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فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب /دوره آموزش متوسطه دوم

مقدمه
اين فهرســتگان ،حاوي گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که در ســال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد بررسي
قرار گرفته است .چنانکه ديده ميشود ،بخش قابل توجهي از اين منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتابهاي آموزشي و تربيتي است.
فهرست کامل کتابهاي آموزشي مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههاي رشد دستهبندي و عرضه شده است که نسخههاي الکترونيکي اين
کتابنامهها به صورت رايگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستيابي و مطالعه است .براي ديدن اين کتابنامهها و منابع بيشتر ،به وبگاه سامانکتاب
( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنيد.
■ چرا فهرستگان؟
از سال  ،1395به یاری خدا امكان انتشار فهرستگان رشد (كه شامل گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است) به تعداد آموزشگاههاي كشور
ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار ميرود با اين فهرست گزيده ،يافتن منابع آموزشي مورد نياز بهويژه براي معلمان
آســانتر از پيششده باشد و امیدواریم پيامدهاي مثبت آن  در آينده نزديك آشــكار شود .در اين فهرستگان ،خوشبختانه منابع آموزشي و تربيتي
مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شدهاند.
■ آيا کتاب درسي کافي نيست؟
برخي اســتفاده از منابع آموزشــي تکميلي را با وجود کتابهاي درسي ،مفيد نميدانند .اين تصور نادرست است .اين کار يک دليل ساده دارد؛ چون
کتاب درسي معمو ًال براي سطح متوسط دانشآموزان نوشته ميشود و در يک کالس درس همواره دانشآموزاني هستند که باالتر از سطح متوسط
يا به داليلي پايينتر از آن قرار دارند .طبيعي است که گروه دوم نياز به تمرين و تکرار بيشتري دارند؛ در حالي که فرونشاندن تشنگي و عالقه گروه
اول با معرفي منابعي باالتر از ســطح کالس ميســر است و اين وظيفه يک معلم کاردان است که شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب
او را معرفي کند .منابع آموزشي و کمکدرسي ،کم و بيش ،در همة کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند!
نکته مهم ديگر اين اســت که اســتفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوص ًا قالبهايي مانند فيلم ،انيميشــن ،نرمافزار و مجله به جاي متن صِ رف،
ميتواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتابهاي کمکدرسي به جاي کتاب درسي" قطع ًا کاري نادرست است و از آن ناپسندتر" ،اجباري" کردن استفاده از منابع
آموزشــي و تربيتي و تحميل هزينههاي اضافي به خانوادههاســت .هيچگاه و در هيچ شــرايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از منابع آموزشي
ناديده گرفته شود.
■ مرجعي مطمئن براي معلم
با توجه به تنوع و فراواني منابع از ســويي و مشــغلههاي زياد مربيان ،وجود اين فهرســتگان ،که در آن منابع آموزشــي و تربيتي جديد بررســي و
مناسبترين آنها معرفي شده ،حقيقت ًا غنيمتي بزرگ است .بيش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهريزان آشنا با برنامههاي آموزشي
اين منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جميع جهات ،آنها را از بين بيش از  5000منبع ،براي دانشآموزان يا همکاران خود مناســب تشــخيص
دادهاند .طبيعي اســت که يک معلم هر قدر هم عالقهمند باشــد ،منابع بسيار کمتري را ميتواند بررسي و با هم مقايسه کند .البته انتخاب نهايي از
بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.
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■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفي هر يک از محصوالت نام ناشــر يا سازنده محصول آموزشي آورده
شده است .براي تهيه منابع ميتوان با مراجعه به انتهاي فهرستگان ،با ناشر يا
توليد کنندگان آنها تماس گرفت.
■ درباره اين فهرستگان
در فهرســتگاني که پيشرو داريد تعداد  120عنوان کتاب آموزشي و تربيتي
و  7عنوان منبع آموزشــي غير مکتوب معرفي شده است .کتابهاي معرفي
شــده براي نخستين بار در سال  1396يا يک سال قبل از آن منتشر شدهاند
و از بين  549کتاب مناســب گزيده شــدهاند .همچنين از کتابهاي معرفي
شــده 65 ،عنوان کمکآموزشي 35 ،عنوان کمکدرسي و  20عنوان تربيتي
(ادبيات داستاني) است.

آشنایی با منابع بیشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی در طول سال
نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و به روز به این نشانیها
مراجعه فرمایید:
وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir
سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:

http://samanketab.roshd.ir

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در اين فهرســتگان ،بر اساس موضوع و به ترتيب حروف
http://standard.roshd.ir
الفبا صورت گرفته اســت .در معرفي منابــع ،چکيدهاي از محتوا يا اطالعاتي
درباره آنها داده شــده است .در پايان هر فهرســتگان نيز نمايههايي تنظيم
شــده اســت که يافتن منبع مورد نيــاز را براي خوانندگان آســان ميکنند.
شــمارههايي که در اين بخش آورده شده است ،ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است.
سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:

■ همکاران ما در اين فهرستگان
چنانکه گفته شــد کارشناســان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشــي با ما همکاري ميکنند .در اين بخش نام همکاران به تفکيک موضوع
آورده شده است:
 اقتصاد :بتول عطاران ،علی اکبر ناسخیان
 تاریخ :مسعود جوادیان سالمی ،حشمت اله سلیمی
 جغرافیا :کوروش امیری نیا ،مهدی چوبینه
 داستان و آثارداستانی :حسین احمدی ،محمد مهدوی شجاعی ،محمدعلی قربانی
 دینی و قرآن :عالءالدين اعاليي ،حمیدرضا تمدن ،سيدمحمد دلبري ،ياسين شكراني ،رضا نباتی
 روان شناسی :روفیا دهقان منشادی ،سعید راصد ،علیرضا غالمی ،علیرضا متولی ،مهدی مروجی
 ریاضی :حمیدرضا امیری ،شهرناز بخشعلی زاده ،زهرا جالل ،خسرو داوودی ،محمدرضا سیدصالحی ،محمدتقی طاهری تنجابی ،سمیه سادات
میرمعینی ،سیدمحمد میرمعینی
 رباتیک :عبداهلل مبينیکشه ،مهربان نجفي
 زبان و ادبيات فارسي :علي رضايي ،مرجان سجودي ،زهرا سلطاني مطلق ،حسين قاسمپور مقدم ،ابراهيم هداوندميرزايی
 زبانهای خارجی :سيمين اسالمي فارساني ،فريبا پيوندي ،رضا خيرآبادي ،سيدبهنام علويمقدم ،سعید کفایتی ،سعيد معظمي گودرزي
 زمین شناسی :محمدحسن بازوبندي ،مریم عابدینی
 زیست شناسی :حسین الوندی ،مریم انصاری ،مينا ساكن شفت
 شعر :حسین احمدی ،محمدحسن حسینی ،مهری ماهوتی
 شیمی :محمد امیری ،پری بیرامی ،حسن حذرخانی ،محبوبه زین الدین بیدمشکی ،معصومه شاه محمدی ،احمد عزيزي
ماندانا فتوحی ،کیوان قدامی ،اكبرگودرزي
 عربي :عادل اشکبوس ،عالءالدين اعاليي ،مهدی پرکاری ،محمود فروزانفر
 علوم اجتماعی :روح اهلل رضاعلی ،ابراهیم شکا ،لطیف عیوضی ،رقیه میرصانع
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 علوم تربيتي :مریم خسرویانی ،روفیا دهقان منشادی ،فرخ لقا رئیس دانا ،فاطمه شبیری ،محسن صحرايي ،علیرضا غالمی ،محمود معافي
 فلسفه و منطق :مهناز قانعی ،مهدی مروجی ،فخری ملکی
 فیزیک :سیدهدایت سجادی ،غالمرضا شمسائی زفرقندی ،بتول فرنوش ،محسن کیا
 فني فيلم  :نفيسه فرشته حكمت ،وحيد گلستان ،مهدي مختاري  ،سيد امير هاشمي
 فني نرم افزار  :مريم آزادي ،شهناز امين ،شادي امينيان ،مرتضي سلطاني همايون ،زهرا سليمي زاده  ،محمدرضا شكرريز  ،الهام مهرآميز
 مرجع :مسعود جوادیان سالمی
 مهارتهای زندگی :سعید راصد ،روفیا دهقان منشادی ،علیرضا غالمی ،مهدی مروجی
■ راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .اين اطالعات به ما ميگويد که کتاب چه محتوايي دارد و براي
کدام گروه از مخاطبان مناســب اســت .در منابع غير مکتوب ،به جاي ناشر (توليد کننده) به جاي سال نشر (سال ساخت) و به جاي چکيده (معرفي)
آورده شده است.

كوئردا ،خوزه

.64

نيلوفر نظيري

دانشآموز

اطلس پايه فسيلها و
مواد معدني

---

تهران :تيمورزاده.1396 .

دهم ،يازدهم

100ص.

رحلي

فسيل شناسي ،علم مواد

این اطلس چشمانداز تاریخ زمینشناسی سیارۀ زمین و بررسی ظهور و تکامل زندگی روی آن را به زبان ساده روایت کرده است و مرجعی محسوب میشود برای
آموزش انواع ســنگها ،کانیها و فســیلها .این کتاب داراي تصاوير دقيقي از کانیشناسی و دیرینهشناسی و خصوصیات اصلی سنگها ،کانیها و فسیلها است
و به همراه توضیحات کوتاهی که به فهم موضوع کمک میکنند .فهرســت الفبایی ابتدای کتاب یافتن موضوعها را آســان میکند.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،270ساختمان
شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن
 )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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اقتصاد

 .1شیخپور ،مهدی .پرسمان :اقتصاد دهم .تهران :بینالمللی گاج116 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :اقتصاد ،تمرینها ،امتحانات
چکیده :اقتصاد درســی است که هم ابعاد مفهومی و محاســباتی دارد و هم به طبقهبندی و انسجام مطالب نیازمند است.
کتاب حاضر در ابتدا درسنامهای کامل و نکته به نکته دارد .ســپس پرســشهای کتاب درسی را بررسی میکند .پس از آن
مخاطب با تنوعی از ســؤالهای جای خالی ،درست و نادرست ،ارتباط دهید و چهارگزینهای مواجه میشود .در انتها نیز سه
آزمون برای جمعبندی آموختههای دانشآموز گنجاندهشدهاند.

تاریخ

 .2اینالجیق ،خلیل .امپراتوری عثمانی :عصر کالســیک1600م1300-م .عبدالعلی اسپهبدی .تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی416 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :تاریخ ،تاریخ جهان
چکیده :سه قرن نخست امپراتوری عثمانی دوران اوج این امپراتوری به شمار میروند .اثر حاضر به تاریخ تحلیلی و تحقیقی
این دوره و به علل انحطاط و زوال امپراتوری میپردازد .نویســنده در چهار بخش ،بر پایۀ منابع ،اســناد و کتابهای فراوان،
تاریخ دولت عثمانی ،زندگی اقتصادی و اجتماعی ،مذهب و فرهنگ امپراتوری عثمانی را در عصر کالسیک بررسیکرده است.
در انتهای کتاب شجرهنامۀ سالطین عثمانی و گاهشمار تاریخ عثمانی ،به همراه فرهنگ اصطالحات آن دوره ،آمدهاست.
 .3صادقی ،محمود .اندیشههای اقتصادی شــهید آیتاهلل سیدحسن مدرس .تهران :بهنشر128 .1395 .ص.
رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سیاستمداران ایرانی ،تاریخ معاصر ایران ،زندگینامهها
چکیده :آیتاهلل مدرس از علمای برجســتۀ ایران است که در سالهای نهضت مشروطه نقش بسیاری در مجلس داشت .اثر
حاضر کوشیده است به افکار ،اندیشهها و آرای این عالم دربارۀ مسائل اقتصادی بپردازد .در فصل اول کتاب زندگی و رخدادهای
مهم زندگی این استاد شرح داده شده و در فصل بعد زیرساختهای توسعۀ اقتصادی در اندیشۀ شهید مدرس ،از جمله مهمترین
مصوبات اقتصادی مجلس زمان شهید مدرس ،قانون  23جوزا ،اسکان عشایر ،مؤسسات قرض الحسنه ،مالیات و نفت ،بررسی
شدهاند.
 .4مروتی ،زهرا .اوضاع سیاســی و اقتصادی خلیجفارس در عصر ناصری .اندیشه :نگار تابان218 .1396 .ص.
وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :تاریخ ایران ،خلیج فارس ،قاجاریان ،روابط خارجی
چکیده :موقعیت اقتصادی ،استراتژیک و سیاسی خلیج فارس آن را به منطقهای حساس تبدیل کردهاست .با روی کار آمدن
ناصرالدین شاه ،این منطقه به عنوان آبراهی مهم مورد توجه قدرتهای جهانی قرار گرفت و تحوالت مهمی در آن به وقوع
پیوســت .اثر حاضر با استناد به کتابهای داخلی و خارجی ،روزنامهها ،اسناد و مقاالت در صدد است تالشهای ناصرالدین
شاه را به منظور تثبیت قدرت حکومت مرکزی برای اعمال حاکمیت بر بندرهای جنوب تبیین کند و به شرح چگونگی مقابلۀ 
او با قدرتهای محلی و جهانی در منطقه بپردازد.
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چکیده :کتاب حاضر شامل سه بخش اصلی است :درسنامهها؛ تستها؛ پاسخهای تشریحی .در بخش درسنامه ،محتوای
 16درس کتاب درســی در چند درس خالصه و جمعبندی شدهاند .تستهای هر درس بعد از درس نامهها آمدهاند و شامل
چهار نوع سؤال میشوند« :خط به خط (از سطر به سطر کتاب درسی)؛ مفهومی (برداشت از درس)؛ ترکیبی(از مضمونهای
مشترک چند درس)؛ و تصویری (از عکسهای کتاب)» .در بخش پاسخهای تشریحی ،پاسخها به گونهای نوشته شدهاند که
خواندن آنها در واقع مروری باشد بر متن درس .در کادرهای نیمنگاه هم نکات مهم درسها مرور میشوند.

 .6خســروی ،ســجاد .مجموعه حکایتهای تاریخی :حکایتهایی از تاریخ بیهقی .تهران :آرایان314 .1395 .ص.
وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :تاریخ ادبیات ،تاریخ ایران ،داستانهای تاریخی ،ادبیات کهن
چکیده :تاریخ بیهقی از مهمترین کتابهای تاریخی و ادبی فارسی است که تنها چند جلد از آن باقیمانده است .اثر پیشرو
بازگردانی داستانهای این کتاب بزرگ به زبان امروزی است .نویسنده کوشیده است داستانهای برتر و شاخصتر را انتخاب
کند و به نثر ســاده درآورد .بخشهای پنجگانۀ کتاب به این ترتیب موضوعبندی شدهاند :داستانهایی از سبکتکین ،سلطان
محمود ،سلطان مسعود ،خلفای عباسی .داستانهایی با موضوعات پراکنده نیز در بخش پنجم آمدهاند.
 .7اسکندری ،حسین .زمزمه جدایی :تاریخ هرات .شیراز :نوید شیراز208 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قاجاریان ،تاریخ ایران
چکیده :هرات یکی از ســرزمینهایی اســت که در دورۀ قاجار از ایران جدا شد .این کتاب پژوهشی در ابتدا نگاهی اجمالی
به اوضاع ایران در عصر قاجار دارد .ســپس شــرحی کامل از وضعیت تاریخی و فرهنگی شهر هرات در دورههای گوناگون
و در نهایت جدایی آن از ایران داده اســت .مطالب با جغرافیای تاریخی هرات آغاز میشــود .افغانســتان از مرگ نادر تا آقا
محمدخان ،خراسان و هرات مقارن ظهور آقا محمدخان ،موقعیت استعماری انگلیس در منطقه و هرات در دورههای فتحعلی
شاه ،محمدشاه و ناصرالدین شاه از جملۀ مباحث هستند.

جغرافیا
 .8عربی ،مهدی /حقبیان ،سارا .اصول و مبانی  .GISتهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی288 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :جغرافیا ،تکنولوژی اطالعات ،منابع اطالعاتی
چکیده :کتاب حاضر به طرح اصول و مبانی و قابلیتهای سیســتم اطالعات جغرافیایی در عرصۀ تحلیل و تصمیم فضایی
میپردازد و شرح مفصلی از اصول و مفاهیم پایۀ اجزا ،فناوریهای بهروز و روشهای نوین در تحلیل فضایی پرداخته است.
«نحوۀ پیدایش و تکامل تدریجی سیســتم اطالعات جغرافیایی و سپس قابلیتهای آن ،چیستی و چگونگی تشکیل داده در
سیســتم اطالعات جغرافیایی ،مفاهیم و شیوهها و ساختارهای تشــکیل بانکهای اطالعاتی نوین و در نهایت نیز کاربردها
و تأثیرات حضور سیستمهای اطالعات جغرافیایی در تحلیل مسائل فضایی و تصمیمسازیها» از مباحث کتاب هستند.
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تاریخ

 .5گرجی ،ملیحه .میکروطبقهبندی :تاریخ دهم .تهران :بینالمللی گاج208 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :تاریخ ،تمرینها ،پاسخها

جغرافیا

 .9گابریــل ،آلفونس .سفرنامه آلفونس گابریل :عبور از صحاری ایران .فرامرز نجدسمیعی .تهران :بهنشر.1395 .
550ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :جغرافیای طبیعی ،ایرانشناسی ،طبیعتگردی
چکیده :آلفونس گابریل ،پزشــک اتریشی ،ســفرهای علمی و تحقیقاتی زیادی به ایران داشته است .نتیجۀ اولین سفر او
با عنوان «در شــرق دور از دنیا» چاپ شــد .دومین ســفر به کویرهای ایران بود که از نظر علمی ،جغرافیایی ،زمینشناسی،
گیاهشناسی و جانورشناسی آنها را بررسی کرد .کتاب حاضر در واقع همین تجربهها را دربرگرفته است که با عنوان عبور از
صحاری ایران منتشر شده و در سالهای پیش چند بار با نامهای متفاوت چاپ شده است.

 .10بارنز ،آلکس .ســفرنامه آلکس بارنز :سفر به ایران در عهد فتحعلیشاه قاجار .حسن سلطانی فر .تهران:
بهنشر138 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سفرنامهها ،قاجاریان ،ایران شناسی
چکیده :آلکس بارنز یکی از مأموران عالیرتبۀ کمپانی هند شــرقی است که در سالهای  1831تا  1833میالدی به ایران
و اطراف آن ســفر کرده و سفرنامهای ســهجلدی در اینباره نوشته است .کتاب حاضر ترجمۀ یکی از آن سفرنامههاست که
به نواحی ایران مربوط اســت .این سفرها به منظور شناسایی بیشــتر مسیر و بهدستآوردن اطالعات دقیقتر دربارۀ ساختار
حکومتی ایران و شــخصیتهای مؤثر کشــور بودهاســت .بخشهای کتاب به مســافرت در صحرای ترکمانها ،خراسان،
ترکمانان حوالی دریای خزر و پایان مسافرت در ایران مربوط است.
 .11روشــن علی ،حاجی .سفرنامه حاجیداوود (زائری از بمبئی به مشهد) 1305ه.ش1926/م .سیدحسین
رئیس السادات .تهران :بهنشر76 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سفرنامهها ،خاطره ،زیارتگاهها
چکیده :حاجی داوود از سرشناسان شیعیان اثنیعشری و از زائران عالقهمند زیارت حرم حضرت رضا (ع) خاطرات خود در
ســفر به مشــهد را در کتابی گردآوردهاست .این سفرنامه اثری مردمی و قدیمی است حاصل سفر فردی مذهبی از دیار هند.
اصل اثر به زبان گجراتی بوده که ابتدا به انگلیســی و ســپس به فارسی ترجمهشدهاست .سفر مربوط به سال  1305شمسی
اســت .از خروج از بمبئی تا احمدآباد و حیدرآباد شروع میشود .با ورود به ایران ،سفر با اتومبیل در ایران و رسیدن به مشهد
ادامهمییابد و با بازگشت از آن تمام میشود.

داستان

 .12زمانی ،شهریار .آموزشگاه هما .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی256 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :داستانهای بلند ،نظامهای سیاسی ،مدارس
چکیده :رمان «آموزشگاه هما» فضای آموزشی و روابط ناسالم مدیریتی را در دهة  50شمسی به تصویر کشیده است .نویسنده
ضمن روایت قصة زندگی پر فراز و نشیب سه دبیر آموزش و پرورش که دنبال تأسیس یک آموزشگاه هستند ،به فعالیتهای شهید
باهنر در تربیت نسل انقالبی نقب زده و تأثیر این جریان را  آشنایی دانش آموزان با آموزهها و مفاهیم دینی در قالب یک روایت
خوشخوان و سر راست بازگو کرده است .آنها از جایگاه اداری و زندگی شخصی خود ناراضی هستند و میخواهند خود را در یک
سیستم نابسامان که ضوابط بر روابط میچربد ،باال بکشند .رمان «آموزشگاه هما» زندگی شخصیتهای اصلی رمان را توأمان با
شرایط خاص سیاسی آن دوران روایت میکند و مخاطب با بخشی از اتفاقات تاریخ معاصر آشنا میشود.
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چکیده :کتاب شامل چند داستان کوتاه و یک داستان نیمهبلند از «تولستوی» است .نام بعضی از این داستانها« ،خدا صبر
میکند و میبیند»« ،ســه پرسش»« ،شــمع» و«عزیز بیجهت» است .نویسنده در این داستانها به مظاهر تمدن و زندگی
جدید طغیان میکند و بینش خود را درباره مذهب بیان کرده و زندگی را بر اســاس طبیعت ذاتی و ترک تجمالت ترســیم
میکند .همچنین داستانها ،نمایی از تفکر بلند و عمیق نویسنده را به نمایش میگذارد.

 .14ناصری ،مسلم .باغ طوطی .قم :کتاب جمکران124 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،تاریخ اسالم ،داستانهای بلند
چکیده :کتاب زندگی «میثم تمار» است .او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام «ماجده» فروخته میشود که شوهرش در
جنگ با ایرانیان ناپدید شده است .ماجده نام پسر نوجوان را «سالم» میگذارد و با گذشت زمان و آرامآرام ،نگاههای نفرتانگیزش
به سالم کم میشود .با گذشت روزها ،سالم با اینکه حرفهای ماجده را نمیفهمد؛ ولی متوجه لحن مادرانه او میشود .روزی که
چادرها آتش میگیرند ،سالم خود را به دل آتش میزند تا ماجده و پسر کوچکش را نجات دهد .او در مقابل چشمان شگفتزده
مردم ،همراه ماجده و پسرک ،از آتش بیرون میآید .آری سالم آنها را نجات داده است؛ اما او یک جوان عجم است!
 .15ســاوثال ،ایوان .بچههای دهکده .حســین ابراهیمــی .تهران :کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان.1396 .
248ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،ادبیات کودک و نوجوان
چکیده :داســتان درباره بچههــای دهکدهای به نام «هیلز ا ِند» اســت .همه اهالی دهکده یک روز در ســال ،به گردش
دســتهجمعی میروند و معلم مدرســه ،خانم «گاد ِون» تنها کسی است که در دهکده میماند .او قصد دارد به غاری برود که
یکی از بچههای کالس ،نقاشیهایی را روی دیوار آن دیده است .دو نفر از بچهها دعوا میکنند و از گردش محروم میشوند.
آنها همراه خانم گادون راهی غار میشوند؛ اما وقتی به دهکده بازمیگردند ،غافلگیر میشوند!!!
 .16سلیمانی ،نقی .پیامبر(ص) .تهران :بهنشر196 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :پیامبران ،اسالم ،کودک و نوجوان
چکیده :این کتاب درباره دوران میانســالی پیامبر اکرم (ص) نوشــته شــده و از «قرآن کریم»« ،نهجالبالغه» و همچنین
کتابها و روایتهای معتبر بهره برده است .داستان با سه پرسش قریش از پیامبر آغاز میشود .پیامبر شادمان از ایمان آوردن
آنها ،پاسخ پرسشها را به فردای آن روز موکول میکنند؛ اما بنا به دالیلی پاسخ دادن به تأخیر میافتد .قریشیان به تصور
خود ،پیروز شدهاند؛ اما پس از پانزده روز ،پیامبر لب به سخن میگشایند و پاسخ آنها را میدهند.
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داستان

 .13تولستوی ،لئو .از جناب غول چه خبر؟ .لیدا طرزی .تهران :کتاب نیستان160 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای کوتاه ،نوجوانان

داستان

 .17گروه زبانشناسی کاربسته ،بنیاد پژوهشهای اســامی .داستانهایی از پیامبران :حضرت ابراهیم علیهالسالم/
حضرت اسماعیلعلیهالسالم/حضرت موسیعلیهالسالم و ...امیرعلی رسولی .تهران :بهنشر .1395 .پالتویی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :پیامبران ،داستانهای قرآنی ،ادبیات کودک و نوجوان
چکیــده :مجموعــه پنــج جلــدي «داســتانهايي از پيامبــران» دربردارنــده سرگذشــت حضــرت «ابراهيــم»،
«اسماعیل»«،موسي»«،یوســف» و «نوح» اســت .كتابها به دو زبان فارسي _ انگليسي نوشــته شده است و از كودكي
پيامبران آغاز ميشود و تا مبعوث شدن آنان و مبارزاتشان با كافران ادامه مييابد.

 .18بیضایی ،بهرام .حقیقت و مرد دانا .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان54 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،داستانهای اجتماعی
چکیده :داســتان درباره پسرکی است که به دنبال حقیقت میگردد .او از همه میپرسد که حقیقت چیست و هر کس به او
پاسخی میدهد؛ اما پسرک قانع نمیشود .او به راه میافتد و همه جا به دنبال مرد دانایی است که حقیقت را نشانش بدهد.
پسرک از آبادیهای بسیاری عبور میکند و آدمهای زیادی را میبیند و چیزهای زیادی یاد میگیرد .سالها میگذرد ،او به
مرد جوانی تبدیل میشود؛ اما هنوز مرد دانا را نیافته است.

 .19مرزوقــی ،محمدرضا .تصویرگر حیدرپناه ،مجتبی ،بچهمحل نقاشها :زمانی که همســفر ونگوگ بودم .تهران:
هوپا172 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :نقاشان ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان
چکیده :در جلد سوم از مجموعه کتابهای «بچهمحل نقاشها»« ،مانی» و «مینا» خواهر و برادر کنجکاو ،داستانی را روایت
دایی خود ،میخوانند .دایی «سامان» که  ۷۵سال دارد ،در جوانیاش نامههایی برای مادرش
میکنند که در یکی از نامههای مرموز ِ
فرستاده است .در یکی از نامهها ،او با «وینسنت ونگوگ» ،نقاش هلندی ،همسفر میشود تا به رازهای سر به ُمهر زندگی او پی
ببرد .بچهها به دنبال کشف این حقیقت هستند که شایعاتی که درباره زندگی خصوصی ونگوگ ساختهاند ،حقیقت دارد یا نه!
 .20آلکســیویچ ،ســویتالنا .زمزمههای چرنوبیل :تاریخ شفاهی .شــهرام همتزاده .تهران :کتاب نیستان.1395 .
500ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،خاطره نویسی
چکیده :در آوریل  ،1986راکتور و ساختمان شماره چهار نیروگاه هستهای «چرنوبیل» که در نزدیکی مرز «بالروس» قرار
دارد ،بر اثر انفجار تخریب شــد و فاجعه چرنوبیل را به عنوان بزرگترین حادثه صنعتی قرن بیســتم رقم زد .در این فاجعه،
پنجاه آتشنشــان و کارشناســان نیروگاه کشته و بیش از پنجاه هزار نفر درگیر بیماری سرطان شدند و جان خود را از دست
دادند .این کتاب داستان غمانگیز افرادی را بیان میکند که تحتتاثیر این فاجعه قرار گرفتهاند.
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چکیده :مجموعه سه جلدي «برج سكوت» ،سرگذشت مرد جواني است كه گرفتار اعتياد شده و در دو زمان گذشته و حال
داســتان را روايت ميكند .جلد اول «نمايش مرگ» نام دارد و با ماجراهاي قهرمان داستان در زندان آغاز ميشود .جلد دوم
«ديوار شيشهاي» نام گرفته است و دوراني را روايت ميكند كه قهرمان داستان مشغول كار است و در درياي زندگي دست
و پا ميزند .نام جلد ســوم «در مرز ديدار روشــنان» است .در اين كتاب قهرمان داستان كارش به قاچاق مواد مخدر كشيده
شده است و در پايان ،دستگير ميشود ،در حالي كه بهترين دوستش را از دست داده است.

 .22بصیری ،مریم .ماهیها پرواز میکنند .قم :کتاب جمکران312 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :داستانهای بلند ،سفر ،زیارتگاهها
چکیده« :ماهی» نام دختر دانشــجویی است که در رشته معماری تحصیل میکند و صاحبخانهاش« ،بانو» ،قصد رفتن به
ســفر حج را دارد؛ اما ناگهان بیمار میشــود و پزشکان هر گونه سفری را برایش ممنوع میکنند .بانو از او میخواهد که برای
فیش حجاش مشتری پیدا کند و ماهی در حالی که در آژانس مسافرتی به دنبال مسافری دست به نقد میگردد ،دلش میلرزد
و خودش مسافر فیش بانو میشود و داستان با آماده کردن تدارکات سفر ماهی آغاز میشود .او در طول سفر ،ذهنش مشغول
و درگیر افکار گوناگونی است و در حال و هوایی به سر میبرد که هیچ ارتباطی با حال و هوای همسفرانش ندارد.
 .23حسنبیگی ،ابراهیم .نشانه :داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع) .تهران :قدیانی224 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :پیامبران ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان
چکیده :پرستش بتها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو میکرد که قوم خود را از خرافاتی که بدان اعتقاد داشتند،
برهاند .او قومش را پند میداد؛ ولی آنان دعوت او را اجابت نمیکردند و ابراهیم در انتظار فرصتی بود تا بتها را نابود کند....
این روایت تاریخی با اشاره به داستان مخالفت حضرت ابراهیم(ع) با عمویش« ،آزر» ،ازدواجش با «ساره» و «هاجر» ،قربانی
کردن «اسماعیل» در پیشگاه خدا و ...موضوعهایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه با خرافهپرستی را بررسی میکند.

دینی
 .24مدیر شــانهچی ،کاظم .چهل حدیث امام رضاعلیهالســام به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و
فرهنگی دوران امام(ره) .تهران :بهنشر128 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :امامان ،زندگینامهها ،احادیث
چکیده :عالقهمندان به دانســتن شــرح حال و رویدادهای سیاسی و فرهنگی دوران امام رضا (ع) میتوانند کتاب حاضر را
بخوانند .مطالب کتاب در چند بخش عرضه شدهاســت :زندگی امام رضا و خاندان ایشــان ،امامت و ســیرۀ عملی و اخالقی
و رویدادهای سیاســی دوران وی و معرفی صحابه و معاصران و عالمان همعصر ایشــان .در پایان نیز ترجمۀ چهل گفتار از
سخنان گهربار حضرت که استاد باقرزاده به نظم درآورده ،به دوستداران تقدیم شدهاست.
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داستان

 .21منایی ،حمیدرضا .برج سکوت :کتاب اول ،نمایش مرگ/کتاب دوم ،دیوار شیشهای/کتاب سوم ،در مرز
دیدار روشنان  .تهران :کتاب نیستان .1395 .رقعی.
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور
کلمات کلیدی :داستانهای بلند ،آسیبهای اجتماعی ،اعتیاد

دینی

 .25محمدی هوشــیار ،علی .دکانهای کاغذی :جریانشناسی مدعیان دروغین مهدویت .قم :کتاب جمکران.
148 .1396ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مهدویت ،امام زمان(عج)
چکیده :باور به مهدویت یکی از مســلمات اعتقادی شیعه و سنی اســت که همواره مورد گفتوگو و اختالف هر دو گروه
بودهاســت .در این کتاب ،علل پیدایش و گسترش مدعیان مهدویت بررسی شدهاست .در مرحلۀ بعد ،جریانشناسی تاریخی
مدعیان دروغین و ادعاشناســی آنان مورد توجه بودهاســت .معرفی مدعیان اهل سنت و شیعه به تفکیک نام ،بررسی انواع
ارتباط با امام عصر و نیابت خاصۀ ایشان از بخشهای دیگر این کتاب هستند.

 .26جمعی از استادان و پژوهشگران .روشهای ارائه مفاهیم دینی :شیوه آمادهسازی سخنرانی دینی .تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی456 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سخنرانی ،خطبه ،ادبیات دینی
چکیده :مهارت سخنرانی در عرصههای گوناگونی کاربرد دارد .اثر حاضر به منظور رفع خألهای موجود در عرصۀ روشهای
ســخنرانی دینی دردوازده فصل تنظیم شــده است .ابتدا مبانی نظری روش ســخنرانی و سپس شیوههای پرورش کالم و
انگیزهسازی در سخنرانی و اقناع اندیشه مطرح شدهاند .شیوههای بهرهگیری از احساس ،رفتارسازی ،شادیآفرینی ،ماندگاری
کالم و ســخنرانی چندرســانهای نیز از دیگر مباحث هستند .کتاب با موضوع روایتگری فرهنگ ایثار و شهادت و روشهای
ذکر مصیبت در سخنرانی به پایان میرسد.
 .27دلبری ،ســیدمحمد .بســته مدیریت کالســی :کاربرگ دین و زندگی( )2پایه یازدهم ،ریاضی ،تجربی و
انسانی .تهران :مرآت76 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تعلیمات دینی ،پرسشها ،فعالیتهای تکمیلی
چکیده :کاربرگ ابزار عملیاتیکردن اهداف طرح درس اســت .کتاب حاضر یکی از اجزای بستۀ آموزشی محسوب میشود و
ناشر اصرار دارد از آن به عنوان برگۀ سنجش استفاده نشود .معلم کاربرگ را باید در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس
استفاده کند .کاربرگ حاضر به درس دین و زندگی 2پایۀ یازدهم همۀ رشتههای دبیرستان اختصاص دارد و محتوای آن در 18
هفتۀ آموزشی ارائه شده است .برگههای کتاب قابل جداشدن هستند و میتوان کاربرگ هر هفته را جداگانه به همراه داشت.
 .28صادقــی میاب ،علیرضا .گامی در مسیر آشنایی با نهجالبالغه .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396 .
216ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نهجالبالغه ،خطبه ،حکمت ،نقد ،تفسیرها
چکیده :نهج البالغه دربردارندۀ مکتب امام علی در مسائل گوناگون است و باید بهخوبی شناخته شود .کتاب حاضر در سه
بخش میکوشــد نهجالبالغه را به مخاطب معرفی کند .آشــنایی کلی با نهجالبالغه ،اعم از ارزشمندی ،عظمت ،نویسنده و
ترجمهها و شــرحهای نهجالبالغه در بخش اول آمدهاند .بخش دوم با عنوان ســیری در نامهها ،خطبهها و حکمتهای این
کتاب ،نمایهای از نامهها و خطبهها را دربرگرفتهاست .در بخش آخر ،یعنی دریای معارف نهجالبالغه ،موضوعاتی مثل هدف
از خلقت ،برنامه و اراده ،علم و ثروت و عمر و جوانی مورد بحث قرار گرفتهاند.
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چکیده :دکتر ســروش در باب وحی آرای خاصی مطرح کرده است .کتاب حاضر به نقد و رد نظریههای ایشان پرداختهاست.
فصلهای اول تا ســوم این کتاب از کتاب «انکار قرآن» اخذ شــدهاند و فصلهای چهارم و پنجم در واقع نقد مقاالت پنجم و
توگوهای دو جلسۀ برنامۀ پرگار هستند .البته برخی سخنرانیها و مطالب تلگرام سروش نیز
ششم رویاهای رسوالنه و نیز گف 
نقد شدهاند .نویسنده تأکید دارد رویاهای رسوالنه هرگز قرائتی جدید از وحی نیست و مقولۀ وحی باید در چارچوب اصل نبوت
تفسیر شود.

روانشناسی

 .30دی آنجلیس ،باربارا .آیا نیمه گمشده من تو هستی؟ .علی مددی .قم :بزم قلم556 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :ازدواج ،انتخاب ،روابط بینفردی ،عشق

چکیده :همســرگزینی از موضوعاتی اســت که ذهن هر جوانی را به خود مشــغول میکند .در کتاب حاضر ،به طور دقیق
و بســیار موشکافانه ،نشــانههای همسران نامناسب و ویژگیهای زندگی ناموفق زناشــویی آمدهاست .چرا و چگونه عاشق
میشــویم ،دالیل نادرست برای ازدواج ،اشتباههای بزرگ در ابتدای روابط ،رابطههایی که سرانجامی نخواهند داشت ،نقطه 
ضعفهای مهلک ،بمبهای ســاعتی تفاهم ،شناســایی فرد مناسب ،بیوشیمی جنسی ،تعهد و حدیث عشق از جمله مباحث
این کتاب هستند .مخاطب در پایان شناخت کاملی از انواع رابطۀ عاشقانه به دست میآورد.

 .31پلیتز ،برینلی /برتون ،کیت .اعتماد به نفس  For Dummiesعزیزاهلل ســمیعی گیالنی ،سعید گرامی .تهران:
آوند دانش278 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اعتمادبهنفس ،روانشناسی
چکیده :اعتماد به نفس را در زندگی بســیار میتوان تجربه کرد .نویســندۀ کتاب حاضر میکوشــد روشهایی را در اختیار
مخاطب بگذارد تا در محیط کار ،اجتماع و حتی روابط شخصی ،با اعتماد بهنفس بیشتری رفتار کند .اعتماد به نفس چیست
و از کجا نشــأت میگیرد ،چگونه میتوان با اعتماد به نفس از طریق رســانهها ارتباط برقرار کرد ،نکات مهم آمادگی برای
مصاحبههای اســتخدامی چیست ،چگونه با اعتماد بهنفس نه بگوییم و روشهای احیای فوری خود بعد از شکست چیست،
از جمله مباحث کتاب هستند.
 .32میشــان ،پاســکال .کتابهای باشــگاه مغز :پرورش حافظه و تقویت یادگیری آموزش و تمرین برای
فعالسازی حافظهای توانمند .میالد کسائی .تهران :مهرسا ،مهر و ماه نو188 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :حافظه ،تقویت توجه ،خالقیت
چکیده :برای نیرومندکردن حافظه باید آن را ورزش ذهنی داد .هر فصل از تمرینهای این کتاب با چیستانهای سرگرمکننده،
بازیها و تصویرهای رنگارنگ همراه شده است تا خواننده بتواند با اشتیاق در مسیر بهبود حافظه و افزایش خالقیت گام بردارد.
در هــر بخش از کتاب خودآزماییهایی قرار دارد تا مخاطــب با آگاهی از وضعیت کنونی و آتی حافظۀ خود به جلو گام بردارد.
چیســتی حافظه ،حافظۀ بلندمدت و کوتاه مدت و تمرینهای آن ،روشهای کلیدی تقویت حافظه بر اســاس تصویر سازی و
تجسم ،سازماندهی اطالعات و به یاد آوردن نامها ،چهرهها و اعداد از جمله موضوعات اصلی کتاب هستند.
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دینی

 .29نصری ،عبداهلل .نقدی بر رویاهای رسوالنه .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی218 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن وحی ،نقد

روانشناسی

 .33هریســون ،جیمز /هابز ،مایک .کتابهای باشــگاه مغز :پرورش مغز آموزش و تمرین برای فعالســازی
توانمندیهای مغزی .مریم جاللی .تهران :مهرسا ،مهر و ماه نو184 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :اندیشه و تفکر ،چالش ذهنی ،تمرینها
چکیده :مغز یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای بدن اســت که بهبود مهارت آن الزم اســت .فصلهای این کتاب
شــامل توانمندیهای مغز ،حافظه ،استدالل بینایی وآگاهی فضایی ،تفکر خالق ،استدالل عددی ،استدالل کالمی و ارتباط
مغز و بدن میشــود .مفهوم مغز ،هوش و یادگیری در آن بیان شــدهاند و تمرینهایی برای سنجش توانایی مغز در وضعیت
فعلی آمدهاند .ســپس تمرینها روی عملکردهای خاص مغز و تقویت آنها متمرکز میشــوند .نویسنده یادآور شدهاست که
مخاطب میتواند مطالب را پراکنده نیز انجام دهد ،اما بهتر است از اول شروع کند.
 .34خوش کنش ،ابوالقاســم /جانه ،مژده .تحلیل روانشناختی شادکامی :منابع ،ساختارها ،پیوستها .تهران:
آوای نور296 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :جنبههای روانشناسی ،روانشناسی ،زندگی شاد
چکیده :روانشناســی مثبت شاخهای به نسبت جدید از روانشناسی است که به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت
انســان توجه میکند .این کتاب با هدف معرفی این شــاخه و توانمند کردن مخاطب در بهرهگیری از روانشناسی مثبت ،در
 9فصل تنظیم شدهاســت .فیزیولوژی شادکامی ،شادکامی و شخصیت ،شــادکامی و شناخت ،شادکامی و مذهب ،سالمت
روان ،عملکرد تحصیلی ،رضایت شغلی و نیز مکانیزمهای درمانی و راهکارهای افزایش شادکامی از جمله مباحث فصلهای
کتاب هستند.
 .35احمدی ،علیاصغر .روانشناسی روابط درون خانواده .تهران :پرکاس182 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :مشاور
کلمات کلیدی :آموزش خانواده ،روان شناسی خانواده ،جنبههای روانشناسی
چکیده :حفظ و اســتحکام بخشیدن به روابط درون خانواده به دانستن نکاتی نیاز دارد .کتاب حاضر با تحلیل روانشناسانۀ 
روابــط درون خانواده و شناســاندن کارکردهای خانواده میکوشــد ویژگیهای انواع خانوادۀ موفق و ناموفق را برشــمارد.
مطالب کتاب در ســه فصل اصلی تنظیم شدهاند :فضای روانی حاکم بر خانواده ،روابط درون خانواده و کارکردهای خانواده.
موضوعاتی مثل تنش زدایی ،ســلطهگری و ســلطهپذیری ،الگوهای تعاملی خانواده ،انواع الگوهای وابســته و ســلطهگر و
کارکردهای زیستی ،روانی و اجتماعی از جمله مطالب کتاب هستند.

 .36افشــاری ،مهران[...و دیگران] .کتابهای جامــع :روانشناسی یازدهم انسانی .تهران :شرکت انتشارات کانون
فرهنگی آموزش224 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ،انسانی
کلمات کلیدی :روانشناسی ،تمرینها ،پرسشها و پاسخها ،آزمونها
چکیــده :کتابهای کار به تعمیق آموختهها در ذهن دانشآموز کمک میکنند .کتاب کار روانشناســی حاضر ،با رویکرد
آموزشــی فعال ،مخصوص دانشآموزان پایۀ یازدهم رشتۀ انسانی است .کتاب در هر فصل جدول راهنمای مطالعه دارد .هر
فصل آن از سه بخش «درسنامه ،سؤاالت تشریحی و سؤاالت چهارگزینهای» تشکیلشدهاست .بخش درسنامه با رویکرد
آموزش فعال دانشآموز را با موضوع درس درگیر میکند .ســپس سؤاالت یا تمرینها میآیند .سؤاالت تشریحی سه سطح
ساده تا مشکل دارند و سؤاالت چهارگزینهای نیز سطحبندی شدهاند.
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چکیده :داشــتن افکار نگران کننده ،تحریک آمیز و میل قوی به تکرار رفتارهای خاص از نشــانههای اولیۀ وســواس
هســتند .کتاب حاضر با دربرداشــتن حدود  40فعالیت ،راه شناخت افکار وسواسگونه را توضیح میدهد و راههای رهایی
از وســواس فکری و متوقف کردن افکار منفی را برمیشمارد .غلبه بر احساس و جایگزینی افکار ،کاهش اضطراب ،ترک
عادتها و تحمل خود از دیگر مواردی هســتند که فعالیتهایی برای آنها در کتاب آمدهاند.

 .38اســمری بــرده زرد ،یوســف .زورگویی دانشآموزان و درمان گروهی برای آن .تهران :آوای نور.1396 .
184ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :زورگویی ،رواندرمانی ،پیشگیری
چکیده :مدرســه مکانی اســت که کودک در آن مهارتهای ارتباطی را میآموزد .یکی از چالشهای همیشــگی مدارس
مسئلۀ زورگویی است .کتاب حاضر در فصل اول توضیحاتی کلی دربارۀ زورگویی و میزان شیوع و اثرات آن و در فصل دوم
چارچوبی نظری از رفتارهای زورگویی و انواع تقسیم بندی و زمینه و علل بروز آن ارائه دادهاست .تنظیم هیجان و تعریفها
و زمینههای آن و معرفی رویکرد درمان متمرکز بر هیجان ،به عنوان رویکرد تنظیم هیجانی و پیشــینۀ آن ،در فصل ســوم
بررسی شدهاند .جلسات گروهی درمان متمرکز بر هیجان ،مبتنی بر  9اقدام درمانی و آموزشی نیز موضوع فصل چهارم است.
 .39کرین ،ربکا .شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی از سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری .فاطمه
عابدی ،نعیمه فرید .تهران :آوای نور176 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :مشاور
کلمات کلیدی :رواندرمانی ،معنادرمانی ،شناخت
چکیده :شناخت درمانی مراجعان را تشویق میکند بدون قضاوت دربارۀ تجربهای که با آن روبهرو میشوند ،رابطۀ خود را با
فکر و احساس تنشزا تغییر دهند و آنچه را تجربه میکنند ،بپذیرند .کتاب حاضر ویژگیهای مهم و اساسی شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی را به شــکلی نظری و عملی مطرح میکند و تمرکز خود را روی برنامۀ شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی قرار میدهد که به شــکل گروهی ،برای افراد در معرض آسیبدیدگی افسردگی برگشتپذیر ارائه میشود .متن این
کتاب به  30ویژگی متمایز این فرایند میپردازد.
 .40بیات ،محمدرضا /ابوترابی کاشانی ،پریسا .نظریههای شناختی و فراشناختی .تهران :وانیا212 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :شناخت ،فراشناخت ،روانشناسی
چکیده :شــناخت و فراشــناخت از جمله مقولههایی هســتند که با آنها بیشتر ســر و کار داریم .ترکیب روان شناسی و
شناخت نیز روانشناسی شناختی را به وجود آوردهاست .درکتاب حاضر بعضی نظریههای روانشناسی شناختی ذکر شدهاند.
فرایندهایی شــناختی مثل توجه ،ادراک ،تفکر و تصمیمگیری بیشتر مورد بحث قرار گرفتهاند و ارتباط آنها با شناخت مورد
نظر بودهاست .در بخش اول کتاب تاریخچۀ شناخت و نظریههای شناختی و خود شناخت و در بخش دوم فراشناخت ،الگوها
و نظریهها و ارزیابی فراشناخت مطرح شدهاند.
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روانشناسی

 .37ســیس مور ،تیموتی .کتابهای مهارتهای روانشناختی نوجوانان :رهایی از وسواس .سهیال اورنگ ،مریم زینالی،
ماندانا عاشوری .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین146 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسی نوجوان ،مهارتهای رفتاری ،تمرین

ریاضی

 .41تورا ،ویسنس .دنیای ریاضیات :از چرتکه تا انقالب دیجیتال :الگوریتمها و انفور ماتیک .کتایون مهرآبادی.
تهران :مبتکران ،پیشروان136 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ علم ،ریاضیات ،حساب
چکیده :ابزارهای محاســبه در مسیر تکاملشــان همواره برآمد تأثیر متقابل فناوری و دســتگاههای عددنویسی هر تمدن
بودهاند .از نقشهای پیش از تاریخ تا چرتکههای رمی ،از الگوریتمهای عربها تا نخســتین ماشــین حسابها همه بخش
چشــمگیری از تاریخ محاسبه با تاریخ عددنویسی محسوب میشــوند .در پایان این مسیر تکاملی به رایانهها میرسیم .این
کتاب تاریخ الگوریتم و رایانش را نقل میکند .همچنین موضوعهایی را شــرح میدهد که با محاســبه و ابزارهای آن ارتباط
زیادی داشــتهاند .محاســبه و اعداد از نخستین سدههای رایانش تا اروپای میانه و نخســتین ابزارهای مکانیکی محاسبه تا
برنامهنویسی و نرمافزار در سدههای اخیر از مطالب این کتاب هستند.
 .42جین اســترلینگ ،مری .اصول جبر .For Dummies 2شــیرین غفوری .تهران :آوند دانش160 .1396 .ص.
رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :جبر ،راهنمای آموزشی ،معادالت ،مواد درسی
چکیده :در این کتاب ،نکات مهم و مســائل پیچیده اصول جبر  2بســیار ساده و روان شده است .نویسنده مطالب کتاب را
به ســرفصلهای عمومی تقسیم کرده اســت ،از فرایندها ،عبارتها و عملیات مقدماتی گرفته تا ابزارهای مهم برای تعیین
فاکتورهای معادالت و کاربردها بیان شــده اســت .نمادهای کوچکی در حاشیه کتاب درج شده است تا توجه مخاطب را به
مطلب ویژهای مانند قوانین ریاضیات ،مثالها و هشدارها جلب کند.
 .43امیدوار ،عباس[...و دیگران] .کتابهای کار :ریاضی  2یازدهم تجربی .تهران :شــرکت انتشارات کانون فرهنگی
آموزش228 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،تمرینها ،مسئلههای تکمیلی
چکیده :کتاب حاضر میکوشــد با تمرین مفهوم درس را در ذهن مخاطب تثبیت کند .مجموعهای از ســؤاالت امتحانات
نهایی و نیز نمونه سؤاالت مدارس سراسر کشور در این کتاب جمع شدهاند .کتاب بخشهای درخت دانش (مسیر مطالعاتی
هر فصل) ،درسنامه ،ســؤاالتی در سه سطح و سؤاالت شناسنامهدار و در نهایت پاسخ کوتاه یا راهنمایی بعضی سؤاالت را
شامل میشود.
 .44بهمرام ،افشین .ریاضیات خالق ترکیبیات و جبر .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی254 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :جبر ،المپیاد ،ریاضیات ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :حل مســائل خالقانۀ ریاضی به خالقتر شدن ذهن کمک میکند .در هر فصل از کتاب حاضر ،ابتدا یک ایدۀ حل
مســئله آموزش داده شده و سپس چندین مسئله به کمک آن حل شــدهاند .در آخر هر فصل ،تمرینهای متنوعی از نمونه
سؤاالت مســابقات ریاضی جهان و معماهای سرگرمکننده مطرح شدهاند .کتاب منبع مناسبی است برای دانش آموزان پایه
هفتم تا دهم که برای مسابقات ریاضی کانگورو و تورنمنتها و المپیادها آماده شوند .سطح سختی تمرینهای آخر هر فصل
مشخص شده و راهنمای حل تمرینها نیز در پایان کتاب آمده است.
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ریاضی

 .45طاهری تنجانی ،محمدتقی .بســته مدیریت کالسی :کاربرگ ریاضی و آمار ( )2پایه یازدهم ،علوم انسانی.
تهران :مرآت44 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،فعالیتهای تکمیلی ،پرسشها
چکیده :کاربرگ برگهای اســت آموزشی که در خدمت فرایند تدریس قرار دارد .کتاب حاضر یکی از اجزای بستۀ آموزشی
محسوب میشود .معلم باید کاربرگ را در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس استفاده کند .هر برگ دو صفحهای از
کاربرگ ،مفاهیم یک هفتۀ آموزشی را دربردارد .محتوای این کتاب در  18کاربرگ ارائه شدهاست که قابل جداشدن هستند.

 .46طاهری تنجانی ،محمدتقی .بســته مدیریت کالسی :کاربرگ هندســه( )2پایه یازدهم ،ریاضی و فیزیک.
تهران :مرآت48 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :هندسه ،مسئلههای تکمیلی ،بسته آموزشی
چکیده :کاربرگ ابزار عملیاتیکردن اهداف طرح درس و برگهای آموزشی در خدمت فرایند تدریس است .کتاب حاضر ،به عنوان
کاربرگ ،یکی از اجزای بستۀ آموزشی محسوب میشود و برگۀ سنجش نیست .معلم کاربرگ را باید در ضمن تدریس و به عنوان
مکمل طرح درس استفاده کند .کاربرگ حاضر به درس هندسۀ پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی اختصاص دارد .هر برگ دو صفحهای
از کاربرگ ،مفاهیم یک هفتۀ آموزشی را دربر دارد .محتوای این کتاب در  21کاربرگ ارائه شده است که قابل جداشدن هستند.
 .47طاهری تنجانی ،محمدتقی .بســته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین آمار و احتمال پایه یازدهم ،ریاضی
و فیزیک .تهران :مرآت160 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :کتاب کار و تمرین ابزاری آموزشی است که با ارائۀ تمرینهای متنوع ،فرایند یادگیری دانشآموز را عمق میبخشد.
کتاب حاضر مخصوص دانش آموزان پایۀ یازدهم رشــتۀ ریاضی است 23 .هفته درس دارد و هر هفته شامل تمرینهایی از
متن درس آمار و احتمال اســت تا دانشآموز به مباحث کتاب درســی مسلط شود .سؤاالت کتاب از ساده به مشکل طراحی
شدهاند .سؤاالتی مخصوص دانشآموزان عالقهمند و آزمونهای چهار گزینهای نیز در کتاب موجودند.
 .48دپارتمان علمی مرآت .بســته مدیریت کالســی :کتاب کار و تمرین حســابان( )1پایه یازدهم ،ریاضی و
فیزیک .تهران :مرآت180 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،تکالیف درسی ،آزمونها
چکیده :کتاب کار و تمرین ابزاری آموزشی است که با ارائۀ تمرینهای متنوع ،فرایند یادگیری دانشآموز را عمق میبخشد .کتاب کار
و تمرین حاضر مخصوص دانش آموزان پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی است 24 .هفته درس دارد و هر هفته شامل تمرینهایی از متن درس
حسابان است تا دانشآموز به مباحث کتاب درسی مسلط شود .از این کتاب میتوان به عنوان کتاب کار و تکلیف استفاده کرد .سؤاالت
کتاب از ساده به مشکل طراحی شدهاند .سؤاالتی مخصوص دانشآموزان عالقهمند و آزمونهای چهار گزینهای نیز در کتاب موجودند.
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 .49علیقلی ،امیرحســین /شفیعی ،مهدی .گزیده داســتانهایی از شاهنامه فردوسی به نثر :بیشهگرزان .کاشان :مرسل.
76 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :شاهنامه ،نثر ،داستانهای حماسی ،اقتباسها
چکیده :شــاهنامه اثر بزرگ فارســی و یادگار منظوم حکیم فردوسی است که برای ایرانیان ارزش فراوان دارد .کتاب حاضر،
جلد چهارم از مجموعهای چند جلدی ،گزیدهای است از شاهنامه که سه داستان را در قالب نثر به خوانندگان عرضه کردهاست.
در این مجموعه ،داستانها بر اساس ترتیب زمانی وقایع انتخاب شدهاند تا در نهایت مجموعهای منتخب از شاهنامه در اختیار
خواننده قرار گیرد .داستانهای این جلد عبارتاند از« :اکوان دیو»« ،بیژن و منیژه» و «سرانجام کیخسرو و افراسیاب».

 .50زرقانی ،ســید مهدی .تاریخ ادبیــات ایران ( )4با رویکرد ژانری .تهران :مؤسســه فرهنگی فاطمی.1395 .
290ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،نقد ادبی ،تاریخ ادبیات
چکیده :وجه برجستۀ ادبیات دورۀ قاجار ،برخالف آنچه بعضیها نوشتهاند ،در ژانرهای منثور و عامیانه است .در اين كتاب
نویسنده کوشیده است تصویر روشنی از نظام ژانری دورۀ قاجار پیش روی خوانندگان قراردهد .به این ترتیب ،فصلهای این
کتاب انواع ژانرها مثل تاریخ ،مطبوعات ،نمایشی ،عامیانه و رساله را در این دوره بررسی کرده است.

 .51سلطانی گردفرامرزی ،علی /عزت یزدی ،ذبیحاهلل .عشق ،عرفان ،مستی و طنز حافظ .تهران :مبتکران ،پیشروان.
352 .1396ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :شعر ،شاعران ،عرفان ،ادبیات فارسی
چکیده :حافظ شاعری است که جنبههای شخصیتی و اندیشههای او بیش از دیگر شاعران مورد بحث بوده است .در چهار
فصل این کتاب نویسنده میکوشد نظرات مطرح دربارۀ حافظ را نقد و بررسی کند تا شخصیت راستین او را بیشتر بشناساند.
جایگاه حافظ در ادبیات فارسی عنوان فصل اول است و نویسنده برای شناساندن او به مخاطب ،نمونههایی از اشعار بزرگان
دربارۀ او را آورده است .عرفان حافظ با مثالهایی از دیوان او فصل دوم کتاب است .در فصل سوم نیز مفهوم شراب در دیوان
او بررسی و روشن میشود .فصل آخر به طنز حافظ پرداخته است.
 .52اســکندری ارسنجانی ،بهاالدین .گزینه ادب پارســی :قطعات و غزلیات عرفانی سعدی .تهران :قدیانی.1396 .
370ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز ،دانشجومعلمان
پایه تحصیلی :پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :شعر فارسی ،ادبیات فارسی ،نثر مسجع
چکیده :هنر ســعدی زاییدۀ ذهن ســیال اوســت .کتاب حاضر از مجموعۀ «گزینۀ ادب فارسی» ترکیبی است از قطعات و
غزلیات عرفانی سعدی که نویسنده آنها را شرح داده و تفسیر کرده و در واقع معنای آنها را آورده است .رسم الخط امروزی،
اعراب گذاری شــعرها ،معنی لغات و کلمات دشوار از ویژگیهای این نسخه هستند .در ابتدای کتاب نشانهها و اختصارات و
در انتهای کتاب نیز واژهنامه و اعالم آمدهاند.
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چکیده :هدف از تألیف کتابهای کار ،کمککردن به دبیران و دانشآموزان است تا از پرسشهای این کتابها برای مثال
و تمرین بیشتر مباحث درسی استفاده کنند تا آموختهها در ذهن دانشآموز نقش ببندند .کتاب حاضر در همین راستا و همسو
با کتاب درسی فارسی پایۀ دهم میکوشد در چند قلمرو مخاطب را یاری رساند .در قلمرو زبانی ،واژههای مهم درس و رابطۀ 
آنها با هم مورد سؤال قرار گرفته و مباحث دستوری مطرح شدهاند .در بخش قلمرو ادبی آرایهها آمدهاند و در بخش قلمرو
فکری مفاهیم مهم هر درس مورد نظرند.
 .54عبادتی ،شــهناز  .بسته مدیریت کالســی :کتاب کار و تمرین فارسی( )2پایه یازدهم ،ریاضی ،تجربی و
انسانی .تهران :مرآت188 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :آموزش زبان فارسی ،ادبیات فارسی ،تمرینها
چکیده :کتاب کار و تمرین ابزاری آموزشی است که با ارائه تمرینهای متنوع ،فرایند یادگیری دانشآموز را عمق میبخشد.
کتاب کار و تمرین حاضر مخصوص درس فارســی دانش آموزان پایۀ یازدهم رشتههای ریاضی ،تجربی و انسانی است .هر
هفته از  20هفته درس شامل تمرینهایی از متن درس است تا دانشآموز به مباحث درس مسلط شود .از این کتاب میتوان
به عنوان کتاب کار و تکلیف اســتفاده کرد .ســؤاالت کتاب از ساده به مشکل طراحی شدهاند .در پایان هر فصل آزمون آن
فصل آمدهاست .همچنین ،سؤاالتی مخصوص دانشآموزان عالقهمند و آزمونهای چهار گزینهای نیز در کتاب موجودند.
 .55متقیزاده ،عیسی .متون و قواعد زبان عربی ( .)2تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی352 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی ،مواد درسی ،ادبیات فارسی ،رشتههای تحصیلی
چکیده :تغییر ســرفصلهای برنامۀ درسی رشتۀ دانشــگاهی زبان و ادبیات فارسی منجر به تغییر کتابهای این رشته نیز
شده است .کتاب حاضر یکی از مجلدات مجموعهای شش جلدی به نام «متون و قواعد زبان عربی» است که در این مجلد
و مجلد اول مباحث صرفی درس عربی مطرحشــدهاند .این کتاب به صورت کتاب درسی تنظیمشده و هر درس شامل متن
عربی ،قواعد مربوط ،تمرینهایی برای مرور مطالب و واژگان مخصوص آن درس میشود .البته در انتها بخشهایی «برای
مطالعه و بازتاب زبان عربی در فارسی» نیز گنجانده شدهاند که اطالعات بیشتری در اختیار مخاطب قرار میدهند.

 .56خســروی ،شهریار .مدخل شعر معاصر فارســی ( .)1285-1392تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.1396 .
332ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :شعر ،نقد ادبی ،تاریخ معاصر ایران
چکیده :نویسندۀ این کتاب کوشیده است بر اساس ایدهها و مفاهیم شعر و نقد ادبی ،نه به تفکیک شاعران ،روایتی از این
موضوع ارائه دهد .بنابراین ،ابتدا «روایت معیار» شــعر معاصر را نقد و معرفی کرده و سپس با اصالح روایت رسمی و معیار،
روایتی مبتنی بر دادهها و شواهد تاریخی و با دیدگاهی منسجم ارائه کردهاست .در پایان نیز گزارشی تاریخی از شعر معاصر
ایران به همراه یک جریان شناســی توصیفی داده اســت .در این کتاب ،شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انواع قدمایی
نیز آمدهاند .تحوالت شعر معاصر پس از انقالب اسالمی نیز در آن دیده میشود.
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 .53افضلی ،امیر .دهم :کتاب کار فارسی 1پایه دهم .تهران :خیلی سبز152 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،تکالیف درسی ،آموزش زبان فارسی

زبان های خارجی

 .57فهیمی ،زهرا /سعیدی ،رضا .انگلیسی جامع دهم .تهران :پیک نخبگان172 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :زبان انگلیسی ،زبان آموزی
چکیده :این کتاب کوشــیده است مطابق کتاب درسی ،با رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه و خالقانه ،به تکمیل مباحث
کتاب درســی پایۀ دهم کمک کند .هر چهار مهارت زبانی و بخشهای متنوع واژگان ،درک مطلب ،گرامر ،صحبتکردن،
شــنیداری ،تلفظ و نوشتاری در کتاب مورد توجه بودهاند .واژگان درسها ابتدا به صورت تصویری و سپس در گروههای A
(مکالمه)( B ،معرفی واژگان) و ( Cواژگان دیگر بخشها) بررســی شدهاند .متن کتاب بیشتر به زبان انگلیسی است و فقط
توضیح گرامر درس و معنی کلمهها به فارســی داده شدهاند .تســتهایی برای دانشآموزان سختکوش نیز در کتاب قابل
دسترس است.
 .58ذوالفقاری ،مهدی[...و دیگران] .کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم .سبزوار :خط سفید.1396 .
168ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :زبان آموزی ،زبان انگلیسی
چکیده  :كتاب حاضر با رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه و خالقانه به تکمیل مباحث کتاب درسی پایۀ یازدهم کمک ميکند.
هر چهار مهارت زبانی و بخشهای متنوع واژگان ،درک مطلب ،گرامر ،صحبتکردن ،شنیداری ،تلفظ و نوشتاری در کتاب مورد
توجه بودهاند .متن کتاب بیشتر به زبان انگلیسی است و فقط توضیح گرامر درسها به فارسی است .واقعیت افزودۀ « »ARاز دیگر
بخشهای خاص و جدید کتاب است که با امکان نصب برنامۀ اندروید مطالب آموزشی و سرگرمی را در اختیار مخاطب قرار میدهد.
 .59خزایی ،حمید /باقری ،بابک .یازدهم :کتاب کار  ،11انگلیسی .2تهران :خیلی سبز68 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :زبان انگلیسی ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چکیده :زبان انگلیسی ،به عنوان زبانی بینالمللی ،راه پیوند مردم جهان است که آموختن آن برای دانشآموزان ضروری است .این
کتاب با توجه به رویکرد فعال کتاب درسی و با در نظرگرفتن فرایند یادگیری زبان ،فعالیتهای آموزشی گوناگون و جذابی برای تقویت
همزمان چهار مهارت زبانی دانشآموزان پایۀ یازدهم دربردارد .تمرینهای این کتاب با کتاب درسی منطبقاند و تمرینهای زیاد و
وقت گیر در آن نیامدهاند.

 .60نوربخش ،حمیدرضا .لقمه :واژگان تصویری زبان دهم .تهران :مهر و ماه نو248 .1396 .ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :زبان انگلیسی
چکیده :بعضی از کتابهای کمک درســی به دانش آموزان کمک میکنند مطالب درســی را به شیوهای سادهتر و کاملتر
فراگیرند .کتاب حاضر به منظور تکمیل آموختههای زبان انگلیســی دانشآموزان پایۀ دهم ،کوشــیده است لغات را با تصویر
همراه کند تا راحتتر در ذهن بمانند .گرامر را هم تصویری و ســاده آموزش دادهاست .لغات کتابهای زبان پایههای هفتم
تا دهم نیز ،یک بار به صورت موضوعی و بار دیگر به صورت الفبایی ،دســتهبندی شــدهاند .تمرینهای کاربردی از دیگر
بخشهای کتاب هستند.
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چکیــده :دانشآموزانی کــه در مدارس خاص و تیز هوشــان درس میخوانند ،به منابع قویتری بــرای مطالعۀ درسها
نیازمندند .این کتاب مخصوص آنهاســت .کتاب شامل درسنامۀ جامع و تمرینهای متنوع است .سؤاالت آن با بارم بندی
مصوب آموزش و پرروش تطابق دارد و لوح فشردۀ همراه آن نیز مکمل مطالب کتاب است.

زمی ن شناسی
 .62نوروزی ،سوسن[...و دیگران] .آزمایشهای ساده زمینشناسی .اصفهان :کنکاش120 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :زمینشناسی ،آزمایشها ،علوم
چکیده :آزمایشکردن به درک بهتر مفاهیم درســی کمک میکند .کتاب حاضر مجموعهای اســت از تعدادی آزمایش در
حوزۀ «زمینشناسی» که دبیران ،دانشجویان و دانشآموزان عالقهمند به زمینشناسی میتوانند آنها را انجام دهند .بعضی
از آزمایشهای کتاب عبارتاند از :فسیلها چگونه شکل میگیرند؛ امواج و چگونگی سفر آنها؛ تفاوت فرسایش و هوازدگی؛
فشردگی خاک؛ دستهبندی رسوبات؛ چرخۀ آبشناسی زمین.
 .63کوئردا ،خوزه .اطلس پایه فسیلها و مواد معدنی .نیلوفر نظیری .تهران :تیمورزاده100 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :فسیلشناسی ،علم مواد
چکیده :این اطلس چشــمانداز تاریخ زمینشناسی سیارۀ زمین و بررسی ظهور و تکامل زندگی روی آن را به زبان ساده
روایت کرده اســت و مرجعی محسوب میشــود برای آموزش انواع سنگها ،کانیها و فسیلها .این کتاب داراي تصاوير
دقيقي از کانیشناســی و دیرینهشناســی و خصوصیات اصلی سنگها ،کانیها و فسیلها اســت و به همراه توضیحات
کوتاهی که به فهم موضوع کمک میکنند .فهرســت الفبایی ابتدای کتاب یافتن موضوعها را آسان میکند.

زیست شناسی
 .64واکِر ،ریچارد  .کتاب مرجع :دانشنامه بدن انسان .امیر صالحی طالقانی  .تهران :پیام آزادی30 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :علوم تجربی ،دانشنامه ،انسان
چکیده :بدن انسان و کارکرد دستگاههای آن بخشی از علم تجربی را تشکیل میدهند .کتاب حاضر این اندامها و دستگاهها
را معرفی میکند .قلب ،تنفس ،گوارش و هضم ،کبد و کلیهها ،دستگاه عصبی ،تولید مثل ،حواس  ،دستگاه اسکلتی و دستگاه
ایمنی از جمله مواردی هستند که در این کتاب با جزئیات مطرح و توضیح داده شدهاند .در انتهای کتاب واژهنامهای الفبایی
دربارۀ لغات مهم آمده اســت .این کتاب در واقع مرجعی دربارۀ بدن انســان اســت و تصویرهای بزرگ و دقیق و نیز پوستر
ضمیمۀ کتاب ،به فهم مطالب آن کمک میکنند.
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زبان های خارجی

 .61هاوشکی ،حسین /عسکری ازغندی ،مجید /کریستینا اوئرتاش ،آبریل .Vision Plus 2 .سبزوار :خط سفید.1396 .
104ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :زبان انگلیسی ،تیزهوشان

زیست شناسی

 .65واکِر ،ریچارد .شگفتیهای بدن :سفری شگفتانگیز به ساختمان بدن انسان .الدن خانلری .تهران :پیام
بهاران96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :آناتومی ،دستگاه گردش خون ،دستگاه گوارش
چکیده :کتاب حاضر پیچیدگیهای بدن را نشــان میدهد؛ طرز اتصال ظریف اســتخوانها ،رگهای زیادی که خون را
تأمین میکنند و دستگاه فوقالعادۀ هضم و دفع غذا .نویسنده بدن را به بخشهای «دستگاهها ،سر ،بخش فوقانی و بخش
تحتانی» تقسیم کرده و هر بخش با تصویرهایی بسیار دقیق تشریح شدهاست .یک لوح فشرده نیز کتاب را همراهی میکند
که بهخصوص تصویرهایی از زیر پوست انسان را دربر دارد .کتاب شامل واژهنامه و یک فهرست راهنمای الفبایی نیز است.

 .66خســروی ،عرفان .فرهنگنامه دایناسورها :شناختنامه جامع دایناســورهای ایران و جهان .تهران:
طالیی218 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :دایرةالمعارف ،زندگی حیوانات ،واژهنامهها
چکیده :اين كتاب با تصویرســازی بســیار دقیق و علمی کوشــیده است حتی پیچیدهترین مســائل علمی را به زبان ساده
برای مخاطب بازگو کند .تلفظ درســت نامها در این کتاب لحاظ شــده و تازهترین یافتههای علمی دربارۀ دایناسورها ،از قبیل
رانش قارهها و تاریخ زمین ،پراکنش دایناســورها در جهان ،تنوع زیســتی ،انقراض بومشناسی و رفتارشناسی دایناسورها در آن
گنجاندهشدهاند .نمودارهای گویا و درختهای تبارزایشی کامل و نقشههای دقیق درک مطالب کتاب را آسانتر میکنند.
 .67هیات مؤلفان .کتاب کار زیستشناسی  2پایه یازدهم .تهران :نانو224 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :مطالعۀ مفهومی و پی بردن به عمق و محتوای کتاب درســی شــاه کلید موفقیت اســت .کتاب حاضر کوشیده
اســت کتاب درسی زیستشناسی را برای دانشآموز پایۀ یازدهم ،با وفاداری نسبت به جمالت و محتوای آن ،قابل لمس
کند و نکات را در قالب ســؤاالتی ،برای مخاطب بیاورد .محتوای این کتاب تنها انواع ســؤال است؛ از عبارتهای درست
و نادرســت گرفته تا پرکردن جای خالی ،پاسخ کوتاه به پرسشها ،ســؤالهای چهارگزینهای ،تشریحی و نیز سؤالهایی
از شکلهای کتاب.

شعر

 .68شعباننژاد ،افسانه .پرندههای شعر من .تهران :لوپه تو66 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر
چکیده :مجموعه حاضر شــامل ۳۱قطعه شعر است .مضمون تمامی شــعرها پرنده و پرواز و آسمان است« .به خاطر تو»،
«خیال»« ،یک ســار»« ،تنهایی»« ،التماس» و « رد پا» نام بعضی از این اشــعار است .در شعر «تنهایی» شاعر تنهاییاش
را با کالغی که لب پرچین نشســته اســت ،شریک شــده ،کالغی که به اندازه او غمگین است .شعر « رد پا» از جای پای
گنجشکها میگوید که روی برف به جا مانده است و شعر «یک سار» درباره ساری است که از کوچ جا میماند .شایان ذکر
است که نقاشیهای کتاب به حال و هوای اشعار رونق بخشیده است.
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چکیده :اشــعار این کتاب درباره ده تن از شخصیتهای قیام عاشوراست که از آن جمله میتوان به این شخصیتها اشاره
کرد« :امام حســین (ع)»« ،حضرت زینب»« ،علیاکبر»« ،حضرت عباس» و «امام ســجاد(ع)» .اعتماد نکردن به آدمهای
دنیادوست ،فداکاری ،آزادگی ،صبر و استقامت ،توکل به خدا ،تسلیم نشدن در برابر ظلم و گذشتن از آرزوهای جوانی در راه
حق ،موضوع این اشعار است .تصاویر کتاب نیز مصائب قیام عاشورا را به تصویر کشیده است.

 .70مهرابی ،عالیه .قلمدانهای فیروزه .تهران :بهنشر32 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،امامان

چکیده :این کتاب شامل  25شعر مذهبی درباره زندگی امام رضا (ع) است .شعرها در قالب غزل سروده شده است و اغلب
بین  5تا  14بیت دارد .موضوع اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذکر زیبایی و کمال معشوق است .برخی از اشعار به
پیشــگاه حضرت معصومه (س) تقدیم شده است .در شــعر «بذر اشک» آمده است « :مشتاق دشت گندمم ،آری کبوترم ــ
باالتر از خیال تو اما نمیپرم ،صیادها ز صید دلم دست میکشند ،از من که بچه آهوی صیاد دیگرم» ...

 .71رحماندوست ،مصطفی .کاش حرفی بزنی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان36 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات کودک و نوجوان
چکیده :این کتاب مجموعهای از ســیزده شعر است« .غول دلخوری»« ،دغدغه»« ،دلم همراه توست» « ،گرگ و میش»
و «کاش حرفی بزنی» ،نام برخی از این اشــعار اســت .شعر « دلم همراه توست» درباره فردی است که برای صید ماهی به
دریا رفته اســت و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد .در شعر «کاش حرفی بزنی» ،شاعر معتقد است که کدورت بین دو نفر
فقط با گفتوگو رفع میشود و شعر «گرگ و میش» بازگشت دوستی را روایت میکند که گرچه شاعر از دیدنش خوشحال
میشود؛ اما خاطرات تلخی را نیز برای او زنده میکند.

 .72جاویدخواه ،طاها .مدیریت عشق .کاشان :مرسل120 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان
چکیده :این مجموعه شــعر ،حاوی پنجاه و پنج قطعه شــعر در قالب قصیده است« .همسفر»« ،دریا»« ،فرود اضطراری»،
«قفس»« ،گل» و «مدیریت عشق» نام بعضی از این اشعار است .شاعر در شعر «فرود اضطراری» ،از شکست تلخ و صدها
«فرش
درد خود سخن میگوید و در شعر «دریا» ،صلح را نگه داشتن حرمتها میداند .در شعر «مدیریت عشق» آمده است:
ِ
دل زیر قدمهای کسی پهن مکن ،که بلد نیست نشستن سر این قالی را».
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شعر

 .69روستایی ،موسی .زخمیترین شعر .قم :صحرایی سبز24 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر مذهبی ،نوجوانان

شیمی
 .73انوشــه ،محمدحســین[...و دیگران] .آموزش و کار :آموزش و کار شیمی  2یازدهم .تهران :مهر و ماه نو.1396 .
208ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،فعالیتهای تکمیلی ،آزمونها
چکیده :کتابهای کار به منظور تمرین و تســلط به درسها تدوین میشوند .این کتاب هر مبحث از کتاب درسی شیمی پایۀ 
یازدهم را به طور مختصر توضیح میدهد .سپس تمرینهای مرتبط با آنها را میآورد تا مخاطب به موضوع درس مسلط شود.
تمرینها متنوع و از انواع درست و نادرست ،جاخالی ،مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم شدهاند .دو آزمون استاندارد
پایان هر نیمسال نیز در کتاب آمدهاند.

 .74مالردی ،محمدرضا /آقاپور مقدم ،سیدرضا .تاریخ مختصر شیمی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396 .
536ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ علم
چکیده :تاریخ علم شــیمی از سرگذشت شــیمیدانها ،دگرگونیهای علمی وابستگی و پیاپیبودن آنها با یکدیگر سخن
میگوید .موضوعات این کتاب عبارتاند از :صنایع شــیمیایی دورۀ باســتان ،زندگینامۀ فالســفۀ یونان باستان ،کیمیاگری
(پیش از اســام ،مصر باستان ،نوپا) و کیمیاگران نامدار ،صنایع شیمیایی جهان اسالم ،کشف گازها ،تعیین فرمول شیمیایی
ترکیبها ،آغاز شــیمی آلی نو ،طبقهبندی عنصرها ،کشــف اتم و پیوندهای شیمیایی ،گیاشیمی و فوتوشیمی ،صوت شیمی  ،
شیمی سبز و نانو ،نوبل و برندگان و جوایز آن.
 .75مروج ،ســیدحیدر /افتخار جهرمی ،پیام .مسئلههای پیکارجوی شیمی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.1396 .
284ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :المپیاد ،مسئلههای تکمیلی
چکیده :برای موفقیت در آزمون المپیاد شیمی مطالعه و خواندن کتابهایی الزم است که سؤالهایی شبیهتر به آن آزمون
ارائه دهند .در این کتاب ســؤالهای ایدهدار و هدفمندی ارائه شدهاند که چالشبرانگیزند و در موضوعات شیمی آلی ،شیمی
تجزیه ،ترمودینامیک و کوانتوم طرح شــدهاند .مســئلهها چهار دستهاند .در ابتدای هر فصل چند مسئلۀ مرتبط از سؤالهای
مرحلۀ دوم سالهای گذشته ،به همراه پاسخ تشریحی آنها ،آمدهاند .سؤالها از ساده به مشکل مرتب شدهاند.
 .76کشــاورز ،حسینعلی /شــاهمحمدی اردبیلی ،معصومه .آموزش طبقهبندیشده :شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و
فیزیک ،علوم تجربی .تهران :گلواژه184 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :آزمونها ،پرسشها و تمرینها
چکیده :آموختن درسها به برنامهریزی و زمانبندی خوب نیاز دارد .کتاب حاضر در ابتدای هرفصل موضوعات را فهرستوار معرفی
میکند .سپس درسنامه را میآورد که شامل توضیح متن و مفاهیم درس میشود .بخش تمرین امتحانی ،انواع پرسشها (شامل
کاملکردنی ،درست و نادرست ،جورکردنی ،چهارگزینهای و مسئله) را همراه با پاسخنامۀ تشریحی دربر دارد .نمونه سؤاالت امتحانی
پایان فصل و نیز آزمونهای چهارگزینهای با سطوح دشواری متفاوت و آزمونهای پایان نوبت از بخشهای دیگر کتاب هستند.
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چکیده :تکرار و تمرین موجب عمقبخشی بیشتر مطالب آموزشی در دانشآموزان میشود .کتاب حاضر در ابتدای هرفصل
موضوعات آن فصل را فهرســتوار معرفی میکند و ســپس در بخش تمرین ،انواع پرسشها (شامل کاملکردنی ،درست
و نادرســت ،جورکردنی ،چهارگزینهای و مســئله) را برای تثبیت یادگیری میآورد .در حاشیۀ کتاب نکات آموزشی مرتبط با
تمرینها آمدهاست .نمونه ســؤاالت امتحانی پایان فصل و نیز آزمون غنیسازی و آزمونهای پایان نوبت بخشهای دیگر
کتاب هستند.
 .78مختاری ،منصور .بســته مدیریت کالسی :کاربرگ شیمی( )2پایه یازدهم ،ریاضی و تجربی .تهران :مرآت.1396 .
48ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فعالیتهای تکمیلی ،پرسشها ،بسته آموزشی
چکیده :کاربرگ ابزار عملیاتیکردن اهداف طرح درس و برگهای آموزشی در خدمت فرایند تدریس است .کتاب حاضر یکی
از اجزای بســتۀ آموزشــی محسوب میشود و نویسنده اصرار دارد از آن به عنوان برگۀ سنجش استفاده نشود .معلم کاربرگ
را باید در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس اســتفاده کند .کاربرگ حاضر به درس شیمی پایۀ یازدهم رشتههای
ریاضی و علوم تجربی اختصاص دارد .هر برگ دو صفحهای از کاربرگ ،مفاهیم یک هفتۀ آموزشــی را دربر دارد .محتوای
این کتاب در  21کاربرگ ارائه شده است که قابل جداشدن هستند.
 .79سپهری ،نیما /ایروانی ،حسین .کار :کتاب کار شیمی  1پایه دهم .تهران :خیلی سبز196 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چکیــده :کتابهای کار بهمنظور تمرین بیشــتر درسها و درک عمیقتر آنها تنظیم شــدهاند .کتاب کار شــیمی دهم
مجموعهای اســت تمرینی و کامل .در هر بخش ،ابتدا توضیحی کلی و مختصر دربارۀ درس آمدهاســت .سپس کارگاه حل
مســئله و بعد ســؤالها آمدهاند .سؤالها از آسان به ســخت و با انواع انتخاب واژه ،جاخالی ،درستی یا نادرستی و ارتباط دو
ستون شروع میشوند و با سؤالهای مفهومی ادامهمییابند .آزمونهای میان ترم و پایان ترم نیز در کتاب گنجانده شدهاند.

 .80مختاری ،منصور .بســته مدیریت کالســی :کتاب کار و تمرین شیمی( )2پایه یازدهم ،ریاضی و تجربی .تهران:
مرآت124 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :کتاب کار و تمرین ابزاری آموزشی است که با ارائه تمرینهای متنوع ،فرایند یادگیری دانشآموز را عمق میبخشد .کتاب کار
و تمرین حاضر مخصوص دانش آموزان پایۀ یازدهم رشتههای ریاضی و تجربی است .هر هفته از  21هفته درس شامل تمرینهایی
از متن درس است تا دانشآموز به مباحث درس مسلط شود .از این کتاب میتوان به عنوان کتاب کار و تکلیف استفاده کرد .سؤاالت
کتاب از ساده به مشکل طراحی شدهاند .سؤاالتی مخصوص دانشآموزان عالقهمند و آزمونهای چهار گزینهای نیز در کتاب موجودند.
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شیمی

 .77شــاهمحمدی اردبیلی ،معصومه /کشاورز ،حســینعلی .کار و تمرین :شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک،
علوم تجربی .تهران :گلواژه152 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشهاو تمرینها ،آزمونها

عربی

 .81پــرکاری ،مهدی .کار و تمریــن :عربی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک ،علــوم تجربی  .تهران :گلواژه.1396 .
108ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،آموزش زبان عربی ،پرسشها و پاسخها  
چکیده :اين کتاب شــامل  7درس اســت  .در ابتدای هر درس بخشی شــامل زیرموضوعات مربوط به آن درس قرار داده
شــده اســت وفضای ذهنی دانشآموز را آماده میکند .به عنوان مثال ،در درس اول اسم تفضیل و اسم مکان توضیح داده
شــده اســت .درس دوم درباره فعل مضارع و ادوات شرط است ،درس سوم اسم معرفه و اسم نکره را توضیح میدهد و   . ...
در حاشــيه صفحات نكات آموزشــي به چشم ميخورند .تعدادي سؤال نيز با عنوان «غنيسازي» براي دانشآموزان برتر در
كتاب گنجانده شدهاند.
 .82آقایی نعمتی ،آمنه /امیرپاشــایی ،پانتهآ .کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2پرســش ،تمرین و فعالیتهای تکمیلی
رشته علوم انسانی ویژه یازدهمیها .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان136 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فعالیتهای تکمیلی ،پرسشها و تمرینها ،آموزش زبان عربی
چکیده :کتاب کار زمینهســاز آموزش فعال در فرایند یادگیری اســت و فرصتهای متنوعی را برای کاربست آموختهها و
موفقیت و پیشــرفت مستمر دانشآموزان فراهم میکند .کتاب کار حاضر نیز با طرح پرسشها ،تمرینها و مسائلی در سطح
کتاب درسی و مطابق سرفصلهای کتابهای درسی ،به توسعۀ یادگیری میپردازد .در انتهای کتاب نمونه آزمونهای میان
ترم و پایان ترم آمدهاند.

 .83امیرپاشایی ،پانتهآ /آقایی نعمتی ،آمنه .کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2رشتههای علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ویژه یازدهمیها .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان128 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :پرسشها و تمرینها ،فعالیتهای تکمیلی ،آموزش زبان عربی
چکیده :کتاب کار زمینهســاز آموزش فعال در فرایند یادگیری اســت و فرصتهای متنوعی را برای کاربست آموختهها و
موفقیت و پیشــرفت مستمر دانشآموزان فراهم میکند .کتاب کار حاضر نیز با طرح پرسشها ،تمرینها و مسائلی در سطح
کتاب درسی و مطابق سرفصلهای کتابهای درسی ،به توسعۀ یادگیری میپردازد .در انتهای کتاب نمونه آزمونهای میان
ترم و پایان ترم آمدهاند.

علوم اجتماعی

 .84مولوی ،محمد ..اکسیر رسانه برای عالقهمندان به خبرنگاری و مستندسازی .مشهد :ضریح آفتاب56.1396.ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :رسانههای گروهی ،روزنامهنگاری ،نویسندگی
چکیده :در دنیای امروز رسانهها نقش قابل توجهی در انتقال اطالعات و رساندن خبر دارند .کتاب حاضر با تمرکز بر شناخت
مناسب فنون الزم برای داشتن رسانهای اسالمی و دانستن جایگاه آن و نیز با توجه به چارچوب کار حرفهای در عرصۀ رسانه
و برای عالقهمندان به خبرنگاری و مستندنویســی نگاشته شده اســت .در فصل اول مفاهیم اولیه و کلی به صورت مفید و
مختصر آموزش دادهشدهاند .در فصل بعد ،عوامل مؤثر بر تجلی رسانه ،اعم از رعایت اخالق ،خالقبودن ،شناخت مخاطب،
زردنبودن و سبک داشتن لحاظ شدهاند.
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چکیده :اگر کانت و هگل نقطۀ عطف فلسفۀ مدرن باشند ،پارسنز و هابرماس نقطۀ چرخش جامعهشناسی پیشرفته محسوب
میشوند .از ترکیب دیدگاههای این دو میتوان به چشمانداز جامعتری دربارۀ جامعه و ساز و کارها و پویههایش رسید .کتاب
حاضر میکوشــد این مهم را با تقریب رویکردهای سیســتمی و دیالکتیکی به جامعه آغاز کند .از این رو ،در فصل اول به
موضوع نظریهپردازی جامعهشناختی میپردازد .در فصلهای دوم و سوم تالکت پارسنز و یورگن هابرماس را معرفی میکند.
تأمالت تلفیقی و سپس رویکرد ترکیبی نیز در فصلهای بعدی مطرح میشوند.

 .86رازقــی ،محمدمهــدی .تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم در قانون آیین دادرســی کیفری  1392و
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد148 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :حقوق ،حقوق بشر ،ایران
چکیده :اثر حاضر حق آزادی متهم و اعالمیه جهانی حقوق بشــر را در مراحل مختلف دادرســی نقد و بررسی میکند و میکوشد
راهکاری علمی و عملی برای ایجاد هماهنگی بین اصول حقوق بشر و قوانین ناظر بر حق آزادی متهم و رفع نواقص قانون مزبور
ارائه دهد .نویسنده ابتدا حق آزادی متهم را مفهوم شناسی کرده و سپس سیر تحول این حق را در نظامهای حقوقی ایران آوردهاست.
جلوههای حق آزادی متهم در دادسی کیفری نیز از جمله بخشهای اصلی کتاب است.

 .87اســماعیلی ،محســن .مجموعه کتابهای حقوق و زندگی :راهنمای حقوقی شهروندان (2ج /).گفتارهایی
در حقوق رســانه(2ج /).گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی (2ج .).تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
6 .1396ج رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :حقوق ،شهروندي ،رسانه ،پرسشها و پاسخها
چکیده مجموعۀ شــش جلدی حاضر دوجلد از كتابهاي خود را به حقوق رســانه اختصاص داده است تا از «مفاهیم رسانه و
حقوق رسانه ،آزادی اطالعات در حقوق ایران» و هر آنچه به حقوق رسانه مربوط ميشود صحبت كند .دوجلد ديگر به «حقوق
شهری و شهروندی» اختصاص دارد؛ مواردی مثل «حقوق دینی و فرهنگی ،خدمات عمومی ،مدیریت شهری ،آپارتماننشینی».
دوجلد سوم نيز راهنمای حقوقی شهروندان است .متن اين دو کتاب پرسشها و پاسخهای حقوقی است؛ مواردی مثل« :قوانین
ثبتی ،خانوادگی ،وصیتنامۀ ارث ،تجاری ،ثبت احوال و اسناد ،روابط و اختالفات خانوادگی و آیین دادرسی مدنی».

علوم تربیتی

 .88مکای ،اســتن /لبل ،الری /پندن ،شری .تلفیق دیدگاههای بومی در برنامههای درسی :منبعی برای تدوینگران
برنامه درسی ،معلمان و مدیران .حسن نجفی ،عادل ظفرینژاد ،فرهاد مومنی .تهران :مؤسسه کورش چاپ120.1396.ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،راهنمای آموزشی ،برنامه ریزی درسی

چکیده :کتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاههای بومی در برنامهریزی درسی را برای تدوینگران برنامۀ درسی و معلمان و مدیران
فراهم کرده است .اهداف کتاب ،چشمانداز ،تاریخچه ،هندسۀ اعتقادی ،فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعی ،آموزشی و زیستی مردمان
بومی مانتویوبای کانادا در بخش اول کتاب مطرح شــدهاند .ســپس نتایج بومی سازی برنامۀ درسی در حوزههای تخصصی
یادگیری(در طول ســه مرحلۀ رشدی) تشریح شــدهاند .توصیف فهرستی از واژگان تخصصی و پروژههای نشاندهندۀ تلفیق
دیدگاههای سنتی در برنامۀ درسی نیز در بخشهای دیگر آمدهاست.
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علم اجتماعی

 .85محمدی اصل ،عباس .پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی) .تهران :مؤسسه فرهنگی
آرمان رشد124 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :جامعهشناسی ،فلسفه ،نظام اجتماعی

علوم تربیتی

 .89ســجادی ،ســیدابوالفضل .درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی .قم :سفیر صادق.
258 .1396ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :جنبههای مذهبی ،قوانین ،احکام اسالمی ،زندگی اسالمی ،طب اسالمی
چکیده :اين كتاب آسیبهای اجتماعی جوانان ،از جمله مصرف مشروبات الکلی را که به تهدیدی جهانی تبدیل شده ،مورد
بررسي قرار داده است .در ابتدا ،درآمدی بر واژهشناسی ،سابقۀ تقنینی و تحریمی مشروبات الکلی آمده و در ادامه علل گرایش
جوانان به مصرف مشروبات الکلی و نیز تأثیر الکل بر بدن از لحاظ پزشکی ،از لحاظ حقوقی و انواع مسائل مرتبط با مشروبات
الکلی مطرح شده است.

 .90گالتنی،جــاناف .روش تحقیق کاربردی عملی با رویکرد کارگاهی .ابوالفضل بختیاری ،مریم اکبرزاده ،رقیه
ولدان .تهران :آوای نور182 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :پژوهشهای علمی ،تحقیق علمی ،روششناسی پژوهش
چکیده :کتاب حاضر در پنج بخش شــیوههای علمی و عملی (کارگاهــی) پژوهش را به مخاطب میآموزد .بخش اول به
تدوین طرح تحقیق ،یافتن موضوع ،زمینۀ جســتوجو و مطالعۀ مقاالت و منابع ،اخالق پژوهش ،اســتفاده از شــیوهنگاری
علمی و آمار توصیفی پرداختهاست .طرحهای پژوهشی غیرآماری ،همبستگی ،پیمایشی و دیگر طرحهای غیرآزمایشی و نیز
طرحهای دوگروهی و تک آزمودنی محتوای بخشهای دوم وسوم هستند .در بخش چهارم طراحی ،گزارش پژوهش و شیوۀ
نگارش و در بخش پنجم نیز پیوستها ،دستورالعمل نگارش مقاالت و دستورالعمل اس.پی.اس.اس آمدهاند.
 .91ریرز ،رابرتای /دمپســی ،جان وی .روندها و مســائل تکنولوژی آموزشی (جلد1و .)2حسین زنگنه ،مرضیه
سعیدپور ،سونیا موسی رمضانی .تهران :آوای نور2 .1396 .ج .وزیری.
مخاطب :معلم ،مدیر ،دانشجومعلمان ،کارشناسان
کلمات کلیدی :برنامهریزی ،تکنولوژی آموزشی ،نظامهای آموزشی
چکیده :مجموعۀ دوجلدی حاضر در جلد اول بر مسائل بنیادی این رشته تأکید میكند؛ تاریخچه ،نظریهها ،مدلهای آموزش و
یادگیری و دیدگاههای آموزشی ،روشهای مرسوم ارزشیابی و توجه به مباحثی مثل بازگشت سرمایه و مدیریت گروهی ،ایدههای
کلیدی و شیوههای متعامل با بهبود عملکرد .در جلد دوم ،به توصیف امور و حوزههای کاری متخصصان حوزۀ مربوط ،چگونگی
کســب موقعیت طراحی و تکنولوژی آموزشــی و موفقیتهای حاصله ،گرایشهای جهانی در زمینۀ طراحی طراحان آموزشی و
پیشنهادهایی به جویندگان کار و معرفی سازمانها و نشریات مرتبط با این رشته و در نهایت نیز به مسائل کنونی این رشته ميپردازد.
 .92حاجیاسحاق ،سهیال .طراحی آموزش از نظر تا عمل .تهران :مؤسسه کورش چاپ84 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان،کارشناسان
کلمات کلیدی :یادگیری ،نظامهای آموزشی
چکیده :معلم حرفهای انواع نظریههای آموزشــی را میشناسد و از آنها آگاه میشود و برای پیشرفت کار آموزش و بنا به
موقعیت و مخاطبان خود از آنها بهره میگیرد .کتاب حاضر انواع نظریههای یادگیری و فلســفۀ آنها را از قبل قرن بیستم
بررســی میکند .نظریههای آموزشی جان دیویی ،مونتهسوری ،روسو ،برونر و هلیگارد و دیدگاههای برنامۀ درسی در بخش
سوم بررسی میشوند .طراحی آموزشی مبتنی بر نظریهها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم کتاب هستند.
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چکیده :کاربرد روانشناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است که توجه به آن نتایج مثبتی در آموزش دارد .کتاب حاضر
کوشــیده است واقعیتهایی بنیادی از روانشناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشترک در کاربرد روانشناسی در
تدریس تأکید کند و نیز لزوم رفتار با هر کودک به عنوان یک فرد را متذکر شود .در کتاب ،اصطالحات فنی و نیز اصطالحات
ناآشنا درشت شدهاند و معنای آنها در واژهنامۀ انتهای کتاب آمدهاست .مطالب در  17بخش عرضه شدهاند.

 .94حاتمی ،زهرا .مدیریت آموزشی :مهارتهای معلمی .تهران :مؤسسه کورش چاپ256 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،معلمان ،اخالق حرفهای ،کالس درس
چکیده :تدریس خوب به داشــتن اطالعات حرفهای نیز نیاز دارد .کتاب حاضر چکیدهای است از ایدههای منطقی و عملی
و راهنمای ســریع تدریس برای مرور نکات معلمی ،تا آموزگارانی که در حرفۀ تدریس تازهکار هســتند ،بتوانند به دوســتی
هدایت شوند .نویسنده همۀ دورههای تحصیلی را در نظر دارد و کوشیده است دستورالعملهایش با بافت و سیستم آموزشی
و فرهنگی -اخالقی حاکم بر جامعۀ ایران ســازگار باشد .پنج فصل اول کتاب به ویژگیهای شخصیتی ،مدیریتی ،برقراری
ارتباط ،انگیزشــی و فنون تدریس معلم اشاره میکنند و گزیدهای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصل
آخر جمع شدهاند.
 .95شبافروزان ،صغری /صفری ،محمود .مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس .تهران :وانیا.
160 .1396ص .وزیری.
مخاطب :والدین ،مدیر
کلمات کلیدی :محیط زیست ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدرسهها
چکیده :توجه به محیط زیست به منظور حفظ سالمت روحی و روانی کودکانمان اهمیت بسزایی دارد .کتاب حاضر پژوهشی
اســت به منظور بهبود رفتارهای چالشبرانگیز کودکان و هدف آن عبارتاســت از بهبود سبک تربیتی والدین دربارۀ کودکان
و اســتفاده از روشهای تعاملی کارامد .اصول چهاردهگانۀ بهبود کیفیت در مدیریت مدرســه ،تبیین مفهوم مدیریت مدارس و
روشهای افزایش انضباط در دانشآموزان ،محافظت از محیط زیست و فراهمکردن فضای سبز برای دانشآموزان ،تأثیر آموزش
و مهارتهای حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسهای شاد و بانشاط از جمله مطالب این کتاب هستند.
 .96مجدیانخو ،مصطفی .منشور تربیت .قم :موعود اسالم554 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان،کارشناسان
کلمات کلیدی :ایران ،سیاست ،آموزش و پرورش ،رهبران دینی ،سخنرانی 
چکیده :موضوع اصلی کتاب حاضر نقش و جایگاه آموزش و پرورش و دانشــگاه در تربیت دینی ،سیاسی و اجتماعی و نیز
تربیت علمی است .موضوعات دیگری مثل آشنایی با چگونگی به قدرت رسیدن استعمار ،به خصوص انگلیس ،سیر تاریخی
علم در غرب ،چگونگی تشــکیل کشور آمریکا ،ســیر تحول علمی در جهان ،اصول ،آرمانها و ریشههای انقالب اسالمی،
انتخابات ،جنگ لبنان ،حملۀ عربســتان به یمن ،انرژی هستهای و تحریمهای ایران ،همه از بیانات رهبر انقالب استخراج و
در این کتاب عرضه شدهاند.
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علوم تربیتی

 .93درویل ،لئونور ام.تی .کاربرد روانشناســی در تدریس .سیدحسین ســجادی بافقی .تهران :آوای نور.1395 .
224ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :روانشناسی ،علوم تربیتی ،راهنمای تدریس ،روش تدریس

فلسفه و منطق
 .97ابراهیمی شــاه آبادی ،فاطمه .رهنمای اندیشه کمک آموزشی منطق ویژه دهم علوم انسانی .ماهان :ماه
ماهان96 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :علوم انسانی ،آزمونها ،کمک آموزشی
چکیده :کتابهای کمکآموزشی به منظور ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان تدوین میشوند .کتاب حاضر با ارائۀ سواالت
متنوع و کاربردی و بیان مطالب در قالب «بیشتر بدانید» کوشیده است به دانش آموز پایۀ دهم علوم انسانی در درک بهتر درس
منطق کمک کند .آزمونهای جامع دی و خرداد نیز در کتاب آمدهاند .هر درس نقشهای مفهومی نیز دارد .سؤاالت امتحان نهایی
سالهای  90تا  96و سؤاالت کنکور سالهای 91تا  96نیز در کتاب قابل دسترساند.

 .98شیخپور ،مهدی .پرسمان :منطق دهم .تهران :بینالمللی گاج80 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :پرسشها ،آزمونها
چکیده :درس منطق از جمله درسهایی اســت که به تبیین بیشــتر و طبقهبندی مطالب نیاز دارد و نیز مشــتاق بررســی
و تحلیل قضایا و مغالطات بیشــتر اســت .هر درس از کتاب حاضر با درسنامهای منســجم و با همان عنوان درس کتاب
درســی آغاز میشود .سپس بانک سؤاالت آن درس در قالب جای خالی ،درست و نادرست ،ارتباط دهید ،تشریحی و تستی
آموختههای دانشآموز را محک میزند .در انتها نیز آموختهها با سه آزمون سنجیده میشوند.

فیزیک

 .99کاتنل ،جان /جانســون ،کنت .آشــنایی با فیزیک هستهای و پرتوزایی  .روحاهلل خلیلی بروجنی /ناصر مقبلی.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 70 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :فیزیک
چکیده :فیزیک جدید تحوالتی را دربرمیگیرد که با نظریههای نســبیت و کوانتومی و کاربرد آنها در شناخت اتم ،هستۀ 
اتم ،وذرات تشکیلدهندۀ آن ،آرایش اتمها در مولکولها و جامدات شروع میشوند .همۀ این موضوعها در مجموعهای پنج
جلدی بررسی میشوند .در این جلد (جلد چهارم) برخی از جزئیات ساختار هستهای بر مبنای بررسیهای تجربی و آزمایشی
اتمها مطرح میشود تا روشهای فیزیک نوین و کاربردهای آن را برای عالقهمندان بازگو کند.
 .100ســادات موسوی ،سیدامیر /ستوده ،محمدهادی /شریعتزاده ،محمدجواد .المپیادهای نجوم ایران .1389 -1395
تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی264 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :المپیاد ،نجوم ،آزمونها
چکیده :چند سالی است المپیاد نجوم در کشور برگزار میشود .پیش از این ،مجموعهای از آزمونهای مرحلۀ اول این المپیاد
منتشــر شده بود .این کتاب ادامۀ مجموعۀ قبلی و دربرگیرندۀ هفت دورۀ دیگر از آزمونهای مرحلۀ اول المپیاد نجوم ،یعنی
دورۀ ( 7ســال  )89تا دورۀ ( 13ســال  )95است .پاسخهای تشریحی این دوره را دارندگان مدال طالی کشوری نوشتهاند و
نکاتی آموزشی را البهالی آنها بیان کردهاند که مباحث پرکاربرد را آموزش میدهند.
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چکیده :کاربرگ ابزار عملیاتیکردن اهداف طرح درس اســت .کتاب حاضر یکی از اجزای بستۀ آموزشی محسوب میشود
و نباید از آن به عنوان برگۀ ســنجش اســتفاده شود ،بلکه باید در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس استفاده شود.
کاربرگ حاضر به درس فیزیک  2پایۀ یازدهم رشتههای ریاضی و تجربی اختصاص دارد و محتوای آن در  19هفتۀ آموزشی
ارائه شده است .برگههای کتاب قابل جداشدن هستند و میتوان کاربرگ هر هفته را جداگانه به همراه داشت.

 .102دانشــمند مهربانی ،ابراهیــم /افاضل ،نصراله .کتاب کار :کتاب آموزش و کار فیزیک  1پایه دهم رشــته
ریاضی .تهران :مهر و ماه نو192 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،راهنمای آموزشی ،تمرینها
چکیده :کتابهای کار به منظور تمرین و تســلط به درسها تدوین میشوند .این کتاب هر مبحث از کتاب درسی فیزیک
پایۀدهم رشتۀ ریاضی را به طور مختصر توضیح میدهد .سپس تمرینهای مرتبط با آنها را میآورد تا مخاطب به موضوع
درس مسلط شود .تمرینها متنوع و از انواع درست و نادرست ،جاخالی ،مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار تنظیم
شدهاند .دو آزمون استاندارد پایان هر نیمسال نیز در کتاب آمدهاند.
 .103کیانی ،مصطفی /منوچهری ،هدیه .کتاب کار :کتاب آموزش و کار فیزیک  2یازدهم رشته تجربی .تهران:
مهر و ماه نو192 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :کتابهای کار به منظور تمرین و تســلط به درسها تدوین میشوند .این کتاب هر مبحث از کتاب درسی فیزیک
پایۀ یازدهم رشــتۀ تجربی را به طور مختصر توضیح میدهد .ســپس تمرینهای مرتبط با آنها را میآورد تا مخاطب به
موضوع درس مسلط شود .تمرینها متنوع و از انواع درست و نادرست ،جاخالی ،مفهومی و مسئله هستند و از ساده به دشوار
تنظیم شدهاند .دو آزمون استاندارد پایان هر نیمسال نیز درکتاب آمدهاند.
 .104نامی ،فرزاد .کار یازدهم :کتاب کار  11فیزیک  2تجربی .تهران :خیلی سبز148 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،پرسشها و تمرینها
چکیده :کتاب حاضر که مباحث درس فیزیک پایۀ یازدهم (الکتریسیتۀ ساکن ،جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم،
مغناطیس و القای الکترومغناطیس) را در قالب کتاب کار ارائهداده اســت ،ســاختاری به این شکل دارد :در ابتدای هر بخش
خالصهای از درس با مثالهای ســاده .سپس پرســشها و تمرینهایی منطبق بر کتاب درسی و در انتهای هر فصل تعداد
محدودی پرسش دشوار.
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فیزیک

 .101احمدی ،احمد .بســته مدیریت کالسی :کاربرگ فیزیک ( )2پایه یازدهم ،ریاضی و تجربی .تهران :مرآت.
44 .1396ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،تمرینها ،تکالیف درسی

فیزیک

 .105خلیلی بروجنی ،روحاهلل .کتاب کار فیزیک( :)2پرســش ،تمرین و فعالیتهای تکمیلی رشته ریاضی فیزیک ویژه
یازدهمیها .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان216 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،مسئلههای تکمیلی ،تمرینها
چکیده :امروزه کتابهای کار و فعالیتهای تکمیلی استاندارد به آموزش مطالب و محتوای کتاب درسی کمک شایانی میکنند.
کتاب پیش رو مجموعهای از پرسشها ،تمرینها و فعالیتهای تکمیلی را دربردارد که به درک مفاهیم فیزیک پایۀیازدهم رشتۀ 
ریاضی کمک میکنند .محتوای این کتاب در سطح کتاب درسی است و در طراحی پرسشها و تمرینها رویکرد تصویری به
کار رفتهاست .کتاب فضایی برای نوشتن پاسخ سؤالها نیز دارد که این قابلیت ،آن را به دفتر فیزیک نیز تبدیل میکند.

 .106طلوع شــمس ،مهرناز /ســینائیان ،مهدی /فدائی فرد ،حمید .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین فیزیک
( )2پایه یازدهم ،ریاضی و تجربی .تهران :مرآت196 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :فیزیک ،تمرینها ،تکالیف درسی
چکیده :کتاب کار و تمرین فیزیک  2مخصوص دانش آموزان پایۀ یازدهم رشتههای ریاضی و تجربی است 19.هفته درس
دارد و هر هفته شــامل تمرینهایی از متن درس اســت تا دانشآموز به مباحث درس مسلط شود .از این کتاب میتوان به
عنوان کتاب کار و تکلیف اســتفاده کرد .سؤاالت کتاب از ساده به مشکل طراحی شدهاند .سؤاالتی مخصوص دانشآموزان
عالقهمند و آزمونهای چهار گزینهای نیز در کتاب موجودند.
 .107ویلکینز ،جیمی /دان ،رابرت 300 .پدیده نجومی .محمدرضا افضلی .تهران :محراب قلم266 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :نجوم ،سیارات ،زمینشناسی
چکیده :شــناخت پدیدههای نجومی و دانستن علت آنها بخشــی از علم نجوم است .کتاب پیش رو به علم نجوم و 300
پدیدۀ نجومی میپردازد .منظومۀ شمســی ،خورشید ،سیارهها ،قمرها ،راه شیری و سحابیها ،منظومههای پیش ستارهای و
سیارهای کهکشانها ،کیهانشناسی و نقشههای کل آسمان از جمله مطالب کتاب هستند .این کتاب با تصویرهای بزرگ و
دقیقی از آنچه توضیح میدهد همراه است و در واقع مرجعی تخصصی و کامل در زمینۀ نجوم محسوب میشود.

قرآن

 .108خواجوی ،محمد /حاجی شــریف ،احمد .آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم نور .تهران :پیام بهاران.
114 .1396ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :آموزش قرآن ،قرآن ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب پیش رو از مقدمات روخوانی قرآن یعنی آموزش حرکتها و حروف آغاز شده و پس از بحث تشدید به حروف
ناخوانا ،عالمت مد ،تنوین ،اشــباع ،حروف مقطعه ،وقف و تنوین نزد ساکن رسیده است .نویسنده کوشیده است سیر منطقی
و از ســاده به مشــکل را در آموزش محتوا رعایت کند .تمرینهای زیادی در هر درس ارائه داده و بر مهارتهای رفتاری در
تمرینها تأکید داشته است .تمام مثالها و موارد از آیات قرآن انتخاب شدهاند.
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چکیده :کتاب با نگاهی کلی به تاریخ اخباریگری ،شخصیتهای برجستۀ آن و واکاوی مبانی فکری آنان آغاز میشود و
اخباریون را به سه گروه «محض ،اصول گرا و اصولی اخبارگرا» تقسیم میکند .در پی آن ،برخی موضوعات علم قرآن مثل
تحریف ناپذیری قرآن ،آیات محکم و متشــابه ،تأویل و تفســیر و قرائات قرآن را از منظر اخباریون بازمیگوید .تحلیل و نقد
مبانی تفســیری اخباریون و روشهای تفسیر ایشان بخش اصلی و بررسی پیامدهای مثبت و منفی رویکرد اخباریگری نیز
پایان بخش کتاب است.
 .110علوی ،سیدحمیدرضا .تعالیم تربیتی و روانشناختی قرآن کریم جزهای بیستویکم تا پایان سیام.
تهران :آوای نور240 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،اسالم ،آموزش و پرورش ،جنبههای قرآنی
چکیده :کتاب حاضر ،از بین تمام علوم و دانشها ،قرآن حکیم را از منظری تربیتی و روانشــناختی بررسی کرده است .در
واقع ،از دید روانشناسی و تعلیم و تربیت به قرآن نگریستهاست تا نکات نغز قرآنی دریافت شوند .نویسنده ده جزء آخر قرآن
را بررســی کرده و در هر جزء ،در خصوص یک مفهوم مرتبط با تعلیم و تربیت یا روانشناسی تحقیق کردهاست .در بررسی
هر جزء ،ضمن دســتهبندی نکات مشــابه و مکتوبکردن نکات مرتبط ،به منابع متعدد رجوع کرده و مبانی نظری و عملی
مربوط به هر مفهوم را شرح دادهاست.

مرجع

 .111اطلس حرم مطهر رضوی .تهران :بهنشر246 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :منابع اطالعاتی ،جغرافیا ،تاریخنگاری اسالمی ،امامان
چکیده :ایران اسالمی به برکت هجرت امام رضا (ع) پایگاهی بزرگ برای جهان اسالم است و مشهد مقدس پایگاه معنوی
و اندیشــههای بلند اســامی ،حریم ملک پاسبان رضوی و آیینهای از ســیر تحول و تطور هنر ایرانی و اسالمی محسوب
میشــود .آشــنایی با تاریخ هنر و جغرافیای این بارگاه به زائران کمکمیکند برای استفاده از لحظههای حضور خود در آن
برنامهریزی کنند .در اطلس حاضر سعیشده تمام اطالعات مرتبط با حضور امام رضا به همراه مستندات موجود ارائه شود.

مهارتهای زندگی

 .112عاملی ،ســعیدرضا .خانواده مسلمان و فضای مجازی .تهران :دفتر نشــر فرهنگ اسالمی348 .1396 .ص.
وزیری.
مخاطب :والدین ،معلم ،دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :آموزش خانواده ،خانواده ،روان شناسی خانواده ،زندگی اسالمی ،اینترنت ،جنبههای مذهبی

چکیده :در کتــاب حاضر ،تغییر الگوی خانواده با توجه به مفهوم خانواده در جامعۀ غرب و نیز انواع خانواده و الگوهای آن
در جامعههای غربی و اسالمی و کارکردهای خانواده در اسالم و مؤلفههای اساسی خانوادۀ مسلمان بررسی میشود .سپس
ســبک زندگی ایرانی اســامی و الگوی خانوادۀ مطلوب ارائه شدهاســت .روندهای تغییر خانواده در جهان و ایران ،خانوادۀ
دوفضایی ،سواد مجازی خانواده ،خدمات مجازی برای خانواده در سطح ملی و بینالمللی و خدمات مجازی خانواده در اسالم
مباحث فصلهای دیگر کتاب هستند.
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قرآن

 .109شــریفی ،محمد .اخباریان و تفسیر و علوم قرآن :بررسی و نقد آرا .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
348 .1396ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفسیر قرآن ،علوم قرآنی ،شناخت ،تشیع

مهارتهای زندگی

 .113ســوادکوهی ،علیاصغــر .کتابهــای ده فرمان :ده فرمــان در باب خانواد ه ســالم /ده فرمان در باب
خودشناسی /دهفرمان در باب شاهکلید زندگی و ...اصفهان :نوشته .1395 .خشتی كوچك.
مخاطب :معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :شيوه زندگي ،راه و رسم ،روانشناسي
چکیده :مجموعة حاضر میکوشــد راه رسیدن به زندگي بهتر را به مخاطب بیاموزد .در هر کدام از مجلدات اين مجموعه،
 10فرمان مرتبط با موضوع کتاب به مخاطب داده شــده و توصیههایی كاربردي در اينباره آمدهاند .موضوعهاي كتابهاي
اين مجموعه عبارتاند از :خودشناسي ،خانوادة سالم ،هنر تأثيرگذاري ،شاهكليد زندگي.

 .114واعظی ،محمدابراهیم .مهارت مطالعه و یادگیری .تهران :مبتکران ،پیشروان200 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مشاور
پایه تحصیلی :یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :مطالعه ،مهارتهای مطالعه ،راهنمای آموزشی
چکیده :کســب مهارت مطالعه غالب ًا به عهدۀ دانشآموز گذاشته میشود و در مدرسهها نیز تدریس نمیشود .در کتاب حاضر،
مهارتهای مطالعه به زبان ساده و به صورت خودآموز در سه گام (قبل از مطالعه ،در هنگام مطالعه و بعد از مطالعه) به گروههای
ســنیدورههای اول و دوم متوسطه آموخته میشود .این کتاب منبع راهنمای کاربردی برای آموزگاران و معلمان نیز محسوب
میشود .نویسنده تأکید دارد این کتاب نوعی کتاب کار است و صرف مطالعۀ آن کافی نیست و باید به موارد گفته شده ،عمل کرد.

 .115دپارتمان علمی موسســه تتا .بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی :مهارتهای اجتماعی دوره دوم متوسطه:
راهنمای معلم /کاردرکالس /کاردرمنزل .تهران :پیشرو مبتکران .1396 .رحلی.
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانش آموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :مهارتهای رفتاری ،رفتار اجتماعی ،فعاليتهاي فوق برنامه ،راهنماي آموزشي
چکیده :مهارتهای اجتماعی دستهای از مهارتهای نرم یا رفتاری هستند که به طور عملی در زندگی مورد نیازند .مهارت
تصمیمگیری ،ارتباط مؤثر ،مهارتهای کالمی و آداب معاشــرت از جملۀ آنها هســتند .این مجموعة ســهجلدي كه بستة
آموزشی مربوط به گروه سنی دورۀ دوم متوسطه محسوب ميشود ،شامل كتابهاي «كار دركالس ،كار در منزل و راهنماي
معلم» است .کتابهاي مخصوص دانشآموز ،شامل 16هفتۀ آموزشی است که هر هفته شامل فعاليتهاي متفاوت و تمرين
چند مهارت ميشود .اهداف رفتاری و جدول فعالیتها و زمان الزم و مالحظات مربوط نيز محتواي  16هفتة آموزشي كتاب
راهنماي معلم هستند.
 .116راث ،تــام .نقاط قوت شما :راهنمای کشف  34استعداد درونی شما .امیرحسین میرزائیان .تهران :آرایان.
176 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :استعدادیابی ،مدیریت نیروی انسانی ،روانشناسی شخصیت ،برنامهریزی
چکیده :کشف توانمندیها و تالش برای موفقیت به آگاهی و مطالعه در این باره نیاز دارد .کتاب حاضر با این اعتقاد که هر
کسی باید بر اساس توانایی درونی خود به کار مشغول شود ،در دو بخش کلی اطالعاتی را به مخاطب میدهد .نویسنده در
بخش اول که به کشــف توانمندیها اختصاص دارد ،مخاطب را مجاب میکند الزم نیست به کسی تبدیل شود که نیست،
بلکــه باید توانایی درونی خود را بیابد .در بخش دوم با ارائۀ  34درونمایۀ اســتعداد انســانی ،به مخاطب کمک میکند نوع
استعداد خود را از این میان تشخیص دهد و با ایدههای عملی که در کتاب آمده است ،در بهرهگیری و شکوفایی آنها بکوشد.
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چکیده :این کتاب میکوشد ابزاری باشد در دسترس مدیران جدید و برنامههای توسعهای آنها .روش آن خودارزیابی است
تا مخاطب از فعالیتهای حال خویش آگاه شــود و بتواند عملکرد ســازمان را بهبود بخشد .این روش پنج پرسش اساسی را
مطرح میکند :رسالت ماچیست؛ مشتری ما کیست؛ مشتری چه خدماتی را ارزشمند تلقیمیکند؛ نتایج مطلوب و تعیینشدۀ
ما چه مواردی هستند؛ برنامۀ اجرایی ما برای دستیابی به این نتایج چیست.

نثر ادبی و خاطره

 .118فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده :در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان72 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،یادداشت
چکیده :نوشــتهها و داســتانهای کوتاه این کتاب ،نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا کرده و از رمز و رازهای
آن پرده برمیدارد .در این مجموعه ،مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی(ره) و روز دانشآموز ،اهمیت کتابخوانی،
شــناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت ،آشــنایی با فرهنگ گذشته و ...آمده است .نویسنده بر مشورت در کارها و مراقبت از
محیط زیست و طبیعت تأکید میکند .همچنین خاطراتی از کودکی نویسنده نیز در کتاب آورده شده است.

 .119فردی ،امیرحســین .یادداشتهای یک نویسنده :قصه باغی که باغبانش رفته باشد .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان64 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،نوجوانان ،یادداشت
چکیده :کتاب حاضر شــامل خاطرات و نوشتههای کوتاهی اســت که مطالعه آنها ،مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت
میکند .از جمله موضوعاتی که به آن توجه شده است :عشق به حیوانات ،مراقبت از محیط زیست ،فواید ورزش کردن ،ارزش
زمان و ....نویســنده درباره ظهور امام زمان (عج) ،میالد پیامبر و شهادت حضرت علی (ع) نیز مطالبی آورده است .همچنین
به نقش مهمی که هنر و هنرمند در هر کشور دارد ،اشاره کرده و نتیجه برنامهریزی صحیح را موفقیت و پیروزی میداند.
 .120لبش ،علیرضا .لطیفههای زیرخاکی :لطیفههای ملس :لطیفههایی از امثالوحکم دهخدا .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان122 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،پیش دانشگاهی
کلمات کلیدی :ضربالمثل ،طنز ،داستانهای کوتاه
چکیده :لطیفههای این کتاب از «امثال و حکم» «دهخدا» انتخاب شده است و هر یک ضربالمثلی را در خود دارد« .چاه نان»،
«خریدار هیچ»« ،طناب ارزن»« ،خط ناخوش» ،بمیر و بدم» و «خیاط در کوزه افتاد» نام بعضی از این لطیفههاست .لطیفه «خریدار
هیچ» ،درباره مرد گرسنهای است که شیطان برایش غذا میآورد و از او میخواهد که ایمانش را در مقابل غذا به او بفروشد .لطیفه «بمیر
و بدم» درباره شاگرد آهنگری است که استاد ،دمیدن در آتش را به عهده او میگذارد؛ اما بعد از مدتی پسر از دمیدن خسته میشود.
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مهارت های زندگی

 .117دراکر ،پیتر /هسلبین ،فرانسیس /اسیندر کوهل ،جان .مجموعه کتابهای زندگی مثبت 5:پرسش اساسی پیتر
دراکر :دانشی ماندگار برای رهبران امروز .حمید عبدی .تهران :ابوعطا128 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مدیر /مشاور ،دانشجومعلمان
پایه تحصیلی :یازدهم
کلمات کلیدی :موفقیت شغلی ،مهارت رهبری ،تعالی سازمانی ،مدیریت و سازماندهی

منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب
 .121توکلی ،محمدرضا .بســته دانشآموزی (با حجم تقریبی  40گیگ با نصب آســان) .تهران :محمدرضا
توکلی.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1399-11-30 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :نرمافزارهاي كاربردي ،طراحي سه بعدي
معرفی :این مجموعه شــامل چهار لوح فشــرده كه هر كدام داراي  9گیگ حافظه و حجم تقریبی  40گیگ با تکنولوژی
حداکثر فشــردگی است .نســخۀ حاضر بدون محدودیت و قابل نصب بدون رمز و قفل اســت .اين بسته شامل گلچيني از
نرمافزارهاي كاربردي ويندوز ،بوت آنتي ويروس ،مهندسي طراحي سه بعدي ،برنامه كنترل از راه دور كامپيوتر و  . . .است.

 .122افشار ،فاطمه .شیمی  .1البرز :فاطمه افشار.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1399-10-30 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم
کلمات کلیدی :کتاب الکترونیکی ،آزمایش
معرفی :این کتاب الکترونیکی شــامل متن کتاب شــیمی ( )1پایه دهم و  47فیلم آموزشــی به زبان فارســی اســت.
همچنين 41آزمایــش از جمله آزمایشهای کنترلی و غیرکنترلی 36،مورد توضیح بــرای تأکید و درک بهتر برخی مطالب
متن ،در اين مجموعه گنجانده شده است.
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منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب

 .123واحدی ،کامبیز .مانا .تهران :کامبیز واحدی.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1400-02-31 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :آموزش لغات انگلیسی ،تکنیک الیتنر
معرفی :در اين نرمافزار لغات انگلیســی کتابهای درسی با تکنیک الیتنر آموزش داده ميشود .لغات هر کتاب درسی در
قالب یک فلشکارت جداگانه تهیه شــده است و معنی لغات با توجه به كاربرد آن در جمله تهیه شده است .تنظیماتي براي
اعمال تغييرات در نحوۀ آموزش و تعیین تعداد لغات جدید در هر روز متناســب با توانمندی و زمانگذاری هر کاربر در نظر
گرفته شده و شامل يك ديكشنري همراه با تلفظ آنالين نيز است.

 .124الکترولیز در مایع رنگی .تهران :انتشارات پیک گل واژه.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1399-11-30 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم
کلمات کلیدی :شناساگرها ،تجزیۀ آب
معرفی :دانشآموزان با در اختیار داشــتن اين بســته و انجام دستورالعملهای آن ،عالوه بر آشنایی با شناساگرها ،نحوۀ
تجزیۀ آب را هم فرا میگیرند که این آشــنایی و فراگیری ،یادگیری را ساده و راحت میکند.
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 .125چاه آرتزين .تهران :شركت صنايع آموزشي.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1399-04-31 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :یازدهم
کلمات کلیدی :تعیین سطح ،آبهای زیرزمینی ،چشمه ،ایستابی
معرفی :دســتگاه چاه آرتزین و چشــمه براساس دو مفهوم طراحی و ساخته شده اســت .مفهوم چشمه برای بیان مفاهیم
آبهای زیرزمینی و نشان دادن مناطق اشباع و غیراشباع و سطح ایستابی کاربرد دارد و میتواند اساس مقایسه عمق سطح
ایستابی در مناطق کوهستانی و دشت باشد.

 .126مجموعه آزمايشگاه علوم تجربي 1ـ شیمی .تهران :شركت صنايع آموزشي.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1400-03-15 :
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :شیشه ،ابزار آزمایشگاهی
معرفی :اين مجموعه شــامل شیشــه ابزار و مواد شیمیایی و اقالمي مانند استوانه مدرج ،بشــر ،ارلن ،پیپت در اندازههای
متفاوت ،مبرد ساده ،قیف دکانتور ،فنول فتالئین ،مس( )IIسولفات هیدراته ،سیتریک اسید ،بنزوییک اسید و ترازو سه اهرمی،
گیرههای آزمایشــگاهی متفاوت ،چراغ بونزن اســت .مجموعه حاضر برای انجام تمامی آزمایشهای مربی ،دستورالعملی و
کاوشگری بخش شیمی کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1است و تمامی آزمایشها را پوشش میدهد.

 .127مجموعه آزمايشگاه علوم تجربي 1ـ زمینشناسی .تهران :شركت صنايع آموزشي.
تاریخ انقضای اعتبارنامه.1400-03-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصيلي :دهم
کلمات کلیدی :دستگاه ،زمین شناسی
معرفی :این مجموعه محصوالت ،کلیة مفاهیم مربوط به زمین شناســی در آزمایشگاه علوم تجربی 1را پوشش میدهد و
دارای  4دستگاه شامل :دستگاه سختیسنج آب ،دستگاه میز تکتونیک ،دستگاه تشکیل استاالکمیت و استاالکتیت و دستگاه
سادة چاه آرتزین است.
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نمایه عنوان
آزمایشهای ساده زمینشناسی 62

بســته آموزشــی مهارتهــای اجتماعــی:

و مدیران 88

آموزش روخوانــی و روانخوانی قرآن کریم نور

راهنمای معلم 115

چهل حدیث امام رضاعلیهالســام به انضمام

آموزش و کار شیمی  2یازدهم 73

مهارتهــای اجتماعی دوره دوم متوســطه :

امام(ره) 24

آیا نیمه گمشده من تو هستی؟ 30

بســته آموزشــی مهارتهــای اجتماعــی:

حکایتهایی از تاریخ بیهقی 6

آشنايي با فيزيك هستهاي و پرتوزايي 99

108

آموزشگاه هما 12

مهارتهــای اجتماعی دوره دوم متوســطه :

بســته آموزشــی مهارتهــای اجتماعــی:
کاردرکالس 115

چاه آرتزين 125

شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران

حقیقت و مرد دانا 18

اخباریان و تفســیر و علوم قرآن :بررسی و نقد

مهارتهــای اجتماعی دوره دوم متوســطه :

خانواده مسلمان و فضای مجازی 112

از جناب غول چه خبر؟ 13

بسته دانشآموزی با حجم تقریبی  40گیگ با

علیهالسالم 17

آرا 109

کاردرمنزل 115

داســتانهایی از پیامبران :حضــرت ابراهیم

از چرتکــه تا انقالب دیجیتــال :الگوریتمها و

نصب آسان 121

داســتانهایی از پیامبران :حضرت اســماعیل

اصول جبر 42 For Dummies 2

فارســي ( )2پايه يازدهم ،رياضــي ،تجربي و

داســتانهایی از پیامبــران :حضــرت

اطلس پایه فسیلها و مواد معدنی 63

بیشهگرزان 49

داســتانهایی از پیامبــران :حضــرت نــوح

اعتماد به نفس 31 For Dummies

اجتماعی) 85

اکسیر رسانه برای عالقهمندان به خبرنگاری و

پرورش حافظه و تقویــت یادگیری آموزش و

دانشنامه بدن انسان 64

الکترولیز در مایع رنگی 124

پرورش مغز آموزش و تمرین برای فعالسازی

درآمدی بــر علل گرایش جوانــان به مصرف

امپراتوری عثمانی :عصر کالســیک1600م-

پیامبر(ص) 16

دکانهــای کاغذی :جریانشناســی مدعیان

اندیشههای اقتصادی شهید آیتاهلل سیدحسن

تاریخ دهم 5

انگلیسی جامع دهم 57

تحلیــل روانشــناختی شــادکامی :منابــع،

دهم علوم انسانی 97

تضمینات ناظر بــر حق آزادی متهم در قانون

روانشناسی یازدهم انسانی 36

حقوق بشر 86

کارگاهی 90

انفور ماتیک 41

اصول و مبانی 8 GIS

اطلس حرم مطهر رضوی 111

اقتصاد دهم 1

مستندسازی 84

المپیادهای نجوم ایران 100 1389 -1395

1300م 2
مدرس 3

بســته مديريت كالســي :كتاب كار و تمرين علیهالسالم 17
انساني 54

موسیعلیهالسالم 17

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام

علیهالسالم 17

پرندههای شعر من 68

یوسفعلیهالسالم 17

داســتانهایی از پیامبــران :حضــرت

تمرین برای فعالسازی حافظهای توانمند 32
توانمندیهای مغزی 33

در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی 118
مشروبات الکلی 89

تاریخ ادبیات ایران ( )4با رویکرد ژانری 50

دروغین مهدویت 25

تاریخ مختصر شیمی 74

رهنمای اندیشــه کمک آموزشی منطق ویژه

رهایی از وسواس 37

اوضاع سیاسی و اقتصادی خلیجفارس در عصر

ساختارها ،پیوستها 34

باغ طوطی 14

آیین دادرسی کیفری  1392و اعالمیۀ جهانی

روش تحقیــق کاربــردی عملی بــا رویکرد

تعالیم تربیتــی و روانشــناختی قرآن کریم

روشهای ارائه مفاهیم دینی :شیوه آمادهسازی

تلفیق دیدگاههای بومی در برنامههای درسی:

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی (جلد1و)2

ناصری 4

بچههای دهکده 15

برج سکوت :کتاب اول ،نمایش مرگ 21

برج سکوت :کتاب دوم ،دیوار شیشهای 21

برج سکوت :کتاب سوم ،در مرز دیدار روشنان

21

جزهای بیستویکم تا پایان سیام 110

منبعی برای تدوینگران برنامه درسی ،معلمان

  39

روانشناسی روابط درون خانواده 35

سخنرانی دینی 26
91

دوره آموزش متوسطه دوم ()3

نمایه عنوان

ریاضی  2یازدهم تجربی 43

تجربی 78

کتابهای ده فرمان :دهفرمان در باب شاهکلید

ریاضیات خالق ترکیبیات و جبر 44

کاربــرگ فیزیک ( )2پایــه یازدهم ،ریاضی و

زندگی 113

زمانی که همسفر ونگوگ بودم 19

کاربرگ هندســه( )2پایه یازدهــم ،ریاضی و

لطیفههای ملــس :لطیفههایی از امثالوحکم

زمزمههای چرنوبیل :تاریخ شفاهی 20

کاش حرفی بزنی 71

مانا 123

زخمیترین شعر 69

زمزمه جدایی :تاریخ هرات 7

تجربی 101
فیزیک 46

گامی در مسیر آشنایی با نهجالبالغه 28
دهخدا 120

زورگویی دانشآمــوزان و درمان گروهی برای

کتاب آموزش و کار فیزیک  1پایه دهم رشته

ماهیها پرواز میکنند 22

سفرنامه آلفونس گابریل :عبور از صحاری ایران

کتاب آموزش و کار فیزیک  2یازدهم رشــته

مجموعه آزمايشــگاه علوم تجربي 1ـ شیمی

ســفرنامه آلکس بارنز :ســفر به ایران در عهد

کتاب جامع زبان انگلیســی خط ســفید پایه

مجموعه کتابهای حقوق و زندگی :راهنمای

ســفرنامه حاجــیداوود (زائــری از بمبئی به

کتاب کار  11فیزیک  2تجربی 104

مجموعه کتابهای حقوق و زندگی :گفتارهایی

شــگفتیهای بدن :ســفری شــگفتانگیز به

کتاب کار شیمی  1پایه دهم 79

مجموعه کتابهای حقوق و زندگی :گفتارهایی

شــناخت درمانــی مبتنی بــر ذهنآگاهی از

و فعالیتهای تکمیلی رشته علوم انسانی ویژه

مجموعه مجموعه آزمايشــگاه علوم تجربي 1ـ

شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک ،علوم

کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2رشتههای علوم

مدخل شعر معاصر فارســی ()1285-1392

شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک ،علوم

کتاب کار فارسی 1پایه دهم 53

مدیریت آموزشی :مهارتهای معلمی 94

شیمی 122 1

فعالیتهای تکمیلی رشته ریاضی فیزیک ویژه

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیســت

عربي  2پايه يازدهم رياضي و فيزيك 81

کتاب کار و تمرین آمار و احتمال پایه یازدهم،

مسألههای پيكارجوي شيمي 75

فرهنگنامه دایناســورها :شــناختنامه جامع

کتاب کار و تمرین حســابان( )1پایه یازدهم،

منطق دهم 98

قصه باغی که با غبانش رفته باشد 119

کتاب کار و تمرین شــیمی( )2پایه یازدهم ،

نشانه :داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع) 23

قلمدانهای فیروزه 70

کتاب کار و تمریــن فیزیک ( )2پایه یازدهم،

نقاط قوت شــما :راهنمای کشف  34استعداد

کتابهای ده فرمان :ده فرمان در باب خانواده

نقدی بر رویاهای رسوالنه 29

کتابهــای ده فرمــان :ده فرمــان در بــاب

 300پدیده نجومی 107

کتابهــای ده فرمان :ده فرمــان در باب هنر

برای رهبران امروز 117

آن 38
9

فتحعلیشاه قاجار 10

مشهد)1205هش1926/م 11

ساختمان بدن انسان 65

سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری 39

تجربی 77
تجربی 76

طراحی آموزش از نظر تا عمل 92

عشق ،عرفان ،مستی و طنز حافظ 51

دایناسورهای ایران و جهان 66

قطعات و غزلیات عرفانی سعدی 52

ریاضی 102

تجربی 103
یازدهم 58

کتاب کار  ،11انگلیسی59 2

در حقوق رسانه(2ج) 87

یازدهمیها 82

زمینشناسی 127

تجربی و ریاضی فیزیک ویژه یازدهمیها 83

56

کتــاب کار فیزیــک( :)2پرســش ،تمرین و

مدیریت عشق 72

یازدهمیها 105

در مدارس 95

ریاضی و فیزیک 47
ریاضی و فیزیک 48

ریاضی و تجربی 80

کاربرگ دین و زندگی( )2پایه یازدهم ،ریاضی،

سالم 113

کاربــرگ ریاضی و آمار ( )2پایه یازدهم ،علوم

خودشناسی 113

کاربرگ شــیمی( )2پایه یازدهــم ،ریاضی و

تأثیرگذاری و نفوذ 113

انسانی 45

حقوقی شهروندان (2ج) 87

کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2پرسش ،تمرین

كتاب كار زيستشناسي  2پايه يازدهم 67

تجربی و انسانی 27

126

در حقوق شهری و شهروندی 2ج 87

ریاضی و تجربی 106

کاربرد روانشناسی در تدریس 93

متون و قواعد زبان عربی (55 )2

  40

منشور تربیت 96

مهارت مطالعه و یادگیری 114

نظریههای شناختی و فراشناختی 40
درونی شما 116

واژگان تصویری زبان دهم 60
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نمایه پدیدآورندگان
آقاپور مقدم ،سیدرضا 74
آقایی نعمتی ،آمنه 83 ،82
آلکسیویچ ،سویتالنا 20
ابراهیمی شاه آبادی ،فاطمه 97
ابراهیمی ،حسین 15
ابوترابی کاشانی ،پریسا 40
احمدی ،احمد 101
احمدی ،علیاصغر 35
اسپهبدی ،عبدالعلی 2
استیری ،فرشته 58
اسکندری ارسنجانی ،بهاالدین 52
اسکندری ،حسین 7
اسماعیلی ،محسن 87
اسمری برده زرد ،یوسف 38
اسیندر کوهل ،جان 117
افاضل ،نصراله 102
افتخار جهرمي ،پيام 75
افشار ،فاطمه 122
افشاری ،مهران 36
افضلی ،امیر 53
افضلی ،محمدرضا 107
امجدیان ،بیژن 36
امیدوار ،عباس 43
امیرپاشایی ،پانتهآ 83 ،82
انوشه ،محمدحسین 73
اورنگ ،سهیال 37
ایروانی ،حسین 79
اینالجیق ،خلیل 2
بارنز ،آلکس 10
باقری ،بابک 59
باقری ،فهیمه 58
بختیاری ،ابوالفضل 90

برتون ،کیت 31
بصیری ،مریم 22
بوسعیدی ،فرناز 62
بهمرام ،افشین 44
بیات ،محمدرضا 40
بیضایی ،بهرام 18
پركاري ،مهدي 81
پلیتز ،برینلی 31
پندن ،شری 88
پورجاوید ،محمدرضا 73
تورا ،ویسنس 41
توکلی ،محمدرضا 121
تولستوی ،لئو 13
جانسون كنت 99
جانه ،مژده 34
جاویدخواه ،طاها 72
جاللی ،مریم 33
جمعی از استادان و پژوهشگران 26
جین استرلینگ ،مری 42
چینیفروشان ،ایمان 43
حاتمی ،زهرا 94
حاجی شریف ،احمد 108
حاجیاسحاق ،سهیال 92
حاجیلو ،حسین 43
حامی ،فرهاد 43
حسنبیگی ،ابراهیم 23
حقبیان ،سارا 8
حمزهلویی ،میثم 43
خزایی ،حمید 59
خسروي ،عرفان 66
خسروی ،سجاد 6
خسروی ،شهریار 56
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خليلي بروجني ،روحاهلل 99
خلیلی بروجنی ،روحاهلل 105
خواجوی ،محمد 108
خوش کنش ،ابوالقاسم 34
دان ،رابرت 107
دانایی ،فرزانه 43
دانشمند مهربانی ،ابراهیم 102
دپارتمان علمی مرآت 48
دپارتمان علمی موسسه تتا 115
دراکر ،پیتر 117
درویل ،لئونور ام.تی 93
دلبری ،سیدمحمد 27
دمپسی ،جان وی 91
دی آنجلیس ،باربارا 30
ذوالفقاری ،مهدی 58
راث ،تام 116
رازقی ،محمدمهدی 86
رحماندوست ،مصطفی 71
رسولی ،امیرعلی 17
روستایی ،موسی 69
روشن علی ،حاجی 11
ریرز ،رابرتای 91
رئیس السادات ،سیدحسین 11
زرقانی ،سید مهدی 50
زمانی ،شهریار 12
زنگنه ،حسین 91
زینالی ،مریم 37
سادات موسوی ،سیدامیر 100
ساوثال ،ایوان 15
سپهری ،نیما 79
ستوده ،محمدهادی 100
سجادی بافقی ،سیدحسین 93

دوره آموزش متوسطه دوم ()3

نمایه پدیدآورندگان

سجادی ،سیدابوالفضل 89
سعیدپور ،مرضیه 91
سعیدی ،رضا 57
سلطانی فر ،حسن 10
سلطانی گردفرامرزی ،علی 51
سلیمانی ،نقی 16
سمیعی گیالنی ،عزیزاهلل 31
سوادکوهی ،علیاصغر 113
سیس مور ،تیموتی 37
سینائیان ،مهدی 106
شاهمحمدی اردبیلی ،معصومه 77 ،76
شبافروزان ،صغری 95
شریعتزاده ،محمدجواد 100
شریفی ،محمد 109
شعباننژاد ،افسانه 68
شفیعی ،مهدی 49
شیخپور ،مهدی 98 ،1
صادقی میاب ،علیرضا 28
صادقی ،محمود 3
صالحي طالقاني ،امير 64
صفری ،محمود 95
طاهری تنجانی ،محمدتقی 47 ،46 ،45
طرزی ،لیدا 13
طلوع شمس ،مهرناز 106
ظفرینژاد ،عادل 88
عابدی ،فاطمه 39
عاشوری ،ماندانا 37
عاملی ،سعیدرضا 112
عبادتي ،شهناز 54
عبدی ،حمید 117
عربی ،مهدی 8
عزت یزدی ،ذبیحاهلل 51
عسکری ازغندی ،مجید 61
علوی ،سیدحمیدرضا 110
علویان ،فیروزه 62
علیقلی ،امیرحسین 49

مالردی ،محمدرضا 74
عوضآبادیان ،علیرضا 36
مالرمضانی ،مهدی 43
غفوری ،شیرین 42
منایی ،حمیدرضا 21
فدائی فرد ،حمید 106
منوچهری ،هدیه 103
فرخی ،سوفیا 36
موسی رمضانی ،سونیا 91
فردی ،امیرحسین 119 ،118
مولوی ،محمد 84
فرید ،نعیمه 39
مومنی ،فرهاد 88
فوالدی ،محمدجواد 73
مهرابی ،عالیه 70
فهیمی ،زهرا 57
مهرآبادی ،کتایون 41
كانتل ،جان 99
میرخان ،سیدرضا 36
کریستینا اوئرتاش ،آبریل 61
میرزایی ،پریسا 62
کرین ،ربکا 39
میرزائی ،الهام 36
کسائی ،میالد 32
میرزائیان ،امیرحسین 116
کشاورز ،حسینعلی 77 ،76
میشالن ،پاسکال 32
کوئردا ،خوزه 63
نادریفر ،عبدالرضا 6
کیانی ،مصطفی 103
ناصری ،مسلم 14
گابریل ،آلفونس 9
نامی ،فرزاد 104
گالتنی،جاناف 90
نجدسمیعی ،فرامرز 9
گرامی ،سعید 31
نجفی ،حسن 88
گرجی ،ملیحه 5
گــروه زبانشناســی کاربســته ،بنیــاد نصری ،عبداهلل 29
نصیری اوانکی ،محمدرضا 73
پژوهشهای اسالمی 17
نظیری ،نیلوفر 63
لبش ،علیرضا 120
نوربخش ،حمیدرضا 60
لبل ،الری 88
نوروزی ،سوسن 62
متقیزاده ،عیسی 55
واحدی ،کامبیز 123
مجدیانخو ،مصطفی 96
واعظی ،محمدابراهیم 114
محمدی اصل ،عباس 85
واكر ،ريچارد 65 ،64
محمدی هوشیار ،علی 25
ویلکینز ،جیمی 107
مختاری ،منصور 80 ،78
هابز ،مایک 33
مددی ،علی 30
هاوشکی ،حسین 61
مدیر شانهچی ،کاظم 24
هریسون ،جیمز 33
مرزوقی ،محمدرضا 19
هسلبین ،فرانسیس 117
مروتی ،زهرا 4
همتزاده ،شهرام 20
مروج ،سيد حيدر 75
هيأت مولفان 67
مقبلي ،ناصر 99
مقصود ،نوید 58
مکای ،استن 88
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب

نمایه ناشر /تولیدکنندگان
آرایان
116 ،6

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
112 ،87 ،29 ،26 ،12 ،2

محمدرضا توکلی
121

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
43 ،36

مرسل
72 ،49

انتشارات پیک گل واژه
124

صحرایی سبز
69

مؤسسه فرهنگی فاطمی
100 ،75 ،56 ،55 ،50 ،44

بهنشر
111 ،70 ،24 ،17 ،16 ،11 ،10 ،9 ،3

طاليي
66

پرکاس
35

قدیانی
52 ،23

آوای نور
110 ،93 ،91 ،90 ،39 ،38 ،34

سفیر صادق
89

ابوعطا
117

شركت صنايع آموزشي
127 ،126 ،125

آوند دانش
42 ،31

بزم قلم
30

بینالمللی گاج
98 ،5 ،1

پيام آزادي
64

پيام بهاران
108 ،65

ضریح آفتاب
84

کامبیز واحدی
123

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
71 ،18 ،15

کتاب نیستان
21 ،20 ،13

نگار تابان
4

خط سفید
61 ،58

لوپه تو
68

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
109

موعود اسالم
96

مهرسا
33 ،32

پیک نخبگان
57

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
8

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین
37

مهر و ماه نو
103 ،102 ،73 ،60 ،34 ،32

کنکاش
62

خیلی سبز
104 ،79 ،59 ،53

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
120 ،119 ،118 ،105 ،99 ،83 ،82 ،74 ،28

فاطمه افشار
122

پیشرو مبتکران
115

تیمورزاده
63

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
86 ،85

مؤسسه کورش چاپ
94 ،92 ،88

کتاب جمکران
25 ،22 ،14

پیشروان
114 ،51 ،41

مرآت
106 ،101 ،80 ،78 ،54 ،48 ،47 ،46 ،45 ،27

نانو
67

نوشته
113

گلواژه
81 ،77 ،76

نوید شیراز
7

ماه ماهان
97

هوپا
19

وانیا
95 ،40

مبتکران
114 ،51 ،41

محراب قلم
107
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دوره آموزش متوسطه دوم ()3

درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان
آرایان

بهنشر

 :6حکایتهایی از تاریخ بیهقی

 :3اندیشــههای اقتصــادی شــهید آیــتاهلل

 :108آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم نور.
پیشرو مبتکران

 :116نقاط قوت شما :راهنمای کشف.

سیدحسن مدرس.

 :34استعداد درونی شما.

 :9ســفرنامه آلفونس گابریل :عبور از صحاری

 :115کاردرکالس

آوای نور

ایران.

 :115کاردرمنزل.

 :10سفرنامه آلکس بارنز :سفر به ایران در عهد

 :115مهارتهای اجتماعی دوره دوم متوسطه:

 :34تحلیل روانشــناختی شــادکامی :منابع،

فتحعلیشاه قاجار.

راهنمای معلم

ساختارها ،پیوستها.

 :11ســفرنامه حاجیداوود (زائری از بمبئی به

 :38زورگویی دانشآمــوزان و درمان گروهی

مشهد)1205ه.ش1926/م.

برای آن.

 : 39شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی از

 :16پیامبر(ص).

 :41از چرتکه تــا انقالب دیجیتال :الگوریتمها

 :17حضــرت ابراهیــم علیهالســام/حضرت

و انفور ماتیک.

سلسله مباحث درمان شناختی رفتاری.

اسماعیلعلیهالسالم/حضرت موسیعلیهالسالم

 :51عشق ،عرفان ،مستی و طنز حافظ.

 :90روش تحقیــق کاربــردی عملی با رویکرد

ح علیهالسالم
 :17حضرت نو 

 :115مهارت مطالعه و یادگیری.

کارگاهی.

 :17حضرت یوسفعلیهالسالم

 :91روندهــا و مســائل تکنولوژی آموزشــی

 :24چهــل حدیث امــام رضاعلیهالســام به

پیک نخبگان

(جلد1و)2

انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی

 :57انگلیسی جامع دهم.

 :93کاربرد روانشناسی در تدریس.

دوران امام(ره).

 :110تعالیم تربیتی و روانشناختی قرآن کریم

 :70قلمدانهای فیروزه.

تیمورزاده

جزهای بیستویکم تا پایان سیام.

 :111اطلس حرم مطهر رضوی.

 :63اطلس پایه فسیلها و مواد معدنی.

آوند دانش

بینالمللی گاج

خط سفید

 :31اعتماد به نفس .For Dummies

 :1اقتصاد دهم.

 :42اصول جبر .For Dummies 2

 :5تاریخ دهم.

ابوعطا

پیشروان

 :58کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه
یازدهم.

.Vision Plus 2 : 61

 :98منطق دهم.

خیلی سبز

 5 :117پرســش اساســی پیتر دراکر :دانشی

پرکاس

ماندگار برای رهبران امروز.

 :35روانشناسی روابط درون خانواده.

انتشارات پیک گل واژه

پيام آزادي

 :53کتاب کار فارسی 1پایه دهم.
 :59کتاب کار  ،11انگلیسی.2

 : 79کتاب کار شیمی  1پایه دهم.

 :124الکترولیز در مایع رنگی.

 :64دانشنامه بدن انسان

 :104کتاب کار  11فیزیک  2تجربی.

بزم قلم

پيام بهاران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 :30آیا نیمه گمشده من تو هستی؟.

 :65شــگفتیهای بدن :سفری شگفتانگیز به

 :8اصول و مبانی .GIS

ساختمان بدن انسان.
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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب

 :109اخباریان و تفســیر و علوم قرآن :بررسی

 :66فرهنگنامه دایناسورها :شناختنامه جامع

 :77شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک،

و نقد آرا.

دایناسورهای ایران و جهان.

علوم تجربی.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

فاطمه افشار

 :2امپراتوری عثمانی :عصر کالسیک1600م-

 :122شیمی 1

 :81عربي  2پايه يازدهم رياضي و فيزيك

1300م.

لوپه تو
 :68پرندههای شعر من.

 :12آموزشگاه هما.

قدیانی

 :26روشهــای ارائــه مفاهیم دینی :شــیوه

 :23نشانه :داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع).

ماه ماهان

آمادهسازی سخنرانی دینی.

 :52قطعات و غزلیات عرفانی سعدی.

 :97رهنمای اندیشــه کمک آموزشــی منطق

 :29نقدی بر رویاهای رسوالنه.

ویژه دهم علوم انسانی.

 :87راهنمای حقوقی شهروندان (2ج).

کامبیز واحدی

 :87گفتارهایی در حقوق رسانه(2ج).

 :123مانا

 :87گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی 2ج.
 :112خانواده مسلمان و فضای مجازی.

مبتکران
 :41از چرتکــه تا انقالب دیجیتال :الگوریتمها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 :15بچههای دهکده.

سفیر صادق

 :18حقیقت و مرد دانا.

 :89درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف

 :71کاش حرفی بزنی.

مشروبات الکلی.

و انفور ماتیک.
 :51عشق ،عرفان ،مستی و طنز حافظ.
 :114مهارت مطالعه و یادگیری.
محراب قلم

کتاب جمکران

 300 :107پدیده نجومی.

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش

 :14باغ طوطی.

 :36روانشناسی یازدهم انسانی.

 :22ماهیها پرواز میکنند.

محمدرضا توکلی

 :43ریاضی  2یازدهم تجربی.

 :25دکانهای کاغذی :جریانشناسی مدعیان

 :121بســته دانشآموزی با حجم تقریبی 40

دروغین مهدویت.

گیگ با نصب آسان

شركت صنايع آموزشي
 :125چاه آرتزين

مرآت

کتاب نیستان

 :126مجموعه آزمايشگاه علوم تجربي 1ـ شیمی

 :13از جناب غول چه خبر؟.

 :27کاربرگ دین و زندگــی( )2پایه یازدهم،

 :127مجموعــه مجموعــه آزمايشــگاه علوم

 :20زمزمههای چرنوبیل :تاریخ شفاهی.

ریاضی ،تجربی و انسانی.

تجربي 1ـ زمینشناسی

 :21کتاب اول ،نمایش مرگ/کتاب دوم ،دیوار

 :45کاربرگ ریاضی و آمــار ( )2پایه یازدهم،

شیشهای/کتاب سوم ،در مرز دیدار روشنان

علوم انسانی.

صحرایی سبز
 :69زخمیترین شعر.
ضریح آفتاب

 :46کاربرگ هندســه( )2پایه یازدهم ،ریاضی
کنکاش

و فیزیک.

 :62آزمایشهای ساده زمینشناسی.

 :47کتــاب کار و تمرین آمــار و احتمال پایه
یازدهم ،ریاضی و فیزیک.

 :84اکســیر رســانه بــرای عالقهمنــدان به

گلواژه

خبرنگاری و مستندسازی.

 :76شیمی ( )2پایه یازدهم ریاضی و فیزیک،

 :48کتــاب کار و تمریــن حســابان( )1پایه
یازدهم ،ریاضی و فیزیک.
 :54بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين
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متوسطه دوم ()3
آموزشی ...
دورة آموزش
دوره

درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

دانشگاه علوم اسالمی رضوی

طاليي

علوم تجربی.

درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

فارســي ( )2پايه يازدهم ،رياضــي ،تجربي و

تمریــن و فعالیتهای تکمیلی رشــته علوم

 :103کتــاب آمــوزش و کار فیزیک  2یازدهم

انساني

انسانی ویژه یازدهمیها.

رشته تجربی.

 :78کاربرگ شیمی( )2پایه یازدهم ،ریاضی و

 :83کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2رشتههای

تجربی.

علوم تجربی و ریاضی فیزیک ویژه یازدهمیها.

 :80کتاب کار و تمرین شیمی( )2پایه یازدهم،

 :99آشنايي با فيزيك هستهاي و پرتوزايي.

 :32پرورش حافظه و تقویت یادگیری آموزش

ریاضی و تجربی.

 :105کتاب کار فیزیک( :)2پرســش ،تمرین و

و تمرین برای فعالسازی حافظهای توانمند.

 :101کاربرگ فیزیک ( )2پایه یازدهم ،ریاضی

فعالیتهای تکمیلی رشته ریاضی فیزیک ویژه

 :33پــرورش مغــز آمــوزش و تمریــن برای

و تجربی.

یازدهمیها.

فعالسازی توانمندیهای مغزی.

 :106کتــاب کار و تمریــن فیزیــک ( )2پایه

 :118در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی.

یازدهم ،ریاضی و تجربی.

 :119قصه باغی که با غبانش رفته باشد.

مرسل
 :49بیشهگرزان.

 :120لطیفههــای ملــس :لطیفههایــی از
امثالوحکم دهخدا.

مهرسا

نانو
 :67كتاب كار زيستشناسي  2پايه يازدهم
نگار تابان

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین

 :4اوضاع سیاســی و اقتصادی خلیجفارس در

 :37رهایی از وسواس.

عصر ناصری.

 :85پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به

مؤسسه کورش چاپ

نوشته

نظام اجتماعی).

 :88تلفیــق دیدگاههای بومــی در برنامههای

 :113ده فرمان در باب خانواده سالم

 :86تضمینــات ناظر بر حــق آزادی متهم در

درسی :منبعی برای تدوینگران برنامه درسی،

 :113ده فرمان در باب خودشناسی

قانون آیین دادرسی کیفری  1392و اعالمیۀ

معلمان و مدیران.

 :113ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

جهانی حقوق بشر.

 :92طراحی آموزش از نظر تا عمل.

 :113دهفرمان در باب شاهکلید زندگی

 :72مدیریت عشق.
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

مؤسسه فرهنگی فاطمی

 :94مدیریت آموزشی :مهارتهای معلمی.

 :44ریاضیات خالق ترکیبیات و جبر.

موعود اسالم

 :50تاریخ ادبیات ایران ( )4با رویکرد ژانری.

 :96منشور تربیت.

 :55متون و قواعد زبان عربی (.)2

نوید شیراز
 :7زمزمه جدایی :تاریخ هرات.
وانیا

 :56مدخل شعر معاصر فارسی (.)1285-1392

مهر و ماه نو

 :40نظریههای شــناختی و فراشــناختی: 95.

 :75مسألههای پيكارجوي شيمي

 :34پــرورش مغــز آمــوزش و تمریــن برای

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیســت

 :100المپیادهای نجوم ایران .1389 -1395

فعالسازی توانمندیهای مغزی.

در مدارس.

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 :60واژگان تصویری زبان دهم.

 :28گامی در مسیر آشنایی با نهجالبالغه.

 :73آموزش و کار شیمی  2یازدهم.

 :74تاریخ مختصر شیمی.

 :102کتــاب آموزش و کار فیزیک  1پایه دهم

 :82کتاب کار عربی ،زبان قرآن( :)2پرســش،

رشته ریاضی.

 :32پرورش حافظه و تقویت یادگیری آموزش :
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نام و نشانی ناشران و تولیدکنندگان

آواي نور
تهــران :م  .انقالب  ،خ12  .فروردين ،خ  .شــهيد
نظري غربي ،پ ،99 .ط ،2 .واحد .4
تلفن02166967355 :

پيام بهاران
تهــران :خ .جمهوري اســامي ،مابين ســعدي و
ظهيراالسالم ،کوچة مظفري ،بنبست اول ،پ.5 .
تلفن21331142750 :

دفتر نشر فرهنگ اسالمي
تهــران :پاســداران  ،م .هــروي ،خ .وفامنش ،خ.
آزادي ،خ .افتخاريان  ،ک  .مريم  ،پ.23 .
تلفن02122940054 :

پيشرو مبتکران
تهــران :خ .لبافي نژاد  ،بين خ  .دانشــگاه و فخر
رازي  ،پ  ،178ط .اول .تلفن02166976713 :

سفير صادق
قم :صفاشهر 15 ،متري دوم ،پ.65 .
تلفن02536643511 :

آوند دانش
تهران :پاســداران ،خ .گلنبي ،خ .ناطق نوري ،ک.
بنبست طاليي ،پ .4 .تلفن02122893988 :

پيشروان
تهران :خ .انقالب ،خ .وحيدنظري ،پ.59 .
تلفن02161094311 :

ابوعطا
تهــران :خ .انقالب  ،خ 12 .فروردين ،ســاختمان
ناشران ،ط .چهارم .تلفن02166485940 :

پيک نخبگان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي  ،خ .وحيد نظري
شرقي ،پ  ،61 .واحد .B32
تلفن02166977982 :

شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش
تهران :خ .فلسطين ،نرســيده به انقالب ،بنبست
حاجيان ،شماره  ،7واحد .110
تلفن02166962555 :

آرايان
تهــران :خ .انقــاب ،خ .فخــر رازي ،ک .فاتحي
داريان ،پ ،6 .ط .اول .تلفن02166971344 :

انتشارات پيك گلواژه
تهــران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين دانشــگاه و
فخرراضي  ،پ .184 .تلفن021615 :
بزم قلم
قم :م .توحيد ،خ .سواران ،سواران  ،8پ.62 .
تلفن02538838036 :
بهنشر
تهــران :م  .انقــاب ،خ  .کارگر شــمالي باالتر از
چهارراه نصرت ،ک .طاهري ،پ ،16 .ط  .ســوم.
تلفن02188951740 :

تيمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .کريمخان زند ،پ ،111 .ط.
سوم شرقي ،انتشارات تيمورزاده.
تلفن02188809090 :
خط سفيد
سبزوار :خ  .ابومسلم ،نبش ابومسلم .13
تلفن05144220835 :

شركت صنايع آموزشي
تهــران :جاده مخصوص کرج .بعــد از کيلومتر ،7
بزرگراه آزادگان (به طرف جنوب) ،خ .دهم (قبل از
پمپ بنزين) ،بلوار دکتر عبيدي ،خ .جالل.
تلفن02144545505-8 :
صحرايي سبز
قم :خ 19 .دي ،ک ،34 .چهار راه دوم سمت راست،
ک .بنبست ،پ .22 .تلفن02537704549 :
ضريح آفتاب
مشــهد :امام خمينــي  ،8دفتر مرکزي موسســه
فرهنگي ،هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب.
تلفن05132280166 :

خيلي سبز
تهــران :خ  .انقالب اســامي ،خ  .فخر رازي ،خ  .
طاليي
روانمهر شرقي ،شماره  ،71واحدسوم.
تهــران :خيابــان طالقاني  ،خ سرپرســت جنوبي  ،
تلفن021664867904 :
بينالمللي گاج
كوچه پارس  ،پالك   ،11واحد .2
تهــران :خ  .انقالب ،نبــش خ 12  .فروردين ،پ  .
تلفن02166483066 :
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
 .1302تلفن02164363131 :
تهران :لويزان ،خ .شــهيد شعبانلو ،دانشگاه تربيت
فاطمه افشار
دبير شهيد رجائي .تلفن02122970042 :
پرکاس
البرز :كرج ،خ .چالوس ،خ .كالنتري ،پ.64 .
تهران :شــهرک آپادانا ،بلوک  ،26ورودي يک ،ط  .
تلفن02632241302 :
دانشگاه علوم اسالمي رضوي
همکف غربي .تلفن02144690761 :
مشــهد :حرم مطهر ،صحن هدايت ،دانشگاه علوم
اســامي رضوي ،مديريت مركز پژوهش دانشگاه .قدياني
پيام آزادي
تهران :انقــاب ،خ 12  .فروردين ،خ  .شــهداي
تهــران :خ .جمهوری ،روبهروی ســینما اروپا ،ک .تلفن05132257089 :
ژاندارمري شرقي ،پ .90 .تلفن02166404410 :
شهید مظفری ،بنبست اول ،پ.2 .
تلفن02133905515 :
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نام و نشانی تولیدکنندگان

كامبيز واحدي
تهران :اتوبان ارتش ،بلــوار نيروي زميني ،مجتمع
شهيد بابايي ،بلوک  ،2ط ،2 .واحد .5
تلفن02122442303 :
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
تهران :خ  .بهشتي .خ .خالد اسالمبولي.شماره ،22
 .24تلفن02188715545 :
کتاب جمکران
قم :مسجد مقدس جمکران ،ساختمان اداري نيمه
شعبان ،انتشارات کتاب جمکران.
تلفن02537254350 :
کتاب نيستان
تهران :بزرگــراه صدر ،خ .قلنــدري جنوبي ،نبش
بنبست ششم ،پ ،2 .زنگ نيستان.
تلفن02122612443 :
کنکاش
اصفهان :سه راه حکيم نظامي ،اول خ .ارتش ،بعد از
دبيرستان سعدي .تلفن03136258049 :
گلواژه
تهران :خ  .انقالب ،خ  .لبافينژاد ،بين دانشــگاه و
فخر رازي ،پ .184 .تلفن02166462820 :
لوپه تو
تهــران :خ  .انقالب  ،خ  .فخر رازي  ،ک  .فاتحي
داريان  ،پ ،3 .واحد  .3تلفن02166475867 :

محراب قلم
تهران :خ  .انقالب ،خ 12 .فروردين ،خ  .شــهداي
ژاندارمري ،پ .104 .تلفن02166490879 :

موعود اسالم
قم :خ .شهدا (صفائيه) ،ک  .شماره  ،33انتهاي ک  .
پ .25 .تلفن02537831831 :

محمدرضا توکلي
تهــران :خ .طالقاني ،بعد از پــل حافظ ،ط .فوقاني
چاپ وحدت .تلفن02166462053 :

مهر و ماه نو
تهران :خ انقالب  ،خ  12فروردين  ،بعد از چهارراه
لبافي نژاد ،كوچه مينا ،پالك .37
تلفن02166968589 :

مرآت
تهران :خ .کريمخان زند ،ابتداي خردمند شــمالي،
پ ،80 .ط  .چهارم .تلفن02188821500 :
مرسل
کاشان :خ  .شهيد رجايي ،خ  .آيتاهلل مدني ،کوي
فرخ  ،2پ .37 .تلفن03155454513 :
مؤسسه فرهنگي آرمان رشد
تهران :خ.انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ.
 ،1182ساختمان فروردين ،ط ،10.واحد .38
تلفن02166486013 :
مؤسسه فرهنگي فاطمي
تهــران :م  .فاطمي  ،خ  .جويبــار  ،خ  .ميرهادي
شرقي ،پ ،14 .واحد  .2تلفن02188945545 :
مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان
تهران :خ  .سپهبد قرني  ،نرسيده به پل کريمخان
زند ،ک  .شهيد حقيقت طلب  ،شماره .8
تلفن02188800324 :

مهرسا
تهــران :ميدان انقالب .خ كارگر جنوبي .قبل از خ.
جمهوري .كوچه صابر .پ 10 .ط  .اول .انتشــارات
مهرسا .تلفن02166493465 :
نانو
تهران :جمالزاده جنوبي ،نبش لبافينژاد ،پ،37 .
واحد  .2تلفن02166128143 :
نگار تابان
انديشه :فاز  ،1خ 11 .شرقي ،پ ،5 .واحد .1
تلفن02165517225 :
نوشته
اصفهان :خ .فلســطين ،صد متر مانده به چهارراه
فلسطين ،پشت ايســتگاه اتوبوس ،ساختمان نويد.
تلفن03132226445 :
نويد شيراز
شــيراز  :بلوار زند ،پشــت ارگ کريمخاني ،خ22 .
بهمن ،انتشارات نويد شيراز .تلفن07132226662 :

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :انتهاي همت غرب ،خ  .شهران جنوبي  ،ک   .وانيا
ماه ماهان
تهــران :خ.انقــاب ،خ .فخررازي ،خ .شــهداي
ماهان :کرمان ،ماهان ،خ  .امام ،پل محتشــم ،خ   .بهار ،پ  ،31 .واحد  .1تلفن02188533326 :
ژاندارمري ،پ ،63 .ط .3 .تلفن02166961163 :
بهار شرقي ،نبش راست ک  .پيرمهر زبان.
مؤسسه کورش چاپ
تلفن03433777737 :
تهران :خ  .شريعتي ،ابتداي خ  .ملک ،بن بست مير هوپا
مجتهــدي ،پ ،4  .ط  .اول ،واحد دوم ،انتشــارات تهران :م  .فاطمي ،خ  .بيستون ،ک  .دوم الف ،پ  .
مبتکران
 ،3/1ط .دوم غربي .تلفن02188964615 :
تهران :م .انقــاب ،خ .فخر رازي ،خ .وحيدنظري .کورش چاپ .تلفن02177685196 :
تلفن02161094311 :
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