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مقدمه
امروزه، کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي در شمارگان بسیار باالیي به چاپ مي رسند 
و در سطح گسترده اي مورد استفادة دانش آموزان قرار مي گیرند. اما متأسفانه، بي توجهي به 
کیفیت و محتواي علمي و آموزشي این کتاب ها، بازار آشفته اي به وجود آورده است. در 
نتیجه، ضرورت دارد که تمام توان تولیدکنندگان این گونه کتاب ها، به سوي نیازهاي واقعي 

دانش آموزان و پرکردن خأل موجود هدایت شود.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان یك نهاد فرهنگي مؤثر، در هدایت پدیدآورندگان )ناشران، 
مؤلفان و مترجمان( به منظور تولید و انتشار کتاب هاي آموزشي مورد نیاز دانش آموزان و 
معلمان نقش عمده اي ایفا مي کند. البته براي حرکت در این راه، باید به بررسي نیازهاي 
نسل کودک، نوجوان و جوان بپردازد و سپس آن ها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ 
سیاست تشویقي و حمایتي، دست اندرکاران را به سوي پاسخ گویي به این نیازها رهنمون کند.

در همین راستا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ادامة »طرح سامان بخشي کتاب هاي 
آموزشي« با مصوبه 828 شورای عالی آموزش وپرورش )مورخ 89/6/2( تحت 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. مجریان این طرح، براي سامان بخشي به وضعیت 
کتاب هاي آموزشي و هدایت پدیدآورندگان آن ها، در مسیر تحقق اهداف و سیاست هاي کلي 
نظام آموزش وپرورش منطبق با اهداف متعالي نظام مقدس جمهوری اسالمي و هم چنین 
منطبق با نیازهاي روز دانش آموزان، معلمان و اولیا، چند حرکت اساسي را در دستور کار خود 

قرار داده اند که شامل: 
1. اعالم استانداردهاي تولید کتاب هاي آموزشي براي پدیدآورندگان 

2. انتشار »کتاب نامة  رشد« با هدف ارائة فهرست توصیفي مناسب و مرتبط با برنامة درسي 
دورة آموزش متوسطه نظری؛

هدایت  حمایت،  کلي  هدف  با  رشد  آموزشي  کتاب هاي  جشنوارة  دوره اي  برگزاري   .3
و پشتیباني از فعالیت پدیدآورندگاني )ناشران، مؤلفان و مترجمان( که در جهت اهداف 

برنامه هاي آموزشي و درسي آموزش وپرورش فعالیت مي کنند.

كتاب نامة رشد
در سال هاي اخیر، شاهد تولید و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمینه هاي علمي و آموزشي 
براي استفادة دانش آموزان و معلمان بوده ایم. این آثار چنان چه طي حرکتي برنامه ریزي شده و 
مطابق با موازین علمي منتشر و ارائه شوند، به یقین در تأمین منابع مطالعاتي مخاطبان نقشي 
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بسزا خواهند داشت. لذا با عنایت به ماده 6 آیین نامة ساماندهی: خريد، عرضه و تبليغ 
هرگونه منبع آموزشى و تربيتى در واحدهاى آموزشى 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 کمك 
آموزشی زیر نظر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با شناسایي و طبقه بندي کتاب هاي 
علمي و آموزشي موجود مي تواند قدمي در راه توسعة محیط آموزشي و تقویت فرایند یاددهيـ  

یادگیري بردارد و به منزلة ابزاري کارامد در تقویت نظام آموزشی کشور باشد.
بر اساس بند 2 ماده 5 آیین نامة مذکور یکي از قدم هاي مهم و مؤثر در جهت رسیدن به 
اهداف فوق، شناسایي کتاب ها و آثار علمي و آموزشي مرتبط با برنامه هاي درسي و معرفي 
توصیفي آن ها به معلمان مدارس دورة متوسطه نظری است. مجموعة کتاب های استاندارد 
و مجازی که در پیش رو دارید، با توجه به این رویکرد تهیه شده است. در این زمینه، ذکر 

چند نکته ضروري است.

1. فهرست  توصيفى كتاب هاى آموزشى
کتاب نامة رشد، سلسلة نشریات ادواري است که براساس برنامه اي مشخص منتشر مي شود 
و به معرفي توصیفي کتاب هاي آموزشي مناسب و استاندارد دوره هاي آموزش ابتدایي، 
راهنمایي، متوسطه نظری، فني وحرفه اي و کاردانش  و آموزش و پرورش کودکان استثنایی 

مي پردازد.

2. منابع و محدودة كار
فهرست کتاب  شناسي حاضر با اعالم فراخوان کتاب به ناشران آموزشی و فرهنگی، شناسایي 
و تهیه  شده و سپس مراحل بررسي را گذرانده است. محتواي این کتاب ها از نظر ارتباط با 
موضوع هاي درسي دورة آموزش متوسطه نظری، بررسي و اطالعات توصیفي آن ها خالصه 

و به شکل نهایي درآمده است.
این جلد از کتاب نامه ، فهرست توصیفي کتاب هاي چاِپ اول سال هاي 1388 و 1389 است. از 
مجموع این کتاب ها تعداد 171 کتاب پس از بررسي توسط معلمان و کارشناسان، براي معرفي 
در این جلد انتخاب شده اند. هر جلد از کتاب نامة رشد، طبق جدول مندرج، به معرفي کتاب هاي 

چاپ اول براي دورة تحصیلي آموزش متوسطه نظری در سال هاي مشخص مي پردازد: 
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3. شيوة تنظيم
اطالعات کتاب شناسی هر جلد، بر اساس نیاز معلم و دانش آموز به شکل زیر تنظیم 

شده است: 
* شمارة ردیف مدخل                                         * نام خانوادگی و نام مؤلف

* عنوان مجموعه                                      * عنوان کتاب
* نام و نام خانوادگی مترجم                          * محل نشر: ناشر، سال نشر

* تعداد صفحه                                          * قطع کتاب
* پایة تحصیلي                                         * موضوع درسی    

*کلمات کلیدی                                                                            * چکیده                       

جلد هجدهم         نیمة اول 1398          کتاب هاي چاپ اول 1397
جلد نوزدهم          نیمة اول 1399          کتاب هاي چاپ اول 1398 

برنامة توليد كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش متوسطه

پوشش سال انتشار كتابنامه

کتاب هاي چاپ اول 1390 نیمة اول 1391 جلد یازدهم

کتاب هاي چاپ اول 1391 نیمة اول 1392 جلد دوازدهم

کتاب هاي چاپ اول 1392 نیمة اول 1393 جلد سیزدهم

کتاب هاي چاپ اول 1393 نیمة اول 1394 جلد چهاردهم

کتاب هاي چاپ اول 1394 نیمة اول 1395 جلد پانزدهم

کتاب هاي چاپ اول 1395 نیمة اول 1396 جلد شانزدهم

کتاب هاي چاپ اول 1396 نیمة اول 1397 جلد هفدهم
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در پایان کتاب، اطالعات موجود بر اساس پایة تحصیلی، موضوع درسی، عنوان کتاب، کلمات کلیدي، درهمکرد نام 
ناشر و عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان و نام و نشاني ناشر، نمایه سازي شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، 

والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز کالس خود و سایر نیازها، به منابع موجود دست یابند.

4. ادامة كار
از آن جا که قرار است انتشار مجموعة کتاب نامة  رشد به مرور ادامه یابد و کتاب های معرفی شده به نحو مؤثری به 
معلمان و دانش آموزان سراسر کشور معرفی شوند، به همکاری و پشتیبانی گستردة ناشران و سایر پدیدآورندگان 
نیازمندیم. از همة ناشران و پدیدآورندگان کتاب های آموزشی دعوت می کنیم، کتاب های چاپ اول ساالنة خود را 
در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری، آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش و آموزش و 
پرورش کودکان استثنایی به دبیرخانة طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی واقع در: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، 
ساختمان شمارة چهار آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژی و انتشارات کمك آموزشی، دبیرخانة سامان بخشی کتاب های 

آموزشی ارسال دارند.

5. همكاران
کارشناسان و معلمانی که در کارشناسی و روند تولید این مجموعه )جلد حاضر( از نظرات و همکاری هایشان بهره 

بردیم عبارت اند از: 
* اعضای کمیتة معلمان به ترتیب حروف الفبا: 

1. سید علي آل محمد 2. راضیه بنکدار سخی 3. سمیرا بهرامی 4. آزیتا بیدقی قره باغ 5. علي چراغی 6. سید مسعود 
حاجي حسینی فرد 7.  محمدرضا حشمتی 8.  ثریا حق پرست 9.  شهربانوشکیبافر 10. مهدي ضرغامیان 11. سعید 

عظیمی 12. منوچهرعلی پور 13. دیانا فردین 14. محمد حسن قورچی بیگی 15. شریف کامیاب 16. سوسن نیکو

كارشناسان گروه هاى درسى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى:
1. مسعود جوادیان/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش تاریخ

2. حشمت اهلل سلیمی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش تاریخ
3. مهدی چوبینه/کارشناس برنامه ریزي گروه برنامه ریزي درسی آموزش جغرافیا

4. سیاوش شایان/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش جغرافیا
5. محمد مهدی اعتصامی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش دینی و قرآن

6. محمود اوحدی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش روا ن شناسی
7. شهرناز بخشعلي زاده /کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش ریاضي

8. فریدون شلدر ه ای اکبری/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی
9. محمد حسن بازوبندی/کارشناس گروه برنامه ریزي د رسی آموزش زمین شناسی

10. احمد حسینی/کارشناس برنامه ریزي گروه برنامه ریزي درسی آموزش زمین شناسی
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11. حسین الوندی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش زیست شناسی
12. الهه علوی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش زیست شناسی

13. محمد کرام الدینی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش زیست شناسی
14. نعمت اله ارشدي/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش شیمي
15. عیسي متقي زاده/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش عربي

16. محمد مهدی ناصری/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش علوم اجتماعی
17. احمد احمدی/ کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش فیزیك

18. سید امیر رون/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش  مهارت هاي زندگي
19. محمدرضا مقدادی/کارشناس گروه برنامه ریزي درسی آموزش مهارت هاي زندگي

6. شيوة استفاده
برای استفاده از اطالعات موجود در این »کتاب نامه« می توان به نمایه های کتاب مراجعه کرد.

..54
1

توسیدید: مورخ یونان باستاندوک، رابین سانتس

منوچهر پزشك

24

567
تهران:   ققنوس، 89

8
پایة تحصیلي:  معلم  قطع:  وزیري

9

کلمات کلیدی:  تاریخ نویسان، یونان، سرگذشت نامه، ادبیات نوجوانان

10

11

چکیده:  توسیدید تاریخ نگار یوناني و نویسنده تاریخ جنگ پلوپونزي بود که به شرح وقایع جنگ پلوپونز بین آتن و اسپارت که 
395 سال قبل از میالد آغاز و تا 400 سال پیش از میالد ادامه داشت، مي پردازد. وي به پدر تاریخ علمي ملقب است، زیرا براي 
نخستین بار در دیباچه کتابش به تدوین کلیات معیارهاي گواهي آوري و تحلیل تاریخ بر اساس علت و معلول بدون دخالت دادن 

نقش خدایان مي پردازد.

12

1. شمارة مدخل                    2. نام خانوادگى و نام مؤلف      3. عنوان مجموعه        4. عنوان كتاب
5. نام ونام خانوادگى مترجم   6 . محل نشر: ناشر، سال نشر   7. تعداد صفحات        8 . قطع 

9. پاية تحصيلي               10. موضوع درسى             11. كلمات كليدى       12. چكيده

شخصیت هاي تأثیرگذار
3

موضوع درسی: تاریخ

112 ص
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش متوسطه 
)چاپ اول ـ سال 1389(
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1. کاظمي، کاظم. آرايه هاي ادبي سال سوم متوسطه )قالب هاي شعر، بيان و بديع(
رشتة ادبيات علوم انساني. تهران: گل واژه/ نداي دانش گستر، 89، 792 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: معاني و بیان، آزمون و تمرین، دورة متوسطه

* چكيده: کتاب حاضر جهت» آسان خواندن و آسان فهمیدن« مطالب مندرج در کتاب درسي تدوین 
شده است که شامل 4 بخش است که هر بخش خود به چند فصل تقسیم شده است. بخش اول: 
مقدمات که در ابتدا دانش آموزان را به چند اصطالح ادبي آشنا مي کند و قسمت دوم وزن، اصلي ترین 
عامل موسیقي شعر؛ بخش دوم: به قالب هاي شعر فارسي اختصاص دارد که شامل قصیده، قطعه، 
مسمط، مثنوي، رباعي، دوبیتي، مستزاد، شعر نیمایي و در پایان یك خودآزمایي مي باشد؛ بخش سوم: 
بیان که شامل تشبیه، تشبیه بلیغ، استعاره، مصرحه،حقیقت و مجاز، عالقه هاي مجاز، کنایه، استعاره 
مکینه، شخصیت بخشي به همراه خود را بیازمایید و2 نمونه سواالت منتخب دي ماه؛ بخش چهارم: 
به موسیقي دروني و معنوي شعر، واج آرایي، سجع، انواع سجع، موازنه، جناس، ایهام و لف ونشر و... 

پرداخته است. در این بخش همچنین خودآزمایي و 3 نمونه سوال منتخب خرداد ماه آمده است. 

2. حاجي حسیني، محمدعلي. آزمايشگاه شيمي دبيرستان مرآت. تهران:  مرآت دانش، 88، 
192 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

* موضوع درسي: شیمي
* كلمات كليدي: شیمي، آزمایشگاه، جدول تناوبي، اوزان و مقادیر، زنگ تفریح، آموزش شیمي

* چكيده: این کتاب چهار فصل دارد که سه فصل دوم تا چهارم آن ویژة شیمي سال هاي اول تا سوم 
دبیرستان است و فصل اول آن شامل نکات مهم مقررات، ایمني و عالئم هشداردهندة آزمایشگاهي، 
شناخت وسایل آزمایشگاهي و کاربرد آن ها، مهارت هاي مقدماتي، و مهارت هاي آزمایشگاهي در یك 
نگاه است. در واقع، فصل اول شامل مباحث عمومي مي شود که باید در پایة اول تدریس و در پایه هاي 

دوم و سوم تکرار و تمرین شوند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 12

3. آتشکار، ابراهیم. آزمايش هاي شيمي كتاب سال اول دبيرستان. سنندج: علمي کالج، 88، 
71 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: شیمي
* كلمات كليدي: آموزش شیمي، آزمایش، پرسش و پاسخ، طالي سیاه، آب و هواي پاکیزه

* چكيده: هدف از تهیه و انتشار این مجموعه، کمك به توسعه و درک بهتر مفاهیم کتاب هاي درسي 
و ایجاد مهارت براي پاسخ گویي به پرسش ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون است. کتاب حاضر در 
چهار فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: مایعي کمیاب در عین فراواني) از کتاب شیمي سال 
اول دبیرستان(؛ فصل دوم: در پي هواي پاکیزه؛ فصل سوم: مصرف دوباره تنها راه ادامه؛ فصل چهارم: 
طالي سیاه اندوخته اي رو به پایان. این چهار فصل تمامي آزمایش هاي شیمي سال اول دبیرستان 

را در بر دارند. در هر آزمایش عالوه بر توضیح مراحل آزمایش، هدف آزمایش نیز بیان شده است.

4. قنبري، عبداهلل. آزمون هاي جامع انگليسي )عمومي( )كلية رشته ها(ويژة داوطلبان 
ورود به دانشگاه. تهران: موسسه علمي رزمندگان، 89، 168 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، کلوز تست، راهنماي آموزشي، درک مطلب

* چكيده: کتاب حاضر حاوي 20 دوره سؤال کنکور است و تمامي تست هاي آن منطبق بر مطالب 
کتاب درسي سوم دبیرستان و پیش دانشگاهي هستند. هم چنین این مجموعه داراي 500 تست تألیفي 
و استاندارد است که طبق سؤاالت کنکور سراسري و آزاد طرح ریزي شده اند. در پایان هر آزمون پاسخ 
سؤاالت به صورت تشریحي ارائه شده است. این کتاب در برگیرندة تست هاي واژگان، دستور زبان، 
کلوز تست و درک مطلب است. همة لغات و جمالت مربوط به سؤاالت کلوز تست و درک مطلب به 

زبان فارسي ترجمه شده اند.
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5. موریسون، ایان. آشنايي با نجوم و كيهان شناسي . بهاره محمدي نیا رودسري تهران: دانش 
پژوهان جوان، 89، 448 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم، المپیادي ها، دانشجویان مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: نجوم، کیهان شناسي

* چكيده: پایه و اساس این کتاب، جزوه درسي بوده است که نویسنده براي دانشجویان سال اول 
دوره کارشناسي فیزیك و نجوم در دانشگاه منچستر تهیه کرده است که بعدها تمام جزوات جمع آوري 
مي شود و به صورت یك کتاب در مي آید. این کتاب در 9 فصل تدوین شده که شامل: فصل اول: 
نجوم، یك علم مشاهده اي؛ فصل دوم: منظومه شمسي ما )1(-خورشید؛ فصل سوم: منظومه شمسي 
ما)2(- سیارات؛ فصل چهارم: سیارهاي فرا خورشیدي؛ فصل پنجم: مشاهده جهان هستي؛ فصل ششم: 
ویژگي هاي ستاره ها؛ فصل هفتم: تکامل ستاره اي- زندگي و مرگ ستاره ها؛ فصل هشتم: کهکشان 
ها و ساختار بزرگ مقیاس جهان؛ فصل نهم: کیهان شناسي، مبدا و تکامل علم مي باشد. این کتاب به 

بسیاري از اخترشناسان آماتور نیز در زمینه نجوم و آشنایي با کیهان کمك بسیاري مي کند.

6. علیزاده  کوشکي، حجت اهلل. آمادگي براي المپياد نجوم و اختر فيزيك. تهران: دانش پژوهان 
جوان، 89، 400 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي:  سوم متوسطه ریاضي، پیش دانشگاهي، معلم

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: کرة سماوي، مکانیك منظومة شمسي، تابش الکترومغناطیسي، ستارگان، منحني 

سرعت، منحني نوري

* چكيده: کتاب »آمادگي براي المپیاد نجوم و اختر فیزیك« داراي مباحثي است که دانش آموزان را 
براي شرکت در المپیاد نجوم و اختر فیزیك آماده مي کند. فصل اول آن به مبحث کرة سماوي مي پردازد 
که پایه و اساس آن از کتاب »نجوم کروي« تألیف اسمارت گرفته شده است. در فصل دوم پدیده هاي 
منظومة شمسي مورد بحث قرار گرفته اند و فصل سوم به تعریف مفاهیم تابش الکترومغناطیسي پرداخته 
است. فصل چهارم کتاب به بررسي ستارگان اختصاص یافته است. در پایان هر فصل سؤال هاي چند 
گزینه اي و تشریحي به همراه پاسخ آن ها آورده شده که بیشتر براي داوطلبان شرکت در مرحلة اول 

المپیاد نجوم مفید است.
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7. بهرامیان، حسن علي. آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي شده 
انگليسي )2(سال دوم دبيرستان- كلية رشته ها: آموزش گام به گام به روش پرسش 

و پاسخ. تهران: امتحان، 89، 100 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي:  دوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: سؤاالت طبقه بندي شده، آزمون و تمرین، آموزش زبان انگلیسي

* چكيده: کتاب حاضر با توجه به هدف هاي رفتاري و آموزشي کتاب درسي انگلیسي )2(سال دوم 
دبیرستان تألیف شده است. تمرین ها و فعالیت هاي آن نیز براساس سلسله مراتب آموزشي کتاب درسي 
به صورت گام به گام آماده شده اند. سؤاالت آن دانش آموزان را با انواع سؤال آشنا مي سازند و به این سبب 

دانش آموزان آمادگي الزم را براي شرکت در امتحانات به دست خواهند آورد.

8. بهرامیان،  حسن علي. آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي شدة 
روش  به  گام به گام  آموزش  رشته ها:  كلية  دبيرستان-  اول  سال   :)1( انگليسي 

پرسش و پاسخ. تهران: امتحان، 89، 132 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: اول متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، پاسخ تشریحي، سؤاالت امتحاني، بانك سؤاالت، آموزش زبان 
انگلیسي

* چكيده: کتاب »آموزش گام به گام«، با استفاده از روش پرسش و پاسخ، تمرین هاي تکمیلي 
طبقه بندي شده همراه با پاسخ تشریحي، سؤاالت امتحاني بدون پاسخ براي کار در کالس، سؤاالت 
امتحاني نوبت اول )دي ماه(با پاسخ تشریحي، سؤاالت امتحاني پایاني نوبت دوم )خردادماه(با پاسخ 
تشریحي، و بانك سؤاالت استاندارد براي طرح پرسش هاي امتحاني، تالش دارد مجموعه اي کامل 
با مطالعة این کتاب  از سؤاالت استاندارد را به صورت گام به گام در اختیار دانش آموزان قرار دهد. 
دانش آموزان با انواع سؤال ها آشنایي پیدا مي کنند و براي شرکت در امتحانات آمادگي الزم را به دست 

مي آورند.
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9. تك روستا، اشرف. آموزش و آزمون روان شناسي. تهران: مبتکران/ پیشروان، 89، 176 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي:  سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: روان شناسي، کتاب درسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

* چكيده: کتاب »آموزش و آزمون« روان شناسي به رشتة علوم انساني اختصاص دارد و شامل این 
مطالب است: آموزش جامع هر درس کتاب درسي، تبیین نکات کنکوري، تشریح موارد مبهم یا گنگ 
کتاب درسي، ارائة پرسش هاي جامع و متنوع چهار گزینه اي تألیفي، و آخرین آزمون هاي کنکوري 
سراسري و آزاد )داخل و خارج کشور( و سنجش، به همراه پاسخ نامة آن ها. این کتاب براي دانش آموزان 

رشته هاي علوم انساني و علوم و معارف اسالمي مفید است.

10. سعیدي، علي. آموزش و تربيت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در قران 
راهكار هاي ارتباطي و مهارت هاي اخالقي و معنوي در روابط انساني. قم: اعتدال، 88، 

390 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي:  معلم، والدین
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: آموزش هاي قرآني، بدن انسان، اسالم، تعلیم و تربیت

* چكيده: قرآن کریم سرشار از نکات ارزنده در دستورالعمل هاي عیني و همیشگي براي زندگي است 
که توجه عمیق و کاربردي به آن، خصوصًا  در نظام تعلیم و تربیت کشور و تربیت اخالقي دانش آموزان 
کشوري، براي ایجاد ساختاري قوي و نظام مند در جهت بهبود روابط و رفتارهاي اجتماعي مي تواند 
بسیار مؤثر و راه گشا باشد. انسان ها با وجود پیشرفت هاي علمي، بیش از پیش نیازمند معنویت و اخالق 
هستند. تا بتوانند با سالمت رواني بیشتر و برقراري ارتباطات سالم، به زندگي بهتري برسند. کتاب 
حاضر گام مفیدي در این راستا است و مي تواند مورد استفادة عالقه مندان مباحث قرآني در زمینة تعلیم 

و تربیت قرار بگیرد.
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11. بیژن زاده، محمدحسین. آموزش و يادگيري رياضيات )2(. تهران: موسسه فرهنگي هنري 
دانش  پذیر، 89، 220 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: آموزش ریاضي
* كلمات كليدي: ریاضیات، مسائل، تمرین ها، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین

* چكيده: در کتاب آموزش ریاضیات1 در فصل اول کلیاتي در خصوص اهمیت آموزش و یادگیري 
ریاضي و نقش مهم دبیران این درس آمده است؛ در فصل دوم مباحث مربوط به نقد و بررسي متون 
درسي ارائه شده است؛ مطالب این فصل در واقع تکامل یافته و به روز شده مطالبي است که سال ها 
به صورت جزوه درسي در دانشگاه پیام نور تدریس مي شده است؛ در فصل سوم مباحثي در خصوص 
ارزیابي و ارزش یابي ارائه شده است. از آن جا که ماهیت ریاضیات با دیگر علوم و معارف بشري متفاوت 
است، ارزش یابي آن نیز تفاوت هایي تکنیکي و معني داري با ارزش یابي سایر دروس دارد. این فصل به 
اختصار اهمیت ارزش یابي را به مشابه ابزاري در خدمت آموزش یادآور شده و تکنیك هاي متنوع طراحي 
و اجراي آزمون ها را تشریح کرده است؛ در فصل چهارم نیز به تشریح چشم انداز برنامه درسي موفق و 

اصول و استاندارد هاي آن پرداخته شده است.

12. بیژن زاده، محمدحسن. آموزش و يادگيري رياضيات1. تهران: موسسه فرهنگي هنري 
دانش  پذیر، 88، 145 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي:  معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: آموزش ریاضي
* كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، فلسفه، حل مسئله

* چكيده: کتاب حاضر سه فصل دارد و فصل اول آن مباحثي پیرامون هدف هاي آموزش ریاضي 
در دبیرستان را مطرح کرده است. از جمله این هدف ها را به دو دسته هدف هاي عام و هدف هاي 
خاص تفکیك کرده است. در فصل دوم روش هاي متنوع یاددهي، یادگیري، ریاضیات، از جمله 
روش هاي قاعده گویي، توصیفي و فعال به اختصار شرح داده شده اند. در پایان این فصل اشاره اي 
مختصر به روش هاي یادگیري الکترونیکي شده است. فصل آخر، یعني فصل سوم تحت عنوان» حل 
مسئلة ریاضي« به تشریح راه حل مسائل ریاضي و مثال هایي از ریاضیات دبیرستان و پیش دانشگاهي 

پرداخته است.
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13. موسوي، رضا. ادبيات اديب )كتاب كمك آموزشي ادبيات3 رشته رياضي- تجربي(. 
تهران: نوآور، 88، 216 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، پرسش و پاسخ

* چكيده: کتاب حاضر، همگام با کتاب فارسي سال سوم متوسطه تدوین شده و شامل بخش هاي 
گوناگون و متنوعي از این قرار است: معني درس، معني واژگان، معني شعر و نثر، درک مطلب، نکته هاي 
دستوري، آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبیات، شاهد مثال ها) ارتباط معنایي(، وبیان نکات کلیدي، دستوري و 

کنکوري. ضمنا پایان هر درس خودآزمایي و نمونه سواالت همراه با پاسخ نامه آمده است.

14. قاسمي، فریده. ادبيات اسالمي2 پيش دانشگاهي رشته هاي علوم انساني، علوم و 
معارف اسالمي. تهران: گل واژه، 89، 282 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي:  پیش دانشگاهي، معلم

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، پاسخنامة تشریحي، پرسش و پاسخ، تاریخ ادبیات

* چكيده: کتاب پیشرو تالشي است براي آن که دانش آموزان بتوانند درس ادبیات فارسي 2 را آسان 
بخوانند و آسان بفهمند. در آغاز هر درس نکات مربوط به تاریخ ادبیات را دریك کادر قرار داده و با 
برجسته کردن مطالب مهم، اهمیت آن را به دانش آموزان یادآوري کرده است. به عالوه، در متنهي 
داراي نثر مشکل، متن را بر اساس پاراگراف به بخش هایي تقسیم و عبارات هر بخش را به شیوة 
اشعار شماره گذاري کرده و در ادامه، توضیحات مربوط به هر بخش را به ترتیب آورده است. هم چنین 
سؤاالت تشریحي را از میان سؤاالت امتحانات برگزار شدة هماهنگ کشوري بر اساس ارزشیابي پایاني 
» ادارة کل سنجش و ارزشیابي تحصیلي« آموزش و پرورش در سه مقوله » معني و مفهوم« و » درک 

مطلب« و » خودآزمایي« انتخاب کرده است.
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15. جوزقي، سعید. ادبيات فارسي )1(سال اول دبيرستان. تهران: گل واژه، 88، 240 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: اول متوسطه، معلم
* موضوع درسي: ادبیات فارسي

* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، پاسخ نامه تشریحي، آزمون و تمرین

* چكيده: مجموعه کتاب هاي طبقه بندي شده گل واژه) ادبیات فارسي1(داراي این ویژگي ها است: 
1.آموزش کامل و طبقه بندي شده متن هاي شعر و نثر؛ 2. پاسخ خودآزمایي هاي کتاب درسي؛ 3. بیش 
از 350 سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي؛ 4. آزمون هاي تشریحي و چهار گزینه اي در 
پایان هر فصل از کتاب به همراه پاسخ نامه؛ 5. جدول بارم بندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال 
امتحاني با پاسخ تشریحي. با توجه به شروح و مفصل بودن موارد یاد شده، این کتاب مي تواند راهگشاي 

دانش آموزان در فصل امتحانات باشد.

16. کاظم پور، مریم. ادبيات فارسي )3(سال سوم آموزش متوسطه رشته هاي ادبيات و 
علوم انساني- علوم و معارف اسالمي. تهران: گل واژه، 89، 428 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، معني لغات، آرایه هاي ادبي، آزمون و تمرین، تاریخ ادبیات

* چكيده: در این کتاب سعي شده است تا آنجا که ممکن است، مشکالتي که در ذهن دانش آموزان، 
براي درک درست مطلب پیش مي آید، با توضیحات به جا برطرف شوند. مطالب در درس هاي متفاوت 
به یك شیوه در چهار کادر جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. ابتدا سعي شده است که تاریخ ادبیات در 
کادري مجزا ارائه شود و نکات شاخص و حائز اهمیت، برجسته تر از بقیه متن نشان داده شوند. در متن 
هر شعر، متناسب با تعداد ادبیات آن، براي هر سه تا شش بیت کادري در نظر گرفته شده و به دنبال آن، 
»معني لغات و دستور«، »آرایه هاي ادبي«، »معني و مفهوم ارتباط معنایي« در کادرهایي مجزا براي 
تشریح ادبیات آورده شده اند. کتاب حاوي بیش از 300 پرسش چهارگزینه اي از کنکور سال هاي گذشته، 
بیش از 800 سوال با پاسخ تشریحي از سواالت هماهنگ کشوري و دبیرستان، و جدول بارم بندي 

امتحانات، به همراه چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ هاي تشریحي آن ها است.
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17. اکبري شلدره اي، فریدون و دیگران. ادبيات فارسي )3(سال سوم دبيرستان )رشتة 
ادبيات و علوم انساني(. تهران: موسسه علمي رزمندگان، 89، 260 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: ادبیات فارسي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، خودآزمایي، آرایه هاي ادبي

* چكيده: کتاب حاضر که شامل خالصه درس، توضیح و تفهیم مطالب درسي و تمرین و شرح 
مباحث درسي است، در راستاي ارتقاي سطح علمي دانش آموزان تدوین شده است. برخي ویژگي هاي 
آن از این قرار اند: تمام ادبیات، عبارت ها و درآمدها، شرح و توضیح داده شده اند: معني لغات و ترکیبات 
دشوار متن درس ها نوشته شده است. نکات ادبي و »آرایه هاي ادبي« تمام درس ها نوشته شده است. 
نکات دستوري مهم که به فهم معني و مفهوم بیت کمك مي کند، مشخص شده است. به خودآزمایي 
تمام درس ها پاسخ داده شده است. براي آشنایي با سواالت امتحان نهایي، در بخش پایاني کتاب چند 

نمونه سوال امتحاني هماهنگ کشوري به همراه پاسخ آنها آورده شده است.

18. اصغري تاري، محسن. ادبيات فارسي )2(سال دوم دبيرستان كلية رشته ها. تهران: 
گل واژه، 89، 284 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبیات، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر شامل 9 درس است. نگارنده نخست به شرح تاریخ ادبیات، معني لغت ها، 
آرایه هاي ادبي و ارتباط معنایي کلمات هر درس مي پردازد. در پایان درس نیز خودآزمایي طبقه بندي 
شده)تنظیم سوال ها از آسان به مشکل(ارائه شده است. سواالت طبقه بندي شده هر درس از آزمون هاي 
هماهنگ کشوري و آزمون هاي مدارس تهران و استان هاي دیگر انتخاب شده اند و پاسخ آن ها نیزدر 
ادامه آمده است. آزمون هاي چهارگزینه اي که مطابق با بارم بندي، مطالب کتاب را پوشش مي دهند، از 
میان تست هاي کنکورهاي فني و حرفه اي سراسري و آزاد، المپیادها و سواالت تالیفي انتخاب شده اند.
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19. افتخاري، یداهلل. ادبيات فارسي )3(سال سوم متوسطه رشته رياضي و تجربي. 
تهران: گل واژه، 89، 268 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبیات، آزمون و تمرین، دستور زبان

* چكيده: در کتاب پیشرو که به توضیح و شرح واژه به واژه و سطر به سطر کتاب درسي ادبیات 
فارسي 3 اختصاص دارد هر درس از بخش هاي جداگانه و مشخص تشکیل شده است. در آغاز هر 
درس نکات مربوط به درآمدها و تاریخ ادبیات، با برجسته کردن مطالب مهم شرح داده شده است. در 
متن هاي شعر، هر پنج بیت را با ذکر شماره و در کادر ویژه قرار داده و معني لغات، نکات دستوري، 
آرایه هاي ادبي و ارتباط معنایي کلمه هاي آنها را شرح داده است. هم چنین خود آزمایي هاي هر درس را 
به طور کامل پاسخ داده است. در پایان هرفصل نیز زیر عنوان »خود را بیازمایید«، سوال هایي به صورت 

مفهومي، دانشي و کاربردي براي یادگیري هر چه بهتر دانش آموزان ارائه شده است.

20. آسمند، علي و دیگران. ادبيات فارسي 2 سال دوم دبيرستان )نظري، فني و حرفه اي، 
كاردانش(. تهران: موسسه علمي رزمندگان، 89، 192 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: ادبیات داستاني معاصر، ادبیات پایداري، ادبیات جهان، فرهنگ و هنر، سفرنامه، 

زندگي نامه

* چكيده: کتابي که تصویر روي جلد آن را مشاهده مي کنید، در 9 فصل نگارش یافته است و به 
این موضوعات مي پردازد: ادبیات داستاني معاصر؛ ادبیات پایداري؛ ادبیات جهان؛ فرهنگ و هنر؛ ادبیات 
دوران جدید )شعر(؛ سفرنامه؛ حسب حال و زندگي نامه؛ و ادبیات فارسي برون مرزي. از ویژگي هاي این 
کتاب مي توان به معني لغات و ترکیبات دشوار متن درس ها به طور جداگانه اشاره کرد. هم چنین تمام 
بیت ها و عبارت ها شرح و توضیح داده شده اند. نکات ادبي و »آرایه هاي ادبي« تمام درس ها نوشته شده 
و نکات دستوري مهم که به فهم معني و مفهوم بیت کمك مي کند، مشخص شده اند. براي آشنایي 
با سؤاالت امتحاني نیز در بخش پایاني کتاب، دو نمونه از سؤاالت امتحاني نیم سال اول و دو نمونه از 

سؤاالت امتحاني نیم سال دوم همراه با پاسخ تشریحي آن ها آورده شده است.
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21. گودرزنیا، محدثه. استاد فرشچيان. تهران: مدرسه، 88، 80 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: محمود فرشچیان، زندگي نامه، ادبیات نوجوان، نقاشان ایراني، داستان هاي فارسي 
قرن 14

* چكيده: او عاشق زندگي است چنان که می تواند قدرت عشق مردي را برمال کند که» زني را 
سوار بر اسب« بر دوش گرفته است همان طور که عاشق زندگي است، خوب مي داند که نیستي درست 
کنار ماست، منتظر و مثل پرده اي که چون رافتد، » نه تو ماني و نه من«. او کسي نیست جز محمود 

فرشچیان

22. پایداري، کوشا. الفباي اكولوژي جمعيت. تهران: دانش پژوهان جوان، 89، 240 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: زیست شناسي

* كلمات كليدي: اکولوژي، تنوع زیستي، دیرینه شناسي، اکوسیستم جمعیت، آموزش جغرافیا

* چكيده: »الفباي اکولوژي جمعیت« بیان ملزومات و حل سؤاالت اکولوژي دوره هاي قبل را همراه 
با سؤاالت پیشنهادي دیگر موجود در متن، در اولویت اول قرار داده است. به عالوه، دانش ریاضي 
مورد نیاز براي درک مفاهیم ارائه شده در آن، در حد کتب درسي ریاضیات دبیرستان است. مطالب این 
کتاب داراي دو بخش است: در بخش نخست توضیحات، مفاهیم و تعاریف عمومي در اکولوژي ارائه 
شده اند و بخش دوم به ارائة مدل سازي زیستي در اکولوژي جمعیت ها مي پردازد. در پایان کتاب نیز به 

سؤاالت پاسخ داده شده است.
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23. بهرام پور، محمد. الفباي المپياد نجوم واختر فيزيك. تهران: دانش پژوهان جوان، 89، 296 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: نجوم کروي، ابزارهاي رصدي، اختر فیزیك، جرم، چگالي، ستارگان، آموزش 
فیزیك

* چكيده: در این کتاب از الفباي نجوم محاسباتي و ریاضیات سادة دبیرستاني استفاده شده است. در 
نگارش آن سعي شده است به هر موضوع تاحدي پرداخته شود که مخاطب بتواند از کتاب به عنوان 
یك مرجع کامل نجوم محاسباتي استفاده کند. موضوعات کتاب طبقه بندي شده ارائه شده اند و این 

ویژگي آن را به صورت یك فرهنگ نامة نجوم محاسباتي درآورده است.

24. الس، مارک. الكتريسيته و فيزيك گرما. تهران: مدرسه، 89، 159 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: برق، جریان، ترمودینامیك

* چكيده: کتاب الکتریسیته و فیزیك گرما شامل دو بخش است: فصل اول به موضوع الکتریسیته 
پرداخته که خود شامل 17 بخش است از جمله: در مدار الکتریکي چه اتفاقي مي افتد؟ بار و جریان در 
مدارهاي متوالي، قانون اول کیرشهف، ولتاژ، مقاومت، تنظیم ولتاژ، مقاومت دروني و... و در فصل دوم 
به موضوع فیزیك گرما پرداخته که شامل 12 بخش است: فشار و دما، خواص ماکروسکوپي گاز، معادله 
گاز، ظرفیت گرمایي ویژه، گرماي نهان ویژه، قانون اول ترمودینامیك و...در پایان بخش گنجینه اي 
ارزشمند از پرسش ها و مسئله هاي متنوع بر اساس شیوه هاي نوین ارزشیابي تدارک دیده شده است.. 

ضمنا کتاب داراي واژه نامه فارسي به انگلیسي و انگلیسي به فارسي نیز هست.



23دورةآموزشمتوسطهنظری10

25. اصالني، محمدرضا. چلچراغ: امام موسي صدر. تهران: مدرسه، 89، 160 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: امام موسي صدر، شیعیان لبنان، زندگي نامه، لیبي، مرجع دیني و سیاسي، معمرقذافي

* چكيده: امام موسي صدر 14 خرداد 1307 در قم متولد شد. وي مرجع دیني و سیاسي شیعیان بود 
که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعالي شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبري فکري و 
سیاسي شیعیان این کشور را عهده دار شد. او روز 9 شهریور 1357 طي سفري رسمي به لیبي به دعوت 
معمر قذافي، ناپدید شد. این شخصیت بزرگ روحاني در میان شیعیان به امام موسي صدر مشهور است. 
در این کتاب، شخصیت موسي صدر از نگاه امام خمیني، آیت اله خامنه اي، مرتضي مطهري، هاشمي 
رفسنجاني، بشیري زنجاني، موسوي اردبیلي، محالتي شیرازي، میرزا علي مشکیني، مصطفي چمران 

و.. . تبیین شده است. در پایان کتاب نیز توضیح اعالم و منابع  آورده شده است.

26. وکیل، مسعود. انس با قرآن كريم: قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن كريم. 
تهران: مدرسه، 89، 6 ج ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي:  تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: قرائت قرآن، ترجمه قرآن، آموزش دیني

* چكيده: »قرآن« پس از گذشت بیش از 14 قرن از زمان نزول آن، امروز نیز هم چنان زنده و با 
نشاط، خواننده را با هر نژاد و فرهنگي که باشد، امید و سعادت مي بخشد. جلد ششم کتاب »انس با 
قرآن کریم« شامل جزءهاي 26 تا 30 قرآن است. این کتاب، درک تدریجي معناي آیات کریمه است 
که از خواندن مستمر و روزانة قرآن کریم حاصل مي شود. در پایان کتاب فهرست کلمات به همراه 

معناي آن ها آورده شده است.
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27. وکیل، مسعود. انس با قرآن كريم: قرائت و درک تدریجي معناي آیات قرآن کریم. تهران: 
مدرسه، 89، 5 ج ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: قرائت و ترجمة قرآن کریم، راهنماي آموزشي، زبان عربي، آموزش دیني

* چكيده: مهم ترین رمز انس با قرآن کریم و درک تدریجي معناي آیات کریمه، خواندن مستمر و 
روزانة قرآن کریم است. کتاب حاضر قصد دارد با راهنمایي هاي الزم و به موقع، سادگي یادگیري قرآن 
را به دانش آموزان نشان دهد تا هرچه بیش تر به یادگیري آن عالقه مند شوند. هم چنین برخي از نکات 
خاص را که در فهم معاني آیات ضروري هستند به آن ها مي آموزد. به عالوه، بعضي از قواعد مهم، ساده 
و پرکاربرد زبان عربي را، از قبیل فعل نفي، فعل نهي، فعل شرط و جزاي شرط بیان کرده است. در 
ضمن به منظور پرهیز از حجیم شدن فهرست کلمات، در پایان کتاب فقط فهرست کلمات معناشده در 

جلد چهارم و پنج آمده است.

28. بهرامیان، حسن  علي. انگليسي )3(سال سوم دبیرستان- کلیة رشته ها: آموزش گام به گام به 
روش پرسش و پاسخ... . تهران: امتحان، 89، 120 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آموزش گام به گام، تمرین تکمیلي، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر با توجه به هدف هاي رفتاري و آموزشي کتاب درسي انگلیسي سال سوم 
متوسطه تدوین شده است. تمرین ها و فعالیت هاي آن به صورت گام به گام مطالب کتاب درسي را 
دنبال مي کنند. دانش آموزان با انجام تمرین ها و فعالیت ها، حل مسائل و تمرین هاي تکمیلي هر درس، 
مطالب و نکته هاي آموزشي آن فصل را کاماًل فرامي گیرند. این کتاب دانش آموزان را با انواع سؤال ها 

آشنا مي کند تا آن ها آمادگي الزم را براي شرکت در امتحانات به دست آورند.
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29. صدقي مسعود، سیامك. انگليسي پيش دانشگاهي )1(. تهران: بین المللي گاج، 88، 128 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر شامل چهار درس است که در ابتداي هر درس کاربرد حروف ربط در عبارات 
قیدي براي مخاطبان بیان شده است. سپس دو آزمون به همراه پاسخ نامه ارائه شده است. در پایان 
کتاب، نمونه سؤاالت هماهنگ کشوري سال هاي 1385 و 1386 آورده شده است. هم چنین ارائة بیش 
از 500 پرسش و تست از تمام مطالب کتاب آموزش جامع با ذکر نکات مهم، تست و تمرین و ارائة 

کامل ترین فهرست واژگان و اصطالحات سطربه سطر هر درس آورده شده است.

30. بابالو، داود. انگليسي پيش دانشگاهي )2(. تهران: بین المللي گاج، 89، 108 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي:  پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي،  دستور زبان

* چكيده: کتاب حاضر با انگیزة کمك به دانش آموزان و داوطلبان آزمون ورودي دانشگاه ها در 
یادگیري مباحث و مفاهیم زبان انگلیسي پیش دانشگاهي تألیف شده است. این کتاب چهار درس 
پیش دانشگاهي )2(، از درس پنجم تا هشتم را دربرمي گیرد و شامل این موارد است: معني لغات درسي 
براساس متن کتاب درسي؛ نکات دستوري هر درس به صورت کامل با شرح نکات تستي و تشریحي؛ 
دو آزمون براساس سرفصل هاي آزمون هاي نهایي اردیبهشت ماه براي هر درس؛ پاسخ تشریحي براي 

آزمون ها.
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31.  پیروي، اکبر. چلچراغ حکمت: اهل بيت )ع(. تهران: کانون اندیشه جوان، 89، 94 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: مرتضي مطهري، اهل بیت، تربیت دیني، نبوت

* چكيده: در نوشتار پیش رو تالش شده است با بررسي برخي از مسائل مربوط به اهل بیت، از جمله 
ضرورت و روش شناخت آنان، مفهوم شناسي و مصداق شناسي واژة »اهل بیت«، و نیز بررسي سیره و 
جایگاه آنان، گامي در جهت معرفت بیشتر نسبت به خاندان رسالت برداشته شود. هم چنین این کتاب ما 

را با اندیشه و نظریه هاي استاد مطهري در زمینة اهل بیت آشنا مي سازد.

32. کم، فیلیپ. با هم فكر كردن: کندوکاو فلسفي براي کالس.  مژگان رشتچي و فرزانه شهرتاش 
تهران: شهر تاش، 89، 153 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: علوم تربیتي
* كلمات كليدي: فلسفه براي کودکان، کندوکاو مشترک، ابزارهاي تفکر

* چكيده: درون مایة اصلي این کتاب آن است که ما مي توانیم به مفیدترین شکل، خوب فکر کردن 
را در کالس از طریق تشویق کودکان به کندوکاو و استدالل گروهي دربارة مسائل مهم تقویت کنیم. 
در کتاب حاضر طي سه قسمت و هفت فصل، مهارت هاي تفکر به کودکان و نوجوانان آموزش داده 
مي شود. در این راستا، نگارنده بیشترین تأکید را روي داستان دارد، چرا که معتقد است ادبیات کودکان 
منبع سرشاري از درون مایه هاي فلسفي است. فراگیري شیوة مؤثر فکر کردن، راه اندازي کندوکاو 
مشترک، آماده سازي طرح بحث ها و سایر مطالب کمك آموزشي، و ابزارهاي تفکر )ابزارهاي مفهومي 

و استداللي(از مباحث کتاب هستند.
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33.  حیدرنتاج، وحید. باغ ايراني. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 89، 117 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: باغ ایراني، فرهنگ ایران، تاریخ باغ سازي، آموزش تاریخ، باغ آرایي

* چكيده: باغ و باغ سازي از دیرینه ترین روزگار در میان تمدن هاي گوناگون وجود داشته و نزد 
ایرانیان از جایگاه و مرتبه ویژه اي برخوردار بوده است. به گونه اي که ایرانیان پایه گزار سبکي از باغ آرایي 
در جهان هستند. باغ هاي ایراني بر اساس فرهنگ بومي و مهم تر از آن شرایط اقلیمي گوناگون در این 
سرزمین پهناور طراحي شده اند. کتاب حاضر در هفت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است:  باغ و 
طبیعت در جغرافیا و فرهنگ ایران؛ تاریخ باغ سازي در ایران؛ گونه شناسي باغ ایراني؛ هندسه و اصول 
زیبایي شناسي باغ ایراني؛ تاثیر متقابل باغ ایراني در هنرهاي گوناگون؛ بررسي اجمالي نمونه هایي از 
باغ هاي نامدار ایراني. در این نوشته تنها به حوزه جغرافیایي کنوني ایران با ارائه اندکي از شواهد باغ آرایي 

در گستره فرهنگي ایران زمین و تاثیر آن در دیگر سرزمین ها اشاره شده است.

34.  غالمي، صمد.  بانك سواالت چند گزينه اي المپياد نجوم بيش از 1300 تست به 
همراه پاسخ.  تهران: دانش پژوهان جوان، 89، 392 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: منظومة شمسي، تحول ستاره ها، خورشید، زمین، ماه، کهکشان، کیهان شناسي

* چكيده: این کتاب در پنج بخش بیش از 1300 تست نجوم را بررسي کرده است. سؤاالت بررسي 
شده همگي توصیفي هستند. این کتاب براي دانش آموزاني مفید است که قصد شرکت در المپیاد نجوم 
را دارند. سؤاالت چند گزینه اي آن به صورت تفکیك شده مورد بحث قرار گرفته اند تا دانش آموزان به 
راحتي و مبحث به مبحث به مطالعه و تست زني بپردازند. در انتهاي کتاب توضیحاتي در مورد سؤاالت 

بخش دوم کتاب ارائه شده است.
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35. شیرازي،  رضا. بخشندة اهل بيت: زندگي نامة امام جواد )علیه السالم(. تهران: مدرسه، 89، 
140 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: محمدبن علي، امام نهم، زندگي نامه، تربیت دیني، امامان شیعه

* چكيده: در این کتاب با گوشه هایي از زندگي و تفکرات امام جواد)ع(و سخنان ایشان به عبدالعظیم 
حسني، مقام و منزلت امام جواد، شرایط اجتماعي روزگار امام جواد، و شرایط فرهنگي و سیاسي آن زمان 
آشنا مي شویم. آگاهي از گفته هاي آن بزرگوار، به شناخت عمیق از سیرة عملي آن امام کمك مي کند. 

مطالب و گفتارهاي نقل شده از ایشان کوتاه و خواندني هستند.

36. ساالري فر، محمدرضا. بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي. تهران: سازمان 
مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 89، 583 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: اسالم و بهداشت رواني، روانشناسي اسالمي، تربیت دیني، نیاز، شخصیت

* چكيده: نهضت بهداشت رواني در قرن بیستم از تاثیرگذارترین نیروهاي اجتماعي بود که روي 
پیشگیري از اختالالت رواني به جاي مراقبت و درمان صرف بیماران متمرکز شد. نگاه جدید، سالمت 
رواني را فراتر از نبود بیماري تلقي مي کند و به دنبال تحول و انسجام شخصیت انسان ها و شکوفایي 
استعدادهاي آنها است. کتاب از یازده فصل تشکیل شده است که فصل هاي اول و دوم آن به تعریف، 
مباني و مباحث کلي بهداشت رواني مي پردازند. فصل سوم نقش نیازها در سالمت رواني را بررسي 
مي کند و فصل هاي چهارم و پنجم به رابطة انسان با خدا و نقش آن در بهداشت رواني مي پردازد. 
فصل ششم عوامل تهدید کنندة بهداشت روان و نقش و تعریف محرومیت ها و همچنین تاثیر خانواده 
بر سالمت رواني و مراحل متفاوت تحول را شرح مي دهد. فصل هاي هشتم تا دهم مناسبات اجتماعي، 
اقتصادي و سیاسي انسان و نقش آنها را در بهداشت رواني و وضعیت سازگاري افراد را در مراحل 
متفاوت آموزشي بررسي مي کنند. در فصل یازدهم نیز عالوه بر نقش حکومت و نهادهاي اجتماعي در 

سالمت رواني، تاثیر مهم رسانه ها را در این زمینه مورد توجه قرار داده است.
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37. درگاهي، حسین. بهشت سعادت در سراچه دل. تهران: نیستان، 88، 259 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: راه و رسم زندگي، اسالم، آموزش هاي قرآني، احادیث، حدیث طوبي

* چكيده: کتاب حاضر از منظر اسالم و جنبه هاي قرآني، راه و رسم قرآني و سعادت و خوشبختي 
در زندگي بشر را شرح داده است. نویسنده به این منظور از احادیث پیامبران، آیات الهي، حدیث طوبي 
و همچنین تجربیات شخصي در زندگي خود بهره گرفته است. او حاصل کار را به صورت وصّیت فرد 
براي مخاطبان آورده است تا راهي باشد براي معنا یافتن زندگي و شادابي و شیریني آن، به ویژه براي 

جوانان و نوجوانان این مرز و بوم.

38.  دیباجي، محمدعلي و دیگران.  پرسش هاي امروز جوانان4. تهران: مدرسه، 89، 164 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: اسالم، پرسش و پاسخ، ادبیات نوجوانان، روان شناسي، آموزش دیني

* چكيده: کتاب مجموعة »پرسش هاي امروز جوانان« براي پاسخ به تردیدها، سؤال ها و ابهامات 
جوانان تهیه و تدوین شده و شامل این مطالب است: بحران هویت؛ تهاجم فرهنگي؛ حجاب؛ ازدواج. در 
بحث هویت به این موارد مي پردازد: هویت چیست؟ چرا نوجوانان دچار بحران هویت مي شوند؟ همرنگي 
با دیگران؛ بحران در شناخت نفس؛ خدا فراموشي؛ زمینة خود فراموشي؛ و... در بحث تهاجم فرهنگي، 
به پرسش هایي از این دست پاسخ گفته مي شود: ایجاد تفرقه به چه منظور است؟ شکاف و چنددستگي 
در جامعه چگونه به وجود مي آید؟ در قبال تباه سازي نسل جوان، وظایف بقیه چیست؟ آیا پدر و مادر، و 
مسئوالن و دست اندرکاران در این زمینه مسئولیت ندارند؟ و... در بحث حجاب هم این پرسش ها مطرح 
مي شوند:  آیا حجاب و پوشش و ایجاد حریم میان زن و مرد بر اشتیاق ها و التهاب هاي بین زن و مرد 
نمي افزاید؟ آیا حجاب و پوشش با آزادي منافات دارد؟ و... سرانجام در بحث ازدواج به این پرسش ها 
پاسخ داده مي شود: چرا باید ازدواج کرد؟ آیا فلسفة ازدواج کام جویي و لذت جنسي است؟ آیا مي توان 

به خاطر ازدواج با کسي دوست شد؟ و...
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39. دیباجي، محمدعلي و دیگران. پرسش هاي امروز جوانان1.  تهران: مدرسه، 89، 160 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: اسالم، ادبیات نوجوانان، روان شناسي، پرسش و پاسخ، آموزش دیني

* چكيده: مجموعة »پرسش هاي امروز جوانان« براي پاسخ به تردیدها و سؤال هاي جوانان تهیه و 
تدوین شده است و به پرسش هاي جوانان در مورد اعجاز قرآن، نماز و نیایش، هدف زندگي و زندگي 
اخروي پاسخ مي گوید در قسمت اعجاز قرآن این پرسش ها مطرح مي شوند: معجزه یعني چه؟ چرا و 
چگونه معجزه آورده مي شود؟ قرآن از چه جنبه هایي معجزه است؟ قرآن چگونه تاکنون از تعریف درامان 
مانده است؟ و... در قسمت نماز و نیایش به پرسش هایي از این دست پاسخ داده مي شود:  چرا باید نماز 
بخوانیم؟ مگر خدا به عبادت ما نیاز دارد؟ چه کنیم تا نماز ما مورد قبول واقع شود؟ و... در قسمت هدف 
زندگي این پرسش ها مطرح مي شوند: آیا انسان مي تواند اعتراضي کند؟ چرا من به وجود آمده ام؟ چرا 
جهان به نوعي آفریده شده است که ظلم و ستم درآن وجود داشته باشد؟ هستي چه فلسفه و هدفي دارد؟ 
و... و سرانجام در قسمت زندگي اخروي به چنین پرسش هایي پاسخ گفته مي شود: چرا معاد وجود دارد؟ 

چرا خداوند در دنیا پاداش و اجر نمي دهد؟ چرا به یاد مرگ نیستیم؟ نفخ صور چیست؟ و...

40.  دیباجي، محمدعلي و دیگران.  پرسش هاي امروز جوانان2.  تهران: مدرسه، 89، 204 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: اسالم، پرسش و پاسخ، ادبیات نوجوانان، روان شناسي، وحي، امامت، مهدویت، 
والیت فقیه

* چكيده: جلد دوم کتاب مجموعة »پرسش هاي امروز جوانان« به منظور برطرف کردن تردیدها 
و ابهامات، و نیز پاسخ به سؤاالت جوانان تهیه و تدوین شده و مواردي مانند وحي و نبوت، امامت، 
مهدویت و والیت فقیه را شرح داده است. در بخش وحي و نبوت به چنین پرسش هایي پاسخ گفته 
است: بشر چه احتیاجي به پیغمبر دارد؟ پیامبران چه هدف هایي را دنبال مي کردند؟ وحي و الهام چه 
تفاوتي با یکدیگر دارند؟ آیا حضرت خضر در زمرة پیامبران بوده اند؟ و... پرسش هاي بخش امامت 
عبارت اند از:  ضرورت وجود امام چیست؟ چرا دربارة امامت و خالفت بحث مي شود؟ فلسفة ختم امامت 
به حضرت مهدي )عج(چیست؟ و... در بخش مهدویت این پرسش ها مطرح شده اند:  آیا در قرآن هم 
ذکري از مهدي و قیام او به میان آمده است؟ امام چگونه غایب است؟ اصاًل چرا غیبت صورت گرفت؟ 
و... در بخش والیت فقیه نیز به سؤال هایي از این دست پاسخ گفته است: ساده ترین و روشن ترین 
دلیل عقلي بر والیت فقیه چیست؟ منظور از قید مطلقه در »والیت مطلقة فقیه« چیست؟ آیا ولي فقیه 

مي تواند در اصول دین یا احکام شرعي تغییري به وجود آورد؟ و...
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41. دیباجي، محمدعلي. پرسش هاي امروز جوانان3. تهران: مدرسه، 89، 181 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: اسالم، ادبیات نوجوانان، روان شناسي، پرسش و پاسخ

* چكيده: سومین شماره از مجموعه حاضر در چهار قسمت به  بررسي  مشکالت جوانان در زمینه 
افسردگي، تشویش و دلهره، کم رویي و پرخاشگري پرداخته است. نویسندگان سعي کرده اند بعد از این 
تعریف و بررسي هر کدام از موارد و مشکالت مذکور و میان نشانه هاي آن، علل و زمینه هاي به وجود 
آمدن هر کدام را ذکر کرده و راهکارهایي به منظور برطرف شدن آن ارائه دهند. مطالب کتاب بسیار 

ساده و در عین حال مختصر و مفید فراهم آمده است.

سوم  فيزيك  مرآت-  چهارگزينه اي  پرسش هاي  دیگران.  و  علي اکبر  ساداتیان،    .42
دبيرستان علوم تجربي. تهران: مرآت دانش، 89، 288 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: الکتریسیتة ساکن، جریان هاي الکتریکي، القاي الکترومغناطیس، آموزش فیزیك

* چكيده: این کتاب داراي چهار فصل است و پرسش هاي آن است که براساس سرفصل هاي 
کتاب درسي تدوین شده اند، به دو بخش پرسش هاي آموزشي )زیرموضوعي(و پرسش هاي دوره اي 
قابل تقسیم هستند. پرسش هاي آموزشي آن به ترتیب زیرموضوعات کتاب و با توجه به اهمیت شان 
تنظیم شده انند و شامل پرسش هاي متنوعي در سطوح مفاهیم اولیه، تسلط، تجزیه و ترکیب و تحلیل 
و خالقیت اند. تمام پرسش هاي آموزشي پاسخ تشریحي دارند و دربرگیرندة مفاهیم و نکات آموزشي 
زیرموضوع مربوط به خود هستند. از پرسش هاي دوره اي مي توان براي جمع بندي شخصي فراگیرنده یا 
ارائة تکالیف از سوي دبیران استفاده کرد. این پرسش ها بدون حل تشریحي و تنها داراي کلید هستند.
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43. عیوض نیا، مجتبي. پرسش هاي چهارگزينه اي مرآت، فيزيك 3، سوم رياضي و 
فيزيك. تهران: مرآت دانش، 89، 368 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: ترمودینامیك، الکتریسته ساکن، جریان هاي الکتریکي، القاي الکترومغناطیسي، 

آموزش فیزیك

ساکن،  الکتریستة  ترمودینامیك،  دربارة  پرسش هایي  به  فصل  پنج  در  حاضر  کتاب  چكيده:   *
جریان هاي الکتریکي، مغناطیس و در انتها القاي الکترومغناطیس پاسخ گفته است. پرسش ها به دو 
بخش آموزشي و دوره اي تقسیم شده اند که همراه با پاسخ نامه به دانش آموز کمك مي کنند با مطالعه و 

بررسي آن ها به توانمندي باالیي در پاسخ به سؤاالت برسند.

پرسش هاي چهارگزينه اي مرآت/ انگليسي پيش دانشگاهي.   44. کریم زاده، شهرام. 
تهران: مرآت دانش، 88، 496 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
تمرین،  و  آزمون  انگلیسي، پرسش هاي چهار گزینه اي مرآت،  زبان  آموزش  * كلمات كليدي: 

پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: کتاب »پرسش هاي چهار گزینه اي مرآت« وسیله اي است براي این که دانش آموز خود 
را ارزیابي کند. این کتاب شامل پرسش هاي چهار گزینه اي استاندارد شده همراه با پاسخ تشریحي 
آن ها با نگاه آموزشي است که براساس سرفصل هاي کتاب هاي درسي و متناسب با زیر موضوعات 
آن ها تقسیم بندي شده است. هم چنین در هشت فصل نگارش یافته است که هر فصل آن داراي این 

بخش ها است:  دستور زبان، سؤاالت تستي و پاسخ نامة تشریحي سؤاالت.
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45. پورامیني، محمدباقر. چلچراغ حکمت: پيامبر اسالم )ص(. تهران: کانون اندیشه جوان، 90، 
115 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: مرتضي مطهري، بعثت سیرة محمد، پیامبر اسالم، تربیت دیني

* چكيده: این کتاب گزارشي مختصر از آراي استاد مطهري دربارة شخصیت و سیرة حضرت رسول 
اکرم است که در شش فصل با این عنوان ها تنظیم شده است: فصل اول: حیات پیامبر؛ فصل دوم:  
بعثت پیامبر؛ فصل سوم: سیرة پیامبر؛ فصل چهارم: پندهاي پیامبر؛ فصل پنجم: سخنان پیامبر؛ فصل 
ششم: پیامبر. استاد مطهري با رصدکردن شبهه ها و پرسش هاي مطرح شده دربارة حضرت، سعي 
مي کند در البه الي سخنان و نوشته هاي خود، پاسخ هاي مستدل و جامع ارائه کند. او مي کوشد از 
جامعیت شخصیت پیامبر بیشتر و بیشتر بگوید و مخاطب را به سمت الگوگیري از حضرت سوق دهد.

تهران:    متوسطه.  آموزش  دوم  سال  ايران و جهان )1(  ادبيات  تاريخ  فریده.  قاسمي،   .46
گل واژه، 88، 280 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، تاریخ ادبیات، پاسخ نامه تشریحي، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر به منظور رفع مشکالت تحصیلي دانش آموزان سال دوم متوسطه رشته علوم 
انساني تدوین شده است و در طي آن هشت فصل، درس تاریخ ادبیات ایران و جهان به روشي ساده 
آموزش داده شده است. کتاب حاوي این مطالب است:  مرور و خالصة درس بر اساس نمودار شبکه اي؛ 
پاسخ خودآزمایي هاي کتاب درسي؛ بیش از 500 سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي؛ 
بیش از 300 سوال چهار گزینه اي با پاسخ کلیدي؛ جدول بارم بندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال 

امتحاني با پاسخ تشریحي.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 34

47.  خالصي زاده، شکوفه.  تاريخ ادبيات ايران و جهان )2(سال سوم متوسطه رشته هاي 
علوم انساني.  تهران: گل واژه، 89، 218 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، آزمون و تمرین، پاسخ نامه تشریحي

* چكيده: کتاب »تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 « که از جمله کتاب هاي علوم انساني است، داراي 
این ویژگي است: ابتدا نموداري از رئوس مطالب هر درس با عنوان سیماي درس رسم شده است. تمام 
مطالب به صورت طبقه بندي شده تنظیم شده اند و هر عبارت، جداگانه با یك دایره مشخص شده 
است. همچنین به خودآزمایي هاي هر درس پاسخ مناسب داده شده و عالوه بر آن، در پایان هر درس 
تعدادي از سؤاالت امتحاني همراه با پاسخ آنها آورده شده است. جدول نویسندگان و شعراي مندرج 
در کتاب درسي به همراه آثار آنها، بیش از 420 سوال امتحاني از دبیرستان هاي سراسر کشور با پاسخ 
تشریحي، جدول بارم بندي امتحانات به همراه چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ تشریحي آنها، از دیگر 

مزایاي کتاب محسوب مي شوند.

48.  مرادي هرنجي، پروین.  تاريخ ايران و جهان )1( سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني.  
تهران: گل واژه/ نداي دانش گستر، 89، 228 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: ادبیات فارسي، تاریخ و نقد، آزمون، راهنماي آموزشي

* چكيده: تاریخ ایران و جهان)1(سال دوم متوسطه شامل سواالت امتحاني سال هاي گذشته به 
صورت فصل به فصل در راستاي اهداف آموزشي کتاب درسي تهیه و تدوین شده که بتواند تمام 
نیازهاي آموزشي دانش آموزان را با سلیقه هاي مختلف پوشش دهد. شیوه ارائه مطالب در این کتاب به 
این گونه است: مرور خالصه درس به همراه حل پرسش هاي نمونة کتاب درسي؛ بیش از 540 سوال 
امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي؛ طبقه بندي سواالت فرا دانش خودآزمایي ها و پاسخ به آن ها؛ 
ارائه تست هاي کنکور سال هاي گذشته) سراسري، آزاد...(جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه 

سوال امتحاني با پاسخ تشریحي.
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49.  مهري، فرشید. تاريخ ايران و جهان )2( سال سوم متوسطه »رشتة ادبیات و علوم انساني«.  
تهران: گل واژه، 88، 236 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش تاریخ، تاریخ ایران و جهان، پرسش و پاسخ، نمودار شبکه اي

* چكيده: کتاب پیش رو مجموعه اي است از خالصه درس ها، سوال هاي متن درس و پایاني و 
سوال هاي چهار گزینه اي با پاسخ هاي تشریحي تمام قسمت هاي کتاب درسي. در ابتداي هر درس، 
یك نمودار شبکه اي از موضوعات آن ارائه شده است. کتاب27 درس دارد که در انتهاي درس سیزدهم، 
دو نمونه سوال میان ترم و در پایان درس بیست و هفتم دو نمونه سوال هماهنگ کشوري با پاسخ 

آن ها ارائه شده است.

50.  معصومي، بهرام. ترانه هاي عامه فارسي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 89، 120 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: ادبیات فارسي

* كلمات كليدي: شعر عامه فارسي، تاریخ نقد، قالب هاي سنتي ترانه، خیال ورزي، آموزش ادبیات 
فارسي

* چكيده: ترانه هاي عامه فارسي از سنت ادبیات شفاهي سرچشمه مي گیرد و بخشي از میراث زبان 
فارسي اند. سرایندگان ناشناس این ترانه ها، مجموعه غني را از فولکلور ایراني برآورده اند که پیشینه اي 
فراتر از نخستین مکتوب هاي زبان فارسي دارد. در این پژوهش، ضمن به دست دادن تعریفي از ادبیات 
عامه، ترانه در این ادبیات، خاستگاه و پیشینة تاریخي آن و قالب هاي سنتي ترانه بررسي شده و از 
ویژگي هاي ترانه از منظر وزن، قافیه، مضمون و موسیقي سخن به میان آمده است. سپس کلیاتي دربارة 
عناصر و خصلت هاي تشکیل دهندة ترانه ها، از قبیل واقع گرایي، و خیال ورزي و… ارائه شده است.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 36

51. چراغ چشم، عباس. چلچراغ حکمت: تربيت. تهران: کانون اندیشه جوان، 89، 87 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، فني حرفه اي و کاردانش
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: مرتضي مطهري، تربیت اسالمي، بزرگان شیعه

* چكيده: »تربیت اسالمي« از عوامل اساسي و مهم خوش بختي انسان در زندگي و جهان و 
رسیدن او به مطلوب نهایي و حقیقي خود، یعني مقام قرب و خلیفه اللهي است. در این رهگذر، آشنایي 
با اندیشه هاي بزرگان علم و معرفت و صاحب نظران عرصة دین و تربیت که زحمات فراواني در تبیین 
و تشریح این مباني متحمل شده اند، ضروري مي نماید. گردآوري اندیشه هاي استاد مطهري در زمینة 
تربیت اسالمي، هدف اصل این کتاب است که در پنج فصل با این عنوان ها نگارش یافته است. فصل 
اول: کلیات؛ فصل دوم: مباني تربیت اسالم؛ فصل سوم هدف هاي تربیت؛ فصل چهارم: روش ها و 

عوامل مؤثر بر تربیت؛ فصل پنجم: آسیب شناسي در تربیت.

52. رضایي، منیره. تربيت زيبايي شناسي )با تاکید بر آراء برودي(. تهران: منادي تربیت، 89، 
256 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: علوم تربیتي
* كلمات كليدي: ادراک زیبایي شناسي، تربیت زیبایي شناسي، رویکرد دریافت هنري، برودي

* چكيده: به باور برخي صاحب نظران، هنر پایة اصلي تربیت است، اما کشمکش و رویارویي بین علم و 
هنر، عمدتاً به چیرگي علم منتهي شده است. مهم ترین عامل در نادیده گرفتن بعد زیبایي شناسي زندگي 
و انسان، حاکمیت بالمنازع علم بر حوزة معرفت بوده است. تبیین ماهیت معرفت و بعد زیبایي شناسي 
تجربه و جایگاه آن در فلسفه آموزش وپرورش و نظام تربیتي، موضوع کتاب حاضر است. این کتاب به 
ویژه بر بررسي دیدگاه زیبایي شناسي هري بروديـ  فیلسوف معاصر آموزش وپرورشـ  تمرکز و تأکید 
دارد. در فصل اول، کتاب، مبادي فلسفي ایدة زیبایي شناسي برودي مطرح شده و در فصل دوم به ارکان 
ایدة زیبایي شناسي برودي اشاره شده است. عناصر و ابعاد تجربة زیبایي شناسي و رویکردهاي تربیت 
زیبایي شناسي از مباحثي هستند که در فصل هاي سوم و چهارم به آن ها پرداخته شده است. ماهیت 
دانش و شناخت در هنر و زیبایي شناسي، دانش صنفي و تربیت زیبایي شناسي، مالک هاي اعتبار تجربة 
زیبایي شناسي، ابعاد زیبایي شناسي تجربة یاددهي و یادگیري، و داللت هاي نظریة زیبایي شناسي برودي 

براي فرایند یاددهي و یادگیري، عنوان هاي فصل هاي پنجم تا نهم هستند.
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53. بن عمر، مفضل. توحيد مفضل )نگاهي موحدانه به شگفتي هاي آفرينش(. محمدمهدي 
رضایي قم: جمال، 89، 288 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: خداشناسي، توحید، تربیت دیني، امام صادق)ع(، آفرینش

* چكيده: اسالم دین هدایت و تربیت انسان در جهت عبودیت و بندگي خداست و متون دیني، 
یعني قرآن و روایات، عهده دار تبیین این هدف مقدس اند. کتاب »توحید مفضل« از جمله یادگارهاي 
معنوي حضرت امام صادق)ع(است که در آن از شگفتي هاي آفرینش سخن گفته شده است. از آن جا 
که مخاطب امام در این گفتار توحیدي، مفضل « یکي از شاگردان امام)ع(بوده است، طي چهار جلسه، 
این مطالب بر مفضل بن عمر جعفي امال شده است: جلسة اول: اسرار آفرینش در انسان؛ جلسة دوم:  
اسرار آفرینش در حیوانات؛ جلسة سوم:  اسرار آفرینش در طبیعت؛ جلسة چهارم؛ اسرار بالها و آفت ها.

54. دوک، رابین سانتس. شخصیت هاي تأثیرگذار: توسيديد: مورخ يونان باستان. منوچهر 
پزشك. تهران:   ققنوس، 89، 112 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: تاریخ نویسان، یونان، سرگذشت نامه، ادبیات نوجوانان

* چكيده: توسیدید تاریخ نگار یوناني و نویسنده تاریخ جنگ پلوپونزي بود که به شرح وقایع جنگ 
پلوپونز بین آتن و اسپارت که 395 سال قبل از میالد آغاز و تا 400 سال پیش از میالد ادامه داشت، 
مي پردازد. وي به پدر تاریخ علمي ملقب است، زیرا براي نخستین بار در دیباچه کتابش به تدوین 
کلیات معیارهاي گواهي آوري و تحلیل تاریخ بر اساس علت و معلول بدون دخالت دادن نقش خدایان 

مي پردازد.
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55. تکمیل همایون، ناصر. جاده ابريشم. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 89، 120 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: جاده ابریشم، آموزش تاریخ، تجارت جهاني، راه دریایي، راه هاي ایران

* چكيده: از قدیمی ترین ایام در ایران راه هاي کوتاه و درازي با کاربردهاي گوناگون پدید آمده اند که 
با راه هاي بزرگ قاره اي پیوند داشته اند. یکي از راه هاي بزرگ جهان»جاده ابریشم« است که از شرق 
چین)سین(تا میانه اروپا) به ویژه شهر هاي مهم تجاري مانند ونیز(امتداد داشته است. در این کتاب نقش 
تجاري و فرهنگي این جاده و شاخه هاي آن، مسیر دریایي که هم زمان با راه هاي زمیني پدید آمده بود، 
چگونگي رفت و آمدها و نقل و انتقال کاالها به ویژه »ابریشم« و پایگاه هاي راهداري و شهرهاي قرار 

گرفته بر این جاده ها مورد توجه بوده است.

56. سویزي، مهري. جاذبه هاي عرفان اسالمي براي نسل جوان. تهران: منادي تربیت، 
89، 188 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي:  معلم

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: عرفان، جوانان و اسالم، تربیت دیني، خود شناسي

* چكيده: مي دانید چرا» خود« را نمي یابیم؟ چون اصال به دنبالش نیستیم.  حقیقت »خود« درهرکس، 
نشان هاي از خداست و ما آنقدر روي آن آوار غفلت و غریزه ریخته ایم که دیگر راهي به سوي »او« 
پیدا نمي کند. عرفان، مهارت پیدا کردن »خود« است و معرفت آشتي دادن آن با خداست. عرفان نه به 
عنوان یك راه پاک سازي و پارسایي فردي در خلوت ها، بلکه به عنوان پدیدهاي جذاب براي انسان ها، 
به ویژه نسل جوان مشتاق، مي تواند داراي کارکرد اجتماعي باشد براي هویت بخشي اخالقي به 
جامعه و کنترل دروني انسان ها در برابر همة آن چه که شرافت ها را زایل مي کند و انسانیت را از پاي 

در مي آورد. کتاب حاضر جاذبه هاي عرفان اسالمي را براي نوجوانان در 10 فصل توضیح داده است.
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57. طلوعي، وحید. جرير طبري. تهران: مدرسه، 89، 104 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: محمد بن جریر طبري، زندگي نامه، تاریخ نویسان ایراني

* چكيده: محمد بن جریر طبري در »آمل« چشم به جهان گشود. وي در عین موّرخ بودن، مفسري 
پرتوان نیز بود و کتاب »تاریخ طبري« را نگاشت که در آن وقایع به ترتیب سال تنظیم شده اند و تا 
سال 302 هجري را دربرمي گیرد. کتاب حاضر شامل بخش هایي از شرح زندگي این دانشمند ایراني 
اسالمي است و عنوان هاي آن عبارت اند از: سال شمار زندگي، زندگي نامه، مجموعه آثار، گزیدة آثار، 

محمدبن جریر طبري از نگاه دیگران.

58. کاریان، شادي و الکچي، بهناز. جغرافيا )2(سال سوم متوسطه رشتة ادبيات و علوم 
انساني. تهران: گل واژه، 88، 164 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، تست کنکور، سواالت هماهنگ کشوري، پرسش و پاسخ

* چكيده: جغرافیا2 سال سوم در هشت فصل مفاهیم کتب درسي را به طور کامل و مفید، با بیاني 
ساده و با نظمي خاص بررسي و ارائه کرده است. به دنبال آن نیز سواالت امتحاني هماهنگ کشوري 
و استان هاي گوناگون را به طور طبقه بندي شده هم گام با مطالب کتاب درسي و با پاسخ هاي تشریحي 
آورده است. در پایان هر فصل، سواالت چهارگزینه اي شامل تست هاي کنکور سراسري، دانشگاه آزاد 
و تالیفي به همراه پاسخ آورده شده است. در انتهاي کتاب دو آزمون پایان نیم سال با پاسخ تشریحي 

ارائه شده است.
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59.  ماسینیون، لویي. جغرافياي تاريخي كوفه. عبدالرحیم قنوات تهران: سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،، 88، 126 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: کوفه، جغرافیاي تاریخي، تاریخ اسالم، آموزش جغرافیا

* چكيده: »کوفه یکي از شهرهاي اسالمي است که جایگاه ویژه اي در تاریخ اسالم دارد. کوفه 
روبه روي »حیره« واقع شده است؛ جایي که دماغه اي از شن به صورت عمودي به فرات نزدیك 
مي شود. بین زمیني هموار و آبگیر در شرق و زمیني خشکسار و پست که در مغرب آن قرار گرفته است، 
کوفه از حیره به فرات نزدیك تر است...« این کتاب ترجمة فارسي اثري است از ماسینیون، مستشرق 
مشهور فرانسوي. نویسنده کتاب را با تأسیس کوفه شروع کرده و سپس راه ها، قبرها، محله ها، نقشة 
اقتصادي شهر، داراالماره، میدان، مسجد جامع و دیگر مساجد کوفه، محلة مشهور کناسر، نجف و مزار 

امام علي)ع(را معرفي کرده است.

60.  ناطقي، اکرم. جغرافياي جامع شامل آموزش کامل مباحث کتاب درسي در قالب ایستگاه هاي 
درس و نکته.  تهران: کانون فرهنگي آموزش، 89، 420 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: جغرافیا
* كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، آلودگي هوا، نواحي ساحلي، نواحي کوهستاني، نواحي گرم و 

خشك، نواحي گرم و مرطوب، نواحي قطبي، مدل هاي جغرافیایي

* چكيده: این کتاب در سه بخش نگارش یافته است که بخش اول آن به جغرافیاي سال دوم، بخش 
دوم آن به جغرافیاي سال سوم، و بخش آخر آن به جغرافیاي سال چهارم اختصاص دارد. هر بخش 
کتاب داراي چند فصل و هر فصل دربرگیرندة یك یا چند درس نامه است. در هر درس نامه تقریبًا 
تمام نکات کلیدي درس به صورت ساده و روان بیان شده و نکات مهم درس براي سهولت یادگیري 
به صورت چارت و نمودار آورده شده است. در پایان هر درس نامه براي تمام نکات، پرسش هاي 
چهارگزینه اي تألیفي و کنکورهاي سراسري، آزاد و آزمایشي سنجش ذکر شده است. در انتهاي کتاب 

نیز پرسش هاي تصویري و تألیفي جامع به همراه پاسخ نامة آن ها آورده شده است.
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61.  بازوبندي، محمدحسن. جغرافياي كنكور. تهران: خیلي سبز، 89، 296 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: جغرافیا

* كلمات كليدي: آموزش جغرافیا،تست کنکور، پاسخ نامه تشریحي

* چكيده: کتاب پیش رو در سه بخش به جغرافیاي سال دوم، جغرافیاي سال سوم و جغرافیاي 
پیش دانشگاهي مي پردازد. هر کدام از این بخش ها خود به دو بخش درسنامه و تست تقسیم شده است. 
در بخش درسنامه به تمام نکات مهم موجود در کتاب درسي به صورت طبقه بندي شده اشاره شده 
است. به عالوه، نقشه ها و نمودارهاي مهم موجود در کتاب درسي در البه الي درس نامه هاگنجانده 
شده اند. تست ها نیز از ساده به مشکل تنظیم شده اند و منتخبي از سواالت کنکور سراسري و آزاد در 

انتهاي مجموعه تست ها آورده شده است. آخر کتاب به پاسخ هاي تشریحي تست ها اختصاص دارد.

تا، نگوک چاو. جمعيت شناسي در برنامه ريزي آموزشي. محمدرضا کرامتي تهران:     .62
دانشگاه تهران، 89، 160 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: جغرافیا
* كلمات كليدي: برنامه ریزي آموزشي، جمعیت شناسي، توصیف آماري، تحلیل داده ها

* چكيده: کتاب حاضر به منظور تبیین اهمیت کار جمعیت شناسي براي برنامه ریزي آموزشي در 
تمامي سطوح تدوین شده است. با خواندن کتاب، با مشکالتي که افراد ناآگاه در حوزة جمعیت شناسي 
برنامه ریزي آموزشي با آن ها روبه رو مي شوند، آشنا مي شویم. در صورت دست رسي برنامه ریزان به 
داده هاي آماري، آن ها قادرند مشکالت مذکور را برطرف کنند. هدف کتاب شفاف سازي مفاهیم و 
ارائة سازمان یافتة فرایندهاي فني جمعیت شناسي به افراد غیرمتخصص است. بر همین اساس، این 
کتاب ماهیتي کاربردي دارد و به منظور استفادة مستقیم مدیران و برنامه ریزان آموزشي تهیه و تدوین 
شده است. این کتاب در هفت فصل نگارش یافته است. عنوان هاي برخي فصل هاي آن عبارت اند 
از: ساختار جمعیت و تأثیر آن بر آموزش وپرورش؛ تغییرات جمعیتي و تأثیر آن بر برنامه ریزي آموزشي؛ 
مرگ و میر؛ ظهور بیماري ایدز و تأثیر آن بر جمعیت شناسي و توسعة آموزشي؛ پیش بیني نرخ ثبت نام 

در مدارس و ارقام مربوط با آن.
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63. رحیمي، عباس. جوان، دين، سياست. قم: جمال، 89، 112 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: والیت فقیه، پرسش و پاسخ، تربیت دیني، آزادي

* چكيده: کتاب پیش رو گفتگویي در مورد سه اصل مهم انقالب و قانون اساسي است، که از جمله 
مسائل روزاند و اذهان بسیاري را به خود مشغول ساخته اند:  » والیت فقیه«، » دخالت دین در سیاست 
و حکومت« و » آزادي« مباحث موجود در کتاب، بسیار ساده و روان بیان شده اند تا جوانان و نوجوانان 

به آساني به عمق آن دست یابند.

64. سیف، هادي. چلچراغي در تاريكي.  تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 89، 
368 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان 

مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: علي اکبر صنعتي، زندگي نامه، پیکرتراشي، نقاشان ایراني

* چكيده: بي بي براي این که حسن خان را امیدوار کند، با حالت شادي ظاهري رو به او کرد و گفت:  
»سیدعلي اکبرم خدا را شکر دوست دارد نقاش بشود. دل و جانش رنگ آمیزي با مداد رنگي است. 
پول و پله که داشتم، برایش یك جعبه مداد رنگي خریدم....« حسن خان با رضایت سرش را تکان 
داد و گفت:  »این جا هم همه سر و کارشان با پودرهاي رنگي است. استعدادش گل مي کند.« کتاب 
حاضر بر پایة شرح زندگي سیدعلي اکبر صنعتي، استاد نقاش و مجسمه ساز نگارش یافته است که روز 
دهم اردیبهشت 1294 با بهار به دنیا آمد و در دهم اردیبهشت 1385 به بهشت رفت. بهار آقا را برد و 

هنر ایران خزان زده شد.
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65. عزلتي مقدم، فاطمه. حجاب و عفاف. قم: موسسه بوستان کتاب، 89، 80 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: حجاب، عفاف، تربیت دیني

* چكيده: عفاف، حاصل» حجاب« و فروبستن دیدگان از نگاه حرام است. این مروارید ارزشمند و 
سرمایة بي بدیل هیچگاه نباید خدشه دار شود، زیرا براي فرد و اجتماع خسارت بار است. چگونگي حفظ 

حجاب و عفاف، آفات آن و عوامل بدحجابي از موضوعاتي است که اثر حاضر به آنها پرداخته است.

66. شعباني، ابوالقاسم. حسابان )كتاب كار(. تهران: خیلي سبز، 89، 224 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي
* موضوع درسي: آموزش ریاضي

* كلمات كليدي: حسابان، آزمون وتمرین، آموزش ریاضي

* چكيده: این کتاب به دانش آموزان کمك مي  کند مفاهیم درس را به کمك حل مسئله بیاموزند. در 
واقع هدف آن تقویت ارتباط بین دانش آموزان و منابع درسي با تکیه بر حل مسئله است. در این کتاب 
مسائل در سه سطح»ساده و نسبتا ساده«، » متوسط و کمي دشوار«، »دشوار« طراحي شده اند و تمامي 
مسائل داراي جواب هستند. همچنین، مسائل دشوار و کمي دشوار داراي راهنمایي حل هستند تا اندکي 
از دشواري آن ها کاسته شود. در سراسر کتاب سعي بر آن بوده است که ضمن پوشش دادن به زیر 

موضوع هاي کتاب درسي، متناسب با سطح آموزش و استعداد هاي فردي آنها فراهم شود.
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67. معتمدي، شادي. حسابان سال سوم ریاضي فیزیك. تهران: کادر، 89، 132 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي
* موضوع درسي: آموزش ریاضي

* كلمات كليدي: حسابان، آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، مسائل کاربردي

* چكيده: کتاب حاضر منطبق بر مطالب کتاب درسي جدید تنظیم شده است و مطالب هر فصل 
آن به زیر مجموعه هایي تقسیم شده است. به عالوه در هر قسمت سواالت از آسان به مشکل منطبق 
با مثال ها، فعالیت ها و تمرین هاي کتاب درسي جدید تدوین شده اند که حل آنها فهم مطالب کتاب را 
براي دانش آموزان آسان مي کند. حل مسائل کاربردي موجود در هر فصل در آمادگي دانش آموزان براي 
امتحانات نهایي نقش بسزایي دارد. مسائل تکمیلي آخر هر فصل نیز با مسائل کتاب انطباق دارند، اما با 

عمق بیشتري به مفاهیم و مطالب مي پردازند.

68.  عبداللهي، مهدي.  چلچراغ حکمت: خداشناسي. تهران: کانون اندیشه جوان، 89، 112 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: مرتضي مطهري، خداشناسي، اسالم، مجموعه ها

* چكيده: این کتاب کوشش مختصري است دربارة آن چه در اصطالح حکیمان مسلمان »الهیات 
بالمعني االخص« خوانده مي شود. نویسنده کوشیده است در زمینة شناخت خداوند و صفات و افعال او 
بیان کند. وي ابتدا به این بحث پرداخته است که آیا اصاًل شناخت خدا براي بشر خاکي امکان دارد یا 
نه. آن گاه به نقد دیدگاه کساني را که منکر امکان معرفت به خداوند متعال هستند، پرداخته است. پس 
از روشن شدن امکان خداشناسي، فواید و کارکردهاي خداشناسي را بررسي کرده و سپس مفهوم خدا 

را از دیدگاه هاي مختلف و تصورات انسان ها از واژة خدا را بیان داشته است.
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69. حیدري،  غالم. از ایران چه مي دانم: خرمشهر. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 88، 120 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: خرمشهر، بنادرایران، خلیج فارس، آموزش تاریخ

* چكيده: خرمشهر یکي از شهرهاي مهم استان خوزستان و نخستین بندر ایران است که در ساحل 
شمالي خلیج فارس در آخرین نقطة سر حد غربي کرانة خوزستان و در ساحل شرقي رود کارون قرار 
دارد و تا سال 1314 خورشیدي محمّره نامیده مي شد. در این کتاب سعي شده است در چهار فصل 
تاریخچة این بندر و آنچه از آغاز تاکنون از سر گذرانده یا بر سرش آورده اند، شرح داده شود. عنوان هاي 
فصل هاي کتاب از این قرارند:  فصل یکم:   نام و نشان، طبیعت و اقلیم؛ فصل دوم:  تاریخ و یادمان 

تاریخي؛ فصل سوم:  جامعه و فرهنگ؛ فصل چهارم:  اقتصاد

70.  عربلو، احمد. خواجوي كرماني. تهران: مدرسه، 89، 101 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: شاعران ایراني، ادبیات نوجوانان، شعر فارسي.

* چكيده: کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علي بن محمود، معروف به »خواجوي کرماني« از مشاهیر 
شعرا و عرفاي قرن هشتم هجري قمري است. وي را نجلند شعرا، خالق المعاني، ملك الفضالء 
خواجوي کرماني نیز مي نامند. او یکي از کثیرالشعرترین شاعران زبان فارسي است و از جمله شاعراني 
است که در زمان حیاتش، دیوان او جمع آوري شد. در کتاب حاضر، بخشي از زندگي و آثار این شاعر 
ایران اسالمي بیان شده که شامل سال شمار زندگي، زندگي نامه، پیوست ها، مجموعة آثار، توضیح 

اعالم و منابع است.
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71. چایلدز،  اي، اچ.  داستان انرژي هسته اي.  محمدتقي معاونیان تهران:   شورا، 88، 56 ص 
* قطع:رحلي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: انرژي اتمي، سوخت سنگواره اي، نیروگاه هسته اي، تأمین انرژي

* چكيده: در آینده اي نه چندان دور تمامي ذخایر نفت سنگواره اي )نفت، ذغال سنگ و گاز طبیعي(
مصرف و نهایتاً تمام مي شود. بنابراین، جهان تشنة انرژي، بیش از پیش به انرژي هسته اي وابسته 
خواهد شد. این کتاب به بحث دربارة آخرین منبع انرژي کرة زمین، چگونگي کشف و توسعة آن، 
کاربرد انرژي هاي متفاوت، نیروگاه هاي هسته اي، سوخت هسته اي، فراوري سوخت هسته اي، و عناصر 

تشکیل دهندة سوخت هسته اي و نیروگاه هاي هسته اي آینده مي پردازد.

72. موریسون، ایان. در آمدي بر نجوم و كيهان شناسي. غالمرضا شاه علي شیراز: ارم شیراز، 
89، 440 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش نجوم، کیهان شناسي، منظومة شمسي، ستارگان، فیزیك

* چكيده: کتاب حاضر حاوي سخنراني هاي نویسنده براي دانشجویان سال اول فیزیك و ستاره شناسي 
در دانشگاه »منچستر« است. از معدود کتاب هایي است که موضوعات متفاوت را در حد مقدماتي به 
خوبي مطرح کرده است. هم چنین آخرین نظریات، دستاوردها و نوآوري ها در زمینة فیزیك و نجوم 
معرفي شده اند. کتاب شامل این مباحث است:  ستاره شناسي، دانشي بر پایة مشاهدات؛ منظومة شمسي 
و سیاره ها؛ سیارات فراخورشیدي؛ مشاهدة جهان، ویژگي هاي ستارگان؛ تحول ستاره اي؛ زندگي و مرگ 
ستارگان؛ کهکشان ها و ساختار جهان در مقیاس بزرگ؛ کیهان شناسي؛ مبدأ تحول جهان. پایان بخش 

کتاب واژه نامة فارسي به انگلیسي و انگلیسي به فارسي است.
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73. جهان بزرگي، احمد. درآمدي بر نظريه دولت در اسالم. تهران: کانون اندیشه جوان، 88، 
160 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي، معلم
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: اسالم و دولت، والیت فقیه، مجتهدان و علما، نظریه  دربارة والیت فقیه

* چكيده: از آن جا که »والیت فقیه« بر جامعه، نقطة کانوني نظریة دولت در اسالم است، درست به 
همین خاطر مي باید مورد بررسي عمیق و گسترده قرار گیرد. نویسنده قصد دارد در این کتاب به مباحثي 
چون:  زمینة تاریخي نظریة والیت فقیه در نخستین سال ها و سال هاي بعد که هر کدام شامل نظریه ها 
و فصل هایي مانند نقش نیروهاي فکري؛ اجتماعي در تطور نظریه والیت فقیه، تولد و رشد علم دین، 
زید بن علي فقیه قائم، آغاز غیبت کبري نقطه عطف آغازین، نفي والیت فجر، مشروطه مشروعه بدیل 

اضطراري و... مي پردازد.

74. متین، پیمان.  از ایران چه مي دانم: درفش ايرانيان. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 88، ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: پرچم ها، تاریخ ایران، درفش کاویاني، آموزش تاریخ

* چكيده: درفش، پرچم، بیرق یا هر نام دیگري که برآن گذاشته شود از جمله رمزگان ها یا نشانه ها 
به شمار مي رود. نشانه، مجموعه اي است نظام هاي عالمتي که در آن پیام یا پیام هاي رازگونه اي نهفته 
است که با مشاهده و دقت در آن نشانه و با به کارگي قدرت انتزاعي ذهن مي توان وجود آن پیام را درک 
و تا اندازه اي با آن ارتباط برقرار کرد. اما آن چه بیشتر از همه اهمیت دارد، کارکرد نشانه ها است. هدف 
اصلي این کتاب بررسي پیام موجود در رسانه اي چون درفش است و هویت دارندگان آن و پیامدهاي 

ارزشي، مثبت و متعالي را در این ارتباط دنبال مي کند.
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75. اناري، شهاب. درك متن به زبان ساده. تهران: مبتکران/ پیشروان، 89، 224 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، متن خواني، درک مطلب، آزمون و تمرین

* چكيده: متن خواني و درک مطلب در امتحانات زبان و به ویژه در کنکور هاي سراسري و آزاد بسیار 
مهم است. این کتاب قصد دارد مهارت هاي متن خواني را به دانش آموزان بشناسند تا بتوانند سریع و 
مؤثر بخوانند. در بخش اول کتاب، مهارت هاي اصلي متن خواني آموزش داده شده اند. البته آشنا بودن با 
مهارت موفقیت را تضمین نمي کند، بلکه باید با تمرین فراوان بر مهارت هاي آموزش داده شده تسلط 
یافت. لذا براي خواندن متون فراوان و تمرین روي مهارت هاي آموزش داده شده، در بخش هاي دوم و 

سوم کتاب متن هاي درک مطلب فراواني ارائه شده اند.

76. معتمدي، کامران. درك مطلب انگليسي كنكور. تهران: بین المللي گاج، 89، 296 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

Cloze test كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، متون درک مطلب، سؤاالت کنکور *

* چكيده: پاسخ گویي به سؤاالت درک مطلب و »Cloze test« همواره مشکلي جدي براي 
داوطلبان کنکور محسوب مي شده است. چاره چیست؟ باید متون متفاوت درک مطلب را به دقت خواند 
و نقاط ضعف خود را برطرف ساخت. هم چنین الزم است با تمرین مناسب و مداوم اعتماد به نفس خود 
را باال ببریم. این کتاب شامل دو بخش است:  بخش اول مجموعه اي از 110 متن درک مطلب کنکور 
سال هاي گذشته است و بخش دوم داراي 110 متن Cloze test کنکور است. در پایان هر بخش 
ترجمة متون آمده است. به عالوه، تمامي متون به سه سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته تقسیم بندي 
شده اند. در پایان کتاب آزموني شامل سؤاالت کنکور 1386 و 1387 به همراه پاسخ نامة کلیدي ارائه 

شده است.
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77. اسکندري، محبوبه. دريا در دريا. شیراز: ایالف، 88، 64 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: خداشناسي، اسالم، تربیت دیني، خودشناسي، سفرة نور

* چكيده: »همة ما مهمانیم، مهمان دنیا؛ البته نه براي همیشه، فقط براي چند روزي. در این 
مهمان سراي فریبندة دنیا، سفره هاي رنگارنگي گسترده شده اند. اما همة ما خوب مي دانیم که یك 
سفرة گسترده تر و با برکت تر از بقیة سفره ها هست و آن »سفرة نور« است. بنابراین چه ایرادي دارد بر 
سر سفرة نور الهي کاسه به دست باشیم؟« کتاب حاضر قصد دارد در 14 صرف ما را آرام آرام با خود و 

شناخت خود آشنا سازد تا توسط خود به خداشناسي و شناخت او برسیم.

78. بابایي ابوسرایي، ایرج. روان شناسي براي بهتر زيستن: شامل کاوش هاي روان شناسي در 
یادگیري پایدار، حافظه برتر. تهران: کتاب آوا/ تمثیل، 89، 344 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: روان شناسي
* كلمات كليدي: روان شناسي عملي، حافظه، یادگیري، انگیزش و هیجان، مشکالت رواني ـ 

اجتماعي

* چكيده: نویسنده در دو فصل مباحث مهم روان شناسي را مورد بررسي قرار داده و کاربردهاي عملي 
هر یك از موضوعات مورد بحث را براي پژوهشگران و دانشجویان و دیگر مخاطبان شرح داده است. 
به عالوه، با استفاده از دیدگاه هاي روان شناسان و متخصصان روانکاوي، براي حل مسائل و مشکالت 
رواني ـ اجتماعي راهکارهاي عملي توصیه کرده است. علم روان شناسي و جایگاه آن، کاوش هاي 
یادگیري در روان شناسي، حافظه و فراموشي، هوش و استعداد برتر، احساس و ادراک، انگیزش و 
هیجان، ناکامي و تعارض شخصیت، آسیب شناسي رواني ـ اجتماعي و روان شناسي شاد زیستن، از 

جمله مباحث مطرح در این کتاب هستند.
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79. دهقان طرزجاني، ناهید. روان شناسي سال سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني.  تهران:   
گل واژه، 88، 124 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: روان شناسي
* كلمات كليدي: آموزش روان شناسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: این کتاب در راستاي تداوم یادگیري دانش آموزان و افزایش کیفیت عملکرد آنان در 
پاسخ گویي به سؤاالت مفهومي و فرادانش در امتحانات نیم سال، پایان سال و کنکوري نگارش یافته 
و چهار فصل دارد. نویسنده کوشیده است، مفاهیم کتاب را به طور کامل، دسته بندي شده، قابل درک 
و با نظم خاصي ارائه کند. در پایان هر فصل، سؤاالت مربوط به آن با پاسخ کاماًل تشریحي در اختیار 
دانش آموزان عزیز قرار گرفته است. کتاب با 400 سؤال مفهومي به همراه پاسخ تشریحي به منظور 
تثبیت مفاهیم، و نیز پرسش هاي چهار گزینه اي از کنکور سال هاي گذشته )سراسري و آزاد(به همراه 

پاسخ نامه پایان مي یابد.

80. مصطفوي، شبنم. روان شناسي كنكور. تهران: خیلي سبز، 89، 184 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: رشد، فرایندهاي شناختي، سالمت رواني، اختالل رواني، تست هاي طبقه بندي 
شده، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: کتاب »روان شناسي کنکور«، در هر فصل داراي یك خالصة درس است که در آن تمام 
مطالب کتاب درسي توضیح داده شده است. در بخش هایي از درس ها هم که از اصطالحاتي استفاده 
شده که دانش آموز با آن ها کمتر آشناست، توضیح بیشتري داده شده است. تست ها، طبقه بندي شده 
براساس درجة سختي آن ها، عنوان بندي شده و اکثراً مفهومي و ترکیبي هستند. در بخش آخر، هم 

پاسخ نامة کلیدي و هم پاسخ نامة تشریحي آورده شده است.
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81. شیشه براصفهاني، نیلوفر.  روان شناسي ویژه داوطلبان کنکور و دانش آموزان سوم انساني 
شامل آموزش کامل مباحث کتاب درسي در قالب ایستگاه هاي درس و نکته.  تهران: همگامان/ کانون 

فرهنگي آموزش، 89، 236 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني
* موضوع درسي: روان شناسي

* كلمات كليدي: درس نامه، چارت و جدول آموزشي، پرسش چهارگزینه اي، آموزش روان شناسي

* چكيده: این کتاب از درس نامه هایي شکل گرفته است که مهم ترین مباحث درسي را به طور 
طبقه بندي شده و در قالب چارت و جدول آموزشي ارائه مي دهند. در پایان هر درس نامه، تعدادي 
پرسش چهار گزینه اي از مؤلف و کنکورهاي سراسري، آزاد و آزمایشي سنجش ارائه شده اند تا فراگیرنده 
میزان آموخته هاي خود را با پرسش هاي چهارگزینه اي ارزیابي کند. از ویژگي هاي این کتاب مي توان به 
ارائة جدول آموزشي به منظور مقایسه و بررسي شباهت  و تفاوت در نظریه ها و رویکردها، و هم چنین، 
به کارگیري تصویر و عکس آموزشي در نظریه هاي گوناگون به منظور مقایسه کردن و بهره گرفتن 

فراگیرنده از حافظة دیداري اش اشاره کرد.

82. درستي، غالمرضا. زبان فارسي )3( سال سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني.  تهران:   
گل واژه، 88، 252 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه انساني

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش فارسي، دستور زبان، پرسش و پاسخ، آرایه هاي ادبي

* چكيده: زبان شیرین و غني فارسي که نگهبان فرهنگ و تمدن ما است، از پیشرفته ترین و 
ارزشمندترین زبان هاي جهان است. بنابراین بر دانش آموزان عزیز فرض است که به خوبي قواعد و 
دستور زبان فارسي را فرا گیرند تا بتوانند با ادبیات گسترده این مرز و بوم و لطایف آن آشنا شوند و آن 
را درک کنند. کتاب حاضر نیز به گونه اي تدوین شده است که دانش آموزان را به سوي یادگیري بهتر 
هدایت مي کند. در این کتاب در آغاز هر درس» سیماي کلي آن« ارائه شده است تا دانش آموز از همان 
ابتدا بداند با چه مفاهیمي سر و کار دارد. سپس متن درس به صورت بخش- بخش توضیح داده شده و 
آنگاه خودآزمایي هاي درس با پاسخ آمده است. در پایان هر درس نیز گزیده هایي از سواالت امتحانات 

نهایي به همراه پاسخ تشریحي آن ها آورده شده است.
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83. رضایي فر، مریم. زبان انديشه ویژه پیش دانشگاهي و کنکور. مشهد: ضریح آفتاب، 88، 308 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، دستور زبان، واژگان انگلیسي، مهارت خواندن

* چكيده: کتاب که در پیش رو دارید، مجموعه اي است که مي تواند به عنوان کتاب کمك آموزشي 
در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد و به ارتقاي مهارت هاي خواندن و درک مطلب آنان و توانمند کردن 
هر چه بیشتر شان در به کار گیري صحیح لغت ها در جمله کمك کند. ذکر نکته هاي الزم براي 
یادگیري سریع تر کتاب درسي، بیان واژه هاي مهم و جدید کتاب درسي و کاربرد آن ها در جمالت 
گوناگون با ذکر مثال، بیان نکته هاي دستور زباني به روش بسیار ساده و جامع، طراحي سواالت تستي 

دستور زبان مطابق با موارد ذکر شده از جمله مزایاي این کتاب هستند.

84. معتمدي، کامران. كتاب كار زبان انگليسي )1( سال اول دبیرستان. تهران: بین المللي گاج، 
88، 152 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، درک 

مطلب

* چكيده: بخش هاي گوناگون این کتاب براساس عناوین آزمون پایان نیم سال زبان انگلیسي، مصوب 
وزارت آموزش وپرورش، تهیه و تنظیم شده اند. هر بخش داراي تمرینات متنوع در مورد موضوعات 
متفاوت درسي است و دانش آموزان مي توانند با انجام این تمرینات، ضمن آشنایي بیشتر با سؤاالت 
آزمون پایان نیم سال و آزمون هاي کالسي، میزان درک خود را نسبت به درک زبان انگلیسي باال ببرند. 

هر درس کتاب شامل واژگان، دستور زبان، درک مطلب، نقش هاي زباني، تلفظ و دیکته است.
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85. معتمدي، کامران. كتاب كار زبان انگليسي )2( سال دوم دبیرستان. تهران: بین المللي گاج، 
88، 136 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، دستور زبان

* چكيده: کتاب کار حاضر که براي کتاب زبان انگلیسي سال دوم دبیرستان تهیه شده، حاوي 
تمرینات متنوع در مورد موضوعات گوناگون درسي است. دانش آموزان مي توانند با انجام این تمرینات، 
ضمن آشنایي بیشتر با سؤاالت آزمون پایان نیم سال و آزمون هاي کالسي، میزان درک خود را نسبت 
به درس انگلیسي باال ببرند. کتاب شامل هفت درس است که هر درس آن داراي یك آزمون اصلي، 

آزمون هاي نمونة جامع و توضیحات گرامي است.

86. معتمدي، کامران. كتاب كار زبان انگليسي)3( سال سوم دبیرستان. تهران: بین المللي گاج، 
88، 152 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر داراي شش درس است و هر درس آن شامل این بخش هاست:  واژگان، 
دستور زبان، درک مطلب، نقش هاي زباني،  تلفظ، دیکته و جدول افعال بي قاعده. ضمناً در هر قسمت 

تمرین هاي متنوعي که بیشتر جنبة آموزشي دارند، گنجانده شده اند.
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87. جعفرزاده، حسین. زبان انگليسي 2: مجموعه سواالت درس به درس و طبقه بندي شده زبان 
سال دوم دبیرستان. تهران: ضریح آفتاب، 88، 140 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، سؤاالت طبقه بندي شده، راهنماي آموزش

* چكيده: کتاب انگلیسي 2 شامل مجموعه اي از سؤاالت طبقه بندي شده و درس به درس امتحانات 
سال دوم دبیرستان است. از ویژگي هاي آن آشنا ساختن دانش آموزان با انواع سؤاالت آزمون هاي 
گوناگون است. کتاب داراي هفت درس است و در پایان یك نمونه سؤاالت خرداد ماه از کل کتاب 

آورده شده است. 

88. معتمدي، کامران. زبان انگليسي جامع كنكور)تست میکروطبقه بندي(. تهران: بین المللي 
گاج، 89، 352 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، فهرست واژگان، سؤاالت کنکور

* چكيده: کتاب حاضر تألیفي است شامل سه کتاب انگلیسي پیش دانشگاهي 1 و 2 و زبان انگلیسي 
)2( و براي آن دسته از داوطلباني که فرصت مطالعة آن سه کتاب را نداشته اند، تهیه و تدوین شده 
است. کتاب داراي چهار بخش به این شرح است:  بخش اول به دستور زبان پیش دانشگاهي اختصاص 
دارد و شامل درس، تست و یك آزمون است. بخش دوم به واژگان پیش دانشگاهي مربوط مي شود و 
یك فهرست واژگان، حدود 120 تست براي هر درس، و یك آزمون جامع دارد. بخش سوم به متون 
داراي جاهاي خالي )Cloze test(و درک مطلب اختصاص دارد و حاوي نیمي از سؤاالت کنکور 
است. بخش چهارم به کتاب زبان انگلیسي سوم دبیرستان اختصاص دارد و 20 درصد سؤاالت کنکور 

را دربرمي گیرد.
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89. بابایوسفي، سعید. زبان انگليسي سال سوم دبیرستان و پایه هاي مرتبط شامل آموزش کامل...  
تهران: همگامان/ کانون فرهنگي آموزش، 89، 180 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین،  دستور زبان

* چكيده: کتاب حاضر حاوي مجموعه اي طبقه بندي شده و جامع از نمونه سؤاالت امتحان نهایي 
هماهنگ و سؤاالت تألیفي، کنکور سراسري و کنکور دانشگاه آزاد با پاسخ هاي کاماًل تشریحي است. 
هم چنین، آزمون کامل مباحث، معني واژگان و اصطالحات، دستور زبان و بیش از 800 پرسش چهار 
گزینه اي با پاسخ هاي آن ها در کتاب آمده است. کتاب شامل شش درس است که هر درس داراي این 
.Cloze test بخش ها است: واژگان و اصطالحات؛ دستور زبان؛ سؤاالت چهار گزینه اي؛ درک مطلب؛

90. اشرفي، شهناز. زبان فارسي )1( سال اول دبیرستان نظري، فني و حرفه اي، کارو دانش.  
تهران: گل واژه، 88، 220 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي:  اول متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، دستور زبان، پاسخ نامه تشریحي، زبان شناسي

* چكيده: کتاب»زبان فارسي1« از مجموعه کتاب هاي طبقه بندي شدة گل واژه، شامل 28 درس 
است و به مباحثي چون زبان شناسي، دستور زبان، آیین نگارش و امال مي پردازد. هر بخش کتاب داراي 
آموزش کامل و طبقه بندي شده یك درس و پاسخ خود آزمایي هاي کتاب درسي است. بیش از 340 
سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي، آزمون هاي تشریحي و چهار گزینه اي در پایان هر 
چهار درس کتاب همراه با پاسخ، جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ 

تشریحي از دیگر مزایاي کتاب هستند.
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91. ملك محمدي، محمدرضا. زبان فارسي )3( انساني سال سوم دبيرستان. تهران: بین المللي 
گاج، 89، 352 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم علوم انساني 

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، تست کنکور، پرسش و پاسخ، دستور زبان

* چكيده: مجموعة حاضر داراي چهار مبحث کلي است که تمام مطالب درسي و سواالت متن، 
فعالیت ها و خودآزمایي هاي کتاب درسي را پوشش مي دهد. هر درس به ترتیب شامل این بخش ها 
است: 1: درسنامه اي جامع به همراه پرسش هاي چهارگزینه اي تالیفي با پاسخ هاي تشریحي؛ 2: بررسي 
بیاموزیم و فعالیت هاي مهم کتاب درسي؛ 3: پرسش هاي چهارگزینه اي کنکورهاي  خودآزمایي ها، 
سراسري، آزاد، آزمایشي، سنجش، المپیاد ادبي و جامع علمي- کاربردي با پاسخ هاي تشریحي؛ 4: نمونه 

سوال هاي امتحاني هماهنگ کشوري با پاسخ هاي تشریحي

92. پورباقریان، احمد. زبان فارسي )3( سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي- ریاضي. تهران:   
گل واژه، 88، 236 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي و تجربي، پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، دستور زبان، پاسخنامة تشریحي، پرسش و پاسخ

* چكيده: کتاب حاضر که در 24 درس طبق ضوابط کتاب هاي درسي سال سوم متوسطه تدوین 
شده، داراي چهار بخش با این عنوان ها است. زبان شناسي؛ امال؛ نگارش؛ دستور زبان. همچنین بعد از 
هر چهار درس آزموني همراه با تشریح کامل درس با مثال هاي متعدد ارائه شده است. به عالوه، کتاب 
داراي یك خودآزمایي و بیش از 360 سوال امتحاني از سراسر کشور با پاسخنامة تشریحي و جدول 

بارم بندي امتحانات است.
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93. پورباقریان، احمد. زبان فارسي )2( سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري، فني و حرفه اي، 
کاردانش. تهران: گل واژه، 89، 232 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، دستور زبان، آزمون و تمرین، پاسخنامة تشریحي

و  فعالیت ها  از متن درس،  اعم  را  فارسي)2(  زبان  تمامي مطالب کتاب  * چكيده: کتاب حاضر 
خودآزمایي ها در بر مي گیرد و داراي چهار بخش است؛ دستور زبان فارسي؛ نگارش؛ زبان شناسي؛ 
امال. در این کتاب سعي شده است تا حد امکان مباحث به صورت کامل با نمودارهاي سبك هاي 
تجزیه و تحلیل هاي گوناگون توضیح داده شوند. مواردي هم چون خالصه هاي درس به صورت 
نمودار شبکه هاي و توضیح آن در کادرهاي جداگانه به صورت کامل و واضح با مثال هاي متعدد و 
کاربردي، ارائة سؤاالت امتحاني مربوط به هر درس در پایان آن درس و بالفاصله ارائه جواب کامال 
تشریحي آن سؤال ها، » خود را بیازمایید تشریحي« و » خود را بیازمایید چهارگزینه اي« به تحقق این 

امر کمك مي کنند.

94. کیاساالر، رضا. زبان كنكور پيش دانشگاهي و زبان 3. تهران: شبقره، 89، 320 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، دستور زبان

* چكيده: کتاب حاضر عالوه بر شرح دستور زبان و واژگان کتاب زبان انگلیسي 3 و ارائة تعدادي 
متن هاي درک مطلب، حاوي مجموعه اي از فعالیت هاي متنوع است که براساس هدف هاي برنامة 
درسي طراحي شده اند. تشریح کامل مباحث دستور زبان پیش دانشگاهي و پاسخ به بیش از 2000 
تست تألیفي دستور زبان و واژگان و تست هاي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد سال هاي اخیر، از جمله 

مزیت هاي این کتاب هستند.
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95. اصغري تاري، محسن. زبان و ادبيات فارسي )2( دورة پیش دانشگاهي. تهران: گل واژه، 
89، 141 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: ادبیات فارسي
* كلمات كليدي: ادبیات فارسي، آزمون، پاسخ، راهنماي آموزش، دوره متوسطه

* چكيده: مجموعه کتاب هاي طبقه بندي شدة گل واژه شامل آموزش کامل و طبقه بندي شدة 
متن هاي شعر و نثر به همراه پاسخ خودآزمایي هاي کتاب درسي و همچنین داراي بیش از 420 سوال 
امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي با بیش از 200 پرسش چهارگزینه اي از کنکور سال هاي 
گذشته و جدول بارم بندي امتحانات همراه با چند نمونه سوال امتحاني با پاسخ تشریحي جهت برآورده 
نمودن نیاز دانش آموزان در رابطه با زبان و ادبیات فارسي2 و آماده کردن آن ها براي امتحانات پایان 

سال تدوین شده است که بسیار جامع و متنوع مي باشد.

96. فرحناک، شعله. زيست شناسي و آزمايشگاه )1( سال دوم دبیرستان. تهران: مزیناني، 89، 
252 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه تجربي

* موضوع درسي: زیست شناسي
* كلمات كليدي: آموزش زیست شناسي، پرسش و پاسخ، پرسش مفهومي، آزمایشگاه

* چكيده: درس زیست شناسي در کنکور بسیار اهمیت دارد و کتاب حاضر با انگیزة کمك به 
شناسي  زیست  مفاهیم  و  مباحث  یادگیري  در  دانشگاه ها  ورودي  آزمون  داوطلبان  و  دانش آموزان 
دبیرستان تالیف شده است. هر فصل کتاب شامل این بخش هاست: الگوریتم که شامل خالصة 
هر درس است؛ پرسش و پاسخ خط به خط از تمام متن درسي و حتي فعالیت ها؛ انواع پرسش و 
پاسخ امتحاني شامل مفهومي، چهار گزینه اي، جورکردني و ترکیبي. براي پاسخ گویي به پرسش هاي 
مفهومي، دانش آموز باید عالوه بر یادگیري متن کتاب درسي، تحلیل کامل و درستي از مطالب کتاب 

داشته باشد. کتاب داراي 2000 پرسش و تست هاي چهار گزینه اي است.
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97. باي،  یارمحمدي. ژئوپليتيك تاريخي ايران. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 88، 120 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: تاریخ ایران، سیاست جغرافیایي، ژئوپولیتیك، فرایندهاي هژمونیك

* چكيده: ژئوپولیتیك به عنوان علم مطالعه تاثیر جغرافیا بر سیاست یا مطالعة اسلوهاي غالب 
ساختارها فرایندهاي هژمونیك در عرصه نظام بین المللي، همواره حلقه مفقود تاریخ و دیپلماسي ایران 
زمین بوده است. این کتاب تالشي کوچك براي فهم بیشتر گام هاي بزرگ ژئوپولیتیك ایران زمین 
است. در واقع کوشیده است پویایي ها و پیدایش ها و صورت بندي هاي تاریخ و ژئوپولیتیك ایران را به 
موازات یکدیگر و در کنش متقابل مورد بررسي قرار دهد. بدین سان این کتاب در شش فصل پیوند 
میان جغرافیاي تاریخي، تاثیر سیاست بر جغرافیاي تاریخي و فرهنگي ایران زمین، و تداوم گسترة 
فرهنگي آن را در پیوند با سیر تاریخ و تحوالت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مورد بازشناسي قرار 

داده است.

98. نصري، ابوذر. ژنتيك مندلي. تهران:  خیلي سبز، 89، 320 ص 
* قطع:  رحلي

* پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زیست شناسي

* كلمات كليدي: ژنتیك، آموزش زیست شناسي، قانون تناوب، آزمون و تمرین

* چكيده: ما با ژن هایمان به دنیا مي آییم! ما در انتخاب ژن هایمان هیچ نقشي نداریم! ژن ها نوعي 
حافظه و بایگانی اند که همه اطالعات ما مثل مو، اندازه هاي بدن ما و...به شکل رمز در آن نگهداري 
مي شوند. کتاب ژنتیك مندلي در 13 فصل این مطالب را پوشش مي دهد: احتماالت؛ مفاهیم پایه اي؛ 
انواع ژنتیك و فنوتیپ، آمیزش منوهیبریدي، آمیزش مولتي هیبریدي، نو ترکیبيf2 مندل؛ آمیزش 
آزمون؛ پیوستگي؛ صفات وابسته به x؛ بیماري هاي انسان و جانوران، شجره نامه. هر فصل شامل 

تست هاي چهارگزینه اي با پاسخ هاي تشریحي است.
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99. یوسفي، حیات اهلل. ساختار حكومت در اسالم. تهران:  کانون اندیشه جوان، 89، 276 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: اسالم و دولت، اسالم و سیاست، تربیت دیني، والیت فقیه، حکومت اسالمي
* چكيده: متون دیني اسالمي، براي ساختار حکومت طرح ثابتي را که در آن تمام اجزا مشخص 
باشند، ارائه نمي کند، بلکه تنها اصول و ابعادي از آن را برمي شمارد. مهم ترین بعد ساختار حکومت 
اسالم، نهاد »رهبري« و مقام »والیت« است که در متون دیني اسالمي به روشني معین شده است. 
این مقام گاه در اختیار پیامبر گام در اختیار امام معصوم و گاهي در اختیار فقها جامع الشرایط قرار 
مي گیرد. کتاب حاضر در شش فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: فصل اول: ساختار حکومت 
در اسالم؛ فصل دوم: اصول بنیادین حکومت در اسالم؛ فصل سوم: الگوي تاریخي حکومت در اسالم؛ 
فصل چهارم: اسالم و الگوي حکومت ها )1(؛ فصل پنجم: اسالم و الگوي حکومت )2(؛ فصل ششم: 

امام خمیني )ره(و ساختار حکومت اسالمي.

100. وادرلیند، پاول. سرگرمي هاي رياضي، جلد 2. لطف اهلل همایون تهران: مدرسه، 89، 348 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول و دوم متوسطه ریاضي
* موضوع درسي: ریاضي

* كلمات كليدي: آموزش ریاضي، سرگرمي ریاضي، تمرین و مسئله

* چكيده: این کتاب داراي 256 مسئلة ریاضي است و در سه بخش نگارش یافته است: بخش اول، 
صورت مسائل؛ بخش دوم، راهنمایي ها؛ بخش سوم، حل مسائل و پاسخ آن ها. مسائل کتاب بسیار 
گوناگون هستند و دشواري آن ها نیز درجات متفاوتي دارد. هم  بازي هاي ساده با ارقام را داریم و هم 
تمرین هاي فکري دشوار را. مسائلي نیز وجود دارند که در آن ها مطلوب، کوچکترین یا بزرگ ترین چیز 
با شرایطي خاص است. هم چنین در پیوست کتاب، مفاهیم و فرمول هایي که در پاره اي از مسائل به کار 

مي آیند، ارائه شده اند.
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101. گریبین، جان و مري. سفر در زمان: آشنایي با برخي از مفاهیم فیزیك نوین و شناخت جهان. 
محمدرضا غفاري تهران: موسسه فرهنگي - هنري جهان کتاب، 89، 168 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: سفر در زمان، نسبیت خاص، نسبت عام، مکانیك کوانتومي، داستان علمي ـ 

تخیلي

* چكيده: سفر در زمان به ایدة حرکت بین لحظه هاي متفاوت زمان گفته مي شود که مشابه حرکت 
بین مکان هاي متفاوت در فضاست. در سفر در زمان چنین تصور مي شود که مي توان اشیا را به زمان 
گذشته و آینده فرستاد. این کتاب پیش از ورود به بحث »سفر در زمان« به شرح مباني نسبیت خاص 
و نسبیت عام و نیز مکانیك کوانتومي مي پردازد. از این رهگذر مي کوشد به پرسش اصلي بشر در مورد 
انجام چنین کاري پاسخ دهد. خواندن این کتاب کوچك بر معرفت علمي هر خوانندة عالقه مند به علم 

مي افزاید. فصل آخر کتاب به شرح خالصه اي از چند داستان علميـ  تخیلي اختصاص دارد.

102. طهراني موید، آرمیتا. سوال هاي انگليسي )1( اول دبیرستان. تهران:  کانون گسترش علوم/ 
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنکور، 89، 112 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، پرسش و پاسخ، سؤال هاي برنامه ریزي شده، آزمون و تمرین

* چكيده: این کتاب حاوي اولین مجموعه سؤال هاي برنامه ریزي شده براي درس زبان انگلیسي 
پایة اول متوسطه است. این سؤال ها به طور مؤثري موجب تعالي سطح درسي و به خصوص نمره هاي 
امتحان هاي مستمر، نیم سال، پایان نیم سال و نهایي مي شوند. کتاب داراي هشت درس است و هر 
درس داراي این زیربخش ها هستند: دیکته، واژگان، ساختار دستوري، مکالمه،  تلفظ، درک مطلب، 
امتحان تشریحي و آزمونك تستي. آزمون هاي پایاني و راهنماي تصحیح آزمون ها نیز پایان بخش 

کتاب اند.
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103. اقبالي، سوسن. سوال هاي انگليسي )2( دوم دبیرستان. تهران: کانون گسترش علوم/ 
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنکور، 89، 130 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، مترادف و متضاد، دستور زبان

* چكيده: کتاب حاضر حاوي مجموعه اي از کامل ترین و متنوع ترین نمونه سؤاالت زبان انگلیسي 
است که براي ارتقاي سطح یادگیري زبان انگلیسي دانش آموزان تدوین شده است. سؤال هاي کتاب 
به صورت هاي طبقه بندي شده چهار گزینه اي، جاي خالي و داراي نکته هاي دستوري تنظیم شده اند. 
هر درس کتاب شامل این بخش ها است: دیکته، واژگان، پرکردن جاي خالي، ساختارهاي دستوري، 
مکالمه، درک مطلب، امتحان تشریحي، آزمون تستي، مترادف و متضاد، پاسخ نامه و نکات گرامري. در 

ضمن در پایان کتاب شش آزمون آورده شده است.

104. ظهراني موید، آرمینا. سوال هاي انگليسي 1و2 پیش دانشگاهي. تهران: کانون گسترش 
علوم/ موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنکور، 89، 140 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، پرسش و پاسخ، سؤاالت طبقه بندي شده

* چكيده: کتاب حاضر حاوي مجموعه اي از سؤاالت امتحانات نهایي و پایة چهارم دبیرستان و 
پیش دانشگاهي است که به صورت درس به درس طبقه بندي شده اند. به عالوه، مجموعه سؤاالت 
چهارگزینه اي آن منطبق بر الگوهاي کتاب درسي و با تمرکز بر نکات دستور زباني تدوین شده است. 
هم چنین، با توجه به ساعات مطالعة دانش آموز در طول سال، براي هرچه بهتر یادگیري وي، سؤال هاي 

طبقه بندي شده همراه با پاسخ هاي تشریحي و آزمون هاي سال هاي اخیر آورده شده است.
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105. باقري، احمد. سوال هاي انگليسي )3( سوم دبیرستان. تهران:  کانون گسترش علوم، 89، 
148 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
الگوي راهبردي،  انگلیسي، آزمون و تمرین، یادگیري مستمر،  * كلمات كليدي: آموزش زبان 

سؤال هاي استاندارد

* چكيده: این کتاب حاوي اولین مجموعة سؤال هاي برنامه ریزي شده است. سؤال هاي مذکور به طور 
مؤثري موجب تعالي سطح درسي و به خصوص نمره هاي اخذ شده در امتحان هاي مستمر، نیم سال، 
پایان سال و نهایي مي شوند. کتاب از سه بخش به این شرح تشکیل شده است: 1. جدول الگوي 
راهبردي کتاب درسي که نمایش دهندة اجزاي تشکیل دهندة ترکیبي و ارتباطي کل محتواي کتاب 
درسي است. 2. بخش مستمر که با توجه به ساعات مطالعة دانش آموز در طول سال تحصیلي، براي 
کمك به یادگیري مستمر وي، سؤال هاي طبقه بندي شده، سؤاالت امتحانات تشریحي و آزمون هاي 
تستي ارائه مي دهد. 3. بخش شب امتحان که هدف آن آماده ساختن دانش آموزان براي شب امتحان 

است و سؤال هاي استاندارد و معتبر سال هاي اخیر را به همراه آزمون هاي پیشرفته عرضه مي دارد.

106. آقا محمدي، امیر و دیگران. شاره ها، حرارت و نور. تهران:  فاطمي، 89، 188 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: المپیاد فیزیك، مسائل و تمرین ها، مسابقه ها

* چكيده: این کتاب جلد چهارم از یك مجموعه با عناوین: جلد 1: مکانیك؛ جلد2: الکتریسیته، جلد3: 
مغناطیس و موج؛ جلد 4: شاره، حرارت، نور است. دانش آموزان عالقه مند ابتدا باید این کتاب ها را با 
دقت مطالعه کرده و با متن کتاب پیش بروند زیرا مطالب هر کتاب، پایه اي براي درک مطالب بعدي 
در جلدهاي دیگر است. در پایان هر فصل مسائل مربوط به آن فصل آمده که به صورت طبقه بندي 
موضوعي از ساده به سخت مرتب شده است. تا به مرور عمق درک دانش آموزان افزایش یابد. حدودا 
نیمي از سوال ها از آزمون هاي مرحله اول و نیمي دیگر به صورت تالیفي از دیگر منابع معتبر آورده شده 

است. در پایان کتاب راهنماي حل مسائل گنجانده شده است.
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107. پوروهاب، محمود. چلچراغ: شهيد مفتح. تهران: مدرسه، 89، 118 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: شهید مفتح، زندگي نامه، گروهك فرقان، علما و مجتهدان

* چكيده: محمد مفتح در 28 خرداد 1307 در همدان متولد شد و در 27 آذر 1358 در تهران، 
به هنگام ورود به دانشکدة الهیات و معارف اسالمي دانشگاه تهران، توسط گروهك فرقان هدف 
گلوله قرار گرفت و شهید شد. این کتاب سرگذشت و سال شمار زندگي او را شرح مي دهد. کتاب، 
ما را با مجموعه آثار و ترجمه هاي او، مانند ترجمه و تفسیر چند جلد از مجمع البیان، حاشیه بر اسفار 
اربعة مالصدرا، شرح منظومة منطقي حاج مالهادي سبزواري، حکمت الهي و نهج البالغه، آیات اصول 
اعتقادي قرآن، نقش دانشمندان اسالم در پیشرفت علوم، ویژگي هاي زعامت رهبري، و مکتب اخالقي 
و تربیتي امام صادق)ع(آشنا مي سازد. هم چنین شخصیت و سجایاي او را از نگاه دیگران، از جمله امام 

خمیني)ره(، تبیین کرده است. در پایان کتاب نیز توضیح اعالم و منابع آورده شده است.

108. تشکري، نرگس. شيخ طبرسي. تهران: مدرسه، 89، 88 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: فضل بن حسن طبرسي، شیخ طبرسي، زندگي نامه، داستان، مفسران شیعه

* چكيده: امین االسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي یا »شیخ طبرسي« از فقیهان و مفسران 
اسالمي بود که در شهر مشهد به دنیا آمد. در علوم دیني زمان خود، مانند تفسیر، فقه، کالم، سیره و 
تاریخ ائمه، مشهور بود ودر همة این موضوعات کتاب هایي نوشته است. کتاب حاضر شامل شرح حال 
و زندگي نامة شیخ طبرسي است و هم چنین به معرفي مجموعه آثار او و گزیدة آثار و ارائة نظر دیگران 

دربارة شیخ طوسي پرداخته است.
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109. حیدري ملك میان، فریدون. شيخ طوسي. تهران: مدرسه، 89، 96 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، شیخ طوسي، مجتهدان و علما، زندگي نامه، 
تاریخ اسالم

* چكيده: ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، معروف به »شیخ طوسي« در خراسان متولد شد. او از 
ستارگان بسیار درخشان جهان اسالم است و در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کالم و رجال تألیفات 
فراواني دارد. شیخ طوسي در 23 سالگي به بغداد مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عراق ماند. پس از 
استادش، سید مرتضي علم الهدي، ریاست علمي و فتوایي شیعه به او منتقل شد. شیخ طوسي مدت 
پنج سال نزد شیخ مفید درس خواند. کتاب حاضر به قسمتي از زندگي و آثار این دانشمند دنیاي اسالم 
پرداخته که شامل سال شمار زندگي، زندگي نامه، جایگاه شیخ طوسي در فقه و کالم شیعي، گزیدة آثار، 

مجموعه آثار، شیخ طوسي از نگاه دیگران و توضیح اعالم است.

110. زارع، جلیل. کتاب کار شيمي )1(سال اول دبيرستان. تهران: بین المللي گاج، 89، 168 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: اول متوسطه
* موضوع درسي: شیمي

* كلمات كليدي: آموزش شیمي، پرسش و پاسخ، بانك پرسش، سؤاالت امتحان نهایي

* چكيده: مجموعة حاضر بانك پرسش هاي تشریحي کتاب شیمي سال اول است. طبقه بندي 
این کتاب بر مبناي کتاب درسي و به صورت موضوعي است. هم چنین، در هر مبحث از پرسش هاي 
متنوعي شامل پرسش هاي تعریفي، جاي خالي، درست و نادرست، انتخاب کلمه هاي مناسب، مرتبط، 
تصویري، جدول و نموداري، مفهومي و کاربردي، و نیز مسائل نمونه اي استفاده شده است. عالوه بر 
پرسش هاي تألیفي و سؤاالت امتحانات نهایي، پرسش هاي متن کتاب درسي نیز در این کتاب گنجانده 
شده اند تا هیچ مطلب و نکته اي ناگفته باقي نماند. در انتهاي کتاب نیز چند دوره نمونة سؤاالت امتحاني 
پایان نیم سال با ریز بارم بندي آورده شده است تا دانش آموزان با نحوة طراحي و بارم بندي سؤاالت 

امتحانات نهایي آشنا شوند.
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111. ناجي، محمدرضا. از ایران چه مي دانم: طاهريان. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 88، 
120 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: تاریخ ایران، طاهریان، خلفاي عباسي، دیوان ساالري

* چكيده: پس از پا گرفتن اسالم در ایران، طاهریان نخستین دودمان ایراني بودند که در اوایل 
سدة سوم قمري بر بخشي پهناور از این سرزمین به گونه اي موروثي و نیم مستقل حکومت کردند. 
این سلسله از کارگزاران برجستة خلفاي عباسي و از مردان بزرگ تاریخ ایران به شمار مي آیند. کتاب 
حاضر در هفت فصل سازمان یافته است و دربارة محدودة زماني سدة سوم قمري به تحقیق پرداخته 
است. عنوان هاي فصل هاي آن از این قرارند: فصل یکم: ایران در سپیده دم عصر طاهریان؛ فصل 
دوم: امیران طاهري در خراسان؛ فصل سوم: قلمرو طاهریان؛ فصل چهارم: دیوان ساالري؛ فصل پنجم: 

جامعه، اقتصاد و شهر سازي؛ فصل ششم: فرقه هاي اسالمي؛ فصل هفتم: علوم و نهادهاي آموزشي.

112. جبرئیلي، محمدصفر. چلچلراغ حکمت: عقايد تشيع. تهران: کانون اندیشه جوان، 89، 112 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه 
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: شیعه، اهل سنت، اسالم، فرقه ها، تربیت دیني، مرتضي مطهري

* چكيده: »شیعه« در لغت عرب به معناي »پیرو« است، اما در اصطالح مسلمانان، شیعه به گروهي 
اطالق مي شود که معتقدند پیامبر پیش از درگذشت خود، جانشین خویش و خلیفة مسلمین را در 
مناسبت هاي متعددي معرفي کرده است. نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از آثار مکتوب و موجود 
استاد شهید مطهري، دیدگاه او را دربارة عقاید و اندیشه هاي مذهب تشیع ارائه کند. بدیهي است شناخت 
بهتر هر فکر و اندیشه اي در گرو شناخت رقیبان آن نیز هست. به همین دلیل، نویسنده ابتدا به معرفي 
رقباي فکري شیعه در عرصة کالم و فقه پرداخته و سپس تفاوت هاي شیعه را با رقیب عمدة خود، یعني 
اهل سنت، با نگاه به همة مذاهبش مطرح کرده است. مباحث این فصل مي تواند بیانگر ویژگي ها و 
امتیازات تشیع نیز به شمار بیاید. در بخش پایاني کتاب عقاید و دیدگاه هاي شیعه به طور نسبتاً مفصل 

و گویا مطرح شد ه اند.
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113. مالمحمدي، مجید. چلچراغ: عالمه حسن زاده آملي. تهران: مدرسه، 89، 126 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم متوسطه انساني، معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: آیت اله حسن زاده آملي، زندگي نامه، مجتهدان و علما

* چكيده: در این کتاب با سرگذشت آیت اهلل حسن حسن زاده آملي آشنا مي شویم. هم چنین مجموعة 
آثار او معرفي شده اند و شخصیت او از نظر بزرگاني چون عالمه طباطبایي، عالمه شعراني، آیت اله 
سیدعلي خامنه اي و آیت اله  العظمي بهاءالدیني توصیف شده است. در پایان کتاب نیز توضیح اعالم و 

منابع آورده شده است.

114. فروتن، فریدون. علي، عشق خوش سوداي ما در سیرت امیرالمومنین علي )ع(. تهران:  
کاراپیام، 89، 176 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، معلم

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: علي بن ابي طالب، امام اول، زندگي نامه، تاریخ اسالم، تربیت دیني

* چكيده: هدف از تدوین این اثر آشنایي اجمالي با شخصیت حضرت علي)ع(در دورة حیات او از تولد 
تا شهادت است. نویسنده کوشیده است چهل سال زندگي پر فراز و نشیب مرد تاریخ اسالم را همراه 
با زمینه هاي تاریخي دوره حیات وي بررسي کند و نوجوانان را با این فرازها آشنا سازد. وي به منظور 
افزایش دانش دیني جوانان و آشنایي هر چه بیشتر و بهتر مخاطبان با تاریخ صدر اسالم، شخصیت هاي 
آن دوره، روابط میان آنها و نحوه شکل گیري رخدادها از نقشه هاي جغرافیایي و مطالعات نسبت شناسي 

بهره گرفته است.
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115. بایرامي، محمدرضا. غروب خورشيد در سامرا: زندگي نامة امام حسن عسگري )علیه السالم(. 
تهران: مدرسه، 88، ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: حسن بن علي عسگري، امام یازدهم، زندگي نامه، تربیت دیني، عباسیان

* چكيده: حسن بن علي، ملقب به »عسگري«، »سراج« و »ابن الرضا«، امام یازدهم شیعیان و ائمة 
اثني عشر)ع(و یازدهمین معصوم از 14 معصوم است. این بزرگوار در سال 232 هجري قمري در شهر 
مدینه متولد شد و کینة »ابومحمد« گرفت. در این کتاب با والدت، زندگي و شخصیت امام حسن 
عسگري آشنا مي شویم. وي در عصر معتز، خلیفة عباسي مي زیست و در سن 22 سالگي در سامرا در 

زمان خالفت معتمد، خلیفة عباسي به شهادت رسید. حضرت مهدي )عج( فرزند ایشان است.

116. ذوقي  بي تا، طاهره. فرهنگ اصطالحات، واژه ها و شخصیت هاي تاریخي جهان. مشهد:  
ارسطو، 89، 288 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: فرهنگ اصطالحات، واژه نامه، اشخاص مشهور،  مکاتب سیاسي، فرقه هاي 

مذهبي

* چكيده: شناخت تاریخ جهان و به خصوص تاریخ اروپا و مکاتب سیاسي آن، امروزه براي عموم 
مردم به ویژه دانشجویان رشته هاي تاریخ، علوم سیاسي و علوم اجتماعي مهم است. این کتاب وقایع 
تاریخ جهان را از قرون جدید تا امروز در بر مي گیرد. در این کتاب عالوه بر واژه ها و اصطالحات سیاسي 
و تاریخي با سازمان ها و کنفرانس ها، قراردادها، مردان نامي تاریخ جهان اعم از سیاسي و چهره هاي 

علمي، مکتب هاي سیاسي برخي فرقه هاي مذهبي، مناطق جغرافیایي و نبردها آشنا مي شویم.
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117. پاشازانوس، احمد. فرهنگ عربي- عربي: المعجم االبسط. تهران:  مدرسه، 88، 648 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان 
مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: عربي
* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، واژه نامه، فرهنگ عربي- عربي، کلمات معرب

* چكيده: فرهنگ سادة عربي به عربي »المعجم االبسط« با رویکرد صرفيـ  نحوي، فقط به توضیح 
واژه )مدخل( اکتفا نکرده و با آوردن جمالت و مثال هایي از قرآن، روایات و کالم ادبا، محدوده کاربرد 
هر واژه را بیان کرده است. در این فرهنگ هم چنین کلمات دخیل ) معرب( تعیین شده اند و اصل و 
ماخذ هر یك از آن ها را توضیح داده و معادل فارسي ضرب المثل هاي عربي به منظور تفهیم دقیق 

آن ها ذکر شده است.

118. خسروي، عرفان. فرهنگ نامة دايناسورها )شناخت نامه جامع دایناسور هاي ایران و جهان(. 
تهران: طالیي، 89، 216 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زیست شناسي
* كلمات كليدي: دایناسورها، فرهنگ نامه، آموزش علوم تجربي، تاریخ زمین، انقراض

* چكيده: این کتاب با نگاهي علمي به تکامل و انقراض دایناسورها، مي کوشد در خواننده نگاهي 
مهربان تر نسبت به طبیعت ایجاد کند و با ارائة شواهد علمي از دورة دایناسورها، مخاطبان را با 
خطرهایي که محیط زیست امروز ما را تهدید مي کنند، آشنا سازد. کتاب تازه ترین یافته هاي علمي 
دربارة دایناسورها را با نگاهي کاماًل علمي و آموزشي به زبان ساده براي همه خصوصاً دانش آموزان 
گردآوري کرده است؛ مطالبي از قبیل دانش قاره ها و تاریخ زمین؛ پراکنش دایناسورها در جهان، تنوع 
زیستي؛ انقراض؛ بوم شناسي؛ رفتارشناسي دایناسورها و بسیاري اطالعات دیگر دربارة دایناسورهاي 
سراسر جهان. اطالعات یاد شده همراه با نمودارهاي جذاب و گویا، درخت هاي تبار زایشي کامل و 

نقشه هاي دقیق، درک مطالب کتاب را آسان تر مي کنند.
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119. رباني گلپایگاني،  علي. فطرت و دين. تهران: کانون اندیشه جوان، 88، 246 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان مراکز تربیت 
معلم

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي: فطرت، آموزش هاي قرآني، احادیث معارف اسالمي، تربیت دیني

* چكيده: »فطرت« در فرهنگ و معارف اسالمي جایگاه ویژه اي دارد، به طوري که در قرآن کریم 
و احادیث، و نیز توسط معصومین، به عنوان یکي از اصول جهان بیني اسالمي مطرح شده است. و 
دانشمندان اسالمي نیز با الهام از قرآن و حدیث، نظریة فطرت را در کتب تفسیر، کالم و اخالق مورد 
توجه قرار داده و به آن استناد کرده اند. ارتباط شریعت و فطرت، روش هاي اثبات فطریات، معرفت 
فطري در قرآن و احادیث، پرداختن به برهان فطرت در باب خداشناسي و نقش فطرت در اخالق 

موضوعاتي هستند که در چارچوب نگاه دیني به فطرت در کتاب حاضر مطرح شده اند.

120. دژکام، علي. چلچراغ حکمت:  فلسفه اسالمي و غربي. تهران:  کانون اندیشه جوان، 89، 
77 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: فلسفه و منطق
* كلمات كليدي: مرتضي مطهري، معرفت شناسي، فلسفة غرب، فلسفة اسالمي

* چكيده: کتاب حاضر به بررسي دیدگاه استاد مطهري دربارة فلسفة اسالمي و نقد فلسفه هاي مادي 
و غربي پرداخته است. نویسنده در دو فصل اول و دوم فلسفة اسالمي و رابطة فلسفه با دین، کالم و 
عرفان را واکاویده و ابعادي از شخصیت فلسفي مطهري را که تقریباً مغفول مانده تبیین مي کند. سپس 
در فصل سوم فلسفة غرب را در سه حوزة »معرفت شناسي«، »فلسفه هاي مضاف« و »ادبیات فلسفيـ  

دیني« مورد نقد قرار مي دهد.
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121. بدیعي، رامین. فيزيك )1(  و آزمايشگاه سال اول دبيرستان. تهران: گل واژه، 88، 
172 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمایشگاه، آزمون و تمرین، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: کتاب حاضر قصد دارد مفاهیم فیزیك را به روشني براي دانش آموزان شرح دهد و آن ها را 
تا حدودي با سؤاالت چهار گزینه اي کنکور آشنا سازد. کتاب شامل قسمت هاي متفاوتي به این شرح 
است: مرور و خالصة درس همراه با مثال هاي آموزشي با بیش از 270 سؤال امتحاني از سراسر کشور 
با پاسخ تشریحي؛ خود را بیازمایید شامل تعدادي سؤال که براي ارزش یابي و کار در کالس تدوین 
شده اند. در پایان کتاب نیز چند آزمون به منظور آشنایي دانش آموزان با نمونه سؤال هاي امتحاني ارائه 

شده است.

122. بدیعي، رامین و دیگران. فيزيك )2( پيش دانشگاهي »رشتة رياضي و فيزيك«. 
تهران: گل واژه، 89، 160 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي ریاضي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمون و تمرین، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: در این کتاب مفاهیم درسي به طور کامل و مفید با بیاني ساده و نظمي خاص تدوین 
شده اند. مطالب آن براساس سرفصل هاي کتاب درسي، به این بخش ها تقسیم شده اند: نمودار شبکه اي، 
مروري بر درس، سؤاالت تشریحي، سؤاالت چهار گزینه اي، و آزمون هاي پایان نیم سال. در بخش 
نمودار شبکه اي، نمودار راهنماي مطالعه هر فصل از کتاب ارائه شده است. در بخش مروري بر درس، 
مطالب درسي به طور جامع و مفید به همراه مثال هاي آموزشي توضیح داده شده اند. در بخش سؤاالت 
تشریحي، سؤاالت هماهنگ کشوري و استاني و دبیرستان هاي گوناگون سراسر کشور طبقه بندي 
شده اند و به همراه پاسخ تشریحي آن ها آمده است. در بخش سؤاالت چهار گزینه اي، در انتهاي هر 
فصل، متناسب با آن فصل سؤاالت چهار گزینه اي به صورت آزمون ارائه شده اند که شامل تست هاي 
کنکور سراسري و آزاد است. سرانجام در بخش آزمون هاي پایان نیم سال در آخر کتاب، آزموني با 

پاسخ هاي تشریحي وجود دارد که دانش آموزان مي توانند به کمك آن خود را ارزیابي کنند.
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123. بدیعي، رامین و بازقندي، ابراهیم. فيزيك )2( پیش دانشگاهي »رشتة علوم تجربي«. تهران:  
گل واژه، 88، 140 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي تجربي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمون و تمرین، پاسخ  نامة تشریحي، خودارزیابي

* چكيده: در این کتاب مفاهیم درس به زباني ساده و نظمي خاص تدوین شده و شامل این قسمت ها 
است: 1. نمودار شبکه که حاوي راهنماي مطالعة هر فصل از کتاب است و به دانش آموز کمك مي کند 
تا مطالب درسي را به طور منظم و طبقه بندي شده به ذهن بسپارد. 2. سؤاالت تشریحي که شامل 210 
سؤال امتحاني از سراسر کشور با پاسخ تشریحي آن ها است. 3. پرسش هاي چهار گزینه اي از کنکور 
سال هاي گذشته به همراه دو آزمون پایان نیم سال با پاسخ نامه که دانش آموزان مي توانند به کمك 

آن ها خود را ارزیابي کنند.

دبیرستان  دوم  کار« سال  »کتاب  آزمايشگاه  و  فيزيك )2(  دیگران.  و  124. حیدري، شهره 
)رشته هاي علوم تجربي- ریاضي و فیزیك(. تهران:  موسسه علمي رزمندگان، 89، 304 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، اندازه گیري، حرکت شناسي، دینامیك، کار و انرژي، ویژگي هاي 

ماده، گرما و قانون گازها

* چكيده: مطالب کتابي که تصویر روي جلد آن را مشاهده مي کنید، با مطالب کتاب درسي کاماًل 
هم پوشاني دارند. در این کتاب در ابتداي هر بخش خالصة درس ارائه شده است. به عالوه، ارائه مثال، 
تمرین و پرسش هاي تکمیلي، پرسش هاي متنوع در قالب انواع سؤال، پاسخ تشریحي براي مثال ها، 
پاسخ هاي کوتاه و راهنمایي براي تمرین هاي داخل متن، و پرسش هاي چهار گزینه اي در آخر هر 

بخش، فراگیرنده را براي دست یابي به تمام اهداف آموزشي کتاب یاري مي رساند.



73دورةآموزشمتوسطهنظری10

125. سرابي دانش، سعید و دیگران. فيزيك )3( و آزمايشگاه سال سوم دبیرستان )رشتة علوم 
تجربي(. تهران: موسسه علمي رزمندگان، 89، 296 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه تجربي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، راهنماي آموزشي، آزمایش، پرسش و پاسخ

* چكيده: کتاب حاضر با هدف کمك به درک بهتر مفاهیم و محتواي کتاب هاي درسي و ارائة 
تکنیك هاي متفاوت یادگیري نگارش یافته است. از مهم ترین ویژگي هاي آن مي توان به این موارد 
اشاره کرد: هم پوشاني کامل مطالب کتاب درسي؛ ارائة خالصة درس )درس نامه(در ابتداي هر بخش؛ 
ارائة مثال، تمرین و پرسش هاي تکمیلي؛ ارائة پرسش هاي متنوع در قالب انواع سؤال، از قبیل تعریف، 
پرسش، رسم شکل، طراحي آزمایش، کامل کردن جدول، جاي خالي، و انتخاب کنید؛ ارائة پرسش هاي 
چهار گزینه اي در آخر هر بخش؛ ارائة سه نمونه پرسش براي آزمون میان سال و سه نمونه پرسش 

براي آزمون پایان سال همراه با پاسخ تشریحي.

126. گروه مولفان. فيزيك )3( و آزمايشگاه سال سوم متوسطه رشتة ریاضي و فیزیك. تهران: 
گل واژه، 88، 274 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمایشگاه، اندازه گیري، پرسش و پاسخ، کار و انرژي

* چكيده: کتاب حاضر با هدف کمك به درک بهتر مفاهیم و محتواي کتاب درسي، ارائة روش هاي 
متفاوت براي حل مسئله و باال بردن مهارت براي پاسخ گویي به پرسش ها و مسائل امتحانات گوناگون 
تدوین شده است. مطالب کتاب در شش قسمت به این شرح نگارش یافته اند: 1. سیماي فصل که 
راهنمایي براي مطالعة هر فصل کتاب درسي است. 2. مرور درس که شامل توضیح کامل درس به 
همراه حل مثال هاي متنوع براي درک بهتر مطلب است. 3. نمونه سؤاالت امتحاني به همراه پاسخ 
تشریحي آن ها. به تعدادي از سؤال امتحاني نیز توجه به موضوع درسي با پاسخ هاي کاماًل تشریحي 
داده شده است. 4. خود را بیازمایید از طریق پرسش هاي درسي. در انتهاي فصل پاسخ این پرسش ها 
آمده است. 5. خود را بیازمایید چهار گزینه اي که براي آشنایي دانش آموزان با سؤاالت چهار گزینه اي 
کنکورهاي سراسري و آزاد ارائه شده است. 6. نمونه سؤاالت امتحاني که براساس سؤال هاي امتحاني 
نوبت هاي اول و دوم به همراه پاسخ نامه طراحي شده اند و دانش آموزان را براي امتحانات آماده مي سازند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 74

127. سادات سرکي، سیدمجتبي. فيزيك 1، مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي قابل استفاده براي 
دانش آموزان سال اول دبیرستان. تهران:  الگوي توسعة نمونه، 89، 305 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: انرژي، دما و گرما، الکتریسیته، نور و بازتاب نور، شکست نور، آموزش فیزیك، 

روش حل مسئله

* چكيده: در این کتاب، هر درس در کادر خاصي ارائه شده و فراگیرنده مي تواند بعد از مطالعة هر 
قسمت، به پرسش ها و مثال هاي آن پاسخ دهد. کتاب داراي پنج فصل با این عنوان ها مي باشد: انرژي؛ 
دما و گرما؛ الکتریسته؛ نور و بازتاب نور؛ شکست نور. پرسش ها و مسائل پایان هر زیرفصل از ساده به 
مشکل مرتب شده اند. در این کتاب سعي شده است با حل و بررسي پرسش هاي مفهومي و مسائل 

تشریحي در متن درس، عالوه بر تفهیم عمیق مطالب، روش حل مسئله نیز آموزش داده شود.

128. جوکار، احمد. فيزيك پيش دانشگاهي )2(. تهران: بین المللي گاج، 89، 292 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمون و تمرین، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: کتاب حاضر براي دانش آموزان مشتاقي که در فیزیك پایة چندان قوي ندارند، بسیار 
مفید است. در تألیف این کتاب، عالوه بر کتاب درسي، از کتاب هاي معتبري که هید. و. یانك و راجر 
فریدن و دیگران نوشته اند، استفاده شده است. کتاب شامل درس نامه هاي جامع به همراه پرسش هاي 
چهار گزینه اي با پاسخ هاي کاماًل تشریحي است. به عالوه، هفت سرگرمي که هر یك مربوط به یك 
موضوع مطرح شده در کتاب هستند، مطالب آن را همراهي مي کنند. تمام شکل هاي کتاب توسط 

مؤلف رسم شده اند.
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129. ذهبي، محمودرضا. فيزيك پيش  دانشگاهي 1. تهران: دریافت، 88، 256 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: فیزیك، راهنماي آموزشي آزمون ها، پاسخ ها

* چكيده: در این کتاب تالش شده است از بخش هاي پیچیدة فیزیك پیش دانشگاهي با بیاني روشن 
و روان گره گشایي شود و محور تالیف آن کتاب درسي است. مطالب آن در 5 فصل که شامل: فصل 
اول: سینماتیك و حرکت شناسي؛ فصل دوم: دینامیك و قوانین نیوتن؛ فصل سوم: کار و انرژي و 
حرکت دایره اي غیر یکنواخت؛ فصل چهارم: حرکت هماهنگ ساده)نوسان ساده(- فصل پنجم: امواج 
مکانیکي تدوین شده است که به آموزش عمیق مطالب درسي، تفهیم دقیق نکته ها و حل مثال هاي 
پر شمار، مجموعه کامل پرسش هاي چهار گزینه اي همراه با پاسخ هاي تفهیمي در پایان هر درس 

طراحي و آورده شده است.

 The Physics teacher 130. رضوي قمي، رضا. فيزيك فانتزي: 114 سوال برگزیده از مجلة
قابل استفاده کلیه مقاطع )راهنمایي، دبیرستان، پیش دانشگاهي(. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 89، 

236 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: آموزش فیزیك، گرما، مولکول، هوا، چگالي، پروتون

* چكيده: کتاب حاضر حاصل سال ها کار مؤلف در شغل معلمي است و او استفاده از مطالب این کتاب 
را به تمام معلمان فیزیك توصیه مي کند. پرسش هایي که در این کتاب مطرح شده اند، سبب تشویق 
دانش آموزان و ایجاد عالقه در آن ها به درس فیزیك، طي سال هاي معلمي مؤلف شده اند. دانش آموزان 
بیشتر این پرسش ها را پس از بحث و بررسي جمعي مي توانند پاسخ دهند و همین موضوع محیط 
براي بحث و تفکر دربارة مفاهیم فیزیك، موجب تقویت انگیزة آن ها براي یادگیري فیزیك خواهد شد.
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131.کروپر،  ویلیام. فيزيكدانان بزرگ )مجلد دوم(. احمد خواجه نصیر طوسي و سهیل خواجه 
نصیر طوسي. تهران: فاطمي، 89، 582 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: شیمي
* كلمات كليدي: فیزیك دانان، زندگي نامه، علم نظریه اي، آموزش فیزیك، تاریخ علم

* چكيده:کتاب حاضر به شرح تاریخ علم نظریه اي مي پردازد. مطالب آن در 9 بخش تنظیم شده اند و 
هر بخش مختصري دربارة شرح حال و عمدتاً نقش و فعالیت هاي دانشمنداني که به ترتیبي در پیشرفت 
آن بخش از فیزیك مؤثر بوده اند، آمده است. مسیر مفاهیم هر بخش کتاب نشان مي دهد که چگونه 
نکته اي به طور شهودي در ذهن دانشمندي شکوفا شده است و او با روش علمي و پژوهش هاي مداوم 
و سرسختانه به عمق موضوع پي برده است. خواندن این کتاب براي طالبان علم به ویژه دانشجویاني که 

در مرحلة تصمیم گیري و جهت یابي مسیر فعالیت هاي آیندة خود هستند، مفید خواهد بود.

132. یحیي، هارون. قدرت تفكر: راهي به سوي آفرينش. تهران:  منادي تربیت، 89، 100 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: عقل، تعالیم اسالم، تربیت دیني، فلسفة اسالمي، ذات و ماهیت

* چكيده: آیا تا به حال به این حقیقت که قبل از بسته شدن نطفه و قبل از تولد و ورود به این 
دین، وجود نداشته اید و از پوچي محض به وجود آمده اید، اندیشیده اید؟ آیا تا به حال به این که پوست 
میوه هایي مانند موز، هندوانه، خربزه و پرتقال چگونه همانند پوششي از کیفیت عالي عمل مي کند و 
این که چگونه میوه ها درون این الیه هاي محافظ فقط بسته بندي مي شوند تا طعم و عطرشان حفظ 
شود، فکر کرده اید؟ در کتاب حاضر، شرح این پرسش ها و پرسش هایي نظیر آن ها را که مبتني بر آیات 

قرآن هستند، خواهید یافت.
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133. زنگوئي، مهدي. قهستان )خراسان جنوبي(. تهران:  دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 89، 118 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي: قهستان، آموزش تاریخ، جغرافیاي تاریخي، خراسان جنوبي

* چكيده: قهستان منطقه اي است که در جغرافیاي تاریخي ایران زمین هویتي مشخص، و در پیوند 
با خراسان بزرگ دارد، اما در تقسیمات سیاسي امروز کشور نام و نشاني از آن نیست و آن را خراسان 
جنوبي نامیده اند. کتاب حاضر در 5 فصل به این شرح جغرافیاي تاریخي و نیز چهره طبیعي، تاریخي 
و فرهنگي و اقتصادي قهستان را بررسي کرده است: فصل یکم با عنوان طبیعت در اقلیم، موقعییت 
جغرافیایي، ارتفاعات آب و هوا، رودخانه ها، پوشش گیاهي، زندگي جانوري و مهمترین بالیاي طبیعي 
منطقه را مورد کندوکاو قرار داده است. فصل دوم که به جغرافیاي تاریخي قهستان پرداخته، ضمن 
مشخص کردن محدودة قهستان شهرها و مناطق تاریخي آن را معرفي کرده است. در فصل سوم 
سیر تاریخي منطقه از روزگاران کهن تا عصر حاضر روایت شده و مهم ترین وقایع و حوادث تاریخي 
آن شرح و بسط یافته است. فصل چهارم ساختار هاي فرهنگي قهستان را مورد بررسي قرار داده و 
ویژگي هاي فرهنگي، نام آوران عرصه علم و ادب، بناها و یادمان تاریخي را به اجمال معرفي کرده 
است. آخرین فصل نیز به اوضاع اقتصادي و معیشتي منطقه پرداخته است و ظرفیت کشاورزي و تجاري 

و صنعتي آن را بازگو مي کند.

134. آزادگان، عزیزاله. كار آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه سال دوم دبيرستان: شامل 
پرسش هاي موضوعي،  پاسخ نامة تشریحي و... تهران:  مبتکران/ پیشروان، 88، 220 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم متوسطه ریاضي و تجربي

* موضوع درسي: فیزیك
* كلمات كليدي: فیزیك، آزمایشگاه،  اندازه گیري، حرکت شناسي، نیروشناسي

اندازه گیري؛  و  فیزیك  این عنوان ها تشکیل شده است:  با  از شش فصل  این کتاب  * چكيده: 
حرکت شناسي؛ نیروشناسي؛ کار و انرژي؛ ویژگي هاي ماده؛ دما، گرما و قانون گازها. براي هر فصل 
پرسش هاي گوناگون طراحي شده اند که دربردارندة مبحث هاي اصلي و فعلي درس در قالب هاي 
»تعریف کنید«، »اثبات کنید«، »شرح دهید« یا »مسئله« هستند. افزون بر پرسش هاي طراحي شده، 
از پرسش هایي که در آزمون هاي سال هاي قبل به صورت متناوب تکرار شده اند نیز استفاده شده است. 
پاسخ تمامي پرسش ها به صورت تشریحي به گونه اي بیان شده اند که مطلب هاي درسي نیز توضیح 

داده شوند. به عالوه، چند آزمون به منظور ارزیابي دانش آموزان به همراه پاسخ آن ها درج شده است.
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135. دپارتمان علمي مرآت. كاربرگ مرآت انگليسي 1، اول دبيرستان. تهران: مرآت دانش، 
89، 56 ص 

* قطع: رحلی
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، کاربرگ مدیریت کالسي

* چكيده: کتاب حاضر داراي 9 درس است که هر درس شامل این بخش هاست: کلمات جدید، درک 
مطلب، خواندن، صحبت کردن، نوشتن، دستور زبان، و در پایان مروري بر مطالب کتاب. عالوه بر این، 
کتاب حاوي تست هاي چهار گزینه اي است که هر قسمت از آن ها یك کاربرگ ابزاري براي مدیریت 
کالسي دارد. هدف این تست ها باالبردن سطح دانش دانش آموزان درخصوص مفاهیم اصلي کتاب 

درسي است. هر کاربزرگ مخصوص یك هفته است. در مجموع 25 تا 30 کاربرگ ارائه شده است.

136. دپارتمان علمي مرآت. كاربرگ مرآت، انگليسي2، دوم دبيرستان. تهران: مرآت دانش، 
89، 60 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، پرسش و پاسخ، مدرسة موفق، آزمون و تمرین، کاربرگ 

مدیریت کالس

* چكيده: موفق ترین مدیریت در آموزش وپرورش، مدیریتي است که از سطح ستادي به مدرسه و از 
مدرسه به کوچك ترین واحد آموزشي آن، یعني کالس درس، معطوف شود. لذا مدرسة موفق مدرسه اي 
است که مي تواند کالس درس را مدیریت کند. کاربرگ ابزاري است هماهنگ با طرح درس معلم که 
با تکیه بر مفاهیم مهم و پرکاربرد، باعث ارتقاي کیفیت آموزش و تقویت مدیریت کالسي مي شود. با 
توجه به آن که تعداد هفته هاي آموزشي در مدارس ایران در حدود 25 تا 30 هفتة آموزشي است، تعداد 
کاربرگ هاي آموزشي متناسب با تعداد هفته هاي آموزشي در نظر گرفته شده است. در انتخاب سؤاالت 

هر کاربرگ، مفاهیم و مطالب اصلي درسي در نظر گرفته شده است.
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137. دپارتمان علمي مرآت. كاربرگ مرآت، انگليسي3، سوم دبيرستان. تهران: مرآت دانش، 
89، 52 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش انگلیسي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین

* چكيده:کتاب »کار برگ ابزاري براي مدیریت کالسي« ابزاري است براي هماهنگي با طرح درس 
معلم که با تکیه بر مفاهیم مهم و پرکاربرد، باعث ارتقاي کیفیت آموزش و تقویت مدیریت کالسي 
مي شود. هدف این کتاب مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیري و یاددهي، اطمینان از آموزش همة 
مفاهیم و مطالب در هر بخش، درگیرکردن دانش آموز با فرایند آموزش، برقراري ارتباط میان آموزش 
و تمرین در کالس، و ایجاد انگیزة بیشتر و لذت بردن از کالس درس است. در انتخاب سؤاالت هر 
کاربرگ، عالوه بر توجه به کیفیت، از مجموعه سؤاالتي استفاده شده است که همة مفاهیم و مطالب 
اصلي درس را پوشش مي دهند؛ به نحوي که معلم پس از آموزش درس بتواند از کاربرگ به منظور 
نشان دادن کاربرد مطالب تدریس شده به دانش آموز بهره بگیرد و دانش آموز را به سطح باالتري از 

مهارت و دانش ارتقا دهد.

138. دپارتمان علمي مرآت. كاربرگ مرآت، هندسه2، سوم دبيرستان. تهران: مرآت دانش، 
89، 52 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم متوسطه ریاضي

* موضوع درسي: آموزش ریاضي
* كلمات كليدي: هندسه، آموزش ریاضي،  استدالل، آزمون و تمرین

* چكيده: این کتاب حاوي کاربرگ هایي است که هر کاربرگ به یکي از این موضوعات پرداخته 
است: استدالل استقرایي؛ استدالل استنتاجي؛ چهار ضلعي؛ روابط مثلثي؛ برهان خلف؛ وجوه مثلث؛ 
مکان هندسي؛ ترسیم با خط کش و پرگار؛ مفاهیم اولیه دایره؛ وتر، دایرة محاطي؛ صفحه در فضا؛ 
صفحه در فضا؛ خط ها و صفحه هاي موازي؛ کاربرد تعداد مد در حل مسئله هاي توازي و... همچنین 
مطالب آن در هفته هاي آموزشي تقسیم بندي شده اند. در انتخاب سواالت نیز عالوه بر توجه به کیفیت 

سواالت دقت شده است که مفاهیم و مطالب اصلي درس ها را پوشش دهند.
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139. فقیهي زاده،  عبدالهادي. كارگاه روش ترجمه: عربي- فارسي؛ فارسي- عربي. تهران:  
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 89، 234 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: عربي
* كلمات كليدي: ترجمة عربي، امامت در ترجمه، دستور زبان عربي، ترکیب هاي وصفي و اضافي، 

جمله هاي اسمیه و فعلیه

* چكيده: کتاب حاضر 15 درس دارد و براي دانشجویان رشتة الهیات )تمامي گرایش ها( به ویژه 
رشتة علوم قرآن و حدیث در دورة کارشناسي به عنوان منبع اصلي درس »ترجمه از عربي به فارسي 
1 و 2« تدوین شده است. این کتاب با هدف سامان دادن به برداشت درست از ترجمه، در سه درس 
اول به بیان کلیاتي دربارة ترجمه و برخي مسائل نظري پرداخته است. در درس هاي چهارم تا ششم 
دربارة چگونگي معادل یابي تك واژه ها و انواع ترکیب ها مطالبي آمده است. در درس هاي هفتم تا دهم، 
از ترجمة جمله هاي اسمیه و فعلیه در زبان عربي و برگردان انواع جمله ها از نظر زمان بحث شده است. 

در درس هاي یازدهم و دوازدهم نیز روش ترجمة برخي از مفاهیم فعلي عربي نشان داده شده است.

140. هادي زاده کاخکي، سعید. از ایران چه مي دانم: كاروانسرا در ايران. تهران:  دفتر پژوهش هاي 
فرهنگي، 89، 115 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: کاروانسرا در ایران، آموزش تاریخ، راه هاي ایران، معماري سنتي

* چكيده: ایران به دلیل گستردگي و قرار گرفتن در موقعیت تالقي شاهراه هاي شرق به غرب و 
شمال به جنوب و حضور اقوام گوناگون از دیرباز در ایجاد اقامتگاه براي کاروان ها پیشتاز و طالیه دار 
بوده است. این مجموعه با توصیف و معرفي راه ها و شرایط تردد در آنها آغاز مي شود و به انواع 
ساختمان هاي وابسته به راه ها و ویژ گي هاي کلي آن ها، کاروان سرا و جنبه هاي کارکردي آن به عنوان 

یکي از مهمترین این بناها و معماري آن پرداخته است.
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141. قرباني، نوراله. كتاب كار انگليسي1: سال اول دبیرستان شامل آموزش مفاهیم دروس، 
تمرین هاي متنوع. تهران:  موسسه علمي رزمندگان، 89، 116 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، جملة نمونه

* چكيده: از آن جا که انجام تمرین هاي متنوع و ممارست یکي از روش هاي مهم در یادگیري و 
تفهمیم هر موضوع و درک عمیق مطلب است، »کتاب کار« انگلیسي سال اول دبیرستان در همین 
راستا و به منظور تکمیل مطالب کتاب درسي و تعمیق دانش زباني فراگیرندگان و کاستن از زحمات 
آنان در فصل امتحانات و کنکور نگارش یافته است. در این کتاب روشي متنوع و کاماًل مفهومي در ارائة 
مطالب براي کمك به حصول اهداف دانش آموزان در پیش گرفته شده است. تمامي واژه هاي کتاب 
به صورت دوزبانه توضیح داده شده اند و در قالب »جمله هاي نمونه« نحوة کاربرد آن ها به نمایش درآمده 
است. به عالوه، نکات دستوري با بیاني شیوا و موجز شرح داده شده اند، سؤال هاي امتحاني درس به 

درس، میان نیم سال، پایان نیم سال، و پایان سال نیز آورده شده است.

142. قرباني، نوراله. كتاب كار انگليسي2: سال دوم دبیرستان شامل آموزش مفاهیم دروس... 
تهران: موسسه علمي رزمندگان، 89، 96 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین

* چكيده: هدف از تألیف کتاب کار تکمیل مطالب کتاب هاي درسي است. در این کتاب کار نیز 
روشي متفاوت و کاماًل مفهومي مطالبي در تکمیل مطالب کتاب درسي براي کمك به دبیران و 
دانش آموزان ارائه شده است که شامل آموزش مفهوم واژگان، یادگیري لغت از طریق مجله سازي، 
تمرین مکالمه، درک مطلب، تلفظ، درک جمله و هم چنین آزمون میان دوره و پایان دوره است. در این 

تمرینات روي یادگیري ساختار دستوري و امال تأکید شده است.
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143. امیري، حمیدرضا. كتاب كار رياضيات )2( سال دوم متوسطه. تهران: مدرسه، 89، 236 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: آموزش ریاضي

* كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، پرسش و پاسخ، آموزش فعال، تابع، مثلثات، ماتریس

* چكيده: کتاب کار ریاضیات 2، هماهنگ با تغییرات جدید کتاب هاي درسي، براي رشته هاي 
ریاضي، تجربي، و فني وحرفه اي تهیه و تدوین شده است. این کتاب حاوي مجموعه اي از فعالیت هاي 
متنوع است که براساس هدف هاي برنامة درسي طراحي شده اند و هدف اصلي آن ها توسعة یادگیري 
است. هم چنین زمینة مناسبي براي آموزش فعال در فرایند یادگیري، و فرصت هاي متفاوتي براي 
کاربست آموخته ها به وجود مي آورد. کتاب شامل هفت فصل با این عنوان هاست: الگو و دنباله؛ تابع؛ 

توابع خاص؛ نامعادله و تعیین عالمت؛ توابع نمایي و لگاریتمي؛ مثلثات؛ ماتریس و ترکیبات.

144. عظیمي، اعظم. كتاب كار علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان. تهران:  
موسسه علمي رزمندگان، 89، 148 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زیست شناسي
* كلمات كليدي: آموزش زیست شناسي، کتاب کار، پرسش و پاسخ، فعالیت تکمیلي

* چكيده: کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل، کتاب کار و فعالیت هاي تکمیلي براي دانش آموزان 
سال اول دبیرستان است که مطالب آن مطابق با مطالب کتاب درسي تنظیم شده اند. هر فصل آن 
شامل پرسش هاي مروري، آزمون هماهنگ و تألیفي با پاسخ هاي تشریحي، سؤال هاي چهار گزینه اي 
با پاسخ هاي تشریحي است. پایان بخش کتاب سؤاالت امتحاني خرداد ماه 1388 به همراه پاسخ 
آن هاست. از آن جا که تمرین هاي متنوع و ممارست یکي از روش هاي مهم در یادگیري و تفهیم هر 

موضوع محسوب مي شود، این »کتاب کار« کمك شایاني به دانش آموزان عزیز مي شود.
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145. فضلي خاني، منوچهر و دیگران. كتاب كار و تمرين پژوهش )جلد3،2،1(. تهران:  شورا، 
89، 3 ج. 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: معلم، اول متوسطه

* موضوع درسي: علوم اجتماعي
* كلمات كليدي: پژوهش، عناوین پژوهشي، فعالیت پژوهشي

* چكيده: کتاب حاضر به شیوة خودآموز تألیف شده است و مي تواند دانش آموزان را در مراحل 
گوناگون پژوهش گام به گام هدایت و به آن ها کمك کند تا یك تجربة جدید، موفق و لذت بخش از 
یك فعالیت پژوهشي را بیازمایند. هم چنین مثال ها و نمونه هاي آورده شده، عناوین پژوهشي پیشنهادي، 
کاربرگ ها و نمونه هاي موجود و زبان ساده که در نگارش آن بکار گرفته شده است، ایجاد انگیزه را 
براي خواندن و استفادة الزم از این کتاب در طول سال  تحصیلي براي دانش آموزان فراهم آورده است.

146. عبداله میرزائي، رسول. كندو كاوي در مفهوم آنتروپي. تهران: دانشگاه تربیت دبیري شهید 
رجائي، 88، 165 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: شیمی
* كلمات كليدي: آنتروپي، ترمودینامیك، آموزش علوم

* چكيده: » آنتروپي« مفهومي است که از زمان ارائه تاکنون به روش هاي گوناگوني تعبیر شده است. 
از آن جا که درک مفهوم واقعي آن، یاري رسان ما در بررسي کاربردهاي ترمودینامیك خواهد بود، لذا 
شناخت این مهم، از ارزش ویژه اي برخوردار است. کتاب حاضر مي کوشد در دنیاي ترمودینامیك و 
در زمینة آنتروپي به کندوکاوي بپردازد و با بیاني ساده عالقمندان این حوزه را از معبري نو با پایه هاي 

این علم آشنا سازند.
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147. پروست، آنتوان. گفتگو با نوه ام درباره جنگ جهاني اول. مهدي ضرغامیان تهران:  
آفرینگان، 89، 84 ص 

* قطع: پالتویي
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: جنگ جهاني اول، خاطرات، ادبیات نوجوانان، تاریخ

* چكيده: جنگ جهاني اول، جنگي با 23 میلیون نفر کشته و 21 میلیون نفر زخمي بود. نویسندة این 
کتاب در گفت وگو با نوة هشت ساله اش توضیح مي دهد که کارخانه هاي زمان جنگ جهاني اول چگونه 
کار مي کردند، چگونه سربازها را به جبهه اعزام مي کردند، کشورهاي مختلف چگونه وارد جنگ شدند، 
زن ها در زمان جنگ چه مي کردند، چرا ایاالت متحده آمریکا فقط یك سال پیش از پایان جنگ درگیر 

ماجرا شد و جنگ چه فایده اي داشت.

148. جمعي از دبیران. گنجينه سواالت امتحانات نهايي1 اول دبيرستان. اهواز: مهزیار، 
89، 96 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، دستور زبان

* چكيده: در حال حاضر، زبان وسایل ارتباط جمعي و انتقال اطالعات جهاني، زبان انگلیسي است 
و براي وارد شدن به این وادي، باید آن را آموخت و براي آموختن آن، باید عالوه بر آموختن لغات و 
دستور زبان، کاربرد آن را نیز بیاموزیم. کتاب کار حاضر کاري در این راست است که شامل سؤاالتي 
تشریحي و چهار گزینه اي متنوع و تفکیك شدة درس به درس، سؤاالت امتحانات نهایي استاني و 

کشوري، و نیز نکات دستوري است.
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149. جمعی از دبیران. گنجينه سواالت امتحانات نهايي2 دوم دبيرستان. اهواز: مهزیار، 
89، 96 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، دستور زبان

* چكيده: مجموعه حاضر شامل چهار درس است که هر درس داراي هفت بخش است:  بخش اول 
شامل فهرست واژگان است که در آن تمامي لغات جدید و پایه اي درس به همراه تلفظ و بر اساس 
حروف الفبا طبقه بندي شده اند. Reading در بخش دوم و در بخش سوم گرامر و نکات دستوري 
هر درس با ذکر نکات مهم و مثال هاي متنوع توضیح داده شده است. در پایان هر درس یك آزمون 
تشریحي براي خودآزمایي و تست هایي مناسب با همان فصل آمده است. در پایان سواالت کنکور 

سراسري سال 1389 تمامي رشته ها آمده است.

150. جمعي از دبیران. گنجينه سواالت امتحانات نهايي3 سوم دبيرستان. تهران: مهزیار، 
89، 92 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، سؤاالت امتحاني، گنجینه اي سؤال

* چكيده: این کتاب توسط جمعي از دبیران زبان انگلیسي تنظیم و تدوین شده است تا به فراگیرنده 
در جهت ایجاد ارتباط که هدف نهایي آموزش زبان انگلیسي است، کمك کند. کتاب براي استفاده در 

کالس و خانه توصیه شده و داراي سؤاالت امتحاني پایاني ناحیه، استاني و کشوري است.
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151. جمعی از دبیران. گنجينه سواالت امتحانات نهايي پيش دانشگاهي1 و2. تهران:  
مهزیار، 89، 128 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، دستور زبان، پاسخ نامة تشریحي

* چكيده: کتاب »گنجینة سؤاالت آزمون هاي پایاني زبان انگلیسي و پیش دانشگاهي 1 و 2« شامل 
سؤاالت تشریحي و چهار گزینه اي متنوع تفکیك شده به صورت درس به درس و منطبق بر امتحانات 
نهایي استاني و کشوري است و درس ها به توضیح نکات مهم دستور زبان مي پردازند و دانش آموزان را 

در زمینة یادگیري دستور زبان یاري مي کنند.

152. ستوده، ناصر. گنجينة المپياد فيزيك ويژه دانش آموزان المپياد هاي علمي. تهران:  
موسسه علمي رزمندگان، 89، 140 ص 

* قطع: رحلي
* پاية تحصيلي: المپیادي ها

* موضوع درسي: فیزیك
الکترومغناطیس،  مکانیك،  فیزیك،  مسابقة  علمي،  المپیاد  فیزیك،  آموزش  كليدي:  كلمات   *

ترمودینامیك،  اپتیك

* چكيده: کتاب حاضر شامل مطالب جامعي از چهار مبحث اصلي المپیاد، “مکانیك، الکترومغناطیس، 
ترمودینامیك و اپتیك” است. در ابتداي هر یك از این چهار فصل، خالصه اي از مطالب پایه براي آن 
مبحث به همراه گزیده اي از سؤاالت مرحله هاي اول و دوم المپیادهاي دانش آموزي با پاسخ تشریحي 
آن ها ارائه شده است. آخرین فصل کتاب تحت عنوان »مسابقة فیزیك« حاوي مجموعه سؤاالتي است 
که دانش آموزان دوست دار علم فیزیك را به چالش مي کشند. به ویژه، پاسخ به سؤاالت خاصي که با 

عالمت ستاره مشخص شده اند، به شهود فیزیکي و تفکر خالق نیاز دارد.
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153. عظیم لو، فاطمه و دیگران. مباني اخترشناسي. تهران: فاطمي، 89، 236 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي و معلم
* موضوع درسي: فیزیك

* كلمات كليدي: نجوم، منظومة شمسي، خورشید، سیارات، سیارک ها، دنباله دارها، خرده سنگ ها، 
آموزش فیزیك

* چكيده: کتاب »مباني اخترشناسي« شامل موضوعات مقدماتي نجوم است و هفت فصل دارد. در 
فصل اول که تاریخچة نجوم نام دارد، به مطالبي دربارة پیدایش نجوم، تمدن هاي چین، مصر، سومر و 
بابل، یونان، اسالم و تمدن هاي دیگر پرداخته شده است. فصل دوم دربارة منظومة شمسي است. فصل 
سوم خورشید و مطالب مربوط به آن را شرح داده و فصل چهارم به سیارات دروني منظومة شمسي 
پرداخته است. سیارات بیروني منظومة شمسي در فصل پنجم مورد بررسي قرار گرفته و سیارات کوتوله، 
مطالب فصل ششم را به خود اختصاص داده اند. فصل هفتم هم به شرح سیارک ها، دنباله دارها و 

خرده سنگ ها پرداخته است.

154. آقاسي، ساعد و دیگران. مجموعه طبقه بندي شده زبان و ادبيات فارسي كنكور دوم، 
سوم و پیش دانشگاهي: 2800 سوال شامل مشاورة درسي ویژة دانش  آموزان رشته هاي ادبیات و علوم 

انساني- علوم و معارف اسالمي. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 88، 468 ص 
* قطع: رحلي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: ادبیات فارسي

* كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، آزمون و تمرین، سؤالهاي طبقه بندي شده

* چكيده: آشنایي با سؤاالت مهم و باارزش امتحاني در هر فصل یا بخش کتاب درسي، یکي از 
نیازهاي مهم دانش آموزان است؛ به خصوص در دورة پیش دانشگاهي و براي ورود به دانشگاه. کتاب 
حاضر شامل 3800 سؤال طبقه بندي شده بر اساس موضوعات امال، لغت، آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبیات، 
معني و مفهوم، و پرسش هاي چهار گزینه اي از کنکورهاي سراسري و آزاد است. هم چنین، آزمون هاي 
دوره اي و جامع پس از هر مبحث، پرسش هاي چهار گزینه اي منتخب کنکورهاي آزمایشي سنجش، 
پرسش هاي چهارگزینه اي مؤلفان، و آزمون هاي مطابق با برنامة آزمون هاي کانون فرهنگي آموزشي به 

همراه پاسخ هاي تشریحي آن ها، از دیگر مزایاي این کتاب محسوب مي شوند.



155. شاکرین، حمیدرضا. چلچراغ حکمت: معاد. تهران: کانون اندیشه جوان، 90، 102 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: دوم و سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان مراکز 
تربیت معلم

* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
* كلمات كليدي:  مرتضي مطهري، اصول دین، معاد، تربیت دیني

* چكيده: باور داشت معاد و حیات اخروي، یکي از ارکان ایمان و اصول اعتقادي دین مبین اسالم 
و از شرایط مسلماني است. قرآن مجید در صدها آیه از ویژگي هاي حیات جاودان سخن گفته و در 16 
آیه پس از ایمان به خدا، از »ایمان به روز آخر« یاد کرده و در مواردي یقین به آخرت را از ویژگي هاي 
مؤمنان شمرده است. این کتاب در شش فصل با این عنوان ها به نگارش درآمده است: مرگ؛ آغاز 
سفر به ابدیت؛ برزخ؛ میانة راه؛ قیامت کبرا؛ نوبهار هستي؛ استدالل هاي قرآن بر معاد؛ بهشت و جهنم؛ 

شبهه ها و پرسش ها.

156. حجت، مریم. معلم يار دين و زندگي1. مشهد: ضریح آفتاب، 89، 248 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: معلم
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: تعلیمات دیني، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین

* چكيده: کتاب حاضر مکمل مطالب درسي کتاب هاي دورة متوسطه است که در 16 درس با این 
عنوان ها نگارش یافته است. درس اول: کتاب زندگي؛ درس دوم: انتخاب بزرگ؛ درس سوم: کدامین 
هدف؛ درس چهارم: برترین هدف؛ درس پنجم: تو را چگونه بخوانم؛ درس ششم: در حمد و تسبیح 
محبوب؛ درس هفتم: در پناه ایمان؛ درس هشتم: در وادي امن؛ درس نهم: عزم خوب زیستن؛ درس 
دهم: پایداري در عزم؛ درس یازدهم: در زمرة بیداران؛ درس دوازدهم: آیین رهروي؛ درس سیزدم: در 
حضور دوست؛ درس هاي چهاردهم و پانزدهم: همدلي و همراهي؛ درس شانزدهم: کار گوهر زندگي. 
به منظور ارائة ترجمة روان و هماهنگ براي آیات ترجمه نشده در کتاب، از ترجمة آیت اهلل مکارم 
شیرازي استفاده شده است. هم چنین، به منظور ایجاد جاذبة بیشتر براي فراگیرندگان و تقویت ذوق 
ادبي و هنري آنان، ترجمة منظوم آیات ارائه شده است. تفسیر کلیة آیات نیز از مجموعة تفسیر صوتي 
»ابیان« 1 و 2 که مشتمل بر 1600 ساعت درس تفسیر است، انتخاب شده است. بخش مکمل هاي 
درسي کتاب شامل داستان ها، حکایت ها و ضرب المثل هاي اسالمي و ایراني است که به تلطیف مطالب 
درسي کمك مي کند. عالوه بر این، کتاب داراي نرم افزار مکمل درسي با این ویژگي هاست: الف( بخش 
قرائت آیات درسي کتاب با صداي استاد علي پرهیزکار؛ ب(نمایش آیات هر درس؛ ج( بخش تفسیر 
آیات درسي با صداي استاد محمدعلي انصاري به صورت کامل؛ د( متن تفسیري آیات درسي کتاب 

از تفاسیر المیزان و نمونه.
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157. محمدي روزبهاني، کیانوش. مهارت هاي يادگيري و مطالعه ویژة دانش آموزان دورة 
راهنمایي و پایة اول دبیرستان. تهران:  مبتکران، 88، 96 ص 

* قطع: رقعي
* پاية تحصيلي: اول متوسطه

* موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
* كلمات كليدي: مهارت هاي یادگیري، موقعیت تحصیلي، برنامه ریزي، مطالعه و فراگیري

* چكيده: این کتاب به تبیین و ارائة روش ها و راهکارهاي »یادگیري ثمر بخش« پرداخته است. 
فرایند یادگیري در این کتاب به دو بخش عمده داخل کالس )در حضور استاد( و در داخل منزل ) مطالعه 
و تمرین( تقسیم شده است. با استفاده از روش هاي مناسب می توان میزان بهره وري را با این دو بخش 
افزایش داد. بدیهي است اگر دانش آموز از روش هاي مطالعه بهینه استفاده کند، میزان یادگیري او افزایش 
مي یابد. ازطرفي دیگر با دریافت اطالعات در کالس درس می تواند به صورت حرفه اي تري به مسائل 

توجه کند. پس باید اطالعات دانش آموزان را به عنوان محور اصلي یادگیري را تقویت کرد.

158. عزیزي، مریم. چلچراغ:  ميرزاي شيرازي. تهران: مدرسه، 89، 122 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، معلم
* موضوع درسي: تاریخ

* كلمات كليدي:  میرزاي شیرازي، زندگي نامه

* چكيده: در این کتاب سرگذشت محمدحسن بن محمود میرزاي شیرازي و اظهار نظر شخصیت هایي 
مانند امام خمیني، دکتر علي  الوردي، استاد جالل الدین همایي و سیدحسن مدرس را در مورد شخصیت 
و خصوصیات اخالقي و سجایاي وي مي خوانیم. در پایان کتاب توضیح اعالم و منابع آورده شده است.
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159. عابدي نژاد، امین. چلچراغ حکمت:  نبوت. تهران: کانون اندیشه جوان، 90، 118 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: سوم کلیه رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

* كلمات كليدي: نبوت، عدل الهي، هدایت عامه، آموزش دیني، مرتضي مطهري

* چكيده: مسئلة »نبوت« حاوي پیام هاي صریحي دربارة خدا، انسان و آفرینش است. عده اي نبوت 
را نوعي از اصل »هدایت عامة« خداوند نسبت به عالم وجود دانسته اند. کتاب حاضر به گردآوري 
نظرات شهید مطهري دربارة مسئلة نبوت پرداخته است. کتاب داراي هشت فصل با این عنوان ها است: 

مفهوم شناسي؛ نیاز به نبوت؛ ویژگي هاي انبیا؛ اعجاز؛ اثبات نبوت؛ هدف هاي انبیا؛ وحي؛ ختم نبوت.

160. فتحي، سپیده. نقاشي روي سفال با مداد رنگي. تهران:  منادي تربیت، 89، 84 ص 
* قطع: خشتي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: هنر

* كلمات كليدي: رنگ آمیزي سفال، آموزش هنر، ترکیب رنگ

* چكيده: کتاب حاضر، به منظور آشنایي مخاطبان با نقاشي روي سفال تهیه شده است. ابتدا مطالبي 
دربارة رنگ، تجزیة نور و تولید رنگ هاي متفاوت، ترکیب رنگ ها، چرخة رنگ و رنگ هاي مکمل آمده 
و سپس چگونگي نقاشي کردن روي سفال و مواد الزم براي این کار شرح داده شده است. در ادامه 
تصاویر متعدد از سفال هاي رنگ شده گنجانده شده است و در کنار هر اثر نام صاحبان آن درج شده 

است. مخاطبان این کتاب دانش آموزان، دانشجویان و مربیان هنري هستند.
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161. آقاخاني، ایوب. نمايشنامة آسمان و زمين. تهران: مدرسه، 89، 55 ص 
* قطع: پالتویي

* پاية تحصيلي: کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: ادبیات فارسی

* كلمات كليدي: نمایشنامه فارسي، دفاع مقدس، ادبیات نوجوانان، اجراي نمایش

* چكيده: مجموعه کتاب هاي » نمایشنامه هاي مدرسه« مجموعة نمایشنامه هایي است که به منظور 
اجرا در مدارس کشور و دیگر مراکز هنري و آموزشي تدوین شده اند. تئاتر جنبه آموزشي دارد و در 
بسیاري از مواقع، مفاهیم مشکلي را که براي دانش آموزان قابل درک نیست، آسان میکند. به عالوه، 
شرکت در اجراي نمایش باعث تقویت حس همکاري و دوستي بین دانش آموزان، رشد و توسعة اعتماد 
به نفس کودکان و نوجوانان و … مي شود. ماجراي نمایشنامة » آسمان و زمین « در یك خاکریز در 

کنجي از جبهه در شهر خرمشهر اتفاق مي افتد.

162. لوئیس، باربارا. نوجوانان قهرمان. ناهید صفائي تهران:  فني ایران، 89، 136 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: اول متوسطه
* موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

* كلمات كليدي: قهرمانان، ادبیات نوجوانان، زندگي نامه، مهارت هاي زندگي

* چكيده: هرگز در آینه به خود نگاه کرده اید یا تصویر صورتتان را در برکه یا دریاچه دیده اید؟ 
این تصویر، خود واقعي شما نیست، اما با مطالعة آن مي توانید به خیلي چیزها در مورد خودتان پي 
ببرید. ماجراهاي این کتاب مانند بازتاب چهرة شما در آینه و آب است. در این کتاب نوجوانان با 
کساني آشنا مي شوند که مشکلي مشابه آن ها داشته و از پس آن ها برآمده اند؛ مشکالتي مانند آلودگي، 
حقوق کودکان، خالفکاري یا مقابله، حالت اضطراري. بي شك اگر با دقت جست وجو کنند، مي توانند 
کساني را پیدا کنند که در حل مشکالتشان الهام بخش باشند. این کتاب داراي چهار بخش اصلي با 
این عنوان هاست: نوجواناني که با خالفکاري مبارزه مي کنند؛ نوجواناني که در فعالیت هاي اجتماعي 
مشارکت دارند؛ نوجواناني که کارهاي قهرمانانه و دلیرانه انجام مي دهند؛ نوجواناني که به دنبال نجات 
محیط زیست اند. هر بخش با مقدمه اي کوتاه آغاز مي شود و در هر بخش نکته هایي هست که نوجوانان 

مي توانند هرچه بیشتر از آن ها بیاموزند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 92

163. بابا یوسفي، سعید. واژه نامه جامع زبان انگليسي دوره دبيرستان )پيش دانشگاهي(. 
تهران: کانون فرهنگي آموزش، 89، 288 ص 

* قطع: پالتویي
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، واژه نامه جامع، متضاد، مترادف

* چكيده: با توجه به این که اهمیت بحث یادگیري واژگان انگلیسي، هم در دوران تحصیل، هم در 
کنکور و هم در آموزش عالي بر کسي پوشیده نیست، در این واژه نامه، تمامي واژگان و اصطالحات 
کتاب هاي درسي به تفکیك سال و درس و به ترتیب حروف الفبا، به همراه مترادف، متضاد، مثال و سایر 
نکات کاربردي مورد نیاز هر واژه به صورت کامل آورده شده است تا پاسخ گوي نیاز دانش آموزان باشد.

164. هادوي تهراني، مهدي. واليت فقيه: مباني، ادله و اختيارات. تهران: کانون اندیشه جوان، 
89، 147 ص 
* قطع: رقعي

* پاية تحصيلي: اول، دوم و سوم کلیة رشته هاي متوسطه، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
* موضوع درسي: ادبیات فارسي

* كلمات كليدي:  والیت فقیه، اسالم و دولت، امام خمیني)ره(، حکومت اسالمي

* چكيده: بدون شك» والیت فقیه« یکي از جنجالي ترین بحث هاي سیاسي در دو دهة اخیر در 
ایران و جهان است و شاید مهم ترین مسئلة نظري در ساحت اندیشة سیاسي معاصر باشد. پیدایش 
حکومتي بر پایة این نظریه، به دست احیاگر بزرگ اسالم در قرن معاصر، امام خمیني)ره(، پرسش هاي 
فراواني را پیرامون آن مطرح ساخت. کتاب حاضر، گزارشي فشرده از مباني فکري حکومت اسالمي و 
پایه هاي کالمي و فقهي آن است. در بخش نخست با عنوان مقدمات تالش شده است اساسي ترین 
پرسش ها در زمینه حکومت دیني به طور عام، و حکومت اسالمي به طور خاص، پاسخ داده شود. در 
بخش دوم با عنوان»والیت فقیه« نیز پیشینه هاي تاریخي، اولیه عقلي و نقلي و حدود و شرایط والیت 

فقیه بیان و به مشهورترین شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است.
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165. هاوگن، برندا. وينستون چرچيل: نظامي و نويسنده و دولتمرد بريتانيايي. مهسا 
ملك مرزبان تهران: ققنوس، 89، 112 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

* موضوع درسي: تاریخ
* كلمات كليدي: وینستون چرچیل، زندگي نامه، ادبیات نوجوان، نخست وزیران، انگلستان، جنگ 

جهاني دوم.

* چكيده: از سال 1900 تا به امروز، بشریت و جهان تغییرات عمده اي را از سر گذرانده است. 
دگرگوني هاي بنیادي در نظریه ها و کاربست آنها، معیارهاي آزادي هاي فردي، رسوم مذهبي، علم و 
فناوري و صنعت را محك زد. فضاي فکري جهان معاصر بر بشر دوستي و این باور متمرکز شده است 
که اقتصاد جهاني، دنیا را به جایي با ارتباطات نزدیك تبدیل کرده است. وینستون چرچیل، یکي از 
برجسته ترین سیاستمداران تاریخ است که در ابتداي فعالیت هاي پر تنش سیاسي اش به اوج شهرت 
و عنوان نخست وزیر قهرمان بریتانیا در جنگ جهاني دوم رسید. او نویسنده اي نامدار بود و در سال 
1953 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. وینستون چرچیل نظامي، سخنران، نقاش و خبرنگار جنگي 

معروفي هم به شمار مي رفت.

166. نوري امام زاده اي، اصغر. هوش عاطفي در محيط كار: )بهداشت رواني كار(. اصفهان:  
نوشته، 88، 252 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: معلم

* موضوع درسي: روان شناسي
* كلمات كليدي: بهداشت رواني کار، شناخت محیط کار، هوش عاطفي، مهارت هاي اجتماعي

* چكيده: محیط کار جایي است که هوش عاطفي در آن ضرورتي اساسي و انکارناپذیر دارد. طي چند 
سال گذشته پژوهش هاي زیادي در حوزة هوش عاطفي انجام شده است. این پژوهش ها به ضرورت 
و اهمیت مهارت هاي هوش عاطفي در کارایي و اثربخشي افراد و هم چنین آموزش مهارت هاي هوش 
عاطفي در بستر گسترده و متنوعي چون کالس درس پرداخته است. مطالب کتاب دربرگیرندة سه 
بخش کلي به این شرح است: بخش اول: ماهیت هوش عاطفي؛ بخش دوم: افزایش هوش عاطفي 
و رشد و توسعة خودآگاهي؛ بخش سوم: کاربرد هوش عاطفي در روابط با دیگران، توسعة مهارت هاي 

ارتباطي مؤثر، و کمك به دیگران براي کمك به خودشان.
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167. کیاساالر، رضا. ... و نترسيم از متن، 120 متن تالیفي براي زبان کنکور. تهران: شبقره، 89، 
208 ص 

* قطع: وزیري
* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي

* موضوع درسي: زبان هاي خارجي
* كلمات كليدي: آزمون زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، متن درک مطلب

* چكيده: تسلط بر محتواي کتاب درسي، »الزم« است اما »کافي« نیست. این الزم براي کافي 
شدن سه چیز مي خواهد: تمرین، تمرین و تمرین. کتاب حاضر داراي 80 متن تألیفي درک مطلب است 
و 40 متن تألیفي کلوز دارد. این متن ها با متن هاي »سراسري« و »آزاد« چند سال اخیر، هم از نظر 
فرم و محتوا و هم از نظر نوع طراحي تست ها کاماًل شبیه سازي شده اند. حاشیه نویسي هاي این کتاب 

»تکنیك« هایي را آموزش مي دهند که به هر چه بهتر یادگیري دانش آموزان کمك مي کنند.

168. کمیته تالیف انجمن علمي معلمان زبان انگلیسي استان خوزستان.
Anjoman: self- study workbook on Pre- university English book 

 اهواز: مهزیار، 89، 173 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: پیش دانشگاهي
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، دوره متوسطه

* چكيده: کتاب خودآموز و کتاب کار زبان انگلیسي پیش دانشگاهي داراي 8 فصل است. هر فصل از 
کتاب به قسمت هایي تقسیم شده است. تشریح کامل دروس، توضیح نکات مهم، حل تمرینات کتاب 
و گرامر. همچنین مناسب با درس پیشرو و براي هر قسمت، پرسش هاي گوناگوني طراحي شده است 
که دربردارندة مبحث اصلي و فرعي درس مي باشد. پایان هر فصل تعدادي آزمون به شیوه آزمون هاي 
هماهنگ آموزش وپرورش، به عالوه چند آزمون کنکور سال هاي قبل طراحي شده است. کتاب داراي 

CDآموزشي مي باشد.
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169. کمیته تالیف انجمن علمي معلمان زبان انگلیسي.
Anjoman: self- study workbook on high School English book1

اهواز:  مهزیار، 88، 156 ص 
* قطع:  وزیري

* پاية تحصيلي: اول متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب کار، خودآموز، آزمون و تمرین

* چكيده: این کتاب 9 درس دارد و در پایان درس هاي سوم و چهارم یك آزمون، در پایان درس 
هشتم یك آزمون و پس از درس نهم سه آزمون پیاپي آورده شده است. نویسنده هدف از تألیف آن را 
آمادگي بیشتر دانش آموزان پایة اول متوسطه در یادگیري زبان انگلیسي پرداخته است. معناي کلمات 

هر درس در پایان آن آمده و نکات دستور زباني به فارسي توضیح داده شده است.

170. کمیته تالیف انجمن علمي معلمان زبان انگلیسي استان خوزستان.
Anjoman: self- study workbook on high School English book 2

اهواز:  مهزیار، 89، 138 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: دوم کلیه رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي:  زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي 

* چكيده: نگارنده در کتاب حاضر ابتداي هر فصل مطالب و مفاهیم کتاب درسي را بیان کرده و 
سپس تمریناتي را جهت یادگیري بهتر مطالب آورده است. کتاب مذکور حاوي 7 درس، سه آزمون 
خودآزمایي و دو آزمون جامع است. هم چنین کتاب حاوي CD آموزشي جهت درک مطالب و آموزش 

صحیح تر مي باشد.
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171. کمیته تالیف انجمن علمي معلمان زبان انگلیسي استان خوزستان
 Anjoman: self- study   workbook on high School English book 3

اهواز: مهزیار، 88، 151 ص 
* قطع: وزیري

* پاية تحصيلي: سوم کلیة رشته هاي متوسطه
* موضوع درسي: زبان هاي خارجي

* كلمات كليدي: زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي متوسطه

* چكيده: کتاب حاضر مجموعه اي از سواالت طبقه بندي شده درس به درس و منطبق بر امتحانات 
نهایي و انگلیسي سوم دبیرستان در 6 درس است و در هر درس: واژگان، نکات گرامري، دستوري با 
ذکر توضیحات آمده است و دانش آموزان را در زمینه ي یادگیري دستور زبان یاري مي کند. به عالوه 
در پایان هر درس سواالت چهار گزینه اي و در پایان کتاب یك آزمون نهایي آمده است. کتاب حاوي 

CD آموزشي مي باشد.



عنوان
پاية تحصيلي
پديد آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
موضوع درسى 
درهمكرد نام ناشر و عنوان
نام و نشانى ناشران

نمـــــايه ها
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عنوان
آرایه هاي ادبي سال سوم متوسطه )قالب هاي شعر، بیان و بدیع(

رشتة ادبیات علوم انساني 001
آزمایشگاه شیمي دبیرستان مرآت 002

آزمایشهاي شیمي کتاب سال اول دبیرستان 003
آزمون هاي جامع انگلیسي )عمومي()کلیة رشته ها(ویژة داوطلبان 

ورود به دانشگاه 004
آشنایي با نجوم و کیهان شناسي 005

آمادگي براي المپیاد نجوم و اختر فیزیك 006
آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي شده 
آموزش  رشته ها:  کلیة  دبیرستان-  دوم  )2(سال  انگلیسي 

گام به گام به روش پرسش و پاسخ 007
آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي شدة 
آموزش  رشته ها:  کلیة  دبیرستان-  اول  سال   )1( انگلیسي 

گام به گام به روش پرسش و پاسخ 008
آموزش و آزمون روان شناسي 009

آموزش و تربیت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در قران 
راهکار هاي ارتباطي و مهارت هاي اخالقي و معنوي در روابط 

انساني 010
آموزش و یادگیري ریاضیات )2(011

آموزش و یادگیري ریاضیات 012
ریاضي-  ادبیات3 رشته  آموزشي  )کتاب کمك  ادیب  ادبیات 

تجربي(013
ادبیات اسالمي )2(: پیش دانشگاهي رشته هاي علوم انساني، 

علوم و معارف اسالمي 014

ادبیات فارسي )1(سال اول دبیرستان 015
ادبیات فارسي )3(سال سوم آموزش متوسطه رشته هاي ادبیات 

و علوم انساني- علوم و معارف اسالمي 016
ادبیات و علوم  ادبیات فارسي )3(سال سوم دبیرستان )رشتة 

انساني(017
ادبیات فارسي )2(سال دوم دبیرستان کلیة رشته ها 018

ادبیات فارسي )3(سال سوم متوسطه رشته ریاضي و تجربي 
019

ادبیات فارسي 2 سال دوم دبیرستان )نظري، فني و حرفه اي، 
کاردانش(020

استاد فرشچیان 021
الفباي اکولوژي جمعیت 022

الفباي المپیاد نجوم واختر فیزیك 023
الکتریسیته و فیزیك گرما 024

امام موسي صدر 025
انس با قرآن کریم: قرائت و درک تدریجي معناي آیات قرآن 

کریم 026
انس با قرآن کریم: قرائت و درک تدریجي معناي آیات قرآن 

کریم 027
آموزش  رشته ها:  کلیة  دبیرستان-  سوم  )3(سال  انگلیسي 

گام به گام به روش پرسش و پاسخ 028
انگلیسي پیش دانشگاهي )1(029
انگلیسي پیش دانشگاهي )2(030

اهل بیت )ع(031
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با هم فکر کردن: کندوکاو فلسفي براي کالس 032
باغ ایراني 033

بانك سواالت چند گزینه اي المپیاد نجوم بیش از 1300 تست 
به همراه پاسخ 034

بخشندة اهل بیت: زندگي نامة امام جواد )علیه السالم(035
بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي 036

بهشت سعادت در سراچه دل 037
پرسش هاي امروز جوانان 038
پرسش هاي امروز جوانان 039
پرسش هاي امروز جوانان 040
پرسش هاي امروز جوانان 041

پرسش هاي چهارگزینه اي مرآت- فیزیك سوم دبیرستان علوم 
تجربي 042

ریاضي و  فیزیك 3، سوم  پرسش هاي چهارگزینه اي مرآت، 
فیزک 043

پرسش هاي چهارگزینه اي مرآت/ انگلیسي پیش دانشگاهي 044
پیامبر اسالم )ص(045

تاریخ ادبیات ایران و جهان )1(سال دوم آموزش متوسطه 046
تاریخ ادبیات ایران و جهان )2(سال سوم متوسطه رشته هاي 

علوم انساني 047
تاریخ ایران و جهان )1(سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني 048

تاریخ ایران و جهان )2(سال سوم متوسطه »رشتة ادبیات و 
علوم انساني« 049

ترانه هاي عامه فارسي 050
تربیت 051

تربیت زیبایي شناسي )با تاکید بر آراء برودي(052
توحید مفضل ) نگاهي موحدانه به شگفتي هاي آفرینش(053

توسیدید: مورخ یونان باستان 054
جاده ابریشم 055

جاذبه هاي عرفان اسالمي براي نسل جوان 056
جریر طبري 057

جغرافیا )2(سال سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني 058
جغرافیاي تاریخي کوفه 059

جغرافیاي جامع شامل آموزش کامل مباحث کتاب درسي در 
قالب ایستگاه هاي درس و نکته 060

جغرافیاي کنکور 061
جمعیت شناسي در برنامه ریزي آموزشي 062

جوان، دین، سیاست 063

چلچراغي در تاریکي 064
حجاب و عفاف 065

حسابان )کتاب کار(066
حسابان سال سوم ریاضي فیزیك 067

خداشناسي 068
خرمشهر 069

خواجوي کرماني 070
داستان انرژي هسته اي 071

در آمدي بر نجوم و کیهان شناسي 072
درآمدي بر نظریه دولت در اسالم 073

درفش ایرانیان 074
درک متن به زبان ساده 075

درک مطلب انگلیسي کنکور 076
دریا دریا 077

روان شناسي براي بهتر زیستن: شامل کاوش هاي روان شناسي 
در یادگیري پایدار، حافظه برتر 078

روان شناسي سال سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني 079
روان شناسي کنکور 080

روان شناسي ویژه داوطلبان کنکور و دانش آموزان سوم انساني 
شامل آموزش کامل مباحث کتاب درسي در قالب ایستگاه هاي 

درس و نکته.. . 081
زبان فارسي )3(سال سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني 082

زبان اندیشه ویژه پیش دانشگاهي و کنکور 083
زبان انگلیسي )1(سال اول دبیرستان 084
زبان انگلیسي )2(سال دوم دبیرستان 085
زبان انگلیسي )3(سال سوم دبیرستان 086

زبان انگلیسي 2: مجموعه سواالت درس به درس و طبقه بندي 
شده زبان سال دوم دبیرستان 087

زبان انگلیسي جامع کنکور 088
زبان انگلیسي سال سوم دبیرستان و پایه هاي مرتیط شامل 

آموزش کامل 089
زبان فارسي )1(سال اول دبیرستان نظري، فني و حرفه اي، کارو 

دانش 090
زبان فارسي )3(انساني سال سوم دبیرستان 091

زبان فارسي )3(سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي- ریاضي 092
زبان فارسي )2(سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري، فني و 

حرفه اي، کاردانش 093
زبان کنکور پیش دانشگاهي و زبان3  094
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زبان و ادبیات فارسي )2(دورة پیش دانشگاهي 095
زیست شناسي و آزمایشگاه )1(سال دوم دبیرستان 096

ژئوپلیتیك تاریخي ایران 097
ژنتیك مندلي 098

ساختار حکومت در اسالم 099
سرگرمي هاي ریاضي، جلد2  100

سفر در زمان: آشنایي با برخي از مفاهیم فیزیك نوین و شناخت 
جهان 101

سوال هاي انگلیسي )1(اول دبیرستان 102
سوال هاي انگلیسي )2(دوم دبیرستان 103

سوال هاي انگلیسي 1و2 پیش دانشگاهي 104
سوال هاي انگلیسي 3 سوم دبیرستان 105

شاره ها، حرارت و نور 106
شهید مفتح 107

شیخ طبرسي 108
شیخ طوسي 109

شیمي )1(سال اول دبیرستان 110
طاهریان 111

عقاید تشیع 112
عالمه حسن زاده آملي 113

علي، عشق خوش سوداي ما/ در سیرت امیرالمومنین علي )ع(114
عسگري  حسن  امام  نامة  زندگي  سامرا:  در  خورشید  غروب 

)علیه السالم(115
فرهنگ اصطالحات، واژه ها و شخصیت هاي تاریخي جهان 116

فرهنگ عربي- عربي: المعجم االبسط 117
فرهنگ نامه ي دایناسورها )شناخت نامه جامع دایناسور هاي ایران 

و جهان(118
فطرت و دین 119

فلسفه اسالمي و غربي 120
فیزیك )1(  و آزمایشگاه سال اول دبیرستان 121

فیزیك )2( پیش دانشگاهي »رشتة ریاضي و فیزیك« 122
فیزیك )2( پیش دانشگاهي »رشتة علوم تجربي« 123

دبیرستان  دوم  سال  کار«  »کتاب  آزمایشگاه  و   )2( فیزیك 
)رشته هاي علوم تجربي- ریاضي و فیزیك( 124

علوم  )رشتة  دبیرستان  سوم  سال  آزمایشگاه  و   )3( فیزیك 
تجربي( 125

فیزیك )3( و آزمایشگاه سال سوم متوسطه رشتة ریاضي و 
فیزیك 126

فیزیك 1، مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي قابل استفاده 
براي دانش آموزان سال اول دبیرستان 127

فیزیك پیش دانشگاهي)2(  128
فیزیك پیش  دانشگاهي1  129

 The Physics فیزیك فانتزي: 114 سوال برگزیده از مجلة
دبیرستان،  )راهنمایي،  مقاطع  کلیه  استفاده  قابل   teacher

پیش دانشگاهي(130
فیزیکدانان بزرگ )مجلد دوم( 131

قدرت تفکر: راهي به سوي آفرینش 132
قهستان )خراسان جنوبي(133

کار آزمون فیزیك 2 و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان: شامل 
پرسش هاي موضوعي،  پاسخ نامة تشریحي و.. . 134

کاربرگ مرآت انگلیسي 1، اول دبیرستان 135
کاربرگ مرآت، انگلیسي 2، دوم دبیرستان 136
کاربرگ مرآت، انگلیسي 3، سوم دبیرستان 137
کاربرگ مرآت، هندسه 2، سوم دبیرستان 138

کارگاه روش ترجمه: عربي- فارسي؛ فارسي- عربي 139
کاروانسرا در ایران 140

کتاب کار انگلیسي 1: سال اول دبیرستان شامل آموزش مفاهیم 
دروس، تمرین هاي متنوع 141

کتاب کار انگلیسي 2: سال دوم دبیرستان شامل آموزش مفاهیم 
دروس 142

کتاب کار ریاضیات )2(سال دوم متوسطه 143
کتاب کار علوم زیستي و بهداشت سال اول دبیرستان 144

کتاب کار و تمرین پژوهش )جلد 1،2،3( 145
کندو کاوي در مفهوم آنتروپي 146

گفتگو با نوه ام درباره جنگ جهاني اول 147
گنجینه سواالت امتحانات نهایي 1 اول دبیرستان 148
گنجینه سواالت امتحانات نهایي 2 دوم دبیرستان 149
گنجینه سواالت امتحانات نهایي 3 سوم دبیرستان 150

گنجینه سواالت امتحانات نهایي پیش دانشگاهي 1 و 2 151
گنجینة المپیاد فیزیك ویژه دانش آموزان المپیاد هاي علمي 152

مباني اخترشناسي 153
مجموعه طبقه بندي شده زبان و ادبیات فارسي کنکور دوم، 
سوم و پیش دانشگاهي: 2800 سوال شامل مشاورة درسي ویژة 
دانش  آموزان رشته هاي ادبیات و علوم انساني- علوم و معارف 

اسالمي 154
معاد 155
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معلم یار دین و زندگي1  156
مهارت هاي یادگیري و مطالعه ویژة دانش آموزان دورة راهنمایي 

و پایة اول دبیرستان 157
میرزاي شیرازي 158

نبوت 159
نقاشي روي سفال با مداد رنگي 160

نمایشنامة آسمان و زمین 161
نوجوانان قهرمان 162

واژه نامه جامع زبان انگلیسي دوره دبیرستان )پیش دانشکاهي(163
والیت فقیه: مباني، ادله و اختیارات 164

وینستون چرچیل: نظامي و نویسنده و دولتمرد بریتانیایي 165
هوش عاطفي در محیط کار: )بهداشت رواني کار(166

... و نترسیم از متن، 120 متن تالیفي براي زبان کنکور 167
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
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المپيادي ها
152 ،005

اول متوسطه
 ،110 ،102 ،090 ،084 ، 064 ،050 ،015 ،008 ،004 ،003

169 ،162 ،157 ،148 ،145 ،144 ،141 ،135 ،127 ،121

اول و دوم متوسطه رياضي
100

اول، دوم و سوم كلية رشته هاي 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

اول، دوم و سوم متوسطه انساني
113

پيش دانشگاهي
 ،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

پایة تحصیلي
168 ،167 ،163 ،160

پيش دانشگاهي تجربي
123

پيش دانشگاهي رياضي
122

پيش دانشگاهي و معلم
153

دانشجويان مراكز تربيت معلم
 ،119 ،117 ،099 ،078 ،068 ،064 ،052 ،022 ،012 ،005

165 ،164 ،159 ،155

دوم كليه رشته هاي 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

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

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

171

سوم متوسطه انساني
082 ،081 ،079 ،049 ،017 ،016 ،009 ،001

سوم متوسطه تجربي
125 ،098 ،042

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

سوم متوسطه رياضي و تجربي
092

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

والدين
010
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پدیدآورندگان
آتشکار، ابراهیم 003
آزادگان، عزیزاله 134

آسمند، علي 020
آقاخاني، ایوب 161
آقاسي، ساعد 154

آقا محمدي، امیر 106
اسکندري، محبوبه 077

اشرفي، شهناز 090
اصغري تاري، محسن 018, 095

اصالني، محمدرضا 025
افتخاري، یداهلل 019
اقبالي، سوسن 103

اکبري شلدره اي، فریدون 017
الس، مارک 024

امیري، حمیدرضا 143
اناري، شهاب 075

بابا یوسفي، سعید 089, 163
بابالو، داود 030

بابایي ابوسرایي، ایرج 078
بازقندي، ابراهیم 123

بازوبندي، محمدحسن 061
باقري، احمد 105

باي،  یارمحمدي 097
بایرامي، محمدرضا 115

بدیعي، رامین 121, 122, 123 
بن عمر، مفضل 053
بهرام پور، محمد 023

بهرامیان،  حسن علي 007، 008، 028
بیژن زاده، محمدحسن 011، 012

پاشازانوس، احمد 117
پایداري، کوشا 022
پروست، آنتوان 147

پزشك، منوچهر 054
پورامیني، محمدباقر 045

پورباقریان، احمد 092, 093
پوروهاب، محمود 107

پیروي، اکبر 031
تا، نگوک چاو 062

تشکري، نرگس 108
تك روستا، اشرف 009

تکمیل همایون، ناصر 055
جبرئیلي، محمدصفر 112

جعفرزاده، حسین 087
جمعي از دبیران 148, 149, 150, 151

جوزقي، سعید 015
جوکار، احمد 128

جهان بزرگي، احمد 073
چایلدز،  اي، اچ 071

چراغ چشم، عباس 051
حاجي حسیني، محمدعلي 002

حجت، مریم 156
حیدرنتاج، وحید 033

حیدري ملك میان، فر یدون 109
حیدري،  غالم 069
حیدري، شهره 124

خالصي زاده، شکوفه 047
خسروي، عرفان 118

خواجه نصیر طوسي، احمد131
خواجه نصیر طوسي، سهیل131

دپارتمان علمي مرآت 135, 136, 137, 138
درستي، غالمرضا 082
درگاهي، حسین 037

دژکام، علي 120
دوک، رابین سانتس 054

دهقان طرزجاني، ناهید 079
دیباجي، محمدعلي 038, 039, 040، 041

ذوقي  بي تا، طاهره 116
ذهبي، محمودرضا 129

رباني گلپایگاني،  علي 119
رحیمي، عباس 063

رشتچي، مژگان 032
رضایي، محمد مهدي 053
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رضایي، منیره 052
رضایي فر، مریم 083

رضوي قمي، رضا 130
زارع، جلیل110 

زنگوئي، مهدي 133
سادات سرکي، سیدمجتبي 127

ساداتیان،  علي اکبر 042
ساالري، محمدرضا 036

ستوده، ناصر 152
سرابي دانش، سعید 125

سعیدي، علي 010
سویزي، مهري 056

سیف، هادي 064
شاکرین، حمیدرضا 155
شاه علي، غالمرضا 072
شعباني، ابوالقاسم 066
شهرتاش، فرزانه 032

شیرازي،  رضا 035
شیشه براصفهاني، نیلوفر 081
صدیقي مسعود، سیامك 029

صفائي، ناهید 162
ضرغامیان، مهدي  147

طلوعي، وحید 057
طهراني موید، آرمیتا 102، 104

عابدي نژاد، امین 159
عبداللهي، مهدي 068

عبداله میرزائي، رسول 146
عربلو، احمد 070

عزلتي مقدم، فاطمه 065
عزیزي، مریم 158

عظیم لو، فاطمه 153
عظیمي، اعظم 144

علیزاده  کوشکي، حجت اهلل 006
عیوض نیا، مجتبي 043
غفاري، محمدرضا 101

غالمي، صمد 034
فتحي، سپیده 160

فرحناک، شعله 096
فروتن، فریدون 114

فضلي خاني، منوچهر 145
فقیهي زاده،  عبدالهادي 139

قاسمي، فریده 014, 046
قرباني، نوراله 141, 142

قنبري، عبداهلل 004
قنوات، عبدالرحیم 059

کاظم پور، مریم 016
کاظمي، کاظم 001

کرامتي، محمدرضا 062
کروپر،  ویلیام ه 131

کریم زاده، شهرام 044
کم، فیلیپ 032

کمیته تالف انجمن علمي معلمان زبان 
انگلیسي استان خوزستان 168, 169, 

171 ،170
کیاساالر، رضا 094, 167

گروه مولفان 126
گریبین، جان و مري 101

گودرزنیا، محدثه 021
لوئیس، باربارا 162

ماسینیون، لویي 059
متین، پیمان 074

محمدي روزبهاني، کیانوش 157
محمدي نیا رودسري، بهاره 005

مرادي هرندي، پروین 048
مصطفوي، شبنم 080

معاونیان، محمد تقي 071
معتمدي، شادي 067

معتمدي، کامران 076, 084, 085, 086, 
088

معصومي، بهرام 050
مالمحمدي، مجید 113

ملك محمدي، محمدرضا 091
ملك مرزبان، مهسا 165

موریسون، ایان 005, 072
موسوي، رضا 013
مهري، فرشید 049

ناجي، محمدرضا 111
ناطقي، اکرم 060

نجفي،  مصطفي 058
نصري، ابوذر 098

نوري امام زاده اي، اصغر 166
وادرلیند، پاول 100

وکیل، مسعود 026, 027
هادوي تهراني، مهدي 164

هادي زاده کاخکي، سعید 140
هاوگن، برندا 165

همایون، لطف اهلل 100
یحیي، هارون 132

یوسفي، حیات اهلل 099
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ناشران
آفرينگان

147

ارسطو
116

ارم شيراز
072

اعتدال
010

الگوي توسعة نمونه
127

امتحان
028 ،008 ،007

ايالف
077

بين المللي گاج
 ،088 ،086 ،085 ،084 ،076 ،030 ،029

128 ،110 ،091

پيشروان
134 ،075 ،009

تمثيل
078

جمال
063 ،053

خيلي سبز
098 ،080 ،066 ،061

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

شهيد  دبيري  تربيت  دانشگاه 
رجائي

146

دانشگاه تهران
062

دريافت
129

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

كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
علوم انساني دانشگاهها )سمت(

139 ،059 ،036

شبقره
167 ،094

شهر تاش
032

شورا
145 ،071

ضريح آفتاب
156 ،087 ،083

طاليي
118

علمي كالج
003
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فاطمي
153 ،131 ،106

فني ايران
162

ققنوس
165 ،054

كادر
067

كاراپيام
114

و  كودكان  فكري  پرورش  كانون 
نوجوانان

064

كانون گسترش علوم
105 ،104 ،103 ،102

كانون انديشه جوان
 ،112 ،099 ،073 ،068 ،051 ،045 ،031

164 ،159 ،155 ،120 ،119

كانون فرهنگي آموزش
163 ،154 ،130 ،060

كتاب آوا
078

گل واژه
 ،046 ،019 ،018 ،016 ،015 ،014 ،001
 ،090 ،082 ،079 ،058 ،049 ،048 ،047

126 ،123 ،122 ،121 ،095 ،093 ،092

مبتكران
157 ،134 ،075 ،009

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

161

مرآت دانش
 ،137 ،136 ،135 ،044 ،043 ،042 ،002

138

مزيناني
096

منادي تربيت
160 ،132 ،056 ،052

مهزيار
 ،170 ،169 ،168 ،151 ،150 ،149 ،148

171

موسسه بوستان كتاب
065

موسسه علمي رزمندگان
 ،142 ،141 ،125 ،124 ،020 ،017 ،004

152 ،144

موسسه فرهنگيـ   هنري جهان كتاب
101

انتشاراتي  و  فرهنگي  موسسه 
مرجع كنكور

104 ،103 ،102

موسسه فرهنگي هنري دانش  پذير
012 ،011

نداي دانش گستر
048 ،001

نوآور
013

نوشته
166

نيستان
089 ،037،081
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کلمات کلیدي
آب و هواي پاکیزه 003

آرایه هاي ادبي 016, 017, 018, 019, 
082

آزادي 063
آزمایش 003, 125

آزمایشگاه 002, 096, 121, 126, 134
آزمون 048, 095

آزمون زبان انگلیسي 167
آزمون و تمرین 001, 004, 007, 011, 

 ,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
آفرینش 053

آلودگي هوا 060
آموزش ادبیات فارسي 013, 014, 015, 
154 ,050 ,047 ,046 ,019 ,018 ,016

آموزش انگلیسي 137
آموزش تاریخ 033, 049, 055, 069, 

140 ,133 ,074
آموزش جغرافیا 022, 058, 059, 060، 

061
آموزش دیني 026, 027, 038, 039, 159

آموزش روان شناسي 079, 081
آموزش ریاضي 012, 066, 067, 100, 

143 ,138
آموزش زبان انگلیسي 004, 007, 008, 

 ,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 090, 091, 092, 

093
آموزش زیست شناسي 096, 098، 144

آموزش شیمي 002, 003, 110
آموزش علوم تجربي 118، 146

آموزش فارسي 082
آموزش فعال 143

آموزش فیزیك 023, 042, 043, 121, 
 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122

153 ,152 ,131 ,130
آموزش گام به گام 028

آموزش نجوم 072
آموزش هنر 160

آموزش هاي قرآني 010, 037، 119
آنتروپي 146

آیت اله حسن زاده آملي 113
ابزارهاي تفکر 032

ابزارهاي رصدي 023
ابوجعفر محمد بن حسن طوسي 109

اپتیك 152
اجراي نمایش 161

احادیث 037
احادیث معارف اسالمي 119

اختر فیزیك 023
اختالل رواني 080

ادبیات پایداري 020
ادبیات جهان 020

ادبیات داستاني معاصر 020
ادبیات فارسي 017, 048, 095

ادبیات نوجوانان 021, 038, 039, 040, 
165 ,162 ,161 ,147 ,070 ,054 ,041

ادراک زیبایي شناسي 052
 استدالل 138

اسالم 010, 037, 038, 039, 040, 041, 
112 ,077 ,068

اسالم و بهداشت رواني 036
اسالم و دولت 073, 099, 164
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اسالم و سیاست 099
اشخاص مشهور 116

اصول دین 155
اکوسیستم جمعیت 022

اکولوژي 022
القاي الکترومغناطیس 042، 043

الکترومغناطیس 152
الکتریسیتة ساکن 042، 043

الکتریسیته 127
الگوي راهبردي 105

المپیاد علمي 152
المپیاد فیزیك 106

امام اول 114
امام خمیني)ره( 164
امام صادق)ع( 053

امام موسي صدر 025
امام نهم 035

امام یازدهم 115
امامان شیعه 035

امامت 040
امامت در ترجمه 139

اندازه گیري 124, 126, 134
انرژي 127

انرژي اتمي 071
انقراض 118

انگلستان 165
انگیزش و هیجان 078

اوزان و مقادیر 002
اهل بیت 031

اهل سنت 112
باغ آرایي 033
باغ ایراني 033

بانك پرسش 110
بانك سؤاالت 008

بدن انسان 010
برق 024

برنامه ریزي 157
برنامه ریزي آموزشي 062

برودي 052

بزرگان شیعه 051
بعثت سیرة محمد 045

بنادرایران 069
بهداشت رواني کار 166

پاسخ 095، 129
پاسخ  نامة تشریحي 008, 014, 015, 
 ,080 ,079 ,061 ,047 ,046 ,044

 ،123 ,122 , 121 ،093  ,092  ،090
151 ,128

پرچم ها 074
پرسش چهارگزینه اي044, 081

پرسش مفهومي 096
پرسش و پاسخ 003, 008, 009, 013, 

 ,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

پیامبر اسالم 045
پیکرتراشي 064

تابش الکترومغناطیسي 006
تابع 143

تاریخ 147
تاریخ ادبیات 014, 016, 018, 019, 046

تاریخ اسالم 059, 109, 114
تاریخ ایران 074, 097, 111

تاریخ ایران و جهان 049
تاریخ باغ سازي 033

تاریخ زمین 118
تاریخ علم 131
تاریخ نقد 050

تاریخ نویسان 054
تاریخ و نقد 048

تاریخ نویسان ایراني 057
تأمین انرژي 071

تجارت جهاني 055
تحلیل داده ها 062

تحول ستاره ها 034

تربیت اسالمي 051
تربیت دیني 031, 035, 036, 045, 056, 
 ,115 ,114 ,112 ,099 ,077 ,065 ,063

155 ,132 ,119
تربیت زیبایي شناسي 052

تربیت دیني 053
ترجمة عربي 139
ترجمه قرآن 026
ترکیب رنگ 160

ترکیب هاي وصفي و اضافي 139
ترمودینامیك 146

ترمودینامیك 024, 043, 152
تست کنکور 058,  061, 091

تست هاي طبقه بندي شده 080
تعالیم اسالم 132

تعلیم و تربیت 010
تعلیمات دیني 156

تمرین تکمیلي 028
تمرین و مسئله 100

تمرین ها 011
تنوع زیستي 022

توحید 053
توصیف آماري 062

جاده ابریشم 055
جدول تناوبي 002

جرم 023
جریان 024

جریان هاي الکتریکي 042, 043
جغرافیاي تاریخي 059, 133

جمعیت شناسي 062
جملة نمونه 141

جمله هاي اسمیه و فعلیه 139
جنگ جهاني اول 147
جنگ جهاني دوم 165

جوانان و اسالم 056
چارت و جدول آموزشي 081

چگالي 023, 130
حافظه 078
حجاب 065
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حدیث طوبي 037
حرکت شناسي 124, 134

حسابان 066, 067
حسن بن علي عسگري 115
حکومت اسالمي 099, 164

حل مسئله 012
خاطرات 147

خداشناسي 053, 068, 077
خراسان جنوبي 133

خرده سنگ ها 153
خرمشهر 069

خلفاي عباسي 111
خلیج فارس 069
خود شناسي 056
خودآزمایي 017

خودآموز 169
خودارزیابي 123
خودشناسي 077

خورشید 034, 153
خیال ورزي 050

داستان 108
داستان علميـ  تخیلي 101

داستان هاي فارسي قرن 14    021
دایناسورها 118
درس نامه 081

درفش کاویاني 074
درک مطلب 004, 075, 084

دستور زبان 019, 030, 082, 083, 085, 
 ,103 ,094 ,093 ,092 ,091 ,090 ,089

151 ,149 ,148
دستور زبان عربي 139

دفاع مقدس 161
دما و گرما 127
دنباله دارها 153

دورة متوسطه001، 095, 168
دیرینه شناسي 022

دینامیك 124
دیوان ساالري 111
ذات و ماهیت 132

راه دریایي 055
راه و رسم زندگي 037

راهنماي آموزش 087, 095، 168,
راهنماي آموزشي 004, 009, 011, 027, 029, 
 ,089 ,087 ,086 ,085 ,084 ,079 ,048 ,030

 ,156 ,149 ,148 ,142 ,125  ،095  ,094
171  ,168  ,167

راهنماي آموزشي آزمون ها 129
راهنماي آموزشي متوسطه 170

راه هاي ایران 055, 140
رشد 080

رنگ آمیزي سفال 160
روان شناسي 009, 038, 039, 040, 041

روانشناسي اسالمي 036
روان شناسي عملي 078
روش حل مسئله 127

رویکرد دریافت هنري 052
ریاضیات 011

زبان انگلیسي 168, 170, 171
زبان شناسي 090
زبان عربي 027

زمین 034
زندگي نامه 020, 021, 025, 035, 057, 
 ,115 ,114 ,113 ,109 ,108 ,107 ,064

165 ،162 ,158 ,131
زنگ تفریح 002
ژئوپولیتیك 097

ژنتیك 098
سؤاالت امتحان نهایي 110
سؤاالت امتحاني 008, 150

سؤاالت طبقه بندي شده 007, 087, 
154 ،104

سؤاالت کنکور 088
076    Cloze test سؤاالت کنکور

سؤال هاي استاندارد 105
سؤال هاي برنامه ریزي شده 102

ستارگان 006, 023, 072
سرگذشت نامه 054

سرگرمي ریاضي 100

سفر در زمان 101
سفرة نور 077
سفرنامه 020

سالمت رواني 080
سواالت هماهنگ کشوري 058

سوخت سنگواره اي 071
سیارات 153

سیارک ها 153
سیاست جغرافیایي 097

شاعران ایراني 070
شخصیت 036

شعر عامه فارسي 050
شعر فارسي. 070
شکست نور 127

شناخت محیط کار 166
شهید مفتح 107

شیخ طبرسي 108
شیخ طوسي 109

شیعه 112
شیعیان لبنان 025

شیمي 002
طاهریان 111

طالي سیاه 003
عباسیان 115

عدل الهي 159
عرفان 056
عفاف 065
عقل 132

علم نظریه اي 131
علما و مجتهدان 107
علي اکبر صنعتي 064

علي بن ابي طالب 114
عناوین پژوهشي 145

فرایند هاي هژمونیك 097
فرایندهاي شناختي 080

فرقه ها 112
فرقه هاي مذهبي 116

فرهنگ اصطالحات  116
فرهنگ ایران 033
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فرهنگ عربي- عربي 117
فرهنگ و هنر 020

فرهنگ نامه 118
فضل بن حسن طبرسي 108

فطرت 119
فعالیت پژوهشي 145
فعالیت تکمیلي 144

فلسفة اسالمي 120, 132
فلسفة غرب 120

فلسفه 012
فلسفه براي کودکان 032

فهرست واژگان 088
فیزیك 072, 129, 134

فیزیك دانان 131
قالب هاي سنتي ترانه 050

قانون تناوب 098
قرائت قرآن 026

قرائت و ترجمة قرآن کریم 027
قهرمانان 162
قهستان 133

کلمات معرب 117
کار و انرژي 124, 126

کاربرگ مدیریت کالسي135, 136
کاروانسرا در ایران 140

کتاب درسي 009, 084, 085, 086
کتاب کار 144, 169

کرة سماوي 006
کلوزتست 004

کندوکاو مشترک 032
کوفه 059

کهکشان 034
کیهان شناسي 005, 034,  072

گرما 130
گرما و قانون گازها 124

گروهك فرقان 107
گنجینه اي سؤال 150

لیبي 025
ماتریس 143

ماه 034

مترادف 163
مترادف و متضاد 103

متضاد 163
متن خواني 075

متون درک مطلب 076, 167
مثلثات 143

مجتهدان و علما 073, 109, 113
مجموعه ها 068

محمد بن جریر طبري 057
محمدبن علي 035

محمود فرشچیان 021
مدرسة موفق 136

مدل هاي جغرافیایي 060
مرتضي مطهري 031, 045, 051, 068, 

159 ,155 ,120 ,112
مرجع دیني و سیاسي 025

مسائل 011
مسائل کاربردي 067

مسائل و تمرین ها 106
مسابقة فیزیك 152

مسابقه ها 106
مشکالت روانيـ  اجتماعي 078

مطالعه و فراگیري 157
معاد 155

معاني و بیان 001
معرفت شناسي 120
معماري سنتي 140

معمرقذافي 025
معني لغات 016

مفسران شیعه 108
 مکاتب سیاسي 116

مکانیك 152
مکانیك کوانتومي 101

مکانیك منظومة شمسي 006
منحني سرعت 006
منحني نوري 006

منظومة شمسي 034, 072, 153
موقعیت تحصیلي 157

مولکول 130

مهارت خواندن 083
مهارت هاي اجتماعي 166

مهارت هاي زندگي 162
مهارت هاي یادگیري 157

مهدویت 040
میرزاي شیرازي 158

نبوت 031, 159
نجوم 005, 153

نجوم کروي 023
نخست وزیران 165

نسبت عام 101
نسبیت خاص 101

نظریه  دربارة والیت فقیه 073
نقاشان ایراني 021, 064

نمایشنامه فارسي 161
نمودار شبکه اي 049
نواحي ساحلي 060
نواحي قطبي 060

نواحي کوهستاني 060
نواحي گرم و خشك 060

نواحي گرم و مرطوب 060
نور و بازتاب نور 127

نیاز 036
نیروشناسي 134

نیروگاه هسته اي 071
واژگان انگلیسي 083
واژه نامه 116, 117
واژه نامه جامع 163

ئوحي 040
والیت فقیه 040, 063, 073, 099, 164

ویژگي هاي ماده124 
وینستون چرچیل 165

هدایت عامه 159
هندسه 138

هوا 130
هوش عاطفي 166

یادگیري 078
یادگیري مستمر 105

یونان 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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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آفرينگان

147: گفتگو با نوه ام درباره جنگ جهاني اول

ارسطو
تاریخي  واژه ها و شخصیت هاي  فرهنگ اصطالحات،   :116

جهان

ارم شيراز
072: در آمدي بر نجوم و کیهان شناسي

اعتدال
010: آموزش و تربیت اخالقي و معنوي اعضا و جوارح آدمي در 

قران راهکار هاي ارتباطي و مهارت هاي اخالقي

الگوي توسعة نمونه
127: فیزیك 1، مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي قابل استفاده 

براي دانش آموزان سال اول دبیرستان

امتحان
007: آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي 
  :008 رشته،  کلیة  دبیرستان-  دوم  )2(سال  انگلیسي  شده 
آموزش گام به گام همراه با سواالت امتحاني طبقه بندي شدة 
انگلیسي )1(: سال اول دبیرستان- کلیة رشته ها، 028:  انگلیسي 
)3(سال سوم دبیرستان- کلیة رشته ها: آموزش گام به گام به 

روش پرسش و پاسخ.. .

ايالف
077: دریا دریا

بين المللي گاج
029: انگلیسي پیش دانشگاهي )1(، 030: انگلیسي پیش دانشگاهي 
)2(، 076: درک مطلب انگلیسي کنکور، 084: زبان انگلیسي )1(سال 
اول دبیرستان، 085: زبان انگلیسي )2(سال دوم دبیرستان، 086: 
زبان انگلیسي )3(سال سوم دبیرستان، 088: زبان انگلیسي جامع 
کنکور، 091: زبان فارسي )3(انساني سال سوم دبیرستان، 110: 
شیمي )1(سال اول دبیرستان، 128: فیزیك پیش دانشگاهي )2(

پيشروان
به  متن  درک   :075 روان شناسي،  آزمون  و  آموزش   :009
زبان ساده، 134: کار آزمون فیزیك 2 و آزمایشگاه سال دوم 
دبیرستان: شامل پرسش هاي موضوعي،  پاسخ نامة تشریحي و.. 

تمثيل
078: روان شناسي براي بهتر زیستن: شامل کاوش هاي روان شناسي 

در یادگیري پایدار، حافظه برتر

جمال
053:  توحید مفضل ) نگاهي موحدانه به شگفتي هاي آفرینش(، 
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063:  جوان، دین، سیاست

خيلي سبز
061: جغرافیاي کنکور، 066: حسابان )کتاب کار(، 080:  روان شناسي 

کنکور، 098: ژنتیك مندلي

دانش پژوهان جوان
005: آشنایي با نجوم و کیهان شناسي، 006: آمادگي براي المپیاد 
جمعیت، 023:  اکولوژي  الفباي  فیزیك، 022:  اختر  و  نجوم 
الفباي المپیاد نجوم واختر فیزیك، 034: بانك سواالت چند 

گزینه اي المپیاد نجوم بیش از 1300 تست به همراه پاسخ

دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
146: کندو کاوي در مفهوم آنتروپي

دانشگاه تهران
062: جمعیت شناسي در برنامه ریزي آموزشي

دريافت
129: فیزیك پیش  دانشگاهي1

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
033: باغ ایراني، 050: ترانه هاي عامه فارسي، 055: جاده ابریشم،  
069: خرمشهر، 074: درفش ایرانیان، 097:  ژئوپلیتیك تاریخي 
ایران، 111: طاهریان، 133: قهستان )خراسان جنوبي(، 140: 

کاروانسرا در ایران

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(
036: بهداشت رواني با نگرش به منابع اسالمي، 059:  جغرافیاي 
فارسي؛  عربي-  ترجمه:  روش  کارگاه   :139 کوفه،  تاریخي 

فارسي- عربي

شبقره
094: زبان کنکور پیش دانشگاهي و زبان 3، 167: . . . و نترسیم 

از متن، 120 متن تالیفي براي زبان کنکور

شهر تاش
032: با هم فکر کردن: کندوکاو فلسفي براي کالس

شورا
071: داستان انرژي هسته اي، 145: کتاب کار و تمرین پژوهش 

) جلد1، 2، 3(

ضريح آفتاب
083: زبان اندیشه ویژه پیش دانشگاهي و کنکور، 087: زبان 
انگلیسي 2: مجموعه سواالت درس به درس و طبقه بندي شده 

زبان سال دوم دبیرستان، 156: معلم یار دین و زندگي1

طاليي
118:  فرهنگ نامه ي دایناسورها )شناخت نامه جامع دایناسور هاي 

ایران و جهان(

علمي كالج
003: آزمایشهاي شیمي کتاب سال اول دبیرستان

فاطمي
106: شاره ها، حرارت و نور، 131: فیزیکدانان بزرگ )مجلد دوم(، 

153: مباني اخترشناسي

فني ايران
162: نوجوانان قهرمان

ققنوس
054: توسیدید: مورخ یونان باستان، 165: وینستون چرچیل: 

نظامي و نویسنده و دولتمرد بریتانیایي

كادر
067: حسابان سال سوم ریاضي فیزیك

كاراپيام
114: علي، عشق خوش سوداي ما/ در سیرت امیرالمومنین علي )ع(

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
064: چلچراغي در تاریکي

كانون گسترش علوم
102: سوال هاي انگلیسي )1(اول دبیرستان، 103: سوال هاي 
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1و2  انگلیسي  سوال هاي   :104 دبیرستان،  )2(دوم  انگلیسي 
پیش دانشگاهي، 105: سوال هاي انگلیسي 3 سوم دبیرستان

كانون انديشه جوان
031: اهل بیت )ع(، 045: پیامبر اسالم )ص(، 051: تربیت، 
068: خداشناسي، 073: درآمدي بر نظریه دولت در اسالم، 099:  
ساختار حکومت در اسالم، 112: عقاید تشیع، 119: فطرت و 
دین، 120: فلسفه اسالمي و غربي، 155: معاد، 159: نبوت، 

164: والیت فقیه: مباني، ادله و اختیارات

كانون فرهنگي آموزش
060: جغرافیاي جامع شامل آموزش کامل مباحث کتاب درسي 
در قالب ایستگاه هاي درس و نکته، 130: فیزیك فانتزي: 114 
سوال برگزیده از مجلة The Physics teacher قابل استفاده 
کلیه مقاطع )راهنمایي، 154: مجموعه طبقه بندي شده زبان و 
ادبیات فارسي کنکور دوم، سوم و پیش دانشگاهي: 2800 سوال 
شامل مشاور، 163: واژه نامه جامع زبان انگلیسي دوره دبیرستان 

)پیش دانشگاهي(

كتاب آوا
078: روان شناسي براي بهتر زیستن: شامل کاوش هاي روان شناسي 

در یادگیري پایدار، حافظه برتر

گل واژه
علوم  رشته هاي  پیش دانشگاهي   :)\2(\ اسالمي  ادبیات   :014
انساني، علوم و معارف اسالمي، 015: ادبیات فارسي )1(سال اول 
دبیرستان، 016: ادبیات فارسي )3(سال سوم آموزش متوسطه 
رشته هاي ادبیات و علوم انساني- علوم و معارف اسالمي، 018: 
ادبیات فارسي )2(سال دوم دبیرستان کلیة رشته ها، 019: ادبیات 
تجربي، 046:   و  ریاضي  رشته  متوسطه  سوم  سال  فارسي)3( 
تاریخ ادبیات ایران و جهان )1(سال دوم آموزش متوسطه، 047: 
تاریخ ادبیات ایران و جهان )2(سال سوم متوسطه رشته هاي علوم 
انساني، 049: تاریخ ایران و جهان )2(سال سوم متوسطه »رشتة 
انساني«، 058: جغرافیا )2(سال سوم متوسطه  ادبیات و علوم 
سوم  سال  روان شناسي   :079 انساني،  علوم  و  ادبیات  رشتة 
متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني، 082: زبان فارسي )3(سال 
سوم متوسطه رشتة ادبیات و علوم انساني، 090: زبان فارسي )1( 
سال اول دبیرستان نظري، فني و حرفه اي، کارو دانش، 092: 

زبان فارسي )3(سال سوم متوسطه رشتة علوم تجربي- ریاضي، 
093: زبان فارسي )2(سال دوم آموزش متوسطه رشتة نظري، 
)2( فارسي  ادبیات  و  زبان   :095 کاردانش،  حرفه اي،  و  فني 
دورة پیش دانشگاهي، 121: فیزیك )1(  و آزمایشگاه سال اول 
و  ریاضي  )2(پیش دانشگاهي »رشتة  فیزیك  دبیرستان، 122: 
فیزک«، 123: فیزیك )2(پیش دانشگاهي »رشتة علوم تجربي«، 
126: فیزیك )3(و آزمایشگاه سال سوم متوسطه رشتة ریاضي 

و فیزیك

گل واژه
001: آرایه هاي ادبي سال سوم متوسطه )قالب هاي شعر، بیان 
و بدیع(رشتة ادبیات علوم انساني، 048: تاریخ ایران و جهان )1(

سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني

مبتكران
157: مهارت هاي یادگیري و مطالعه ویژة دانش آموزان دورة 

راهنمایي و پایة اول دبیرستان

مبتكران
به زبان  009: آموزش و آزمون روان شناسي، 075: درک متن 
ساده، 134:  کار آزمون فیزیك 2 و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان: 

شامل پرسش هاي موضوعي،  پاسخ نامة تشریحي و.. 

مدرسه
021: استاد فرشچیان، 024: الکتریسیته و فیزیك گرما، 025: 
درک  و  قرائت  کریم:  قرآن  با  انس  موسي صدر، 026:  امام 
تدریجي معناي آیات قرآن کریم، 027: انس با قرآن کریم: 
قرائت و درک تدریجي معناي آیات قرآن کریم، 035: بخشندة 
اهل بیت: زندگي نامة امام جواد )علیه السالم(، 038: پرسش هاي 
امروز جوانان، 039: پرسش هاي امروز جوانان، 040: پرسش هاي 
جریر   :057 جوانان،  امروز  پرسش هاي   :041 جوانان،  امروز 
طبري، 070: خواجوي کرماني، 100: سرگرمي هاي ریاضي، 
شیخ  طبرسي، 109:  شیخ  مفتح، 108:  شهید  جلد 2، 107: 
آملي، 115: غروب خورشید  طوسي، 113: عالمه حسن زاده 
)علیه السالم(،  عسگري  حسن  امام  نامة  زندگي  سامرا:  در 
117: فرهنگ عربي- عربي: المعجم االبسط، 143: کتاب کار 
ریاضیات )2(سال دوم متوسطه، 158: میرزاي شیرازي، 161: 

نمایشنامة آسمان و زمین
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مرآت دانش
پرسش هاي   :042 مرآت،  دبیرستان  شیمي  آزمایشگاه   :002
چهارگزینه اي مرآت- فیزیك سوم دبیرستان علوم تجربي، 043: 
پرسش هاي چهارگزینه اي مرآت، فیزیك 3، سوم ریاضي و فیزک، 
044: پرسش هاي چهارگزینه اي مرآت/ انگلیسي پیش دانشگاهي، 
135: کاربرگ مرآت انگلیسي 1، اول دبیرستان، 136: کاربرگ 
مرآت، انگلیسي 2، دوم دبیرستان، 137: کاربرگ مرآت، انگلیسي 
3، سوم دبیرستان، 138:  کاربرگ مرآت، هندسه 2، سوم دبیرستان

مزيناني
096: زیست شناسي و آزمایشگاه )1(سال دوم دبیرستان

منادي تربيت
  :056 برودي(،  آراء  بر  تاکید  )با  زیبایي شناسي  تربیت   :052
جاذبه هاي عرفان اسالمي براي نسل جوان، 132: قدرت تفکر: 
راهي به سوي آفرینش، 160: نقاشي روي سفال با مداد رنگي

مهزيار
148: گنجینه سواالت امتحانات نهایي 1 اول دبیرستان، 149: 
گنجینه سواالت امتحانات نهایي 2 دوم دبیرستان، 150: گنجینه 
سواالت امتحانات نهایي 3 سوم دبیرستان، 151: گنجینه سواالت 

امتحانات نهایي پیش دانشگاهي1 و 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
065: حجاب و عفاف

موسسه علمي رزمندگان
004: آزمون هاي جامع انگلیسي )عمومي()کلیة رشته ها(ویژة 
داوطلبان ورود به دانشگاه، 017: ادبیات فارسي )3(سال سوم 
دبیرستان )رشتة ادبیات و علوم انساني(، 020: ادبیات فارسي 
کاردانش(،  حرفه اي،  و  فني  )نظري،  دبیرستان  دوم  سال   2
124: فیزیك )2(و آزمایشگاه »کتاب کار« سال دوم دبیرستان 
)رشته هاي علوم تجربي- ریاضي و فیزیك(، 125: فیزیك )3(
و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان )رشتة علوم تجربي(، 141:  

کتاب کار انگلیسي 1: سال اول دبیرستان شامل آموزش مفاهیم 
دروس، تمرین هاي متنوع.. .، 142: کتاب کار انگلیسي 2: سال 
دوم دبیرستان شامل آموزش مفاهیم دروس، 144: کتاب کار 
گنجینة  دبیرستان، 152:  اول  بهداشت سال  و  زیستي  علوم 

المپیاد فیزیك ویژه دانش آموزان المپیاد هاي علمي

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
102: سوال هاي انگلیسي )1(اول دبیرستان، 103: سوال هاي 
1و2  انگلیسي  سوال هاي   :104 دبیرستان،  )2(دوم  انگلیسي 

پیش دانشگاهي

موسسه فرهنگيـ  هنري جهان كتاب
101: سفر در زمان: آشنایي با برخي از مفاهیم فیزیك نوین و 

شناخت جهان

موسسه فرهنگي هنري دانش  پذير
011: آموزش و یادگیري ریاضیات )2(، 012: آموزش و یادگیري 

ریاضیات

نداي دانش گستر
001: آرایه هاي ادبي سال سوم متوسطه )قالب هاي شعر، بیان 
و بدیع(رشتة ادبیات علوم انساني، 048: تاریخ ایران و جهان )1(

سال دوم متوسطه رشتة علوم انساني

نوآور
013: ادبیات ادیب )کتاب کمك آموزشي ادبیات3 رشته ریاضي- 

تجربي(

نوشته
166: هوش عاطفي در محیط کار: )بهداشت رواني کار(

نيستان
037: بهشت سعادت در سراچه دل081: روان شناسي ویژه داوطلبان 
کنکور و دانش آموزان سوم انساني شامل آموزش کامل مباحث 
کتاب درسي در قال، 089: زبان انگلیسي سال سوم دبیرستان و 

پایه هاي مرتیط شامل آموزش کامل
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نام و نشانی ناشران
آفرينگان

تلفن   پ.4-   مبین،  بست  بن  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  خ. 
66413667 ، 66460099 ، تلفن همراه 09126161028

ارسطو
خ. راهنمایي، راهنمایي بیست، پ. 10- تلفن  8796063 ، تلفن 

همراه 09159224320

 ارم شيراز
م. دانشجو، جنب بانك ملي شعبه قدس، مجتمع پزشکي نشاط، 

ط. چهارم- تلفن  6462077 ، 6462058

الگوي نمونه توسعه
فاطمي، خ. فاطمي، خ. چهارم، کوچه رامین، پ. 10- تلفن  

88975293 ، 88975290 ، 88993030

 امتحان
م. انقالب، خ. منیري جاوید، پائین تر از وحید نظري، بن بست 

توحید، پ. 4، واحد 2- تلفن  66482803

ايالف
خ. زند، جنب بانك ملي، شعبه کوثر، پاساژ صاحب الزمان، پ. 3، 
ط. همکف- تلفن  2305640- تلفن همراه 09177023175                                                                                                                                    

بين المللي گاج
خ. انقالب، خ. دانشگاه، پایین تر از خ. روانمهر، پ. 77- تلفن  

6420 ، 6419 ، 66973500

پيشروان
تلفن    -59 پ.  نظري،  وحید  خ.  فخررازي،  خ.  انقالب،  م. 

66954391 ، 8-66954393

تمثيل
خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 61، بلوک 
a، واحد 21- تلفن  66956055 ، تلفن همراه 09123879597

 جمال
خ. معلم، ک. بیست و نه، فرعي نهم، پ. 422- تلفن  7747428 ، 

7746353 ، 7743007- تلفن همراه 09122520250

خيلي سبز
م. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 7، ط. دوم- تلفن  

66465213 ، 66974026

دانش پژوهان جوان
خ. انقالب، خ. شهید وحید نظري، بین خ. اردیبهشت و خ. دوازده 
فروردین، پ. 207، ط. چهارم، واحد 11- تلفن  66485234 ، 

66496363 ، 66498998
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دانشگاه شهيد رجايي
لویزان، خ. شهید شعبانلو- تلفن  9-22970060 ، 22970070

دانشگاه تهران
انتهاي خ. کارگر شمالي، خ. شهید فرشي مقدم )شانزدهم(- تلفن  

66953059 ، 88012080 ، 88012078

دريافت
خ. جمالزاده شمالي، نرسیده به خ. فاطمي، انتهاي ک. نادر، 
 ،  66412785 تلفن    -5 واحد   ،29 پ.  نیلوفر،  ساختمان 

66492189- تلفن همراه 09194577907

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، نبش ک. یگانه، پ. 
229، ط. اول- تلفن  88302482 ، 88821364 ، 88315237

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
)سمت(

تلفن   سمت-   2 شماره  فروشگاه  ابوریحان،  خ.  انقالب،  م. 
66405678 ، 66417857 ، 44246116

شبقره
م. گلها، خ. هشت بهشت، ک. اردشیر، پ. 7، ط. همکف- تلفن : 

88984462 ،  - 88984463تلفن همراه: 09121331955

شهر تاش
تلفن   پ. 6-  حاتم خاني،  فربین، ک.  خ.  لواساني،  شهید  خ. 

88759906 ، 22297367- تلفن همراه 09122065549

 شورا
تلفن    -29 پ.  مینا،  ک.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ. 

7-66967766 ، 2-66954921 ، 2-66490400

ضريح آفتاب
آموزش  اداره کل  امام خمیني، جنب  خ.  خراسان رضوي. مشهد. 
همراه  تلفن   -2210045  ،  2232675 تلفن   پرورش-  و 

09158118186

 طاليي
ابتداي خ. ایرانشهر شمالي، ک. یگانه، پ. 13، واحد1، ط. زیرزمین- 

تلفن  88838163 ، 88811575، تلفن همراه 09126016419

علمي كالج

کردستان - سنندج .خ. پاسداران، مجتمع تجاري کردستان، ط. 
همکف، واحد 161 و 162- تلفن  3291086 ، 3237237- 

تلفن همراه 09188710721

فاطمي
تلفن    -14 پ.  شرقي،  میرهادي  خ.  جویبار،  خ.  فاطمي،  م. 

88945545

فني ايران
خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 24- تلفن  

88750447 ، 88505055

 ققنوس
خ. انقالب، خ. اردیبهشت، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 107- 

تلفن  66950785 ، 66408640 ، 66950786

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

كاراپيام
خ. کریم خان، خ. قائم مقام فراهاني، ک. بیست و شش، پ. 4، 
ط. دوم، واحد 8- تلفن  88810173 ، 88832369- تلفن همراه 

09121030402

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، پ. 

22 و 24- تلفن  8-88715545 ، 88962971 ، 88710661

كانون گسترش علوم
خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. بنفشه، پ. 12، ط. دوم- 

تلفن  8-66483427 ، 66414342 ، 66483428

كانون انديشه جوان
تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتي، پ. 56- تلفن  

88960409 ، 88960536 ، 88505402
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كانون فرهنگي آموزش
خ. انقالب، بین خ. صبا و خ. فلسطین- تلفن  66962500 ، 

66962400

كتاب آوا
خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. روانمهر شرقي، پ. 89- 
تلفن  66407993 ، 66974130- تلفن همراه 09122284700

گل واژه
خ. جمهوري، خ. دانشگاه، خ. لبافي نژاد، نرسیده به خ. فخررازي، 

پ. 184- تلفن  66462820 ، 66418372 ، 66976008

مبتكران
خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59، واحد 

4-  تلفن  2-66954390

مدرسه 
نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 8-  

تلفن  88924750 ، 88924752 ، 9-88800324

مرآت دانش
خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم- تلفن  

9-88813520

مزيناني
ضلع شمال غربي پل سید خندان، ابتداي خ. پیشداد، پ. 1، 

واحد 4- تلفن  5-22888054

منادي تربيت
خ. استاد نجات اللهي، ک. بیمه، پ. 26- تلفن  88809787

مهزيار
تلفن   اهواز خ. شریعتي، خ. وکیلي، پ. 134-   خوزستان - 

2223225 ، 2216333- تلفن همراه 09161188742

موسسه بوستان كتاب
دفتر مرکزی : قم میدان شهدا خ. معلم، معلم14، پالک 17 
تلفن 02517742155 فاکس 02517742154و سامانه پیامك 

. 10002155

رزمندگان اسالم
بهار جنوبي، ساختمان  نبش  از م. فردوسي،  بعد  انقالب،  خ. 
 ،  88306661 تلفن    -10 پ.  رزمندگان،  علمي  موسسه 

88306667 ، 65-88306660

موسسه فرهنگي  هنري جهان كتاب
خ. شریعتي، خ. بهار شیراز، خ. اتابك، ک. مولوي، پ. 9- تلفن  

77531342 ، 20-77642519

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
تلفن   پ. 12-  بنفشه،  فروردین، ک.  دوازده  خ.  انقالب،  خ. 

8-66483427 ، 66414342

 موسسه فرهنگي هنري دانش پذير
ط.   ،12 پ.  آئین،  بهشت  ک.  12فروردین،  خ.  انقالب،  خ. 
همراه  تلفن  تلفن  66978743-  زنگ. 3-   ،3 واحد.  سوم، 

09127377410

نداي دانش گستر
خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. فخررازي و خ. دانشگاه، پ. 

184- تلفن  66462820

نوآور
خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. فخررازي و خ. دانشگاه، پ. 

184- تلفن  66462820

نوشته
 ، تلفن  2226445  نوید-  ساختمان  فلسطین،  .خ.  اصفهان 

2208610-  تلفن همراه 09133162070

نيستان
بزرگراه آیت اهلل صدر، بعداز پل شریعتي، خ. دستور جنوبي، نبش 
ک. ششم، پ. 2، ط. اول - تلفن  22612443-5-  تلفن همراه 

09121326373
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