبان كنكور پيشدانشگاهي و زبان  . . . :167 ،3و نترسيم
از متن 120 ،متن تاليفي براي زبان كنكور

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 :064چلچراغي در تاريكي

شهر تاش
 :032با هم فكر كردن :كندوكاو فلسفي براي كالس

كانون گسترش علوم
 :102سوالهاي انگليسي ()1اول دبيرستان :103 ،سوالهاي
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انگليسي ()2دوم دبيرستان :104 ،سوالهاي انگليسي 1و2
پيشدانشگاهي :105 ،سوالهاي انگليسي  3سوم دبيرستان
كانون انديشه جوان
 :031اهل بيت (ع) :045 ،پيامبر اسالم (ص) :051 ،تربيت،
 :068خداشناسي :073 ،درآمدي بر نظريه دولت در اسالم:099 ،
ساختار حكومت در اسالم :112 ،عقايد تشيع :119 ،فطرت و
دين :120 ،فلسفه اسالمي و غربي :155 ،معاد :159 ،نبوت،
 :164واليت فقيه :مباني ،ادله و اختيارات
كانون فرهنگي آموزش
 :060جغرافياي جامع شامل آموزش كامل مباحث كتاب درسي
در قالب ايستگاههاي درس و نكته :130 ،فيزيك فانتزي114 :
سوال برگزيده از مجلة  The Physics teacherقابل استفاده
كليه مقاطع (راهنمايي :154 ،مجموعه طبقهبندي شده زبان و
ادبيات فارسي كنكور دوم ،سوم و پيشدانشگاهي 2800 :سوال
شامل مشاور :163 ،واژهنامه جامع زبان انگليسي دوره دبيرستان
شدانشگاهي)
(پي 
كتاب آوا
 :078روانشناسي براي بهتر زيستن :شامل كاوشهاي روانشناسي
در يادگيري پايدار ،حافظه برتر
گلواژه
 :014ادبيات اسالمي \( :)\2پيشدانشگاهي رشتههاي علوم
انساني ،علوم و معارف اسالمي :015 ،ادبيات فارسي ()1سال اول
دبيرستان :016 ،ادبيات فارسي ()3سال سوم آموزش متوسطه
رشتههاي ادبيات و علوم انساني -علوم و معارف اسالمي:018 ،
ادبيات فارسي ()2سال دوم دبيرستان كلية رشتهها :019 ،ادبيات
فارسي( )3سال سوم متوسطه رشته رياضي و تجربي:046 ،
تاريخ ادبيات ايران و جهان ()1سال دوم آموزش متوسطه:047 ،
تاريخ ادبيات ايران و جهان ()2سال سوم متوسطه رشتههاي علوم
انساني :049 ،تاريخ ايران و جهان ()2سال سوم متوسطه «رشتة
ادبيات و علوم انساني» :058 ،جغرافيا ()2سال سوم متوسطه
رشتة ادبيات و علوم انساني :079 ،روانشناسي سال سوم
متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني :082 ،زبان فارسي ()3سال
سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم انساني :090 ،زبان فارسي ()1
سال اول دبيرستان نظري ،فني و حرفهاي ،كارو دانش:092 ،

زبان فارسي ()3سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي -رياضي،
 :093زبان فارسي ()2سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري،
فني و حرفهاي ،كاردانش :095 ،زبان و ادبيات فارسي ()2
دورة پيشدانشگاهي :121 ،فيزيك ( )1و آزمايشگاه سال اول
دبيرستان :122 ،فيزيك ()2پيشدانشگاهي «رشتة رياضي و
فيزك» :123 ،فيزيك ()2پيشدانشگاهي «رشتة علوم تجربي»،
 :126فيزيك ()3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه رشتة رياضي
و فيزيك
گلواژه
 :001آرايههاي ادبي سال سوم متوسطه (قالبهاي شعر ،بيان
و بديع)رشتة ادبيات علوم انساني :048 ،تاريخ ايران و جهان ()1
سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني
مبتكران
 :157مهارتهاي يادگيري و مطالعه ويژة دانشآموزان دورة
راهنمايي و پاية اول دبيرستان
مبتكران
 :009آموزش و آزمون روانشناسي :075 ،درك متن به زبان
ساده :134 ،كار آزمون فيزيك  2و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان:
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامة تشريحي و..
مدرسه
 :021استاد فرشچيان :024 ،الكتريسيته و فيزيك گرما:025 ،
امام موسي صدر :026 ،انس با قرآن كريم :قرائت و درك
تدريجي معناي آيات قرآن كريم :027 ،انس با قرآن كريم:
قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن كريم :035 ،بخشندة
اهلبيت :زندگي نامة امام جواد (عليهالسالم) :038 ،پرسشهاي
امروز جوانان :039 ،پرسشهاي امروز جوانان :040 ،پرسشهاي
امروز جوانان :041 ،پرسشهاي امروز جوانان :057 ،جرير
طبري :070 ،خواجوي كرماني :100 ،سرگرميهاي رياضي،
جلد  :107 ،2شهيد مفتح :108 ،شيخ طبرسي :109 ،شيخ
طوسي :113 ،عالمه حسنزاده آملي :115 ،غروب خورشيد
در سامرا :زندگي نامة امام حسن عسگري (عليهالسالم)،
 :117فرهنگ عربي -عربي :المعجم االبسط :143 ،كتاب كار
رياضيات ()2سال دوم متوسطه :158 ،ميرزايشيرازي:161 ،
نمايشنامة آسمان و زمين
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مرآت دانش
 :002آزمايشگاه شيمي دبيرستان مرآت :042 ،پرسشهاي
چهارگزينهاي مرآت -فيزيك سوم دبيرستان علوم تجربي:043 ،
پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت ،فيزيك  ،3سوم رياضي و فيزك،
 :044پرسشهاي چهارگزينهاي مرآت /انگليسي پيشدانشگاهي،
 :135كاربرگ مرآت انگليسي  ،1اول دبيرستان :136 ،كاربرگ
مرآت ،انگليسي  ،2دوم دبيرستان :137 ،كاربرگ مرآت ،انگليسي
 ،3سوم دبيرستان :138 ،كاربرگ مرآت ،هندسه  ،2سوم دبيرستان
مزيناني
 :096زيستشناسي و آزمايشگاه ()1سال دوم دبيرستان
منادي تربيت
 :052تربيت زيباييشناسي (با تاكيد بر آراء برودي):056 ،
جاذبههاي عرفان اسالمي براي نسل جوان :132 ،قدرت تفكر:
راهي به سوي آفرينش :160 ،نقاشي روي سفال با مداد رنگي
مهزيار
 :148گنجينه سواالت امتحانات نهايي  1اول دبيرستان:149 ،
گنجينه سواالت امتحانات نهايي  2دوم دبيرستان :150 ،گنجينه
سواالت امتحانات نهايي  3سوم دبيرستان :151 ،گنجينه سواالت
امتحانات نهايي پيشدانشگاهي 1و 2

Anjoman: self- study workbook on Pre- university English book 168
Anjoman: self- study workbook on high School English book 1 169
Anjoman: self- study workbook on high School English book 2 170
Anjoman: self- study workbook on high School English book 3 171

موسسه بوستان كتاب
 :065حجاب و عفاف
موسسه علمي رزمندگان
 :004آزمونهاي جامع انگليسي (عمومي)(كلية رشتهها)ويژة
داوطلبان ورود به دانشگاه :017 ،ادبيات فارسي ()3سال سوم
دبيرستان (رشتة ادبيات و علوم انساني) :020 ،ادبيات فارسي
 2سال دوم دبيرستان (نظري ،فني و حرفهاي ،كاردانش)،
 :124فيزيك ()2و آزمايشگاه «كتاب كار» سال دوم دبيرستان
(رشتههاي علوم تجربي -رياضي و فيزيك) :125 ،فيزيك ()3
و آزمايشگاه سال سوم دبيرستان (رشتة علوم تجربي):141 ،

كتاب كار انگليسي  :1سال اول دبيرستان شامل آموزش مفاهيم
دروس ،تمرينهاي متنوع :142 ،. ..كتاب كار انگليسي  :2سال
دوم دبيرستان شامل آموزش مفاهيم دروس :144 ،كتاب كار
علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان :152 ،گنجينة
المپياد فيزيك ويژه دانشآموزان المپيادهاي علمي
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
 :102سوالهاي انگليسي ()1اول دبيرستان :103 ،سوالهاي
انگليسي ()2دوم دبيرستان :104 ،سوالهاي انگليسي 1و2
شدانشگاهي
پي 
موسسه فرهنگي ـ هنري جهان كتاب
 :101سفر در زمان :آشنايي با برخي از مفاهيم فيزيك نوين و
شناخت جهان
ش پذير
موسسه فرهنگي هنري دان 
 :011آموزش و يادگيري رياضيات ( :012 ،)2آموزش و يادگيري
رياضيات
نداي دانش گستر
 :001آرايههاي ادبي سال سوم متوسطه (قالبهاي شعر ،بيان
و بديع)رشتة ادبيات علوم انساني :048 ،تاريخ ايران و جهان ()1
سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني
نوآور
 :013ادبيات اديب (كتاب كمك آموزشي ادبيات 3رشته رياضي-
تجربي)
نوشته
 :166هوش عاطفي در محيط كار( :بهداشت رواني كار)
نيستان
 :037بهشت سعادت در سراچه دل :081روانشناسي ويژه داوطلبان
كنكور و دانشآموزان سوم انساني شامل آموزش كامل مباحث
كتاب درسي در قال :089 ،زبان انگليسي سال سوم دبيرستان و
پايههاي مرتيط شامل آموزش كامل
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نام و نشانی ناشران
آفرينگان
خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ -4.تلفن
 ، 66460099 ، 66413667تلفن همراه 09126161028

بين المللي گاج
خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،پايين تر از خ .روانمهر ،پ -77 .تلفن
6420 ، 6419 ، 66973500

ارسطو
خ .راهنمايي ،راهنمايي بيست ،پ -10 .تلفن  ، 8796063تلفن
همراه 09159224320

پيشروان
م .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .وحيد نظري ،پ -59 .تلفن
66954391 ، 8-66954393

ارم شيراز
م .دانشجو ،جنب بانك ملي شعبه قدس ،مجتمع پزشكي نشاط،
ط .چهارم -تلفن 6462058 ، 6462077

تمثيل
خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ ،61 .بلوك
 ،aواحد  -21تلفن  ، 66956055تلفن همراه 09123879597

الگوي نمونه توسعه
فاطمي ،خ .فاطمي ،خ .چهارم ،كوچه رامين ،پ -10 .تلفن
88975293 ، 88975290 ، 88993030

جمال
خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ -422 .تلفن ، 7747428
 -7743007 ، 7746353تلفن همراه 09122520250

امتحان
م .انقالب ،خ .منيري جاويد ،پائينتر از وحيد نظري ،بنبست
توحيد ،پ ،4 .واحد  -2تلفن 66482803

خيلي سبز
م .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پ ،7 .ط .دوم -تلفن
66465213 ، 66974026

ايالف
خ .زند ،جنب بانك ملي ،شعبه كوثر ،پاساژ صاحبالزمان ،پ،3 .
ط .همكف -تلفن  -2305640تلفن همراه 09177023175

دانش پژوهان جوان
خ .انقالب ،خ .شهيد وحيد نظري ،بين خ .ارديبهشت و خ .دوازده
فروردين ،پ ،207 .ط .چهارم ،واحد  -11تلفن ، 66485234
66496363 ، 66498998
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دانشگاه شهيد رجايي
لويزان ،خ .شهيد شعبانلو -تلفن 22970070 ، 9-22970060
دانشگاه تهران
انتهاي خ .كارگر شمالي ،خ .شهيد فرشيمقدم (شانزدهم) -تلفن
66953059 ، 88012080 ، 88012078

تلفن  ،88811575 ، 88838163تلفن همراه 09126016419
علمي كالج
كردستان  -سنندج .خ .پاسداران ،مجتمع تجاري كردستان ،ط.
همكف ،واحد  161و  -162تلفن -3237237 ، 3291086
تلفن همراه 09188710721

دريافت
خ .جمالزاده شمالي ،نرسيده به خ .فاطمي ،انتهاي ك .نادر،
ساختمان نيلوفر ،پ ،29 .واحد  -5تلفن ، 66412785
 -66492189تلفن همراه 09194577907

فاطمي
م .فاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي شرقي ،پ -14 .تلفن
88945545

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك .يگانه ،پ.
 ،229ط .اول -تلفن 88315237 ، 88821364 ، 88302482

فني ايران
خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش كوچه يازده ،پ -24 .تلفن
88750447 ، 88505055

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)
م .انقالب ،خ .ابوريحان ،فروشگاه شماره  2سمت -تلفن
66405678 ، 66417857 ، 44246116

ققنوس
خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ-107 .
تلفن 66950786 ، 66408640 ، 66950785

شبقره
م .گلها ،خ .هشتبهشت ،ك .اردشير ،پ ،7 .ط .همكف -تلفن :
88984463 - ، 88984462تلفن همراه09121331955 :

كادر
مجيديه شمالي ،خ .استاد حسن بنا ،ك .مافي ،نبش بن بست بهار،
پ ،2 .ط -4 .تلفن  -22308323تلفن همراه 09122242570

شهر تاش
خ .شهيد لواساني ،خ .فربين ،ك .حاتمخاني ،پ -6 .تلفن
 -22297367 ، 88759906تلفن همراه 09122065549

كاراپيام
خ .كريمخان ،خ .قائممقام فراهاني ،ك .بيست و شش ،پ،4 .
ط .دوم ،واحد  -8تلفن  -88832369 ، 88810173تلفن همراه
09121030402

شورا
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .مينا ،پ -29 .تلفن
7-66967766 ، 2-66954921 ، 2-66490400

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون ،پ.
 22و  -24تلفن 88710661 ، 88962971 ، 8-88715545

ضريح آفتاب
خراسان رضوي .مشهد .خ .امام خميني ،جنب اداره كل آموزش
و پرورش -تلفن  -2210045 ، 2232675تلفن همراه
09158118186

كانون گسترش علوم
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .بنفشه ،پ ،12 .ط .دوم-
تلفن 66483428 ، 66414342 ، 8-66483427

طاليي
ابتداي خ .ايرانشهر شمالي ،ك .يگانه ،پ ،13 .واحد ،1ط .زيرزمين-

كانون انديشه جوان
تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ .شهيد بهشتي ،پ -56 .تلفن
88960409 ، 88960536 ، 88505402
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كانون فرهنگي آموزش
خ .انقالب ،بين خ .صبا و خ .فلسطين -تلفن ، 66962500
66962400
كتاب آوا
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .روانمهر شرقي ،پ-89 .
تلفن  -66974130 ، 66407993تلفن همراه 09122284700
گل واژه
خ .جمهوري ،خ .دانشگاه ،خ .لبافينژاد ،نرسيده به خ .فخررازي،
پ -184 .تلفن 66976008 ، 66418372 ، 66462820
مبتكران
خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ ،59 .واحد
 -4تلفن 2-66954390
مدرسه
نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ-8 .
تلفن 9-88800324 ، 88924752 ، 88924750
مرآت دانش
خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم -تلفن
9-88813520
مزيناني
ضلع شمال غربي پل سيد خندان ،ابتداي خ .پيشداد ،پ،1 .
واحد  -4تلفن 5-22888054
منادي تربيت
خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ -26 .تلفن 88809787
مهزيار
خوزستان  -اهواز خ .شريعتي ،خ .وكيلي ،پ -134 .تلفن
 -2216333 ، 2223225تلفن همراه 09161188742
موسسه بوستان كتاب
دفتر مرکزی  :قم میدان شهدا خ .معلم ،معلم ،14پالک 17
تلفن  02517742155فاکس 02517742154و سامانه پیامک
. 10002155

رزمندگان اسالم
خ .انقالب ،بعد از م .فردوسي ،نبش بهار جنوبي ،ساختمان
موسسه علمي رزمندگان ،پ -10 .تلفن ، 88306661
88306667 ، 65-88306660
موسسه فرهنگي هنري جهان كتاب
خ .شريعتي ،خ .بهار شيراز ،خ .اتابك ،ك .مولوي ،پ -9 .تلفن
77531342 ، 20-77642519
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .بنفشه ،پ -12 .تلفن
8-66483427 ، 66414342
موسسه فرهنگي هنري دانش پذير
خ .انقالب ،خ12 .فروردين ،ك .بهشت آئين ،پ ،12 .ط.
سوم ،واحد ،3 .زنگ -3 .تلفن  -66978743تلفن همراه
09127377410
نداي دانش گستر
خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .فخررازي و خ .دانشگاه ،پ.
 -184تلفن 66462820
نوآور
خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .فخررازي و خ .دانشگاه ،پ.
 -184تلفن 66462820
نوشته
اصفهان .خ .فلسطين ،ساختمان نويد -تلفن ، 2226445
 -2208610تلفن همراه 09133162070
نيستان
بزرگراه آيتاهلل صدر ،بعداز پل شريعتي ،خ .دستور جنوبي ،نبش
ك .ششم ،پ ،2 .ط .اول  -تلفن  -5-22612443تلفن همراه
09121326373

