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 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 مقدمه
 در معين زماني چارچوب در و تدوين پرورش و آموزش وزارت در صالحذي مراجع سوي از معين هدفي با و خاص درسي برنامه اساس بر درسي هايكتاب

 يک از درسي كتاب صفحات اين، بر افزون. شودمي گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح درسي هايكتاب تدوين در معموالً. شوندمي تدريس كشور سراسر

 . باشد ممکن و ميسر تحصيلي سال يک طول در آن تدريس كه است اياندازهبه آن حجم و رود نمي فراتر معين حد

دانش طبعاً. نيستند ذهني توانايي و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه يک به متعلق همه كه زماني حتي كالس، يک آموزاندانش همه كه است بديهي

فرصت  از تا دارند را امکان اين ميانگين، حد از باالتر آموزاندانش و بيشترند؛ تمرين و كوشش نيازمند ميانگين، حد به رسيدن براي كالس ترضعيف آموزان

بهره و تربيتي و آموزشي هايكتاب وجود كه است داليلي تريناصلي از يکي نيرومند، دليل اين. بگيرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي موجود،

 . كندمي توجيه را هاآن از مندي

 بهتر را نياز مورد مطالب آن طريق از و باشد داشته بيشتري الفت و انس يادگيري هايشيوه از يکي با است ممکن آموز،دانش هر كه است اين ديگر دليل

 در خود موفقيت ميزان و ذائقه اساس بر آموزدانش كه جويندمي بهره درسي مفاهيم آموزش براي متنوعي هايشيوه از آموزشي هايكتاب مؤلفان طبعاً. بياموزد

 .بگيرد بهره خود كالسي آموزش كنار در هاشيوه اين از تواندمي يادگيري،

 هستند ديگري داليل از آموزاندانش بين بومي و اقليمي هايتفاوت درسي، هايكتاب حجم محدوديت

 . كنندمي پشتيباني آموزشي هايكتاب از آموزدانش منديبهره از كه

 پويانمايي، افزار،نرم فيلم، مانند مکتوب غير تربيتي و آموزشي منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه

 منابع معرفي و ارزيابي و است يافته ايگسترده رواج نيز يادگيري در... و آموزشي تجهيزات و وسايل

 تشکيل را آموزشي فناوري و انتشارات دفتر وظايف از بخشي اكنون نيز، غيرمکتوب استاندارد آموزشي

 تربيتي و آموزشي منابع از ايمجموعه كه تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوين. دهدمي

 . است گرفته صورت مبنا همين بر گيرد،دربرمي را منتخب غيرمکتوب و مکتوب

 تربيتي و آموزشي هايكتاب انواع 

 هاي كتاب: شوندمي تقسيم كلي دسته دو به مجموعه اين در شده معرفي تربيتي و آموزشي هايكتاب

 مستقيم غير صورت به را آن هستند، اينکته آموزش پي در هم اگر و دارند تخيلي ايصبغه كه داستاني

 به افزودن ضمن هاكتاب از دسته اين خواندن. كنندمي بيان انگيزخيال شعرهاي يا داستان قالب در و

 فاقد گرچه هاكتاب اين. بخشد مي وسعت را او واژگان دايره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه

 .نيز اثرگذارند فرد تحصيلي هايموفقيت و يادگيري در اما اند؛مستقيم آموزش

 دهيم مي قرار آموزشي هايكتاب كلي عنوان زير را هاآن ما كه هستند غيرداستاني هايكتاب گيرند، مي بهره گوييمستقيم از موضوعات بيان در كه ديگر، دسته

 . آموزشيكمک هايكتاب درسي،كمک هايكتاب: كنيممي تقسيم گروه دو به و

 پايه و دوره درسي هايبرنامه و هاهدف اساس بر جبراني آموزش كردن فراهم و يادگيري تعميق و تکميل تقويت، تسهيل، منظور به درسي كمک هايكتاب

 هايكتاب يادگيري، هايفعاليت و كار هايكتاب شامل كه هستند وابسته درسي برنامه هاي هدف به الزاماً هاكتاب اين. شوندمي تنظيم و تهيه خاص تحصيلي

 .شوند مي خاص پايه يک به مربوط اغلب و هستند محورفعاليت هايكتاب و آموزاندانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش هاي كتاب تمرين،

 علمي، سواد و دانش افزايش يادگيري، توسعه انگيزه، ايجاد منظور به و نيستند وابسته يا پايه تحصيلي دوره درسي برنامه به لزوماً اما آموزشيكمک هايكتاب

 هايمهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان براي افزاييدانش هايكتاب شامل و شوندمي تدوين يادگيرنده ارتقاي و اجتماعي روابط رشد عملي، مهارت پرورش

 .هستند معلمان براي روشي و مهارتي و آموزاندانش براي عملي و فرايندي
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 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 زد؟ كتاب گزينش به دست بايد چرا 

هبهر براي زمان از بهينه استفاده لزوم همچنين و آموزشي استانداردهاي با هاكتاب از توجهي قابل بخش تناسب عدم و آموزشي هايكتاب روزافزون انتشار 

 مناسب، هايسياست اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي گذاري،سياست با پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، هايخواندني از گيري

 .كند ايفا آموزشي هاي كتاب پديدآورندگان هدايت در مؤثرتري نقش حمايتي، و تشويقي هايسياست خصوصاً

 و شود مي محسوب يادگيري ـ ياددهي فرايند تقويت و آموزشي محيط توسعه در مؤثر هاي گام از آموزشي، و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسايي شک بي

 .رود مي شمار به كشور آموزشي نظام تقويت در كارآمد ابزاري

 

 تربيتي و آموزشي منابع دهي سامان دبيرخانه تشكيل 

 واقعي نيازهاي سوي به آموزشي، هاي كتاب توليدكنندگان توان كه شد آغاز هدف اين با 1378 سال در «آموزشي هايكتاب بخشيسامان طرح» اجراي  

 عرصه در كه را ايآشفته بازار و شود هدايت موجود خألهاي پركردن و معلمان و آموزاندانش

 با طرح اين دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به آموزشي هاي كتاب توليد

 عالي شوراي توسط «ها رسانه و مواد: تربيتي و آموزشي منابع دهي سامان» نامه آيين تصويب

 هاي رسانه و منابع همه به آموزشي كتاب حوزه از 1389 سال شهريور در پرورش، و آموزش

 .است شده داده گسترش تربيتي و آموزشي

 تحقق براي است شده موظف آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان نامه، آيين اين 5 ماده در   

 و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي جمله از گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف

 مواد توصيفي فهرستگان تهيه و ذيربط دولتي غير و دولتي نهادهاي با ارتباط برقراري نمايشگاه،

 .كند پشتيباني و حمايت استاندارد منابع و مواد عرضه و توليد از تربيتي و آموزشي هاي رسانه و

 و آموزشي منبع گونه هر تبليغ و عرضه خريد، كه است كرده تأكيد صراحت به نيز 6 ماده در   

 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشي، واحدهاي در تربيتي

 

 آموزشى هايكتاب توصيفى فهرستگان تهيه 

 اهميت به توجه با و تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان نامةآيين 6 و 5 ماده به عنايت با  

 ـ ياددهي فرايند تقويت در مهم گامي كه آموزشي و علمي هاي كتاب بندي طبقه و شناسايي

 خصوصاً استاندارد، و مناسب تربيتي و آموزشي منابع معرفي است، آموزشي نظام و يادگيري

 توليد. شود مي گيريپي اجرايي راهکار و ضرورت يک عنوان به تربيتي و آموزشي هايكتاب

 وپرورش آموزش و تحصيلي دوره پنج مناسب هايكتاب كامل فهرست كه رشد، هاينامهكتاب

كتاب نامه به صورت  انتشار 1395از سال  .گيردمي صورت هدف همين با است، انتشار يافته عنوان 90 در 1397 سال تا و گيرد،دربرمي را استثنايي كودكان

 قابل دريافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irهاي الکترونيکي آن در وب گاه سامان كتاب به نشاني:  و نسخه شود منتشر ميالکترونيکي 

 تمام به و توليد 1395 سال از و است، سال منتخب تربيتي و آموزشي منابع شامل كه است تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوين بر افزون اين

 .شودمي فرستاده كشور هايشگاهآموز

 تصاحب سر بر شود، مي برگزار سال دوم نيمه در معموالً كه رشد تربيتي و آموزشي هايكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده معرفي هايكتاب است گفتني

  .خيزند برمي باهم رقابت به تربيتي و آموزشي تقديري و برگزيده كتاب عنوان

 

 بيشتر منابع با آشنايي
 تربيتي رشد و آموزشي نامه منابع كتاب

 تربيتي و آموزشي منابع اما شود؛مي منتشر ساليانه

قرار  مورد ارزيابي پيوسته طور به نيز سال طول در

 .شودمي معرفي گيرد و مي
 

 ها نشاني اين به روزبه و تربيش منابع ديدن براي

 :فرماييد مراجعه

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 :مکتوب منابع کيفيت کنترل سامانه
http samanketab roshd ir 

 

 :مکتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه

http standard roshd ir 
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 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 رشد نامهكتاب توليد فرايند 

 تفکيک با فرايند اين. شود مي منتشر و آماده آموزشي هاي دوره درسي برنامه با مرتبط و مناسب هاي ب كتا توصيفي فهرست ارائه هدف با «رشد نامهكتاب»   

 قرار مجرب و ورزيده معلمان و درسي برنامه با آشنا كارشناسان اختيار در ها، كتاب. شود مي آغاز تحصيلي گانهپنج هايدوره در دبيرخانه به رسيده هاي كتاب

 را ممکن امتياز كل از درصد 60 حداقل بايد قبولي، نمره گرفتن براي كتاب هر. دهد مي آن به امتيازي شده، تعيين هايمعيار اساس بر كارشناس هر و گيرد مي

 .نباشد تر پايين درصد 60 از نيز كتاب اختصاصي بخش امتياز كهاين به مشروط باشد؛ آورده دست به

 طرح كتاب اختصاصي و عمومي هايويژگي درباره دقيقي و جزئي هاي پرسش شده، تعيين معيارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   

 آموزشي كتاب يک الزم هاي چهارچوب و استانداردها بررسي، مورد كتاب تدوين در آيا: دهد پاسخ پرسش سه به بايد كارشناس هر كلي طور به اما است؛ شده

 آموزشي ماده يک عنوان به تواند مي و دارد هماهنگي و همسويي ما درسي برنامه با كتاب اين جمع محتواي آيا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعايت

 دبستان، براي كودكان پيش است؛ مناسب مخاطب گروه يا مخاطب كدام براي كتاب اين است مثبت نيز پرسش اين پاسخ اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب

 دانشجومعلمان؟ يا مديران پرورش، و آموزش كارشناسان هنرآموزان، معلمان، مربيان، هنرجويان، آموزان، دانش

 

 داريد رو پيش كه اي نامه كتاب 

 610 با نامه كتاب اين در. گيرد دربرمي را آن از قبل سال يک و 1397 سال اول چاپِ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره اين   

( عنوان 807) نامناسب و( عنوان 0) غيرمرتبط هاكتاب بقيه. است شده انتخاب رسيده كتاب عنوان 1417 مجموع از كه شويد مي آشنا مناسب كتاب عنوان

 . اند شده داده تشخيص

 

هنام كتابجدول فراواني موضوعات در   

 رديف موضوع فراواني رديف موضوع فراواني

 1 اقتصاد 0 14 شعر 48

 2 تاريخ 15 15 شيمي 11

 3 تاريخ علم 6 16 عربي 13

 4 اجغرافي 4 17 علوم اجتماعي 12

 5 داستان 183 18 علوم تربيتي 29

 6 ديني 61 19 منطق فلسفه و 7

 7 روان شناسي 34 20 فيزيک 29

 8 رياضي 11 21 قرآن 8

 9 فارسي تزبان و ادبيا 51 22 مرجع 2

 10 زبان هاي خارجي 4 23 مهارت زندگي 44

 11 زمين شناسي 2 24 نثر ادبي و خاطره 13

 12 زيست شناسي 18 25 آموزش ادبي -نقد ادبي 3

 13 سواد رسانه اي 0 26 هنر 2

 610مجموع: 
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 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 با مدرسه برهان يمؤسسه فرهنگعنوان،  60 با هرستان ادبش به ترتيب به نامه كتاب اين در شده معرفي مناسب هاي كتاب ترين بيش ناشر، 161 ميان از 

 از مناسب كتاب عنوان 51و  61 و 183 با ترتيب به زبان و ادبيات فارسيو  داستان و ديني نيز موضوعات بين در. دارد تعلق عنوان30با عنوان، پنگوئن36

 .برخوردارند فراواني ترين بيش

ترين مشاركت را در ارسال  يشبعنوان  73عنوان، مهر و ماه نو با  75با  آموزش يشركت انتشارات كانون فرهنگعنوان،  255گاج با  المللي در بين ناشران، بين

 كتاب داشتند.

 

 اطالعات تنظيم شيوة 

 گرفته صورت الفبا حروف تفکيک به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاكتاب عناوين تنظيم نامه، كتاب در مناسب كتاب وجويجست سهولت منظور به

 .است

 اطالعات اين. كند مي آسان خواننده براي را مناسب كتاب يافتن كه است شده آورده آن شناختيكتاب اوليه اطالعات و محتوا از اي چکيده كتاب، هر معرفي در

 تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ خانوادگي نام و نام كتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگي نام كتاب؛ شماره: است زير موارد شامل

 .كتاب چکيده و كليدي كلمات تحصيلي؛ پايه كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛

 

 كتاب هاي نمايه 

 و والدين كارشناسان، مربيان، معلمان، تا است شده تنظيم نيز ناشر نشاني و نام و پديدآورندگان، نام كتاب، عنوان اساس بر هايينمايه نامه، كتاب هر پايان در   

 بر كتاب هاي نمايه. است شده داده اختصاص رديف شماره يک كتاب هر به متن، در. يابند دست  مناسب منابع به خود، نياز به توجه با بتوانند مخاطبان ساير

 .وجوست جست قابل نيز نامهكتاب الکترونيکي هاي فايل كهاين ضمن دهند؛ مي ارجاع ها شماره اين به را ما و اند شده مرتب ها شماره اين اساس

 

 نامهكتاب اين در ما همكاران 

 اسامي. اند بسته كار به زيادي دقت و حوصله ها كتاب بررسي در خصوصاً و اند رسانده ياري ما به متعددي همکاران نامه كتاب اين سازي آماده و توليد در

 :از عبارتند موضوع ترتيب به برديم، بهره همکاريهايشان و نظرات از مجموعه اين سازي آماده در كه معلماني و كارشناسان

 

  علی اکبر ناسخیان اقتصاد:■ 

 مسعود جوادیان سالمی، حشمت اله سلیمی، فرشید مهری :تاريخ■ 

 مسعود جوادیان سالمی :تاريخ علم■ 

 مهدی چوبینهکوروش امیری نیا،  :جغرافيا■ 

 محمدعلی قربانی، سید محمد مهدوی شجاعی :داستان ■

 لیال اخوان، زهرا پازوکی، سید محمد دلبری، یاسن شکرانی  ديني:■ 

 علیرضا غالمی  نسرین حق گو، :روان شناسي■ 

 محمد تقی طاهری، احسان متقی، سید محمد میر معینیشهرناز بخشعلی زاده، رضا حیدری، دیانا فردین،  حمیدرضا امیری، :رياضي■ 

 علی رضایی، مریم عزیزی، ابراهیم هداوند میرزایی :زبان و ادبيات فارسي■ 

 فریبا پیوندی، رضا خیرآبادی، سعید کفایتی، بهنام علوی مقدم، سعید معظمی گودرزی :زبان های خارجي■ 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 5  

 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 مریم عابدینی :شناسي زمين■ 

 علی آل محمد، محمد ابراهیمی، مریم انصاری، جلیل حسینی، مینا ساکن شفتسید  :زيست شناسي■ 

 حسین احمدی، محمدحسن حسینی  :شعر■  

 محمد امیری، راضیه بنکدار، حسن حذرخانی، ماندانا فتوحی، کیوان قدامی، پری بیرامی، مجبوبه بیدمشکی  :شيمي■ 

 اعالیی، مهدی پرکاری، باقر شیخ عطارپانته آ امیرپاشایی، عادل اشکبوس، عالالدین  عربي:■ 

 فریبرز بیات، لطیف عیوضی :علوم اجتماعي■ 

 کورش امیری نیا، روفیا دهقان منشادی، مرتضی مجدفر، محمود معافی :علوم تربيتي■ 

 مرجان شکری، مهناز قانعی، مهدی مروجی :فلسفه و منطق■ 

 بتول فرنوشسید هدایت سجادی، غالمرضا شمسایی زفرقندی،  :فيزيک■ 

 مهدی پرکاری، زهرا پازوکی  :قرآن■ 

 گالره کاشانیان اکرم عینی،  :مرجع■ 

 علیرضا متولی  :مهارت های زندگي■ 

 حسین احمدی  :نثرادبي و خاطره■ 

 حسین احمدی: نمايش نامه/ فيلم نامه■ 

 پور مرضیه پناهیانهنر:  ■

 

 

 نامه كتاب اين از استفاده راهنماي  

 كه گويد مي ما به اجمالي كتاب، معرفي ضمن اطالعات اين. است شده داده نشانصفحه بعد  نمونه صورت به كتاب، يک به مربوط اطالعات راهنما، اين در

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام براي و دارد محتوايي چه كتاب

نامه(، نام خانوادگي و نام مؤلف )يا مؤلفان(، عنوان مجموعه و عنوان كتاب،  باين اطالعات به ترتيب شامل موارد زير است: شماره مدخل كتاب )در اين كتا

مخاطب كتاب و در صورت نياز پايه تحصيلي و كلمات كليدي و باالخره  عنوان مترجم يا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

 چکيده كتاب.

 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 6  

 آموزش متوسطه دومهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره  فهرست توصيفي كتاب

 

 

 

 

 كتاب، فرستادن يا نامه كتاب اين درباره خود هاي ديدگاه بيان براي
 دهي سامان دبيرخانه آموزشي، فناوري و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، كريمخان خيابان تهران، نشاني: به

 .فرماييد حاصل تماس( 021) 88306071 تلفن شماره با يا مکاتبه تربيتي و آموزشي منابع
 نشاني: به نيز دبيرخانه اين وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست هاي ديدگاه دريافت آماده

 

 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 7  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 تاری    خ

 

: شابک رقعي. ص.184 .1397. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. ربايي در ليبي آدم. پاليزبان، مهديه. 1
9786005676594  

   آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  حکومت اسالميسرگذشتنامه، سياست، كلمات كليدي: 
شدن امام موسي صدر و دو همراهش، توافق نانوشتة جنايتي ميان چند قدرت است. اين كتاب گزارش  ربوده معرفي كتاب:

نگاري تدوين  شدن امام موسي صدر. طراحي كتاب تايپوگرافي و محتواي آن بر پايةوقايع مختصري است از قضية ربوده
اند. نويسنده از توضيح و تفسير  زماني ذكر شده و موضوعات مرتبط با قضيه مطرح شدهاست. اقدامات بر اساس ترتيب  شده

ها بر امام موسي صدر و دو همراهش گذشته، قضاوت را به خواننده واگذاشته  اجتناب كرده و با شرح مختصر آنچه در آن سال
 ايم. دهكر است. در واقع، پاسخ كوتاهي به اين سؤال داده است كه براي آزادي او چه

 

. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. جواد شعرباف، فاطمه كاظمي ريزي اسرائيل در قدس. برنامه. جبارين، يوسف رفيق. 2
  9789644309922: شابک رقعي. ص.208 .1397

  معلممخاطب: 
  سياستكلمات كليدي: 

هاي بکر و دست اول دربارۀ روند  تصويرها، و طرحها،  ترين شهر جهان است. كتاب حاضر با نقشه قدس مذهبي معرفي كتاب:
دهد و  ها را در اختيار مخاطب قرار مي بندي هاي قديم و مناطق، و تقسيم اي از نقشه ساخت و ساز شهري بيت المقدس، گنجينه

كشد.  چگونگي تصرف تدريجي و تغيير بافت اين شهر و جريان حساب شدۀ دوركردن مردم فلسطين از قدس را به تصوير مي
 اي است از آنچه در طول تاريخ نيم قرن اخير بر سر ملت فلسطين رفته است. در واقع، خالصه

 

  تدبر در سيره حضرت معصومه: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 3
  9786008397373: شابک وزيري. ص.44 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد. السالم عليها

  معلممخاطب: 
  نويسي، تاريخ اسالم سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
زندگي ايشان در دهد. محتواي كتاب در سه بخش گردآمده است. بخش اول شرح  و امامت حضرت معصومه )ع( را شرح مي

مندي حضرت معصومه از محضر پدر و برادر است. بخش دوم به دورۀ امامت امام رضا )ع(  دورۀ امامت امام كاظم و بهره
نامة حضرت معصومه و تدبر در آن  سويي و دفاع حضرت معصومه از واليت اختصاص دارد. بخش سوم نيز به شرح زيارت وهم

 پرداخته است.

 

تدبر در : مشهد. السالم باقر عليه   سيره امام: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين محمدزاده،  الهي. 4
  9786008397397: شابک وزيري. ص.56 .1396. قرآن و سيره

  معلممخاطب: 
  نويسي تاريخ اسالم، امامان، سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهلهاي  كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول دورۀ پيش از امامت حضرت  و امامت امام محمد باقر )ع( را شرح مي

ندسي نظام فرهنگي است كه به شناسايي امام و شاگردي او در برابر پدرش اختصاص دارد. بخش دوم دورۀ امامت را از مه
كند و امامت ايشان را در سه عرصة واليي سياسي، معارف وحياني، و اجتماعي  جامعه و بر پاية قرآن و سنت بررسي مي

 كند. بندي مي دسته



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 8  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. السالم عليه  عسگري  سيره امام حسن: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 5
  9786008397359: شابک وزيري. ص.64 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد

  معلممخاطب: 
  نويسي، امامان، تاريخ اسالم سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول دورۀ پيش از امامت  مي و امامت امام حسن عسکري )ع( را شرح

دهي نظام اجتماعي ديني اختصاص دارد.  حضرت است كه به شناسايي امام و همراهي او با پدر و تبعيت از ايشان در سامان
سه عرصة واليي سياسي، معارف بخش دوم دورۀ امامت را از توانمندسازي امت براي عصر غيبت بررسي و اين دوره را در 

 كند. وحياني، و اجتماعي واكاوي مي

 

. السالم عليه  مجتبي  حسن   سيره امام: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 6
  9786008397250: شابک وزيري. ص.80 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد

  معلممخاطب: 
  نويسي، امامان، تاريخ اسالم سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول دورۀ پيش از امامت  و امامت امام محسن مجتبي )ع( را شرح مي

حضرت است كه تأثير ايشان را در پيشبرد تمدن وحياني و بروز استعدادامامت بررسي كرده است. بخش دوم دورۀ امامت را با 
صيانت از مقام امير مؤمنان، مقابله با فتنة حذف خالفت رسول و »موضوع دفاع از واليت و حمايت از امت و در سه عرصة 

 دهد. شرح مي«مردممقابله با نفوذ فرهنگ اموي در ذهن و دل 

 

تدبر : مشهد. السالم عليه  سيره امام حسين: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 7
  9786008397328: شابک وزيري. ص.88 .1396. در قرآن و سيره

  معلممخاطب: 
  نويسي، تاريخ اسالم، امامان سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول دورۀ پيش از امامت حضرت  و امامت امام حسين)ع( را شرح مي

تصاص دارد. بخش دوم دورۀ امامت ايشان را از منظر است كه به موضوع مشاركت، حمايت و تبعيت از مقام رسالت و امامت اخ
 كند. استکبار ستيزي، تبيين عملي دين و اصالح امت پيامبر بررسي مي

 

تدبر در : مشهد. السالم عليه  رضا  سيره امام: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 8
  9786008397274: شابک وزيري. ص.92 .1396. قرآن و سيره

  معلممخاطب: 
  نويسي امامان، تاريخ اسالم، سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
بخش اول دورۀ پيش از امامت حضرت است دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است.  و امامت امام رضا )ع( را شرح مي

پردازد. بخش دوم سيرۀ امام رضا را به طور تفصيلي  كه به اقدامات امام رضا در راستاي ترويج مباني معرفتي تمدن وحياني مي
 دهد؛ پيش از امامت و دوران امامت. و در دو فصل شرح مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 9  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

تدبر : مشهد. السالم عليه  سيره امام صادق: السالم بيت عليهم اهلساز  تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 9
  9786008397366: شابک وزيري. ص.64 .1396. در قرآن و سيره

  معلممخاطب: 
  نويسي، تاريخ اسالم امامان، سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  اهلهاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ  كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول دورۀ پيش از امامت حضرت  و امامت امام صادق )ع( را شرح مي

است كه به شناساندن امام و حمايتش از امامت اختصاص دارد. بخش دوم دورۀ امامت را از منظر تدوين منظومة فکري عملي و 
 كند. ر پاية مهندسي فرهنگي و در سه عرصة واليي سياسي، معارف وحياني، و اجتماعي بررسي مياجتماعي اسالم ب

 

: مشهد. السالم زهرا عليه  سيره حضرت: السالم بيت عليهم ساز اهل تدبر در سيره تمدن. حسين زاده، محمد الهي. 10
  9786008397199: شابک وزيري. ص.80 .1396. تدبر در قرآن و سيره

  معلممخاطب: 
  نويسي تاريخ اسالم، سيرهكلمات كليدي: 

بيت است كه چگونگي زندگي  هاي چند جلدي با موضوع تدبر در سيرۀ اهل كتاب حاضر يکي از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
در دهد. محتواي كتاب در دو بخش گردآمده است. بخش اول به اقدامات حضرت زهرا  و امامت حضرت زهرا )ع( را شرح مي

راستاي تثبيت تمدن وحياني نگاهي اجمالي كرده است. بخش دوم در دو فصل، سيرۀ حضرت را در حمايت از رسالت و قرآن و 
 دهد؛ فصل اول در عصر رسالت و فصل دوم در عصر امامت حضرت علي )ع(. واليت، به تفصيل شرح مي

 

نظام  11و  10تاريخ پايه : هاي هدفدار كتاب. آذر، بهراملطفي، ريحانه/ فرجيان، زينب/ صادقي، محمدحسين/ شايان . 11
  9786002180810: شابک رحلي. ص.320 .1397. مشاوران آموزش: تهران. جديد

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ تاريخ، پرسشكلمات كليدي: 
هاي دهم و يازدهم رشتة علوم انساني، شامل  هاي تاريخ پايه درسي كتابكتاب حاضر به منظور تکميل مباحث  معرفي كتاب:

دار، تبديل تصويرها به  هاي هدف اي، تست هاي مقايسه هاي چهارگزينه اي، جدول اي موضوعي و جامع است. پرسش نامه درس
دهد براي آوردن  طب نشان ميهاي اين كتاب هستند. جدول اعداد انساني اين كتاب به مخا تست، مرور و جمع بندي از ويژگي

 ها را صحيح بزند. هر رتبه تقريباً بايد چه درصدي از تست

 

 .1397. مشاوران آموزش: تهران. تاريخ پايه دهم نظام جديد: هاي هدفدار كتاب. بيک، مريم فرجيان، زينب/ عظيم. 12
  9786002180896: شابک رحلي. ص.208

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني دهمپايه تحصيلي: 

  هاي تکميلي ها، فعاليت تاريخ، پرسشكلمات كليدي: 
ترين خطا ممکن است به درسي حفظي تبديل شود. كتاب حاضر براي همراهي  تاريخ درسي است كه با كوچک معرفي كتاب:

متذكر شود تا او بتواند آموز  آموز پاية دهم رشتة علوم انساني، كوشيده است در مقدمه رعايت چند نکتة مهم را به دانش با دانش
نگري  هاي اين كتاب براساس شيوۀ كلي نامه تر مفاهيم كتاب درسي تاريخ را درک كند و به خاطر بسپارد. درس بهتر و راحت

هاي  هاي تشريحي و سؤال اند. در پايان هر درس پرسش هاي درسي آمده اند. براي ايجاد توالي رويدادها نيز مشاوره شده ارائه
 كنند. هاي سراسري درس را كامل مي مونتکميلي آز



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 10  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: تهران. تاريخ پايه يازدهم نظام جديد: هاي هدفدار كتاب. سادات لطفي، ريحانه/ محرمي، ارغوان/ سعيديان، سکينه. 13
  9786002180919: شابک رحلي. ص.184 .1397. مشاوران آموزش

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها تاريخ، پرسشكلمات كليدي: 
ترين خطا ممکن است به درسي حفظي تبديل شود. كتاب حاضر براي همراهي  تاريخ درسي است كه با كوچک معرفي كتاب:

آموز متذكر شود تا او  آموز پاية يازدهم رشتة علوم انساني، كوشيده است در مقدمه رعايت چند نکتة مهم را به دانش با دانش
هاي اين كتاب براساس شيوۀ  نامه تر مفاهيم كتاب درسي تاريخ را درک كند و به خاطر بسپارد. درس و راحت بتواند بهتر

هاي تشريحي و  اند. در پايان هر درس پرسش هاي درسي آمده اند. براي ايجاد توالي رويدادها نيز مشاوره شده نگري ارائه كلي
 كنند. ميهاي سراسري درس را كامل  هاي تکميلي آزمون سؤال

 

  9786004780452: شابک وزيري. ص.162 .1397. آبرنگ: تهران. كوروش بزرگ. پور، اميرهوشنگ نجيبي، زهرا/ اقبال. 14
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  تاريخ ايرانكلمات كليدي: 

ويژه پادشاهي كوروش و داريوش،  حکومت هخامنشيان، بههاي تاريخ ايران، دوران  ترين دوره يکي از درخشان معرفي كتاب:
گذار حکومتي شاهانه بود كه نشان از استبداد حکومت شاهانه نداشت. كتاب حاضر به شرح زندگي كوروش،  است. كوروش پايه

 اش و در نهايت مرگ او اختصاص دارد. از پيش از تولد او تا زمان پادشاهي

 

  9786009625826: شابک رقعي. ص.122 .1397. آژنگ: لواسان كوچک. افشارنادرشاه . افشارفر، ناصر. 15
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  تاريخ ايران، تاريخكلمات كليدي: 

هاي  پايهشود. امّا ستم پادشاهان صفوي  سلسله صفويه نخستين حکومت فراگير پس از ساسانيان محسوب مي معرفي كتاب:
ها هفت سال به  ها حکومت صفوي برچيده شد. اشغال ايران توسط افغان اين حکومت را سست كرد و در نتيجه هجوم افغان

طول انجاميد و سرانجام توسط نادر افشار پايان يافت. در زمان حکومت وي مردم و بزرگان شيعه ايران او را ياري نکردند و در 
ن به قتل رسيد. كتاب حاضر سرگذشت مختصر نادر، همراه با شرح اوضاع و احوال آن روزهاي اش در قوچا نهايت در سراپرده

 ايران است.

 تاری    خ علم

 

رمز : تهران. صمد غالمي، نغمه خوشبخت فهيم ويليام هاروي و مكانيک قلب.: زندگي يک دانشمند. شاكلفورد، جول. 16
  9789648547603: شابک وزيري. ص.126 .1397. )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  دانشمندان، سرگذشتنامه، دستگاه گردش خونكلمات كليدي: 
 اي اند خدمات شاياني به بشريت بکنند. كتاب حاضر از مجموعه دانشمندان با تحقيقات و تأليفات خود توانسته معرفي كتاب:

، طبيب، زيست «ويليام هاروي»كند، به بررسي زندگي  چند جلدي است كه زندگي دانشمندان معروف جهان را بررسي مي
است. ابتداي زندگي هاروي و تحصيالت او، وضعيت پزشکي در دورۀ رنسانس،  شناس و كاشف دستگاه گردش خون، پرداخته
نظرات هاروي و آزمايش لولة سرخرگي جالينوس، و در شدن هاروي، پذيرش  گردش خون و گردش ششي، پزشک سلطنتي

 نهايت كشف هاروي و رهاكردن نظرية پزشکي باستان، از جمله مباحث كتاب هستند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 11  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. مهدي سرحدي سيره و سرگذشت امام موسي صدر.. هيئت رئيسه جنبش أمل لبنان. 17
  9786005676228: شابک رقعي. ص.552 .1389. تحقيقاتي امام موسي صدر

  معلممخاطب: 
  سرگذشتنامه، تاريخ معاصركلمات كليدي: 

هاي تاريخي اسالمي است. در اين كتاب  ترين سرگذشت شرح سرگذشت امام موسي صدر از جملة خواندني معرفي كتاب:
شوند؛ از ابتداي فعاليت  ميبه تفکيک بررسي و تشريح  1977،1978، 1976، 1975هاي  هاي امام موسي صدر در سال فعاليت

شدن ايشان  شدن او. در انتها نيز اسناد قضايي و امنيتي پروندۀ ربود ايشان در زمان جنگ داخلي لبنان تا ماجراي ربوده
 هاي كتاب نيز شامل متن منشور جنبش امل، مصوبات كنفرانس رياض و چندين سند مشابه است. اند. پيوست شده ارائه

 

: تهران. نامه امام موسي صدر زندگي: هاي زندان بزن موسي عصايت را به ميله. فرشته/ هوشمند، حسنمرادي، . 18
  9786005676259: شابک رقعي. ص.112 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه شيعيان، زندگيكلمات كليدي: 
آموز و الگوست. كتاب حاضر از ابتداي زندگي و با  آشنايي با زندگي امام موسي صدر براي نسل جوان عبرت معرفي كتاب:

كردن  الشباب، ممنوع پردازد. استقرار امام موسي صدر در لبنان، تأسيس هيئت شرح مختصر زندگي خاندان صدر به اين امر مي
ن الگو به آنان، آشنايي و همکاري او با چمران، تشکيل مجلس اعال، هستة مقاومت گدايي، باالبردن سطح فرهنگي زنان با داد

نکردن او، محتواي اين كتاب را تشکيل  هاي داخلي در لبنان، و در نهايت سفر ايشان به ليبي و رجعت لبنان، وقوع جنگ
 دهند. مي

 

: شابک وزيري. ص.28 .1397. مدرسه برهان مؤسسه فرهنگي: تهران. پروين اعتصامي: قطره و دريا. فرجي، محسن. 19
9789640815281  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها، ادبيات معاصر، شاعران نامه زندگيكلمات كليدي: 
شاعر بزرگوار، است. اعتصامي،  است كه يکي از آنان پروين  تاريخ ادبيات ايران بزرگان بسياري را در خود پرورده معرفي كتاب:

اي چندجلدي، مخاطب نوجوان را با سرگذشت پروين اعتصامي، اين انسان بزرگ و مؤثر در تمدن ايران  كتاب حاضر از مجموعه
كند. در ابتداي كتاب، شرح يکي از شعرهاي پروين به نثر و سپس شرح زندگي شخصي  اسالمي و تاريخ معاصر كشور، آشنا مي

 او آمده است.

 

 ص.666 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. زندگي و خاطرات علي دواني)جلد اول(: نقد عمر. دواني، علي. 20

  9789644764417: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  ها، خاطره نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
استاد علي دواني به قلم خود شرح خاطرات بزرگان درس آموز و عبرت انگيز است. كتاب حاضر شرح زندگي  معرفي كتاب:

ها، نماز جمعه و جماعات، آشنايي با وعاظ و سخنوران مشهور ايران و شرح  ايشان است. جزئيات زندگي طلبگي استاد در حوزه
برخوردها با ايشان، خاطراتي از زمان رضاخان پهلوي و جنگ جهاني دوم در آبادان و حوادث ملي شدن صنعت نفت ايران و 

 اند. ركت غاصب انگليسي، در اين كتاب آمدهخلع يد از ش



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 12  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.650 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. زندگي و خاطرات علي دواني)جلد دوم(: نقد عمر. دواني، علي. 21

  9789644764424: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  ها، خاطره نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
آموز و عبرت انگيز است. كتاب حاضر شرح زندگي استاد علي دواني به قلم خود شرح خاطرات بزرگان درس  معرفي كتاب:

ايشان است. در جلد دوم اين مجموعة دوجلدي، شرح برخي از تأليفات استاد، اعتقاد او دربارۀ مقام زن، حضرت مهدي )ع(، 
است. در انتها نيز تصويرهاي  جي، آمدههاي علمي و ديني، سفرهاي داخلي و خار اش، كنگره اميرالمؤمنين، فرزندان و خانواده

هاي اداري مربوط به ايشان نيز در اين  اند. اسناد نامه متعددي از ايشان در مناسبات مختلف و در كناربزرگان ضميمه شده
 است. قسمت آمده

 جغرافیا

 

 رحلي. ص.74 .1397. پردازان چکادايده : تهران. زاده زهرا جالل دانشنامه آب و هوا.: شاهد عيني. كاسگرو، برايان. 22

  9786008158301: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  آب و هوا شناسي، دانشنامهكلمات كليدي: 

داران هواشناسي جالب است. كتاب  داشتن اطالعات جامع و كاملي دربارۀ آب و هوا براي بسياري از دوست معرفي كتاب:
اند تا مخاطب  اي است شامل اطالعاتي كامل و البته كوتاه دربارۀ آب و هوا كه كامالً تصويري تنظيم شده نامه دانشحاضر 

فشار، و  بيني وضع هوا، يک روز آفتابي، يک روز باراني، جبهه و كم علم هواشناسي، پيش»ارتباط بهتري با آن برقرار كند. 
نامه و نمايه، محتواي آن را  ه از كتاب هستند. در انتهاي كتاب نيز بيشتر بدانيد، واژههايي  بخش« هاي خانگي هواشناسي ه ايستگا

 اند. ه كامل كرد

 

: شابک رحلي. ص.74 .1397. ايده پردازان چکاد: تهران. سپيده جواهري دانشنامه زمين.: شاهد عيني. رز، سوزانا ون. 23
9786008158431  

  معلممخاطب: 
  شناسي دانشنامه، زمين، زمينكلمات كليدي: 

شناسي جالب است. كتاب حاضر  داران علم زمين شناخت زمين و مواد سازندۀ آن براي بسياري از دوست معرفي كتاب:
اند تا مخاطب ارتباط بهتري با  اي است شامل اطالعاتي كامل و البته كوتاه دربارۀ زمين كه كامالً تصويري تنظيم شده نامه دانش

گذاري، عصر زمين، يخبندان، و كاوش درون  ها، فرسايش، رسوب مواد سازندۀ زمين، سيارۀ آبي، انواع سنگ»رار كند. ها برق آن
 اند. ه نامه و نمايه محتواي آن را كامل كرد ه شمار ، بيشتر بدانيد، واژه هايي از كتاب هستند. در انتهاي كتاب نيز گاه بخش« زمين

 

الدين، منصور/ كرباسي، عبدالرضا/ ناصري،  جالل/ شريعت، محمود/ عبدلي، محمدعلي/ غياثپناهي، مصطفي/ شايگان، . 24
  9786004770156: شابک وزيري. ص.498 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. زيست عمومي محيط. سيمين

  معلممخاطب: 
  محيط زيست، آلودگي زمين، ايرانكلمات كليدي: 

هاي تأليفي در زمينة محيط زيست است. موضوعات منابع آب، آلودگي و  از جملة معدود كتابكتاب حاضر  معرفي كتاب:
تصفية آب، تصفية فاضالب، انرژي و محيط زيست، آلودگي هوا، مديريت پسماندهاي جامد، ارزيابي اثرات زيست محيطي، و 

ضوع را متخصص مربوط به آن حوزه تأليف اند. هر مو اقتصاد محيط زيست به صورت مفصل و با جزئيات در كتاب مطرح شده
 است. كرده
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

سيستان اسير سراب! )سرگذشت هيرمند و تأثير آن بر سرنوشت و : هيرمند در كمند سياست. زورقي، ناصر. 25
  9786008239314: شابک وزيري. ص.396 .1397. پرنيان انديش: تهران. توسعه سيستان(

  دانشجومعلمانمخاطب: 
  ايران، تاريخ، تاريخ طبيعيكلمات كليدي: 

است. كتاب حاضر به سرگذشت هيرمند و اثر آن  سرزمين تاريخي سيستان تحت تأثير رود هيرمند قرار داشته معرفي كتاب:
هاي سيستان آمده است. در فصل بعد  پردازد. در فصل اول كتاب مختصري از تاريخ و ويژگي بر سرنوشت توسعة سيستان مي

گذاري هيرمند، تغيير مسير  رژيم حقوقي و ورود سياست به آن مطرح شده. توسعة سيستان ، معماي رسوبهيرمند و تاريخچة 
 هاي خشکسالي سيستان از جمله مطالب كتاب هستند. هاي باستاني، و در نهايت خسارت هيرمند و تأثير آن بر تمدن

 داستان

 

 ص.60 .1397. ضريح آفتاب: مشهد. ابوالحسن خرقاني هايي از زندگاني شيخ داستان: آتش شوق. مهاجري، زهرا. 26

  9786004762199: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه، كودک و نوجوان هاي عرفاني، داستان داستانكلمات كليدي: 

هاي مکتب  مبارزه با نفس يکي از اصول زندگاني و پايهاز بزرگان مشايخ ايران بود.زُهد و « ابوالحسن خرقاني» معرفي كتاب:
دوستي نيز  زيستي، بر اصل محبت به ديگران و مردم بر پارسايي و ساده اي كه عالوه عرفاني شيخ بود. عرفان مثبت و سازنده

ت، شبي بعد از نماز، ها آمده اس تأكيد بسيار داشت. كتاب حاضر حاوي دَه داستان از زندگي اين عارف است. در يکي از داستان
گويد از اين غذا تاريکي  كشد و مي كند تا از آش چغندر بخورد؛ اما ناگهان دستش را پس مي سرِ سفره شام، شيخ دست دراز مي

 زند؟ آيد! مشکل چيست؟ و چرا شيخ اين حرف را مي مي

 

 ص.78 .1392. امام موسي صدر مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي: تهران. مهدي سرحدي آخرين هديه.. الهدي صدر، بنت. 27

  9786005676136: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي هاي كوتاه، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

واپسين »، «آخرين هديه»، «بار سوداي زيان»، «دانستم كاش مي»اين كتاب حاوي پنج داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
است. او بايد براي « انفال»درباره دختري به نام « دانستم كاش مي»هاست. داستان  نام اين داستان« ماجراجويي»و « روزها

شود  رود تا جواب آزمايشش را بگيرد. انفال متوجه مي مهمانيِ شب به آرايشگاه برود. به همين علت، با عجله به آزمايشگاه مي
كند كه اي كاش اينقدر به دنيا وابسته نبود و كاش به جاي  رود و تمام مدت به اين فکر مي دارد. او به مهماني نمي كه سرطان

 محتوا، قرآن خوانده بود، كاش... . هاي بي همه داستان آن

 

: شابک رقعي. ص.46 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. دار آرزوهايم را به امانت نگه. شاهرودي، فروغ علي. 28
9789644764790  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  جنگ، جنگ ايران و عراق، ادبيات نوجوانانكلمات كليدي: 
كند تا وسايل را پشت وانت بگذارند و از  ساله جنوبي، در بحبوحه جنگ، به پدرش كمک مي 13پسر « سياوش» معرفي كتاب:

ها سرگردان  اش را براي فرار از دست عراقي باران شهر، سياوش و خانواده خارج شوند؛ اما سوختن وانت در اوج گلولهشهر 
اي را  آيد تا با وانت او از شهر بروند؛ اما اسارت سياوش، ماجراي تازه ها مي ، دوست سياوش، به كمک آن«قادر»كند. پدر  مي

 زند. اش رقم مي براي او و خانواده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 14  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.480 .1397. محراب قلم: تهران. كوروش ساساني خواست عادي باشد. آگوست پسري كه مي. پاالسيو، آر.جي. 29

  9786004131827: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  الملل، رمان ادبيات نوجوانان، ادبيات بينكلمات كليدي: 

با صورتي غيرطبيعي به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته است. او حاال  اگوست پولمن معرفي كتاب:
اي معمولي رفتار  اي جديد شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزويش اين است كه با او مثل بچه خواهد وارد مدرسه مي

 او عبور كنند.توانند از كنار صورت غيرعادي  شود. اما شاگردان مدرسه جديد نمي

 

: شابک رقعي. ص.98 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي آليس در سرزمين عجايب.. كارول، لوئيس. 30
9786009817320  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي تخيلي ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانكلمات كليدي: 
بيند كه ساعت  اند كه ناگهان آليس خرگوش سفيدي را مي همراه خواهرش بيرون از خانه نشسته« آليس» معرفي كتاب:

آنجا ميزي وجود دارد كه . كند و... رسد. آليس در سوراخ سقوط مي كند تا به سوراخي مي جيبي دارد. او خرگوش را دنبال مي
كند  پس از ماجراهاي بسيار، آليس از در عبور ميكليدي روي آن است، دري هم آنجاست كه براي آليس بسيار كوچک است. 

 دهد. شود كه تمام ماجراهاي بعدي در اين باغ رخ مي و وارد باغ زيبايي مي

 

  9789643379599: شابک جيبي. ص.104 .1397. كتاب نيستان: تهران. آيلين. شنو، فرخنده حق. 31
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

« آيلين»و « هاي گذرگاه نارنج»، «سايه»، «حذف»، «كيلو نگار نيم»كتاب حاضر شامل دَه داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
اي كه  حادثهكند كه چند سال پيش، بر اثر  ، دختري داستان را روايت مي«آيلين»هاست. در داستان  نام برخي از اين داستان

شود. دختر از بچگي به نقاشي عالقه دارد، حاال او  دهد، از دوستش آيلين كه مسيحي است، جدا مي براي پدر و مادرش رخ مي
رود. همه آنجا هستند؛ پدر و مادر  كشد و براي ديدن او به كليسا مي تصويري از آيلين، از آنچه كه از چهره او به ياد دارد، مي

 ها، اما خبري از آيلين نيست! او كجاست؟ اش، حتي همسايه ش، مادربزرگ و خالهآيلين، برادرهاي

 

: شابک رقعي. ص.240 .1397. پرتقال: تهران. آيدا عباسي اهميت زندگي يک كاكتوس. اتفاقات كم. بولينگ، داستي. 32
9786004623414  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
از دست نداده است؛ « تانزانيا»سوزي بزرگ  هايش را موقع كُشتي گرفتن با تمساح يا آتش دست« اَوِن گرين» معرفي كتاب:

دنيا آمده؛ ولي تا كنند. واقعيت اين است كه او بدون دست به  كند كه مردم نگاهش مي ها را فقط وقتي تعريف مي اين داستان
ساله است، اين نقص عضو برايش مانع انجام دادن هيچ كاري نشده است. حاال قرار است پدر و مادرش نگهداري  االن كه سيزده

ها و  به عهده بگيرند و اَوِن مجبور است تمام آدم« آريزونا»را در « گذرگاه دليجان»داغان، به اسم  و از يک پارک تفريحي درب
 اش به آنجا برود. يش را رها كند و با خانوادهجاهاي آشنا



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 15  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک جيبي. ص.402 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري دراز. بابا لنگ: ادبيات كالسيک. وبستر، جين. 33
9786003940543  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  بلند، نوجوانان هاي ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
زير نظر او هستند. « ف»سالِ اتاق  7تا  4هاي  تر است و بچه هاي نوانخانه بزرگ از همه بچه« جروشاآبوت» معرفي كتاب:

شود. فردي نامعلوم و با  كند در آينده دچار مشکل مي قدر كه مسئول نوانخانه فکر مي جروشا نيروي تخيل بسيار قوي دارد، آن
اسميت عقيده دارد كه نيروي تخيل و فکر جروشا بسيار عالي  فرستد. جان جروشا را به دانشگاه مي« اسميت جان»اسم مستعار 

اسميت  اي براي جان تواند نويسنده شود. در مقابل اين لطف، جودي موظف است هر ماه نامه كند كه او مي است و فکر مي
 بنويسد.

 

: شابک جيبي. ص.514 .1397. گوهر انديشه: تهران. سارا فيضي خانمان. بي: ادبيات كالسيک. مالو، هکتور. 34
9786003940642  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانكلمات كليدي: 
پدرخوانده رمي، او را در هشت شود.  اي مهربان بزرگ مي اي يتيم است كه نزد مادرخوانده پسربچه« رمي» معرفي كتاب:

فروشد. همراه شدن رمي با اين نوازنده، آغاز ماجراهاي زيادي براي رمي است.  مي« ويتالي»اي خياباني به نام  سالگي به نوازنده
كند و بعضي از  كند، دوستان جديدي پيدا مي هاي مختلفي دست و پنچه نرم مي رمي در اين سفرها با اتفاقات و سختي

 يابد. دهد و درنهايت جايگاه اصلي خود را بازمي ش را از دست ميعزيزان

 

: شابک جيبي. ص.674 .1397. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي بينوايان.: ادبيات كالسيک. هوگو، ويکتور. 35
9786003940673  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 
سال محکوميت با اعمال شاقه، از زندان  19داري است كه پس از  محکوم سابقه« ژان والژان»قهرمان داستان،  معرفي كتاب:

پي  در هاي پي افتد و به دليل تالش شود. او به خاطر دزديدن قرصي نان، براي سير كردن فرزندان خواهرش به زندان مي آزاد مي
زند و ماجراهاي  جديدي را براي خودش رقم مي  شود. ژان با كمک اسقف پيرِ شهر آينده فرار، به محکوميتش اضافه ميبراي 

 گذارد. گوناگوني را پشت سر مي

 

: شابک جيبي. ص.370 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري تام ساير.: ادبيات كالسيک. تواين، مارک. 36
9786003940574  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانكلمات كليدي: 
هايش  پرداز است و بازيگوشي كند. او ماجراجو و خيال هايش زندگي مي پسري يتيم است كه با عمه و بچه« تام» معرفي كتاب:

كه  شوند و درحالي روند، شاهد قتلي مي ، بيرون مي«هاكلبري فين»با دوستش، اندازد. شبي كه تام  ديگران را به دردسر مي
شود. تام  گناهي به قتل متهم شده و دستگير مي كس نگويند. شخص بي گيرند اين موضوع را به هيچ اند، تصميم مي ترسيده

شود؛ اما ماجرا همچنان  آزاد ميگناه  دهد. شخص بي شود و شهادت مي كند و در دادگاه حاضر مي تمام شجاعتش را جمع مي
 ادامه دارد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 16  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 جيبي. ص.546 .1397. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري جزيره گنج.: ادبيات كالسيک. استيونسن، رابرت لوئيس. 37

  9786003940666: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 

اين رمان داستاني ماجراجويانه است و موضوع آن درباره دزدان دريايي و گنجي مدفون در يک جزيره است.  معرفي كتاب:
شود. او آشفته و در هراس است. دريانورد پير،  اي كوچک مي خانه منظر و البته مرموز، وارد مهمان دريانوردي كهنسال و كريه

دهد به آن نزديک شود. پس از مرگ پيرمرد، پسر نوجوان صاحب  ي بزرگ به همراه دارد كه به كسي اجازه نميا صندوقچه
 كند و اين نامه سرآغاز سفري پرماجراست. خانه، نقشه گنجي را داخل صندوقچه پيدا مي مهمان

 

 ص.562 .1396. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي، سارا فيضي رابينسون كروزو.: ادبيات كالسيک. دفو، دانيل. 38

  9786003940536: شابک جيبي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانكلمات كليدي: 

فراهم كرده است و آرزو است. پدرش امکانات تحصيلي و رفاهي او را « رابينسون»قهرمان داستان جواني به نام  معرفي كتاب:
دارد پسرش در رشته حقوق درس بخواند؛ اما رابينسون جز رفتن به دريا فکري ندارد. عالقه او به دريانوردي به قدري زياد 

هاي مادرش توجهي نداشته باشد. سرانجام روزي باخبر  هاي و گريه  شود با پدرش مخالفت كند و به التماس است كه باعث مي
ها  شود و آن اي حرف، سوار كشتي مي خبر و بدون كلمه از دوستانش راهي سفر با كشتي است و رابينسون بي شود كه يکي مي

 كند. را ترک مي

 

 ص.474 .1396. گوهر انديشه: تهران. حميده كاشي، سارا فيضي زنان كوچک.: ادبيات كالسيک. مي آلکوت، لوئيزا. 39

  9786003940598: شابک جيبي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند ادبيات كالسيک، نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

است كه با الهام از زندگي « سارا»و « بتي»، «كتي»، «مگي»هاي  اين داستان درباره زندگي چهار خواهر به نام معرفي كتاب:
اند؛ اما اكنون وضعيت خوبي ندارند.  ين خانواده پيش از اين ثروتمند بودهواقعي نويسنده با سه خواهرش نوشته شده است. ا

ها زندگي  بر آن، به مردم محتاج نيز كمک كنند. آن ها مجبورند زندگي خود را اداره كنند و عالوه پدرشان در جنگ است و آن
 د.آي كنند و ماجراهاي جالبي برايشان پيش مي سختي دارند؛ ولي از يکديگر حمايت مي

 

: شابک جيبي. ص.474 .1396. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري شاهزاده و گدا.: ادبيات كالسيک. تواين، مارک. 40
9786003940581  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات ملل، ادبيات كالسيک، نوجوانانكلمات كليدي: 
اي فقير و ديگري در خانواده سلطنتي.  آيند. يکي در خانواده ، در يک روز، دو پسر به دنيا مي«لندن»در شهر  معرفي كتاب:

هايشان را عوض كرده و جايشان را با  ها لباس شوند. آن نظيرشان مي بينند و متوجه شباهت بي ها بعد، اين دو يکديگر را مي سال
جايي سرآغاز ماجراهاي بسياري است و  زاده در خانه پسر فقير. اين جابهكنند. پسرک فقير به جاي شاهزاده و شاه هم عوض مي

 ها به همراه دارد. تجارب جديدي را براي آن



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 17  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک جيبي. ص.698 .1397. گوهر انديشه: تهران. فاطمه نظرآهاري فين. هاكلبري: ادبيات كالسيک. تواين، مارک. 41
9786003940659  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
شود. بعد از ناپديد شدن  است كه از پدري الاُبالي متولد مي« هاكلبري فين»اين كتاب داستان نوجواني به نام  معرفي كتاب:

دارد. بعد از مدتي، سر « جيم»كند و برده سياهي به نام  زندگي ميسپارند كه با خواهرش  زني مي پدر، سرپرستي پسر را به بيوه
 كند و... . برد؛ اما هاک پس از چند روز از آنجا فرار مي شود. او هاک را با خود به جنگل مي و كله پدر هاكلبري پيدا مي

 

  9786004623919: شابک رقعي. ص.336 .1397. پرتقال: تهران. نگار باغاني از پشت پنجره.. تامپسون، ليزا. 42
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

دچار وسواس شديدي است، دستانش ترک خورده و از تميز كردن خونريزي كرده است. او ديگر به « متيو» معرفي كتاب:
شود. متيو براي گذر زمان، همسايگان را از پنجره اتاق خوابش زير نظر دارد و  خوابش خارج نميرود و از اتاق  مدرسه نمي

شود كه متيو آخرين شخصي بوده كه او را ديده  شود، معلوم مي كند. وقتي كودک همسايه گم مي هاي مي چيز را يادداشت همه
ها يک مظنون است. كليد تشخيص آنچه اتفاق  ريک از همسايهبيند. به نظر او، ه است. ناگهان متيو خود را در مركز هياهو مي

افتاده است و به طور بالقوه زندگي يک كودک در دستان اوست! متيو بايد اسرار خود را فاش كند و از ايمني خانه خارج شود؛ 
 تواند اين كار را انجام دهد؟ اما آيا او مي

 

: شابک رقعي. ص.172 .1397. پرنيان انديش: تهران. )مجموعه داستان(: ها ها و سيب از سنگ. نوري صادق، محمد. 43
9786008239277  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي خانواده هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 
مردي شبيه »، «خانه متروک»است. « سيستان و بلوچستان»هاي كوتاه از سرزمين  داستان  اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

، داستان «خانه متروک»هاست.  ، نام برخي از اين داستان«قاصدک»و « هاي عزيز شب به خير گربه»، «سرقت در ده»، «خودم
كرده است و  درست  گرد نيزه هاي نيرومندي دارد. او با ميل است كه يک پايش كج است؛ اما دست« محسن»اي به نام  پسربچه

، «قاصدک»داستان . شود و... اي قديمي و متروک مي اش وارد خانه كند. روزي هنگام تمرين، نيزه هميشه تمرين پرتاب نيزه مي
 كند انتظارش به سررسيده است؛ اما... . كند كه منتظر كسي است و با ديدن قاصدكي فکر مي قصه دختري را روايت مي

 

: شابک رقعي. ص.80 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. جنگل سوختهاشباح . رجبي، مهدي. 44
9789643899899  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  حيوانات، محيط زيست، ادبيات نوجوانانكلمات كليدي: 
سقوط يک درخت، پاهايش   كند كه در حادثه ميرا روايت  "بلوط"نويسنده در اين اثر زندگي دختري به نام  معرفي كتاب:

اي سعي دارند با باوري خرافي آن را به شوم بودن جغدها نسبت بدهند. اما بر خالف بقيه  اي كه عده اند. حادثه ديده  آسيب
دهد. بلوط  هاي شهر مرموز را به هم پيوند مي داند. رازهايي كه گذشته و حال آدم جغدها مي  پسرعموي بلوط رازهايي درباره

 شود كه در پس پرده جريان دارند. هم ناخواسته درگير ماجراهاي عجيبي مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 18  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789647440875: شابک رقعي. ص.160 .1397. شركت انتشارات ويژه نشر: تهران. الف از ايران. يوسفي، محمدرضا. 45
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، عکاسي ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

گردند و از  گيرد. پدر و پسر شهر به شهر مي هاي مختلف عکس مي عکاس است و براي مجله« سهيل»پدر  معرفي كتاب:
گيرند. از يوزپلنگي كه در قلب كوهستان، خرگوشي را شکار كرده است تا رُتيلي كه وسط كوير خشک و  چيز عکس مي همه

تواند جايي را ببيند.  شوند و او نمي گاه تار مي هاي سهيل كه گاه و بي چيز خوب است به غير چشم سرگردان است. همهسوزان 
ها بايد براي سهيل چشم بخرند! ولي مگر چشم هم  هاي پسرش بايد تخليه شوند و آن گويد چشم دكتر به پدر سهيل مي

 خريدني است؟

 

: شابک رقعي. ص.212 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شاعران مشروطهالمپياد . ردخت بهرامي، آذ. 46
9789640816691  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، شاعران هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
فارسي؛ اما شايگان از شعر و شاعري و ادبيات متنفر معلم ادبيات است و پدرش استاد زبان « شايگان»مادر  معرفي كتاب:

كند زمان ادبيات سر رسيده و االن عصر تکنولوژي و ارتباطات و كامپيوتر است. در كالس ادبيات، با حرف زدن  است! او فکر مي
درباره شاعران دوره  كند تا هفته آينده كنفرانس بدهند! ها را مکلف مي ، به عنوان تنبيه آن«ادريسي»، آقاي «ماني»دوستش، 

مشروطه! ولي شايگان ده روز ديگر بايد در المپياد رياضي شركت كند و هر روز بعد از مدرسه، كالس رياضي دارد. شايگان و 
نتيجه است. حاال شايگان بايد براي المپياد آماده شود يا  كنند كنفرانس را كنسل كنند؛ ولي بي ماني با تمام قدرت سعي مي

 ؟براي كنفرانس

 

  9786000803131: شابک رقعي. ص.168 .1397. قدياني: تهران. الو... آرزو!. نيا، حامد صمدي، امير/ مرادي. 47
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، فوتبال ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

بيند  ايستد و كارش را خيلي خوب بلد است. روزي پوريا مي او هميشه در دروازه ميعاشق فوتبال است. « پوريا» معرفي كتاب:
را پوشيده است، تيمي كه پوريا آن را خيلي دوست « ليورپول»آورد، پيراهن تيم  ها كه اصالً از فوتبال سر درنمي يکي از بچه

، در حال پول «اميد»ت و پوريا با بهترين دوستش، كند پيراهن را از پسر بخرد؛ ولي قيمت آن خيلي گران اس دارد. او سعي مي
 تواند بهاي پيراهن را بپردازد و... . بخرند. بنابراين، نمي« استيشن پلي»جمع كردن هستند تا يک دستگاه 

 

: شابک رقعي. ص.196 .1397. محراب قلم: تهران. سپيده خليلي اميل و سه پسر دوقلو.. كستنر، اريش. 48
9786004131926  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كند. پني او را به همراه دوستان  ، دريافت مي«پني هوتشن»اي از دوستش،  نامه« اميل»در آخرين روز مدرسه،  معرفي كتاب:

پذيرد و به آنجا مي رود. شبي پني و دوستانش  كرده است. اميل دعوت او را ميدعوت « زه است»شان در كنار  ديگرش به خانه
شوند و راز بزرگي  باز آشنا مي ها در اين نمايش با دو پسر آكروبات روند. آن براي تماشاي نمايشي جذاب به هتل ساحلي مي

 شود. برايشان فاش مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 19  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.448 .1397. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار .1سري بنديكتانجمن : انجمن سري بنديكت. لي استوارت، ترنتون. 49

  9786004622806: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  الملل هاي تخيلي، ادبيات بين هاي بلند، داستان داستانكلمات كليدي: 

كه در يتيم خانه زندگي مي كند. يک روز آگهي يک شخصيت اصلي داستان )ريني مولدن( پسر يتيمي است  معرفي كتاب:
آزمون را در روزنامه مي بيند كه از عالقه مندان دعوت كرده، هر كس استعداد ويژه اي در خودش دارد، شركت كند. ريني و 

 "ديکتبن"تعدادي از دوستانش در آزمون شركت مي كنند و تنها چهار نفرشان قبول مي شوند. بر گزار كننده آزمون آقاي 
است كه يک انجمن مخفي راه انداخته تا دنيا را از خطر يک نابغه ديوانه برهاند. آن ديوانه مدرسه اي داير كرده است كه در آن 
با دانش آموزان كاري مي كنند كه توانايي فکر و تحليل نداشته باشند. سر انجام بعد از ماجراهاي بسيار، بچه هاي انجمن سري 

 موفق مي شوند....

 

: شابک رقعي. ص.440 .1397. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار سفر پر خطر.: انجمن سري بنديكت. لي استوارت، ترنتون. 50
9786004622813  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كه  بار درحالي ، يکديگر را مالقات كنند. اين«بنديکت»، قرار است در خانه آقاي «انجمن سرّي بنديکت»اعضاي  معرفي كتاب:

روند، مأموريتي ويژه دارند. اعضاي انجمن بايد  مي« پرتغال»و دوستانش براي تعطيالت با كشتي تفريحي به كشور « ريني»
انگيز بايد دوست عزيز  هاي اعجاب ورند. ريني و دوستانش با نقشهاش درآ و نيروهاي شيطاني« كرتين»آقاي بنديکت را از چنگ 

 شوند؟ ها موفق مي و دستيارش را نجات دهند. آيا آن

 

: شابک رقعي. ص.112 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. انجمن يوزهاي شريف. اباذري، حميد. 51
9789643899653  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهم، پيش دانشگاهيدهم، پايه تحصيلي: 

  ادبيات نوجوانان، محيط زيست، حيوانات وحشي، رمانكلمات كليدي: 
، اعضاي گروه نينجاهاي شريف است كه در ادامه "شريف"و  "فيروز "، "سينا"  كتاب حاضر قصه معرفي كتاب:

  حفاظت شده  روستايشان، درمنطقهگيرند خودشان دست به كار شوند و با جستجوي اطراف  هايشان، تصميم مي ماجراجويي
درخطر را بگيرند.   كوه بافق، بچه يوزپلنگي را كه مادرش را از دست داده، پيدا كنند و با نگهداري از آن جلوي انقراض اين گونه

 تري دارد.... مهم  البته سينا، راوي رمان، براي پيداكردن اين بچه يوز انگيزه

 

اندر حكايت . السادات/ ندافي، ليال/ پيمان، نجمه/ مفتخر، زهرا زاده، مريم/ ميرحسيني، مريم ملکزاده مقدم، فرشته/  باقري. 52
  9786008638773: شابک رقعي. ص.192 .1397. نامه پارسي: شيراز. گروه تحوالت سبک زندگي: دنياي ارتباطات...

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه، وسايل ارتباطي، نوجوانان داستانكلمات كليدي: 
هاي طنز، براي مقاطع تحصيلي  اين كتاب شامل هفت داستان كوتاه درباره فضاي مجازي است كه در موقعيت معرفي كتاب:

متوسطه اول و دوم نوشته شده است. استفاده درست از اينترنت و شناسايي و آموزش مشخصات و عالئمي كه سايت معتبر را 
پراكني در  روي در استفاده از اينترنت و شايعه كند، اليو گذاشتن در اينستاگرام، مشکالت پزشکي و زياده ز غيرمعتبر مجزا ميا

، ماجراي دختر نوجواني است «مسابقه نقاشي»ها آمده است. داستان  فضاي مجازي، از جمله مطالبي هستند كه در اين داستان
وجو در اينترنت، روش پاک  ريزد. او به كمک برادرش با جست بکشد؛ اما آبرنگ روي فرش ميخواهد براي مسابقه نقاشي  كه مي

 كند. گيرد و فرش را تميز مي كردن لکه را ياد مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 20  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789643379612: شابک جيبي. ص.112 .1397. كتاب نيستان: تهران. ايستگاه گورخوان. شفيعي، سعيده. 53
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

ايستگاه »و « چاي ترش»، «غلط اماليي»، «كنفي بافه»، «قاصدک»اين كتاب دربردارنده دَه داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
اي  ، درباره مرد جواني است كه به روستاي دورافتاده«رخوانايستگاه گو»هاست. داستان  ، نام برخي از اين داستان«گورخوان

شود در اتاقک خشتي امامزاده بماند كه پشت آن گورستان است.  وقت مسافري ندارد! مرد مجبور مي رود، روستايي كه هيچ مي
خواند. صبح روز بعد،  مي رود و آواز بيند كه فانوس به دست، ميان قبرها راه مي هنگام، مرد جوان، زني را در گورستان مي شب

تا حاال تو گورستان خوابيدي؟ از ترس فکر و خيال »: كند، پاسخش اين است وقتي ماجرا را براي متولي امامزاده تعريف مي
 بيند و... . هاي بعد هم زن را مي ؛ اما مرد جوان شب«اومده تو سرت

 

  9786004622295: شابک رقعي. ص.208 .1397. پرتقال: تهران. سارا عاشوري اين كتاب را ممنوع كنيد.. گرتز، الن. 54
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

خوان قصه ما، هرچه توي كتابخانه دنبال كتاب مورد  ، ممنوع شده! قهرمان كتاب«آن امي»ي  كتاب مورد عالقه معرفي كتاب:
اند چون مادر يکي از  ها جمع كرده گويد اين كتاب را از قفسه كند. كتابدار مدرسه مي گردد، آن را پيدا نمي اش مي عالقه
توانند  كنند مي هايي هستند كه خيال مي  جاي دنيا، آدم هداند. هميشه هم ها مناسب نمي  آموزها آن را براي مطالعه بچه دانش

گيرند نشان دهند كه اين برداشت صحيح نيست. اين  هاي مدرسه، تصميم مي  به جاي ديگران فکر كنند و تصميم بگيرند! بچه
 اند...  داشتهاي ن ها را نسبت به مطالعه در پي دارد؛ حتي كساني كه به مطالعه عالقه مندي بچه ها، عالقه كوشش

 

  9786226138116: شابک رقعي. ص.92 .1397. سيب صادق)ع(: تهران. با تصور بخوان. مثنوي، زهرا. 55
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

از مدرسه به خانه « سبحان»و « رعنا»خواهر و برادري است كه پدرشان مدافع حرم است. اين داستان درباره  معرفي كتاب:
آيند؛ اما مادر هنوز نيامده است. اگر پدر نرفته بود، مادر مجبور نبود كار كند و االن بايد در خانه باشد. رعنا به پدرش قول  مي

گيرد تا براي پدر بنويسد كه سر قولش  كش موهايش را اندازه مي خطداده است تا او برنگردد، موهايش را كوتاه نکند. حاال او با 
كشد كه موهاي رعنا  قدر نيامدنش طول مي شود؛ چون آن كند، پدر متوجه نمي مانده است؛ هرچند اگر موهايش را كوتاه هم 

گردد، شايد مادر يادداشتي برايشان  جا را مي گذرد؛ ولي هنوز مادر نيامده است! رعنا همه چند ساعت مي. شوند... دوباره بلند مي
 كند! بيند كه او شوكه مي شود، چيزي مي گذاشته باشد؛ ولي وقتي وارد اتاق مادر مي

 

  9786009835560: شابک رقعي. ص.172 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي باخانمان.. مالو، هکتور. 56
  آموز دانشمخاطب: 

  دانشگاهيدهم، يازدهم، پيش پايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

دار  ، پدر پرين، فرزند كارخانه«ادموند»كند.  دختر كوچکي است كه با پدر و مادرش زندگي مي« پرين» معرفي كتاب:
ميرد و مادر پرين كه بيمار  ثروتمندي است كه به خاطر ازدواجش، مورد خشم پدر واقع شده است. پس از مدتي، ادموند مي

اش را از دست داده و از غم دوري پسرش افسرده شده  خواهد پرين را به پدربزرگش برساند. پدربزرگ پرين بينايي است، مي
كه خيلي دوستش دارد، تنها « پاليکار»ميرد و پرين با االغش،  شوند، مادر مي است. هنگامي كه پرين با مادرش وارد پاريس مي

 پذيرد؟ كند؟ و آيا پدربزرگ او را مي . آيا پرين پدربزرگش را پيدا ميماند مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 21  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009855490: شابک رقعي. ص.176 .1397. پنگوئن: تهران. نيلوفر اميري بازگشت از ماه.. ورن، ژول. 57
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند تخيلي، داستانهاي  ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

گيرند  مي  هاي داخلي امريکا بود، تصميم هاي بزرگ در دوران جنگ كه كارشان ساخت توپ« گون كلوپ»گروه  معرفي كتاب:
براي رفتن به ماه، توپ بسيار قوي و نيرومندي بسازند. سه نفر حاضرند كه با اين توپ به ماه سفر كنند. بنابراين، توپ به يک 

دهد. اين مسير بايد در فاصله نود و هفت ساعت و سيزده دقيقه و بيست ثانيه طي شود؛ اما به  ربري تغيير شکل ميواگن مساف
ها در مدار ماه سرگردان  آيد و ممکن است تحت قوانين جاذبه ماه، تا قرن داليل نامشخص، سفينه روي سطح ماه فرود نمي

 ين بازگردند؟توانند دوباره به زم باشد. آيا ساكنين سفينه مي

 

: شابک رقعي. ص.184 .1397. هوپا: تهران. سبيل دالي بودم زماني كه هم: ها محل نقاش بچه. مرزوقي، محمدرضا. 58
9786222040543  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند هاي فارسي، ادبيات نوجوانان، داستان داستانكلمات كليدي: 
هايي عجيب و غريب از  هايي سوغات آورده با نقش ها تيشرت از سفر اسپانيا برگشته و براي بچه« سامان»دايي  معرفي كتاب:

ها، نقش صورت خودش و زنش گاال. دايي  ها سالوادور دالي مشهور است و اين نقش چهره يک مرد و يک زن. نقاش اين چهره
بوده است. هنگام تماشاي بازي دو تيم مشهور فوتبال اسپانيا، يعني رئال مادريد و گويد زماني با دالي و همسرش دوست  مي

فدريکو گارسيا لوركا در »دارد! او زماني به همراه دالي و شاعر معروف اسپانيايي  بارسلونا، دايي سامان پرده از راز ديگري برمي
 كرده است! تيم بارسلونا بازي مي

 

  9786008145738: شابک رقعي. ص.168 .1397. شهرستان ادب: تهران. در برهوت برهنه. خورشاهيان، هادي. 59
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

روند تا به مادر نازنين سر  ، به نيشابور مي«مسعود»و « مائده»و دو فرزندش، « نازنين»با همسرش، « ميالد» معرفي كتاب:
آورند كه پيرمردي به  اي درمي ها سر از ايستگاه قطار متروكه كند. آن شود و راه را گم مي اي خاكي مي بزنند؛ اما ميالد وارد جاده

بينند كه از قبر بيرون  يي را ميها هاي آدم اي استخوان كند. قبل از رسيدن به ايستگاه، روي تپه در آن زندگي مي« حيدر»نام 
دهد. در ايستگاه، آقا حيدر  كند كه بازگردند؛ اما ميالد همچنان ادامه مي است. نازنين خيلي ترسيده است و اصرار مي  آمده
رسد كه پيرمرد ديگري به  شود. اين ترس زماني به اوج خود مي خصوص نازنين بيشتر مي  ها به زند كه ترس آن هايي مي حرف

 شود و.... ها اضافه مي ام درويش به جمع آنن

 

 ص.48 .1396. آشنايي: تهران. بعد از تو هيچ كس )مجموعه هفت روايت داستاني(. بيشه، فاطمه  نژاد آج محمدعلي. 60

  9786006960890: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي عاشقانه نوجوانان، داستانهاي كوتاه، ادبيات  داستانكلمات كليدي: 

، نام «ماهرخ»و « پرواز»، «بي تو با يادت»، «كس بعد از تو هيچ»اين كتاب شامل هفت داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
هاست. موضوعات چشم انتظاري، مرگ و عشق الهي، با تکيه بر روايتي از شهيدان مدافع حرم، به ويژه  برخي از اين داستان

، شخصي كه «كس بعد از تو هيچ»شوند. در  ها در زندگي و عشق پوشش داده مي هاي قديمي و نقش آن حُججي، خاطرهشهيد 
اش در دريا غرق شده است. زن جوان  شود كه پسر هفت ساله رو مي بار، وارد آسايشگاه رواني شده، با زن جواني روبه براي اولين

 خواهد كه به دريا نگاه كند و... . از او ميبرد و  مرد را كنار حوض بزرگ بيمارستان مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 22  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009855476: شابک رقعي. ص.94 .1397. پنگوئن: تهران. فاطمه داودپور آزمايي. بليت بخت. ورن، ژول. 61
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

آيد. در  دهد كه برادرش زودتر از فردا نمي ، خبر مي«هولدا»، است؛ اما دخترش، «ژوئل»مادر منتظر پسرش،  كتاب:معرفي 
رسد. او در اين نامه تاكيد كرده است كه خيلي زود كشتي ماهيگيريشان باز  ، مي«ال»اي از نامزد هولدا،  همين موقع، نامه

رسد  اي از راه مي گردد و فقط بطري وقت بازنمي زودي ازدواج كنند؛ اما كشتي هيچ هتوانند ب توجهي كه مي گردد، با پول قابل مي
و پريشان. در روز   كشي نزديک است و هولدا مضطرب آزمايي است. روز قرعه كه حاوي يادداشتي براي هولدا و يک بليت بخت

 دهد؟ قرعه كشي چه اتفاقي رخ مي

 

  9789643379728: شابک جيبي. ص.152 .1397. كتاب نيستان: تهران. خلوتي بي. ساحلي، مريم. 62
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

ماه »، «اين دردهاي خاكستري»، «هاي باراني من دوشنبه»هاي كوتاه است.  اي از داستان كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
، «خلوتي بي»هاست. قهرمان داستان  ، نام برخي از اين داستان«خلوتي بي»و « شوند شهرزادها تمام نمي»، «در باغ آلوچه

گير. ليلي آرزو دارد روزي از اين خانه  كند، با پدري بيمار و زمين است كه در خانه قديمي زندگي مي« ليلي»دختري به نام 
داند كه غير از خودش و پدرش، ديگراني هم در  دهد. ليلي مي ما پدرش اهميتي به خواسته او نميبرود، هرجا غير از اين خانه، ا

 ها چه كساني هستند؟ اند؛ اما آن كنند، افرادي كه گويي تمام خانه را پُر كرده اين خانه زندگي مي

 

: شابک رقعي. ص.118 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي هزار فرسنگ زير دريا. بيست. ورن، ژول. 63
9786009835508  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانكلمات كليدي: 
ها به جسم شناور عظيمي برخورد  ها قبل كشتي كند. مدت اي مردم دنيا را متحير مي حادثه 1866در سال  معرفي كتاب:

است.  كنند، آن يک كوسه بزرگ است؛ اما عده ديگري معتقدند كه نوعي هيوالي دريايي ناشناخته اي گمان مي كنند. عده مي
وجوي اين  ر، با يک كشتي تحقيقاتي به جستكه صياد نهنگ است و يک دوست ديگ« ندلند»به همراه « آروناكس»پروفسور 

و همراهانش، از يک « آروناكس»بيند و پروفسور  روند؛ اما كشتي در اثر برخورد با آن موجود آسيب مي هيوالي زير آب مي
 اند! آورند. چيزي كه تاكنون مانندش را نديده و حتي تصورش را هم نکرده زيردريايي سر درمي

 

  9786009704392: شابک رقعي. ص.152 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي بيگانه.. كامو، آلبر. 64
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، فلسفه ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

قتلي كه مرتکب گراست و به علت  مردي درون« مرسو»دهد.  رخ مي« الجزاير»در  30وقايع داستان در دهه  معرفي كتاب:
شود. در بخش نخست، مرسو در مراسم تدفين  شده است، در زندان منتظر حکم اعدام است. داستان به دوبخش تقسيم مي

شود،  شود. در بخش دوم محاكمه او آغاز مي اراده و فاقد رابطه احساسي معرفي مي كند و به عنوان انساني بي مادرش شركت مي
 شود. پذيرد و به اعدام محکوم مي بدون هيچ اعتراضي ميخدا بودنش را  مرسو اتهام بي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 23  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.248 .1397. پرتقال: تهران. سپيده صادق نظير، مثل يک فيل. بي. اوتمن هاي، ليندا. 65
9786004622950  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  بلند، غم در كودكانهاي  ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
دارد. « كوييني گريس»لي يک فيل به نام  كنند و پدربزرگ لي  در سيرک كار مي« لي لي»پدربزرگ و مادربزرگ  معرفي كتاب:

هاي  ترسد؛ ولي با تشويق لي از سوار شدن روي فيل مي لي هستند. لي حاال پدربزرگ و مادربزرگ با سيركشان نزديک خانه لي
لي  دهد و انگار سوارِ كل دنيا شده است! پدربزرگ از لي كند و اين كار را انجام مي  بر ترسش غلبه مي پدربزرگ سرانجام

لي ترديد دارد؛ اما باالخره قبول  بار براي افتتاحيه برنامه، او سوار كوييني شده و وارد چادر سيرک شود. لي خواهد اين مي
 بندد و... . مزش را دم اسبي ميپوشد، موهاي قر كند. او لباس صورتي براقي مي مي

 

  9786004621465: شابک رقعي. ص.248 .1397. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن بيهوشي.. كرمن، گردِن. 66
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

آيد،  چيز يادش نمي اي كه به سرش وارد شده است، هيچ از پشت بام سقوط كرده است و بر اثر ضربه« چِيس» معرفي كتاب:
اش را از اول ياد بگيرد؛ حتي اسم خودش را.  بيند مجبور است كل زندگي شود و مي چيز! در بيمارستان از خواب بيدار مي هيچ

ترسند! حاال براي چيس فقط يک  ها از او مي كنند و بعضي و رفتار ميها مثل يک قهرمان با ا رود، بعضي وقتي به مدرسه مي
 مسئله وجود دارد. او قبالً چه كسي بوده و قرار است چه كسي باشد؟

 

  9786000492205: شابک وزيري. ص.184 .1397. حسين يارجانلي: . خطي هاي خط پاورقي. يارجانلي، حسين. 67
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي اخالقي، نوجوانان هاي كوتاه، ارزش داستانكلمات كليدي: 

هاي كوتاهي است كه در يک نگاه و با گذاشتن وقت بسيار كوتاهي، مثل صرف  اين كتاب شامل داستان» معرفي كتاب:
و « هر زني زيباست»، «احساس يک مادر»، «تصميم مهم»، «حسود و قبطه»، «قضاوت« »توان آن را خواند. صبحانه، مي

هاي اخالقي است. همچنين نويسنده عشق و محبت  ها ارزش هاست و مضمون آن ، نام برخي از اين داستان«سوال خواستگاري»
« سابيح»اي از دكتر  ، با آوردن خاطره«قضاوت»كند. در داستان  ها را به خواننده يادآوري مي ها قرار داده و آن را پايه داستان

 كس نبايد قضاوت كرد. وقت، درباره هيچ كند كه هيچ گوشزد مي

 

 ص.152 .1396. سازوكار: تهران. تر ز مرغان هوايي )زندگينامه شهيد جواد فكوري( پرنده. حافظي، سيد عليرضا. 68

  9786007325476: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ها، خاطره نويسي، نوجوانان نامه زندگيكلمات كليدي: 

ها زندگي فرمانده  كنند. گروهي از بچه آموزان كالس آيين نگارش، درباره زندگي بزرگان ايران تحقيق مي دانش معرفي كتاب:
اش  آيد و همراه خانواده در تبريز به دنيا مي 1317كنند. جواد فکوري در دي ماه  را انتخاب مي« فکوري»نيروي هوايي، شهيد 

شود، سرهنگ  رود. هنگامي كه جنگ تحميلي شروع مي كند. او پس از ديپلم به دانشکده خلباني مي به تهران مهاجرت مي
مغان خلبان جواد فکوري، فرمانده نيروي هوايي است. او طراح بسياري از عملياتي است كه براي ارتش ايران پيروزي را به ار

هان  ، هنگام بازگشت از جبهه جنوب، بر اثر سقوط هواپيما، به همراه جمعي از فرمانده1360آورد. جواد فکوري در سال  مي
 رسد. سپاه و ارتش به شهادت مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 24  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786004620932: شابک رقعي. ص.376 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي پسر آفتاب.. كانر، لسلي. 69
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

كند. جسيکا تقريباً دوازده سال  در زندان زندگي مي« جسيکا»اي يازده ساله است كه با مادرش  پسربچه« پِري» معرفي كتاب:
كه حتي قبل « اِدگنده»ها را به خوبي تحمل كرده است.  ت. او به خاطر پِري اين سالاز پانزده سال محکوميتش را گذرانده اس
كند. آزادي مشروط جسيکا نزديک است و او براي زندگي بيرون  صدا مي« پسر آفتاب»از پِري و مادرش آنجا بوده است، پِري را 

اي داخل  شود كه پسربچه ان جديد شهر متوجه ميرود. دادست از زندان كلي نقشه كشيده است؛ اما اوضاع طبق نقشه پيش نمي
برد. حاال پِري قصد دارد از ماجرايي كه باعث زنداني شدن مادرش شده است،  كند و او را به خانه خودش مي زندان زندگي مي

 پرده بردارد.

 

  9786009817351: شابک رقعي. ص.144 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي پنج هفته پرواز با بالون.. ورن، ژول. 70
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

گيرد كه براي سفر اكتشافي به آفريقا برود؛ اما به علت وجود خطر قبايل  جهانگرد، تصميم مي« فرگوسن»دكتر  معرفي كتاب:
گزيند و از  گيرد، او براي اينکار بالن را برمي وحشي و هزار و يک دليل ديگر، سفر خود را هوايي در نظر مينامتمدن و حيوانات 

، را نيز كه فردي باهوش و زرنگ است، با خود همراه «جو»كند. او نوكر خود،  ، هم دعوت به همکاري مي«كندي»دوست خود، 
يابند و  گذارند و بارها از مرگ نجات مي سر مي انگيزي را پشت شگفت ها ماجراهاي زياد و شود. آن كند و سفر آغاز مي مي

 سرانجام... .

 

: شابک رقعي. ص.176 .1397. پرتقال: تهران. فرزانه مختاري شاخ. راهنماي تربيت تک: پيپ بارتلت. پيرس، جکسون. 71
9786004624060  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي تخيلي ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانكلمات كليدي: 
كند. او آرزو دارد در برنامه  كس باور نمي هاي حيوانات جادويي را بفهمد؛ گرچه هيچ تواند حرف مي« پيپ» معرفي كتاب:

ها  داند آن ببرند؛ چون ميخواهد به پدر و مادرش اصرار كند تا او را به اين برنامه  شركت كند؛ اما نمي« تريدنت»گانه  سه
كه مثل خودش عاشق حيوانات است، تابستان را در درمانگاه « اِما»تواند با خاله  اي به حيوانات ندارند. حاال پيپ مي عالقه

كمان است و مشغول سر و كله  العاده است. پيپ در قفس راسوي بزرگ رنگين بگذراند و اين فوق« كالورتن»موجودات جادويي 
 بيند كه بسيار دستپاچه است. چه اتفاقي افتاده است؟ رود، خاله اِما را مي شنود. وقتي بيرون مي و كه صدايي ميزدن با ا

 

 رقعي. ص.168 .1397. پرتقال: تهران. عاطفه احمدي راهنماي موجودات جادويي.: پيپ بارتلت. پيرس، جکسون. 72

  9786004622387: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي تخيلي هاي بلند، كودک و نوجوان، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

خواهند شغلشان را معرفي كنند. برنامه در پاركينگ  امروز روز معرفي مشاغل است و همه پدر و مادرها مي معرفي كتاب:
هشت « بارِرا»شاخ است. خانواده  هاي تک شناس هستند؛ ولي پيپ عاشق اسب زمين« پيپ»شود. پدر و مادر  مدرسه اجرا مي

فروشي، ماشين قديمي و عجيب و غربيش را گذاشته است، در گوشه  اي از پاركينگ مدرسه، عتيقه شاخ دارند. گوشه اسب تک
بند و بساطش را پهن كرده است  فروش، يک عالمه گل چيده و در طرف ديگر، يکي از پدرها كه آشپز است، ديگري، پدري گل

كس باور  تواند با موجودات جادويي حرف بزند؛ ولي هيچ رود. او مي شاخ مي هاي تک پيپ اول از همه، به سراغ اسب. و...
 اندازد. ها پيپ را به دردسر بزرگي مي شاخ كند. صبحت كردن با تک نمي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 25  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. پرتقال: تهران. محمدرضا شکاري انگيز. هاي شگفت كتابسوفي كواير و : پيتر نيمبل. آكسيير، جاناتان. 73

  9786004620758: شابک رقعي. ص.408
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

شمار بود؛  ها خانه عجايب و غرايب بي اين شهر قرنشهري بود دستخوش يک دگرگوني بزرگ. « برگ باسل» معرفي كتاب:
هاي اخير،  ها پيدا كند؛ اما در سال هاي پريان ، شعرهاي كودكانه يا افسانه سازهايي كه آدم انتظار دارد در قصه موجودات و دست

اند. به اين ترتيب  هها را گرفت كردند اين عناصر غريب، جلوي پيشرفت آن مردم به اين ميراث مظنون شده بودند و فکر مي
ها بود! سوفي و  شد و امسال نوبت كتاب متولد شد. در اين جنبش، هر سال چيزهاي جاهالنه سوزانده مي« عاقالنه»جنبش 

 تواند كاري از پيش ببرد؟ ها را نجات دهد؛ اما آيا مي كند كتاب پدرش كتابفروشي كوچکي دارند. او سعي مي

 

 ص.176 .1397. افق: تهران. پيمان اسماعيليان زده. سلحشوران سياه و دژهاي دود: تاريخ ترسناک. ديري، تري. 74

  9786003533905: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي تاريخي، ادبيات ملل، طنز داستانكلمات كليدي: 

جنگيدند؛ مردان  سوار بر اسب مي 1600ميالدي تا حدود  1000هاي  اين كتاب قصه سربازاني است كه از سال معرفي كتاب:
جنگيدند، يعني دژها؛  كردند يا براي تصرفشان مي ها زندگي مي هايي كه در آن پوش. قصه خانه خطرناک و سلحشوراني سياه

دها و زانوبندهايشان نيست؛ بن كننده درباره ساق سوار است. منظور حقايق خسته هاي اسب البته اين داستان بيشتر درباره آقازاده
دژهاي »، «خون و خونريزي»، «رخدادنگاري»هاي قالبدار و از جاكندنشان است!  بلکه مطالب جالب توجهي درباره سنان

 هاي اين كتاب است. نام برخي از بخش« سلحشوران سياه»و « دودزده

 

: شابک رقعي. ص.128 .1397. افق: تهران. پيمان اسماعيليان عصر حجر پُر خطر.: تاريخ ترسناک. ديري، تري. 75
9786003534018  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات ملل، تاريخ طبيعي، كودک و نوجوانكلمات كليدي: 
كردند و با شکار حيوانات  ها در غار زندگي مي كتاب حاضر حاوي ده بخش است و درباره زماني است كه انسان معرفي كتاب:

رخدادنگاري عصر »كردند. در بخش  اي كه از پوست حيوانات به عنوان لباس استفاده مي هاي اوليه گذراندند، انسان زندگي را مي
توانستند روي دوپا راه بروند. قد  ، مي«نما انسان»گويد، زماني كه مخلوقاتي به نام  هزار سال پيش سخن مي 3500، از «حجر

هاي امروزي حدود  كه انسان سي بوده است؛ درحالي سي 400متر و حجم مغزشان  نماها يک متر و بيست سانتي اين انسان
هاي عصر حجر به نوعي زندگي پس  گويد كه انسان ي سخن مياز زمان« عقايد عجيب»سي حجم مغزي دارند. بخش  سي 1550

 كردند. از مرگ معتقد شدند و به همين علت اشياي گرانبها را با مردگان دفن مي

 

مؤسسه : تهران. خاطرات دكتر حسن حبيبي و خانم شفيقه رهيده: ديدار در پاريس: تاريخ شفاهي. الوندي، پدرام. 76
  9786005676433: شابک رقعي. ص.148 .1395. صدر فرهنگي تحقيقاتي امام موسي

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  نويسي ها، داستان نامه خاطره نويسي، سرگذشتكلمات كليدي: 
، قبل «حسن حبيبي»وگو با دكتر  است و شامل گفت« موسي صدر»كتاب حاضر از مجموعه تاريخ شفاهي امام  معرفي كتاب:

، نيز در اين باره مصاحبه شده است «شفيقه رهيده»بر اين، با همسر ايشان، خانم  از فوت ايشان، درباره امام صدر است. عالوه
وم، دو پيوست به كتاب اضافه شده است. پيوست نخست، متن افزايد. در بخش س كه نکات خواندني ديگري به كتاب مي

و در جريان اعطاي دكتراي افتخاري دانشگاه تهران است. پيوست دوم، روايت دكتر  1375سخنراني دكتر حبيبي در سال 
 خميني )ره( از عراق به فرانسه است. حبيبي از هجرت امام



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 26  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009704385: شابک رقعي. ص.124 .1396. پنگوئن: تهران. محمديشيما  تام ساير در غربت.. تواين، مارک. 77
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

گذراند. تام هر روز به  روزگار مياش  است كه نزد عمه« تام ساير»اين داستان ماجراي پسرک يتيمي به نام  معرفي كتاب:
كند. شبي تام و  سپري مي« هاكلبري فين»پوشي به نام  زند و اغلب اوقاتش را با پسر ژنده اي از رفتن به مدرسه سر باز مي بهانه

وانند ت قرار است شخص ديگري به علت اين قتل به دار آويخته شود. آيا تام و هاكلبري مي. شوند و... دوستش، شاهد قتلي مي
 گناهي را نجات دهند؟ حقيقت را بگويند و آدم بي

 

 رقعي. ص.226 .1397. پرنيان انديش: تهران. داستان ديگر 16تأثير امواج مثبت بر فالفل و . منش، مرتضي كي. 78

  9786008239185: شابک
  معلممخاطب: 

  هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
و « ساعت اسب»، «اوقات مهم»، «رانش سرايدار»، «افسانه مترو»كتاب حاضر حاوي هفده داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:

، درباره مرد كارگري است كه در كارخانه «تأثير امواج... »هاست. داستان  ، نام برخي از اين داستان«تأثير امواج مثبت بر فالفل»
ها عقب افتاده است. مرد هر روز صبح جمالت  ماه است كه حقوق نگرفته و اجاره خانه، ماهكند؛ اما شش  سازي كار مي پفک

فروشي باز كند و در خانه  گيرد مغازه فالفل ها تصميم مي دهد. او بعد از مدت كند كه نتيجه مي كند و فکر مي مثبتي را تکرار مي
 كشد و... . ها طول مي سال شود؛ اما گرفتن مجوز كند تا استاد مي قدر فالفل درست مي آن

 

  9786009817313: شابک رقعي. ص.124 .1396. پنگوئن: تهران. فاطمه حقيقي تنهايي پر هياهو.. هرابال، بهوميل. 79
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

گرايانه كارگر  گويي درون گيرد، روايت تک شکل مي« چکسالواكي»اين رمان كه وقايع آن در نظام كمونيستي  معرفي كتاب:
هايي را كه از سوي اداره  گذراند و كتاب ، است. او در زيرزميني مرطوب كه انبار كاغذ باطله است، روزگار مي«هانتا»پرس، آقاي 

كاوانه ــ فلسفي است؛ چراكه شخصيت اصلي آن، هانتا، تمام حواسش  ان روانكند. اين داست شود، خمير مي سانسور آورده مي
اش روح  بخشد و به زندگي هاست. دنياي او دنيايي خاكستري و تکراري است؛ اما اين عشق به او شادي مي به عشقبازي با كتاب

 دهد. مي

 

 ص.204 .1392. تحقيقاتي امام موسي صدرمؤسسه فرهنگي : تهران. مهدي سرحدي تولد دوباره.. الهدي صدر، بنت. 80

  9786005676129: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

كرده  درآمده است. نامزد نقا، تحصيلاي مذهبي  دختر معتقدي است كه به تازگي به عقد پسري از خانواده« نقا» معرفي كتاب:
برد و نامزد نقا را  آيد و ضمن تعريف از اروپا، انتخاب نقا را زير سوال مي ها مي ، دخترخاله نقا، به خانه آن«سعاد»و متدين است. 

دهد؛ اما سعاد كند آرامشش را حفظ كند و درباره ايمان و روشنفکري نامزدش توضيح  داند. نقا سعي مي مانده مي اُمّل و عقب
 كه هرگز او را نديده است. زند؛ اما چرا سعاد اين همه از نامزد نقا متنفر است؟ درحالي همچنان حرف خودش را مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 27  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009835515: شابک رقعي. ص.112 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي آميز. اسرار  جزيره. ورن، ژول. 81
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهم، دوازدهمدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانكلمات كليدي: 

و در  1865كند. اين پنج نفر در سال  اي ناشناخته روايت مي اين كتاب داستان ماجراهاي پنج نفر را در جزيره معرفي كتاب:
كنند و  )واقع در ايالت ويرجينياي آمريکا( فرار مي« ريچموند»هاي داخلي آمريکا، با بالن از زنداني در شهر  خالل جنگ

شوند. در آخرين لحظات متالشي شدن بالن، به  هزار مايل، با طوفان وحشتناكي بر فراز اقيانوس آرام به پيش رانده مي هفت
ها به دريا  آيند. وقتي بالن در آستانه رسيدن به خشکي است، يکي از آن و ناشناخته فرود ميمسکوني  اي غير ناچار در جزيره

 كند و... . آسا و مشکوكي نجات پيدا مي گيرد؛ اما او به شکل معجزه كند و در شرف مرگ قرار مي سقوط مي

 

  9786009835546: شابک رقعي. ص.120 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي اي در آتش. جزيره. ورن، ژول. 82
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، جنگ ها، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

كند. پس از  اين داستان اوضاع و احوال يونان را هنگام جنگ استقالل عليه امپراتوري عثماني، ترسيم مي معرفي كتاب:
گيرد كه  آيد و وحشت سراسر شهرهاي يونان را فرا مي ها درمي ونين، بسياري از شهرها و بنادر يونان به تصرف ترکنبردهاي خ

ها قرار بگيرند. قهرمان داستان، افسري فرانسوي  هاي اروپايي مانند فرانسه و انگليس و روسيه، در برابر ترک شود دولت باعث مي
شود. دختر نيز دالبر  كند و پس از چندي، عاشق دختر ثروتمند يوناني مي ها مبارزه مي رکاست كه عليه ت« هانري دالبر»به نام 

 ريزد. چيز به هم مي ، همه«نيکال استاركوف»را دوست دارد؛ اما با ورود شخصي به نام 

 

: شابک رقعي. ص.288 .1396. شهرستان ادب: تهران. ات را قرض بده برادر جمجمه. لو، مرتضا كرباليي. 83
9786008145837  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند هاي فارسي، داستان جنگ ايران و عراق، داستانكلمات كليدي: 
داستان درباره گروهي از غواصان مأمور شناسايي عمليات والفجر هشت است. افراد گروه در پذيرفتن سردسته  معرفي كتاب:
شوند. در طول داستان هر يک از افراد متناسب با  ارند و در پي بروز بعضي اختالفات، گاه از دسته جدا ميجديد ترديد د

گويد. با  شود و گذشته خويش را همراه با پيش بردن داستان، باز مي يابد، به شخص اصلي قصه تبديل مي مأموريتي كه مي
 ترين تمهيدات رمان باشد. كت در زمان گذشته و آينده از مهمخورد. شايد حر شروع عمليات، سرنوشت افراد دسته رقم مي

 

: شابک رقعي. ص.96 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. داوود شعباني چاه.. تايلور، ميلدرن. 84
9789640816110  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  نژادي  هاي بلند، تبعيض داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 
پوست هستند و دويست جريب زمين دارند، زميني كه چاه پرآبي هم در آن وجود دارد.  سياه« لوگن»خانواده  معرفي كتاب:

شود، به جز چاه خانواده لوگن! خانواده  ها خشک مي گيرد، همه چاه را فرا مي« پي سي سي مي»زماني كه خشکسالي ايالت 
تواند باعث گرفتاري بين اين دو خانواده  اي دارند. همين موضوع مي پوست هستند و چهل جريب زمين اجاره سفيد، «سيمس»

ها هم مثل  كرد، خشک شده است، آن آب مورد نيازش را از آن تأمين مي« سيمس»كه خانواده « رُزالي»شود؛ اما از وقتي نهر 
 آورد. ز چاه آب بردارند. همين موضوع ماجراهاي زيادي را به وجود ميآيند تا ا ها مي عده زيادي ديگري به مزرعه لوگن



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 28  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009855452: شابک رقعي. ص.186 .1396. پنگوئن: تهران. چرند و پرند. اكبر دهخدا، علي. 85
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاانواع ادبي، طنز، سياست، مقاله كلمات كليدي: 

است كه در قالب داستان « اكبر دهخدا علي»هاي طنز اجتماعي ـــ سياسي  مجموعه نوشته« چرند و پرند» معرفي كتاب:
خبري و... نوشته شده است. فساد و ناكارآمديِ دولت و مجلس، دولتمردان نااليق، رابطه دولت   كوتاه، اعالميه، تلگراف، گزارش
عدالتي، آزادي بيان، جهل، دورويي و نبود آموزش براي زنان، از جمله موضوعاتي است كه در  بيو ملت، نفوذ خارجي، ستم و 
 اين نوشته مطرح شده است.

 

  9789643379605: شابک جيبي. ص.144 .1397. كتاب نيستان: تهران. چمدان سفر. ميرموسوي، سيد محمد. 86
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي فارسي هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

، نام سه «ها پرچين»و « آن روز برفي»، «سفر در شب»اي از شش داستان كوتاه است.  كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
ضعيف است و بايد عينک بزند؛ اما پدر هايش  ، درباره دختركي است كه چشم«ها پرچين»است. داستان   داستان از اين مجموعه
خواهند كه كسي از اين موضوع باخبر شود. با اصرار و پيگيري  دانند و نمي هاي دخترشان را عيب او مي و مادرش، ضعف چشم

رود. وقتي علت را جويا  شود؛ ولي باز هم بدون عينک به مدرسه مي معلم و مدير مدرسه، باالخره دخترک صاحب عينک مي
 ند... .شو مي

 

  9789643379636: شابک رقعي. ص.128 .1397. كتاب نيستان: تهران. حليه. شجاعي، سارا. 87
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند هاي فارسي، جنگ ايران و عراق، داستان داستانكلمات كليدي: 

وقت خبري از او نشد. بعد از آن، عموها زير بال و  به اروند زد و ديگر هيچدو سالش بود كه پدرش « مردان علي» معرفي كتاب:
ايستاد. در روزهاي آغاز جنگ،  رفت و ظهر تا غروب در مغازه، پاي دخل مي پرش راگرفته بودند. صبح تا ظهر مدرسه مي

مردان  ، دختر مدير مدرسه! علي«حليه»مردان سال چهارمي بود و منتظر ديپلم و چندماهي بود كه عاشق شده بود، عاشق  علي
مردان قبل از هرچيز بايد ديپلم بگيرد.  فرستاد. پدر حليه شرط كرد كه علي ماجرا را به مادرش گفت و او را براي خواستگاري 

 مردان حاضر بود، كت و شلوارش هم، ولي... . چندماه بعد، ديپلم علي

 

خاطراتي ماندگار از عبادت رزمندگان در : اي خاطرات فيروزه. حسينحسيني،  كاظم/ حاجي باغباني آراني، محمد. 88
  9786006187297: شابک وزيري. ص.228 .1397. ياران مهدي)عج(: آران و بيدگل. دوران دفاع مقدس

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  خاطره نويسي، جنگ ايران و عراق، عبادتكلمات كليدي: 
كتاب حاضر دربردارنده خاطراتي از عبادات رزمندگان است در هشت سال جنگ تحميلي. اين خاطرات به  معرفي كتاب:

بندي،  گردآوري و بعد از ويرايش و طبقه« اصفهان»و « كاشان»، «بيدگل»، «آران»هاي  صورت مکتوب از رزمندگان شهرستان
فصل دوم، خاطرات ماه رمضان و فصل سوم خاطرات معنوي اين در سه فصل ارائه شده است. فصل اول، خاطرات نماز، 

 هاست. شايان ذكر است كه براي تفهيم و تصور بهتر اين خاطرات، توضيح بعضي از واژگان در زيرنويس آورده شده است. سال



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 29  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786008145424: شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران. خانه مغايرت. جعفري، محمدعلي. 89
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

شوند پدر سحر تصادف كرده است  متوجه مي« شيراز »كه عقد كرده هستند، در راه سفر به « سحر»و « سعيد» معرفي كتاب:
فرزند و تنهاست، گريزان است  خودشان كه در آن تک  اصرار سحر بازگردند. سعيد از خانهشود كه به  و همين موضوع باعث مي
گويد. پدر  مي« مغايرت  خانه»اي با پنج بچه شلوغ و پرماجرا كه به آن  كند، خانه پدرزنش سپري مي  و بيشتر وقتش را در خانه

خواهد پسرعمه  اراً تعطيل كرده است. سعيد كه نمياش را ناچ فروشي نشين شده و مغازه بستني سحر به علت تصادف خانه
فروشي را باز نگه  كند تا سالمتي مجدد پدرزنش بستني فروشي را در دست بگيرد، ريسک كرده و قبول مي سحر، اداره بستني

 دارد و... .

 

: شابک جيبي. ص.160 .1397. كتاب نيستان: تهران. خدا لعنت كند سياوش را. گاني دزكي، محمد هلل. 90
9789643379995  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي فارسي هاي كوتاه، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 
، «خدا لعنت كند سياوش را»و « باز بيل»، «زردكوه»، «ميم. نون»كتاب حاضر حاوي چهار داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:

، درباره اختالف مردم دو روستا درباره عَلَمي است كه سيل با خود «خدا لعنت كند سياوش را»هاست. داستان  داستان نام اين
گيرند  سرانجام تصميم مي. هاست و... كند كه عَلَم متعلق به آن آورده و وسط دو روستا رها كرده است. اهالي هر روستا ادعا مي

كنند  ها سعي مي تواند اين كار را انجام دهد. آن كس نمي متعلق به روستاي او باشد؛ اما هيچهر كسي توانست عَلَم را بلند كند، 
 نتيجه است تا اينکه... . عَلَم را سبک كنند؛ ولي بي

 

  9789641560357: شابک رقعي. ص.216 .1396. قو: تهران. خداوند شبان من است. گلدوست، حسين. 91
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

تنها دختري است كه در آن منطقه مرزي، كالس چهارم را با موفقيت به پايان رسانده است. پدر « سونا» معرفي كتاب:
پرسد كه پاسخ آن،  يکي از روزهاي پايان سال، سونا سوالي از پدر ميكند. در   در لباس كشيشي، مدرسه را اداره مي« رازميک»

شود. اول اينکه هر آدمي، حتي يک  برد. با توضيحات پدر رازميک، پرده از دو راز بزرگ برداشته مي او را عميقاً به فکر فرو مي
و فرشتگان حتماً نبايد مسيحي بود!  القدس متبرک شود و دوم اينکه براي ارتباط با خداوند آدم معمولي ممکن است با روح

 كند و... . قدر هم در ذهنش ترسناک و كفرآميز جلوه مي قدر كه كشف بزرگي براي اوست، همان موضوع دوم همان

 

  9786008145141: شابک رقعي. ص.126 .1396. شهرستان ادب: تهران. خط مرزي. حسين نيا، سيد موسوي. 92
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

خط »و « كنسروهاي خوني»، «ديدگاه»كتاب حاضر حاوي هفت داستان كوتاه درباره جنگ ايران و عراق است.  معرفي كتاب:
پدر و   كه با كَلَک، براي رفتن به مشهد، رضايتهاست. داستان آخر درباره سه نوجوان است  نام بعضي از اين داستان« مرزي

كنند و با  ها قبل از رفتن به جبهه مثالً خودشان را آماده مي روند. آن گيرند؛ اما با كاروان مسجد به جبهه مي مادرشان را مي
هاي كُند و  سرنيزه قدر با ، آن«دوكوهه»كَنند! اما در منطقه  شان را مي هاي پشت خانه اي چقدر خاک اي ارهّ چاقوي ميوه

زنند و  سياه فرمانده را چوب مي زند. در دو كوهه مرتب زاغ كُنند كه دستشان تاول مي كَنند و گوني پر مي زده زمين را مي زنگ
 خواهند و.... جايي نيست كه مي جا هم آن روند؛ اما اين ها را اعزام كند. سرانجام به پشت جبهه مي كنند تا آن چقدر التماس مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 30  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786004622080: شابک رقعي. ص.376 .1397. پرتقال: تهران. بهناز پيري خواهر عروسكي.. الدويگ، بنجمين. 93
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي خانواده هاي بلند، داستان الملل، داستان ادبيات بينكلمات كليدي: 

است كه مادر معتادش)گلوريا( به زندان افتاده و او را به يتيم خانه سپرده  "جيني"نام كتاب داستان دختري به  معرفي كتاب:
اند و بعداً يک خانواده محترم او را به فرزندي قبول كرده اند. بيشتر كتاب به شرح ماجراهايي مي پردازد كه شخصيت داستان 

فرار مي كند و در به دري و رنج هاي زيادي متحمل مي  براي كشف هويت واقعي خود به عمل مي آورد و براي اين كار از خانه
 شود.

 

: شابک وزيري. ص.64 .1397. قدياني: تهران. داستان براي نوجوانان 11: خواهران پينوكيو. زادهوش، سعيده. 94
9786000803117  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي اخالقي، كودک و نوجوان ارزش هاي كوتاه، داستانكلمات كليدي: 
ها به تفکيک  اين كتاب مشتمل بر يازده داستان رئال، براي گروه سني دوازده تا شانزده سال است. اين داستان معرفي كتاب:

و به صورت يکي در ميان براي دختران و پسران نوشته شده است. رفتار با مستمندان، رفتار با كودكان بدون تبعيض، انتخاب 
ها نوشته  ها براساس آن صحيح و آگاهانه، دوري از غرور و خودپسندي، همکاري و خرافات، از جمله موضوعاتي است كه داستان

 كند. ها را تشويق به تفکر مي ها باز است و بچه اند. همچنين پايان داستان شده

 

 رقعي. ص.80 .1397. فرهنگي مدرسه برهانمؤسسه : تهران. دار پلنگ صورتي بال: داستان كوتاه. رضايي، محدثه. 95

  9789640814567: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي فارسي هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان، داستان داستانكلمات كليدي: 

دختران نوجوان هستند كه درباره خودشان، ها  اي از يازده داستان كوتاه است و راوي همه آن اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:
، نام «پلنگ صورتي بالدار»و « كالسي هم»، «داستاني كه عروسکم نوشت»، «ها دكتر پري»اند.  دوستانشان و مدرسه نوشته

دختر نوجواني است كه يک روز دو بال صورتي در « بهاران»، «پلنگ صورتي بالدار»هاست. در داستان  برخي از اين داستان
ها را به او هديه داده باشد؟  تواند اين بال اي براي خودش است؛ اما چه كسي مي كند هديه كند و فکر مي وي كمدش پيدا ميكش

 پدرش، مادرش يا خواهرش؟

 

: شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. روز بازي: داستان كوتاه. كياني، محمد مير. 96
9789640814574  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه، خاطره نويسي، ادبيات نوجوانان داستانكلمات كليدي: 
ها به صورت خاطره  هاي كارگر تقديم شده است. اين داستان كتاب حاضر پنج داستان كوتاه دارد كه به بچه معرفي كتاب:

درباره پسري به نام « روز بازي»كنند.  اي كار مي هايي است كه در كارگاه يا كارخانه درباره پسربچهاند و هر كدام  شده  نوشته
كند و رئيس كارگاه از او راضي است؛ اما يکي از  رود. او خوب كار مي سازي مي خواب است كه براي كار به كارگاه چراغ« داوود»

ها را باور كند يا او  داند كه بايد اين حرف زند و داوود نمي هايي مي يس حرفها كه قبل از داوود آنجا بوده است، درباره رئ بچه
 گويد تا اينکه... . دروغ مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 31  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مادران هاي بو گل: داستان نوجوان. سعيد  هاشمي، سيد. 97

  9789640814550: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي روستا هاي بلند، ادبيات نوجوانان، داستان داستانكلمات كليدي: 

كه پدرش براي « اشکبوس»هاي روستايي در آذربايجان است. جواني به نام  اين داستان درباره اختالف خان معرفي كتاب:
جايش را اشکبوس گرفته است و اوست كه داستان را روايت كرده، به تازگي از دنيا رفته است و  كار مي« اهلل خان صحبت»

، تا اينکه خان از موضوع باخبر «ارباب»كند هم براي برادرش،  ، هم براي خان كار مي«اميدعلي»كند. برادر ناتني ارباب،  مي
 ميرد و... . جا از دود زغال مي شود و همان اميدعلي از ترس خان در سرداب پنهان مي. شود و... مي

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران. معصومه)س( روايتي داستاني از زندگي حضرت فاطمه: دختر ماه. عرفاني، سارا. 98
  9789640814956: شابک وزيري. ص.120 .1397. برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  كودک و نوجوانهاي مذهبي، ادبيات  امامان، داستانكلمات كليدي: 
نام « تُکتم»)س( است. مادر ايشان « فاطمه معصومه»هايي از زندگي حضرت  كتاب حاضر مجموعه داستان معرفي كتاب:

گذاشتند. امام با او ازدواج كرد و در روز يازدهم  « نجمه»)ع( شد، نامش را « جعفر بن موسي»داشت و وقتي وارد خانه امام 
هايي كه در اين كتاب آورده شده است، اشاره به علم و  معصومه به دنيا آمد. از جمله داستانهجري، حضرت  148ذيقعده سال 

 دادند. درايت ايشان در زماني كودكي است. ايشان به جاي پدرشان، به سواالت مردم پاسخ مي

 

  9786006960883: شابک رقعي. ص.48 .1396. آشنايي: تهران. دختري از چشمه. خيريان، ندا. 99
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  فرهنگ عامه، افسانه، كودک و نوجوانكلمات كليدي: 

با انتخاب همسر براي آناهيتاي جوان، او را « مادربزرگ»در آستانه شانزده سالگي است. آناهيتاي « آناهيتا» معرفي كتاب:
گيرد به كمک پدرش از قلعه فرار كند.  ه است، تصميم ميكند. آناهيتاي جوان كه از اين خفقان خست مجبور به ازدواج مي

توانند براي هميشه با آنان زندگي كنند و پس از تولد نوزاد دختر، به عنوان خدمتکار در قلعه مشغول به  همسران آناهيتاها نمي
 كند؛ اما... . و با او ازدواج مي رود كند و به نزد شاهزاده مي شوند. شبي كه نوبت نگهباني پدر آناهيتا است، او فرار مي كار مي

 

 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي در جستجوي حقيقت.. الهدي صدر، بنت. 100
  9786005676181: شابک رقعي. ص.120

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي مذهبي هاي بلند، داستان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 
كند. مرد جوان آنقدر  شود. دختري كه همه را جذب خود مي مرد جوان در دانشگاه عاشق دختري زيبا مي معرفي كتاب:

شود كه دختر نيز  ايستد و جرئت نزديک شدن ندارد. سرانجام روزي متوجه مي مبهوت دختر است كه فقط از دور به تماشا مي
گيرند ازدواج كنند؛ اما دختر بايد مسلمان شود. بنابراين، بايد يک روحاني پيدا كنند تا  ها تصميم مي احساس را دارد. آنهمان 

 شوند كسي را پيدا كنند تا اين كار را انجام دهد؛ اما... . ها با پرس و جو موفق مي دختر را به آيين اسالم درآورد. آن



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 32  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789643379384: شابک رقعي. ص.236 .1397. كتاب نيستان: تهران. هايم خوابدر . راهي، مريم. 101
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

)ع( « رضا امام»كوچکي ببافد و تقديم حرم كند قاليچه  اش از خراب شدن، نذر مي باف براي نجات خانه زن قالي معرفي كتاب:
اش  شود. يحيي دنبال جفت قاليچه ، مي«يحيي حاج»، نوه «نبات»، عاشق «سيدهاشم معبر»، پسر «هاني»كند. از طرفي 

ر يحيي در اثر سکته ناگهاني د كند اگر جفت قاليچه پيدا شود، با ازدواج نبات و هاني موافقت كند؛ اما حاج گردد و شرط مي مي
اي به او داده است، از دنيا  اند كه خدا عمر دوباره شود و بعد از چند ساعت، در حالي كه خانواده خوشحال بيمارستان بستري مي

 رود و... . مي

 

: شابک رقعي. ص.336 .1397. پنگوئن: تهران. اهلل شکيباپور عنايت گذرد؟. در سيارات چه مي. ورن، ژول. 102
9786009855483  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
، قرار است با هم دوئل «دوبرينا»، از كَشتي «كنت واسيلي تيماشف»، كاپيتان ستاد ارتش و «هکتور سر وادک» معرفي كتاب:

مه مخفي باشد. در طول روز هر يک به دنبال شاهدان اين دوئل هستند و قرارشان كنند؛ اما هر دو مايلند علت اين دوئل از ه
داري به زمين برخورد  كند. ستاره دنباله چيز را عوض مي دهد كه همه ساعت نُه صبح روز بعد است؛ ولي آن شب اتفاقي رخ مي

و گياهان و همه ساكنينش، محکوم به سفري  ها شود. حاال اين بخش از زمين، با آب كند و قسمتي از زمين به آن متصل مي مي
 دوساله با اين ستاره هستند.

 

: شابک وزيري. ص.84 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. اي در كنار او فقط تو بوده. كلهر، فريبا. 103
9789644761393  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي مذهبي ديني، امامان، داستانادبيات كلمات كليدي: 
شود.  بازگو مي« شيطان»حسين )ع( و يارانش در واقعه كربال، از زبان  در روايتي داستاني، ماجراي شهادت امام معرفي كتاب:

نامه  كند. مردم كوفه براي امام شود؛ چراكه امام با خليفه بيعت نمي داستان از حركت امام حسين )ع( از مدينه به مکه آغاز مي
فرستد تا از مردم بيعت بگيرد.  ، را به كوفه مي«مسلم»حسين )ع( پسرعمويش،  خواهند به كوفه بيايد. امام نويسند و از او مي مي

دهد. از  ، حاكم كوفه، را عليه مسلم بشوراند؛ اما نعمان تن به درخواست او نمي«نعمان»كند  شيطان در گام نخست، تالش مي
 اند. رود كه براي امام نامه نوشته غ مردمي مياين رو، شيطان به سرا

 

  9786004621991: شابک رقعي. ص.184 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي درخت آرزو.. اپلگيت، كاترين. 104
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ادبيات داستاني، رمان، نوجوانانكلمات كليدي: 

كه سال هاي زيادي از عمرش مي گذرد. او يک درخت  "قرمز"كتاب حاضر داستان درخت بلوطي است به نام  كتاب: معرفي
آرزو است و مردم محل، آرزوهايشان را بر روي تکه هاي لباس مي نويسند و به شاخه هاي آن مي بندند. اين درخت آرزو به 

گوشه و كنار تنه اش پناه مي گيرند، مراقب محله نيز هست.تا اين كه و ساير حيواناتي كه در  "بانگو"همراه كالغي به نام
خانواده اي جديد به محله مي آيند. بسياري از ساكنان محله از اين اتفاق ناراضي هستند و قرمز به عنوان يک درخت آرزو، 

 سعي مي كند بين آنها و اهالي ارتباط برقرار كند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 33  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.240 .1397. افق: تهران. قبرستان عمودي: مردگاندروازه . آبادي، حميدرضا شاه. 105
9786003533875  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
، است كه به دست پسر نوجواني به نام «دارالفنون»، كتابدار مدرسه «رضاقلي ميرزا»اين داستان مرور خاطرات  معرفي كتاب:

اي با ديوارهاي بلند كه اجساد بسياري را در  برد، خانه مي« عودالجان»اي قديمي، در محله  رسد و او را به خانه مي« مجيد»
دگان باز خود جاي داده و يک قبرستان عمودي به وجود آورده است. خواندن خاطرات رضاقلي، پاي مجيد را به دنياي مر

 كند كه از جهان مردگان برگشته و چيزهايي ديده است كه كسي توان شنيدنش را ندارد! كند. او در خاطراتش اعتراف مي مي

 

: شابک رقعي. ص.56 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. گيرد دريا از كسي اجازه نمي. كيايي، مهدي مير. 106
9789640816196  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 
دريا از كسي »و « ها زاغچه»، «همسايه آسمان»كتاب حاضر حاوي سه داستان درباره جنگ ايران و عراق است.  معرفي كتاب:

است. او هنوز صداي پدربزرگش را « فرحان»هاست. داستان آخر درباره پسر نوجواني به نام  ، نام اين داستان«گيرد اجازه نمي
جلويشان ايستاد. بعد با يک لنج پر از اسلحه « احمدخان»ها به تنگستان آمدند؛ اما  گفت بچه كه بوده، انگليسي  شنود كه مي مي

وقت چيزي پيدا نکرد.  ها را پيدا كند؛ اما هيچ تا شايد اسلحهآمدند؛ ولي لنج غرق شد. پدربزرگ هر روز به عمق شطّ رفته بود 
گيرد به عمق شطّ برود و  دهند. او تصميم مي  اند؛ ولي به فرحان به خاطر سنش اسلحه نمي ها به اين طرف شطّ آمده حاال عراقي

 ها را پيدا كند. اسلحه

 

  9786222040222: شابک رقعي. ص.252 .1397. هوپا: تهران. كژوان آبهشت ها. دزد دقيقه. لوثانو، داويد. 107
  آموز دانشمخاطب: 

  دهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

اند، يعني روز تولد او را! حاال ادو تاريخ  ، روز ششم اكتبر را از تقويم حذف كرده«ادو»هاي دولتي كشورِ  مقام معرفي كتاب:
اي مرموز، پر از  گيرد سري به فروشگاه اقالم ممنوعه بزند؛ مغازه افتد. او تصميم مي ندارد و تا ابد در ده سالگي گير ميتولد 

دار،  كنند! خريد و فروش و استفاده از اين كاالها غيرقانوني است! مغازه كاالهايي كه هركدام كارهاي عجيب و غريبي مي
 رسد؟ مردم، دقيقه بدزدد و روز تولدش را پس بگيرد. آيا ادو به هدفش مي دهد تا با آن از دستگاهي به ادو مي

 

: شابک رقعي. ص.632 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع جنگل گلخزه.: دژ سرخ. جکس، برايان. 108
9786004131933  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، كودک و نوجوان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 
گيرد با پنجه پوالدين خود بر  شود، تصميم مي ، ملکه هزارچشم و حاكم جنگل گلخزه مي«مينا»زماني كه تزار  معرفي كتاب:

ها را دربرابر خود به زانو درآورد؛ اما  ها و سنجاب ها، موش تيغي طلب حکومت كند و همه سمورها، جوجه نشينان صلح جنگل
ها  هايش مجازات كنند. آن عدالتي گيرند او را به خاطر ظلم و بي دزد نيز تصميم مي« گانف موشِ»دالور و « رتينِما»

هاي  دهند و با حيله ديده، مهارت و جرئت خود را نشان مي رو شدن با سربازان آموزش كنند و با روبه نشينان را متحد مي جنگل
 كنند. موجودات موذي و شرور مقابله مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 34  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.552 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع كوه آتش.: دژ سرخ. جکس، برايان. 109
9786004132305  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
را دارند تا گنج « ساالمند سترون»با سربازان شرورش، قصد تصاحب دژِ كوه قاتل و پسرش، همراه « فراگوِ» معرفي كتاب:
شود و  دالور از دژ سرخ دزديده مي« مارتين»هاي حاكم بر آن را به چنگ آورند. از سوي ديگر، شمشير  بزرگ گوركن

شيوه يکنواخت زندگي  كه از« پيکل»و « مارا»شوند تا شمشير را پس بگيرند.  از دژ سرخ خارج مي« آروال»و « سمکيم»
هاي خوب و بد داستان، درگير  كنند و همه شخصيت جويي آنجا را ترک مي اند، به دنبال ماجرا ساالمند سترون خسته شده

 شوند. ماجراهاي سخت و تلخ و شيرين مي

 

  9786001037634: شابک رقعي. ص.556 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماتياس.: دژ سرخ. جکس، برايان. 110
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

، موش شجاع و جنگجوي «مارتين»شود،  حمله مي« گلخزه»كه به بنيانگذاران سرزمين  ها پيش، هنگامي سال معرفي كتاب:
شود و دست از  كند. مارتين بعدها بر اثر جراحتي شديد، دگرگون مي همه را از آن سرزمين بيرون ميجنگد و  ها مي قوي، با آن

، «دژ سرخ»خورند كه هرگز به هيچ موجودي آسيب نرسانند. حاال  هاي گلخزه سوگند مي كشد. او و همه موش جنگاوري مي
كلوني »شوند كه  براي جشن تابستاني آماده مي، «ماتياس»اهالي دژ و ازجمله . جو است... محل زندگي موجودات صلح

ها ايستادگي  توانند دربرابر آن خواهد دژ را تصرف كند. آيا ساكنان دژ مي رسد. او مي ، با ارتش خشنش از راه مي«زن تازيانه
 كنند؟

 

  9786004132282: شابک رقعي. ص.636 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماتيميو.: دژ سرخ. جکس، برايان. 111
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

به دنبال راهي براي اتنقامجويي است. او گاهي حتي از درد و سوزش زخم   طوالني  روباه مدت« اسالگار» معرفي كتاب:
گيرد. او مصمم است كه دژ سرخ را  اند، انتقام مي داند به زودي از كساني كه باعث اين زخم شده برد؛ چون مي صورتش لذت مي

اي دژ غلبه  تواند بر شمشير افسانه ، را بکشد و جوانان دژ را به بردگي بگيرد. آيا او مي«ماتياس»ويران كند و موش جنگجو، 
 شود؟ ، عملي مي«ميوماتي»اش براي گروگان گرفتن پسر ماتياس،  كند و آيا نقشه

 

: شابک رقعي. ص.564 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ماريل دژ سرخي.: دژ سرخ. جکس، برايان. 112
9786004132299  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
گيرد و  كند و ناقوس بزرگ را مي حمله مي« جوزف ناقوس ساز»به كشتي حامل « گابول وحشي»دريايي،  دزد معرفي كتاب:

دهد و تنها وسيله  اش را از دست مي رسد؛ اما حافظه به ساحل مي« ماريل»اندازد.  رحمانه جوزف و دخترش را به دريا مي بي
آورد. او مطمئن است پدرش مرده و  چيز را به ياد مي رود، همه مي اي طناب گره زده است. وقتي ماريل به دژ سرخ دفاعي او تکه

افتد تا گابول را پيدا كند و به اين ترتيب  باک و شجاع خود راه مي خورد انتقام او را بگيرد. ماريل با سه دوست بي سوگند مي
 شود. نبردي بزرگ آغاز مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 35  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.96 .1397. محراب قلم: تهران. دار هاي مرد نقاب نوشته دست. اللهي، كاميار نعمت. 113
9786004130639  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي فارسي ها، داستان نامه دانشمندان ايراني، سرگذشتكلمات كليدي: 
شود؛ چراكه  پسرعمويش بزرگ ميآموزد و با  را از مادرش مي« عود»در كودكي نواختن « ابونصر فارابي» معرفي كتاب:

كشد  گيرند؛ اما طولي نمي هاي مادر محمد قرار مي زير سايه محبت« سياوش»و « محمد»عمويش در جنگ كشته شده است. 
ها را به بغداد  مشغول به كار است و هميشه در سفر. او آن« سامانيان»دهند. پدر محمد در سپاه  كه مادر را از دست مي

شود؛ چون استاد به استعداد ذاتي او  خانه، سياوش مسئول نظم دادن به حلقه درس مي بخوانند. در مکتب فرستد تا درس مي
شود كه به زودي نامش به عنوان  ترين فرد حلقه است. هوش سرشار محمد باعث مي برد و محمد با ذكاوت براي رياست پي مي

 يابد. فيلسوف و دانشمند شهرت 

 

  9786004132619: شابک رقعي. ص.312 .1397. محراب قلم: تهران. دشت متالطم. اكبر علينژاد،  كرماني. 114
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

مشغول بازي با كامپيوتر است. ناگهان در به شدت باز در اتاقش نشسته است و در تاريکي مطلق « كاكايي» معرفي كتاب:
دود! پدر از پشت در چيزهايي  شويي مي دهد و به سمت دست شود، پدرش است؛ اما كاكايي مهلت حرف زدن به او نمي مي
آيد،  بيرون ميشويي  گناه! رفتن! وقتي كاكايي از دست آورد. قتل! بي ها سردرنمي رود. چيزهايي كه كاكايي از آن گويد و مي مي

شود و به خاطر قتل غيرعمد، سر به دشت و بيابان  پدر رفته است؛ ولي كجا؟ و چرا؟ پدر كاكايي، خان منطقه محسوب مي
كند تا با نيروي شگفتي كه به دست  كاكايي را با خواندن وردي، جادو مي« بلقيس»كند. خاله  ها را نيز آواره مي گذارد و آن مي
 ش برود.آورد، به كمک پدر مي

 

  9786226138086: شابک رقعي. ص.112 .1397. سيب صادق)ع(: تهران. دلدادگي دالرام. كفايتي، فاطمه. 115
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

رود. او برخالف پدرش قلب  با ماشين شخصي و راننده به مدرسه مي دختر يک خان است. دختري كه« دالرام» معرفي كتاب:
كنند، تقسيم  ها كار مي هايي كه پدر و مادرشان براي آن اش را بين بچه هاي خوشمزه مهرباني دارد. دالرام در مدرسه خوراكي

يشه سرش توي كتاب است؛ اما خواني است؛ چراكه هم كنند كه او دختر درس برد. همه فکر مي كند و از اين كار لذت مي مي
شود  بيند و عاشق او مي خواند. در تعطيالت تابستان، او پسر جواني را در حال كار در مزرعه مي داند كه او شعر مي كس نمي هيچ
 و... .

 

: شابک رقعي. ص.224 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي كران، سالم!. دنياي بي. كلي، ارين انترادا. 116
9786004622974  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
سال دارد و ناشنواست و دو برادر دوقلو دارد. تابستان شروع شده است و ورجيل بايد خوشحال  يازده« ورجيل» معرفي كتاب:

شود. ورجيل  شود. مادربزرگ بدون نگاه كردن به او متوجه حالش مي خورده وارد خانه مي شکستهاي  باشد؛ اما مثل قهرمان
هاي  طوري بهتر است؛ اما پدر و مادر و برادرهايش، آدم كند اين هميشه در خودش است. او هيچ دوستي ندارد و فکر مي

كنند؛  پشت صدا مي است! پدر و مادر او را الک ها يک وصله ناجور كند كنار آن  اي هستند و ورجيل هميشه فکر مي سرزنده
تواند به چيزي  آيد. براي ورجيل بيرون آمدن از الكش سخت است؛ اما با اين الک چطور مي وقت از الكش بيرون نمي چون هيچ

 خواهد برسد؟ كه مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 36  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.84 .1392. امام موسي صدرمؤسسه فرهنگي تحقيقاتي : تهران. مهدي سرحدي دو زن و يک مرد.. الهدي صدر، بنت. 117

  9786005676143: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

برايش عقد كند. آيد كه در اروپاست و به پدرش وكالت داده تا دختر را  مي به عقد مردي در« حسنات» معرفي كتاب:
داند كه چرا خواهرش تن به اين ازدواج داده است. چرا به عقد مردي درآمده است كه حاضر  ، خواهر حسنات، نمي«رَحاب»

نشده است به خودش زحمت بدهد و به مراسم عقد بيايد؛ چون متديّن است يا به اين علت كه مثل خواهرش غيرعادي است؟ 
 گيرد خودش را به جاي حسنات جا بزند و... . افتد و تصميم مي ت، به دست او مي، نامزد حسنا«مصطفي»روزي نامه 

 

  9786009817399: شابک رقعي. ص.130 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي دور دنيا در هشتاد روز.. ورن، ژول. 118
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان كالسيک، داستانادبيات كلمات كليدي: 

بندد كه  پوند مي 20000با دوستان خود در باشگاه، شرط « فيليزفاگ»آقايي منظم و دقيق در انگليس به نام  معرفي كتاب:
ز شود؛ اما چون مظنون به سرقت ا ، عازم سفر مي«ژان»روز بپيمايد و به همراهي خدمتکار وفادارش به نام  80دور دنيا را در 

كند. فاگ در  هايش لجوجانه تعقيب مي هاي انگليس است، زير نظر پليسي قرار دارد كه او را طي سير و سياحت يکي از بانک
كند شرط را باخته است، متوجه پيروزي  گذارد و دقيقاً زماني كه فکر مي كشورهاي مختلف، ماجراهاي زيادي را پشت سر مي

 شود. خود مي

 

 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي ديدار در بيمارستان.. الهدي صدر، بنت. 119
  9786005676167: شابک رقعي. ص.126

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
آشنا « معاد»برد و با خانم دكتر  كند، به بيمارستان مي اش احساس درد مي مادربزرگش را كه در سينه« ورقا» معرفي كتاب:

اش پيداست،  كند، بلکه از ورقا كه آثار خستگي در چهره تنها خيلي سريع به وضع مادربزرگ رسيدگي مي شود. دكتري كه نه مي
گذارد، ادامه  آشنايي معاد و ورقا با كتابي كه خانم دكتر جا ميماند.  خواهد كمي استراحت كند و خودش كنار بيمار مي مي
 كند. مادربزرگ مخالف است؛ اما چرا؟ يابد تا جايي كه معاد از ورقا خواستگاري مي مي

 

 ص.124 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي ديدار عروس.. الهدي صدر، بنت. 120

  9786005676174: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

انتخاب »و « ديدار عروس»، «قدر ناشناسي»، «خاله گمشده»اين كتاب شامل هشت داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
است كه به تازگي ازدواج كرده « سُعاد»درباره دختر جواني به نام « ديدار عروس»هاست.  داستان، نام برخي از اين «همسر

دهد و ازدواجش به دور از هر گونه تجمالت بوده است. حاال او از سفر زيارتي  است. سعاد به مسائل مادي و ظاهري اهميت نمي
شنود كه باورش براي او و  به ديدن او برود؛ اما چيزهايي مي خواهد هر چه زودتر مي« غفران»بازگشته است و بهترين دوستش، 

 درباره دختري مانند سعاد، بسيار سخت است و... .



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 37  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.104 .1397. نگار تابان: انديشه. ردپاي تجربه در زير درختان زيتون. جعفري كلورزي، مريم. 121
9786009892006  

  معلممخاطب: 
  هاي كوتاه، خاطره نويسي هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

ها درواقع خاطرات و تجربه سي سال   داستان كوتاه و سه داستانک است. اين داستان 25كتاب حاضر شامل  معرفي كتاب:
، نام «زير درختان زيتون»و « شهر عاشقي»، «زنگ انشا»، «گريه نکن»، «هاي صورتي كفش»، «واكسي»تدريس نويسنده است. 

رود. روزهايي كه  ن معلم به روستايي دور ميهاست. داستان آخر درباره روزهايي است كه نويسنده به عنوا برخي از اين داستان
آورد  هاي زيتون است. معلم به ياد مي آموزانش فاصله سني چنداني ندارد. روزهايي كه كالس درس، فرشي از شکوفه با دانش

او  شود و حاال كارت دعوت افتتاح مطب پزشکي خود را براي جود و از ترس بيهوش مي آموز پراسترسي كه ناخنش را مي دانش
 اي را كه امروز مهندس هواپيمايي كشور است يا... . آموز نخبه ارسال كرده است يا دانش

 

: شابک رقعي. ص.144 .1397. قدياني: تهران. زاده پرستو عوض شاهزاده و گدا.: رمان كالسيک. تواين، مارک. 122
9786000802431  

  آموز دانشمخاطب: 
  دانشگاهيدهم، يازدهم، پيش پايه تحصيلي: 

  هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستانكلمات كليدي: 
فقيري كه توان بزرگ كردنش را ندارند   در خانواده« تام»آيند.  ، در يک روز، دو پسر به دنيا مي«لندن»در شهر  معرفي كتاب:

تاج و تخت است. از نظر ظاهر، تام و ادوارد، در خانواده سلطنتي. پادشاه آرزوي يک پسر دارد و حاال ادوارد وارث « ادوارد»و 
هايشان را با هم  گيرند لباس كنند و تصميم مي كامالً شبيه هم هستند. روزي برحسب تصادف، اين دو يکديگر را مالقات مي

 افتند! عوض كنند تا هر يک زندگي ديگري را تجربه كند؛ اما تام و ادوارد، هر يک در زندگي ديگري گير مي

 

: شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران. ما ها هو هاي سبز هي چشم: رمان نوجوان. جعفري، ريحانه. 123
9786008145721  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
بيند، به هر  ها را مي ها متنفر است و هرجا گربه اند، او از آن ها دو مرغ عشق كيوان را خورده گربهاز روزي كه  معرفي كتاب:
رسد كه پر از  اي مي كند و به زمين مخروبه اي مي كند تا اينکه روزي دنبال گربه  ها را اذيت مي تواند آن شکلي كه مي

كيوان به مکافات بالهايي كه سر . كنند و... مختلف او را دوره مي هاي هاي زيادي با رنگ هاي اسقاطي است. آنجا گربه ماشين
فهمد بايد چهار خان را پشت سربگذارد تا  دهد كه كيوان مي آورد! در ادامه داستان اتفاقاتي رخ مي ها آورده است، دُم درمي گربه

 دُمش از بين برود!

 

  9786000803049: شابک رقعي. ص.176 .1397. قدياني: تهران. سرخ باد: رمان نوجوان. ميرموسوي، سيد محمد. 124
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، انقالب اسالمي ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

اسالمي است. هاي قبل از پيروزي انقالب  اين داستان روايتي از مبارزات چريکي و خانگي مردم در سال معرفي كتاب:
وجويش  دانند، در جست گران مي كند. مأموران كه او را از اغتشاش زندگي مي« بهار»اش در محله  همراه خانواده« رمضان»

كند او را آرام  ترسد. برادر همسر رمضان، سعي مي كند و همسرش با ديدن مأموران، بسيار مي هستند. رمضان از خانه فرار مي
نتيجه است. مدتي بعد، خبرِ خراب شدن محله بهار به گوش پسر خانواده  موضوع نشوند؛ اما بي ها متوجه كند تا همسايه

 گردد و... . اي رفته است. او به سرعت به خانه بازمي رسد كه براي تماشاي مسابقه مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 38  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.160 .1396. شهرستان ادب: تهران. ستاره هاي بي شب: رمان نوجوان. نفري، مرضيه. 125
9786008145202  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
اش را به هم ريخته و آرزوهايش را با اضطرابي  ستاره دختريست كه ناآرامي و خشونت جنگ، دنياي نوجواني معرفي كتاب:

شود كه سوغات جنگ است و از يک طرف، بدخلقي پدر و  اش آواره مي كند. از يک طرف، از محل زندگي همراه ميپيوسته 
كس دوستش ندارد. براي دوري از اين وضع، به  كند كه هيچ آزارد و او را مطمئن مي حوصلگي مادر باردارش، روح او را مي بي

هاي  دهند. در رفت و آمدهاي به حسينيه، با محبت جبهه را انجام ميبرد كه در آن زنان كارهاي پشت  اي پناه مي حسينيه
آشنا شده و عاشقش « مسعود»شود و در ماجرايي، با پسري به نام  كه همسر شهيد است، قدري آرام مي« فهيمي»مادرانه خانم 

 شود. مي

 

 رقعي. ص.528 .1397. پيدايش: تهران. كيوان عبيدي آشتياني يک جور خوشبختي.: رمان نوجوان. لگراند، كلر. 126

  9786002965578: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي خانواده رمان، ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

تابستان به  قرار است از هم جدا شوند و تصميم مي گيرند فينلي را براي تعطيالت "فينلي هارت"پدر و مادر  معرفي كتاب:
خانه هارت ببرند، خانه پدر و مادر پدري اش، در شهري كه محل زندگي خانواده ي پدري اش است. فينلي اولين بار است كه 

 خانواده پدري اش را مي بيند. او غمگين است و هيچ چيز در موردآنها و راز وحشتناكي كه پنهان مي كنند، نمي داند.

 

  9786226284028: شابک رقعي. ص.176 .1397. پنگوئن: تهران. نيلوفر اميري آمازون. رمزگشايي در. ورن، ژول. 127
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند هاي تخيلي، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

اند. توراس از سفيدپوستان برزيل  انتخاب كردهكاپيتان جنگل است. او را براي حفاظت از جنگل « توراس» معرفي كتاب:
اي كه جمالت آن به هيچ زباني شبيه نيست و  اي اسرارآميز دارد، نامه داند از كجا آمده است. او نامه كس نمي است؛ ولي هيچ

گه گنج بزرگي داند كه اين بر تواند آن را بخواند؛ اما مي هاي خيلي دور نوشته شده است و توراس نمي مشخص است كه در سال
را در خود جاي داده است. او به دنبال صاحب اين سند است. كسي كه حاضر است تمام ثروت خود را براي اين چند سطر 

 بدهد!

 

  9786008145455: شابک رقعي. ص.344 .1397. شهرستان ادب: تهران. روز داوري. خالقي، سجاد. 128
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهم، دوازدهمدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي فارسي، نوجوانان هاي بلند، داستان داستانكلمات كليدي: 

مأمور است تا او را « آبتين»ناپسري مردي بانفوذ است. او با اسناد محرمانه مملکتي فرار كرده و سرگرد « آرش» معرفي كتاب:
پا را  هاي خرده تيمي، سردخانه و حتي پاتوق قاچاقچيهاي  ها، خانه دهد ترمينال پيدا كند. سرگرد آبتين به افرادش دستور مي

كند  ترين قاچاقچي بوده و حاال در زندان و منتظر اعدام است، صحبت مي كه بزرگ« عزيز»فايده است. او با  تفتيش كنند؛ اما بي
ي معتاد! حاال گروه سرگرد بايد ا تا ردي از آرش بگيرد. به نظر عزيز، آرش به مرز افغانستان رفته است، البته با كاميون و راننده

 كنند؛ اما... . ها درنهايت آرش را پيدا مي به سراغ تمام گاراژهاي تهران بروند. آن



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 39  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. زير شمشير غمش. غفارزادگان، داوود. 129
9789640814581  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  هاي مذهبي، امامان، ادبيات نوجوانان داستانكلمات كليدي: 
به دعوت مردم كوفه پاسخ « علي بن حسين»كند، آن هنگام كه  كتاب حاضر داستان واقعه كربال را بازگو مي معرفي كتاب:

بندند؛ اما سواران حُر  راه را بر او مي« يزيد رياحي حُربن»شود. در صحرا هزاران سپاهي به فرماندهي  دهد و راهي آن ديار مي مي
كند. حُر دستش به كاري است و دلش به كاري  ، آنان را سيراب مي«طالب ابي بن علي»و اسبانشان، همگي تشنه هستند و فرزند 

 تر شده است و... . تاب ، قافله را در نينوا به اجبار فرود آورده، روحش بي«عبيداهلل»اي كه به فرمان  ديگر. از لحظه

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مرجان ظريف صنايعي، افسانه سليماني مختاري ژاكت.. كلمنتس، اندرو. 130
  9789640816592: شابک رقعي. ص.80

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند نوجوان، داستانادبيات ملل، كودک و كلمات كليدي: 
، پول «فيليپ»، برادر كوچک «جيمي»اين داستان درباره نژادپرستي ناخودآگاهانه سفيدپوستان آمريکاست.  معرفي كتاب:

گذارد و فيليپ موظف است كه پول را به او برساند؛ ولي ممکن است خودش دير به مدرسه برسد و  غذاي ظهرش را جا مي
رود، با  كس ژاكتي مثل او ندارد؛ اما وقتي جلو مي شناسد؛ چون هيچ اهرو مدرسه، برادرش را از پشت ميتوبيخ شود. فيليپ در ر

ها را به دفتر  كند كه پسرک ژاكت جيمي را دزديده است و جر و بحث، آن شود. فيليپ فکر مي رو مي پوست روبه پسري سياه
 كشاند و... . مدير مي

 

  9786008145691: شابک رقعي. ص.350 .1397. شهرستان ادب: تهران. ملي هاي باغ سايه. هجري، محسن. 131
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، تاريخ معاصر ايران هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

كننده فضاي مبارزات سياسي  گيرند و به نوعي منعکس حوادث اين داستان، در تهران و سبزوار شکل مي معرفي كتاب:
هاي دكتر شريعتي است؛ اگرچه  مند به ديدگاه دانشجويان در آن دوران است. قهرمان اصلي داستان، دانشجويي است كه عالقه

شود. اگر ركورد و بيکاري بعد از پايان  مرداد بازخواني مي 28زمينه اين حوادث، فضاي عمومي كشور پس از كودتاي  در پس
شد. احمد  ماند و هرگز با صمد آشنا نمي كرد، او همچنان در سبزوار مي  را وادار به مهاجرت نمي« احمد»جنگ دوم جهاني، 

 بار از دهان او شنيده بود و... . اسم جبهه ملي را نخستين

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران. سرقت مصلحانه و چند داستان ديگر. مصطفي/ لزگي، مهساپور، احمد/ خرامان،  اكبر. 132
  9789640816202: شابک رقعي. ص.88 .1397. برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
سرقت »و « ديو و ديوانه»، «ها نحسي همه سيزده»، «بوگندو»اي از دَه داستان كوتاه است.  مجموعهكتاب حاضر  معرفي كتاب:

است كه مادرش از خانه قهر كرده است؛ « همدم»هاست. داستان آخر درباره دختري به نام  ، نام برخي از اين داستان«مُصلِحانه
د. فرداي روزي كه مادر رفته است، پدر به همدم پيشنهاد چون معتقد است كه دست شوهرش كج است! پدر همدم موتور دار

كنند؛ اما همدم  ها كنار يک پيتزافروشي توقف مي كنند براي ناهار بيرون بروند؛ چون در خانه چيزي براي خوردن ندارند! آن مي
همدم، همراه دخترش، دنبال او  كند، پدر گيرد و حركت مي شوند. وقتي پيکِ مغازه، پيتزاها را مي داند چرا داخل مغازه نمي نمي
 روند و... . مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 40  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.150 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. حسين ابراهيمي سرود كريسمس.. ديکنز، چارلز. 133

  9789640816318: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  بلند، كودک و نوجوانهاي  ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

آيد و او را  مردي بسيار خسيس است. روز قبل از كريسمس تنها خواهرزاده او به دفتر كارش مي« اسکروچ» معرفي كتاب:
كند و اين كار  اي ندارد، دعوت او را رد مي گونه احساس و عاطفه كند. اسکروچ كه هيچ براي مهماني شب كريسمس دعوت مي

كند تا در روز كريسمس به دفتر بيايد و كار كند. اسکروچ  داند. اسکروچ تنها كارمند خود را مجبور مي را مزخرف و بيهوده مي
دهد.  آيد و پيامي به او مي كند. روح شريک و دوستش به سراغش مي رود و در آنجا حضور كسي را حس مي بعد به منزل مي

 هركدام پيامي براي او دارند.آيند و  روح به مالقات اسکروچ مي 3پيغام اين است، امشب 

 

  9786009817368: شابک رقعي. ص.126 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي سفر به ماه.. ورن، ژول. 134
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانكلمات كليدي: 

ديگر كاري براي انجام دادن نداشت. در « بالتيمور»هاي داخلي آمريکا، باشگاه اسلحه شهر  يافتن جنگبا پايان  معرفي كتاب:
اي حاضر بودند آن را عملي كنند. اين  جلسه انجمن داخلي آن، يک ايده جذاب مطرح شد كه مخالفان زيادي داشت؛ ولي عده

به سمت كره ماه، همراه چند مسافر در داخل آن بود. اين كار  ايده، پرتاب كردن يک گلوله آلومينيومي از يک توپ بسيار قوي
 ترتيب اين طرح رنگ و بوي واقعيت به خود گرفت و... . داد و بدين سازي اين باشگاه و اعضاي آن را نشان مي قدرت اسلحه

 

  9786009835539: شابک رقعي. ص.132 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي سفر به مركز زمين.. ورن، ژول. 135
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات كالسيک، داستانكلمات كليدي: 

هاي گدازه به  است. او معتقد است كه برخي داالن« هاردويگ»داستان اين رمان درباره پروفسور آلماني به نام  معرفي كتاب:
« ايسلند»هاست، از آتشفشاني در  كه راهنماي آن« هانس»و « اكسل»اش،  روند. او به همراه برادرزاده ميسمت مركز زمين 

شوند تا اينکه درنهايت در  روند و با ماجراهاي متعددي، مانند حيوانات ماقبل تاريخ و خطرهاي طبيعي مواجه مي پايين مي
 دند.گر دوباره به سطح زمين بازمي« ايتاليا»شهري در جنوب 

 

  9786009704330: شابک رقعي. ص.98 .1396. پنگوئن: تهران. احمد جالل آل سوتفاهم.. كامو، آلبر. 136
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ها، ادبيات ملل انواع ادبي، نمايشنامهكلمات كليدي: 

اي كه دو زن آن را اداره  دهد؛ مسافرخانه رخ مي« چکسلواكي»اي در قلب  مسافرخانهداستان اين نمايشنامه در  معرفي كتاب:
آيد؛ اما مادر  نام دارد. برادر مارتا پس از بيست سال دوري از خانه، به مسافرخانه مي« مارتا»كنند، مادري پير با دخترش كه  مي

كند. مادر و دختر قصد دارند به مرد دارو بدهند و او را در  يشناسند. به همين علت، او هويتش را آشکار نم و خواهرش او را نمي
 درياچه غرق كنند و ثروتش را به دست بياورند و... .



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 41  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009817344: شابک رقعي. ص.154 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي سيذارتا.. هسه، هرمان. 137
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شناسي دين هاي بلند، روان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

هاي پدر و فرهيختگان  دارد كه با هم به درس« گوويندا»پسر يک برهمن است و دوستي به نام « سيذارتا» معرفي كتاب:
، دهند. پدر از اينکه پسرش ولع يادگيري دارد، بسيار خشنود است و وجود مادر مملو از عشق به سيذارتا. دوستش گوش مي

برد كه آموزش كافي نيست و   او پي مي. كند گوويندا هم رفتار و افکار واالي او را دوست دارد؛ اما سيذارتا احساس رضايت نمي
شوند و به رياضت « شمن»گيرند كه از خانه پدري بروند و  وجو كند؛ بنابراين، با دوستش تصميم مي بايد خودش جست

 بپردازند.

 

: شابک رقعي. ص.112 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. سيمرغ پدر بزرگ من بود. سرمشقي، فاطمه. 138
9789643898977  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  داستان، محيط زيست، نوجوانانكلمات كليدي: 
دهد كه مرغ عشقش مرده است. پرستو در كمال ناباوري  ، تلفني به او خبر مي«پرستو»، دخترخاله «سارک» معرفي كتاب:

كند؛ ولي اين دو مرغ عشق را به سارک و  هايش را آزاد مي پرنده شود كه مرغ عشق او نيز مرده است! پدربزرگ همه  متوجه مي
؛ اما همين كه هر دو را با ها را در باغچه دفن كنند عشق خواهند مرغ ها مي اند! آن  دهد و حاال هر دو در يک زمان مرده پرستو مي

داند  كس نمي روند! مثل پدربزرگ كه چند روز است رفته است و هيچ كنند و مي ها پرواز مي عشق گذارند، مرغ هم در چاله مي
 هايشان را پيدا كنند؟ پدربزرگ كجا رفته است؟ توانند پرنده ها مي كجا! آيا بچه

 

  9786008145349: شابک رقعي. ص.184 .1396. شهرستان ادب: تهران. ها شاخ دماغي. عذرا موسوي، سيده. 139
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

تر و دلبازتر. حاال سهيل اتاق خودش  بزرگاي  اند، خانه مکان كرده تازه به آپارتمان جديدي نقل« سهيل»خانواده  معرفي كتاب:
اش را پيدا  را دارد و مجبور نيست با دو برادر بازيگوشش در يک اتاق باشد. سهيل با پدرش كلي گشته است تا تخت مورد عالقه

شود  ر ميكند و كلي پوستر بازيکنان فوتبال را به در و ديوار و كمدش زده و تازه در حال لذت بردن از اتاقش است كه مجبو
روند و دخترشان به  اش براي درمان خاله به خارج از كشور مي اش كند! چرا؟ چون خاله و شوهرخاله اتاقش را تقديم دخترخاله

 آيد؛ ولي اين تازه اول ماجراست! ها مي خانه آن

 

: شابک رقعي. ص.220 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي شازده كوچولو.. ري، آنتوان دوسنت اگزوپه. 140
9786009835577  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي تخيلي، نوجوانان هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
آيد. خلبان در كوير،  به علت نقص فني در صحراي آفريقا فرود مي« سنت اگزوپري»هواپيماي  1935در سال  معرفي كتاب:

هاي ديگر، ديار خود را ترک  كند، براي كشف سياره شود. پسرک كه در سياره دوردستي زندگي مي با پسر كوچکي آشنا مي
« سوررئاليستي»به شيوه   اين داستان. گويد كه دل در گرو عشق او دارد و... كرده است. او براي خلبان، از گُلِ رُز ِمحبوبش مي

 كند. سفه خود را از هستي و عشق بيان مينوشته شده است و نويسنده در آن فل



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 42  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009704378: شابک رقعي. ص.162 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي شاهزاده و گدا.. تواين، مارک. 141
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

آيند كه از نظر ظاهر  ، دو پسر در دو خانواده كامالً متفاوت به دنيا مي«لندن»در قرن شانزدهم، در شهر  معرفي كتاب:
ها بعد، در نوجواني  صددرصد شبيه هم هستند؛ اما يکي شاهزاده است و ديگري پسري فقير كه به نان شبش محتاج است. سال

شود كه هر يک زندگي  جايي باعث مي ان را با هم عوض كنند. اين جابهگيرند جايش شوند و تصميم مي رو مي اين دو با هم روبه
 ديگري را تجربه كند و... .

 

  9786006960999: شابک رقعي. ص.312 .1397. آشنايي: تهران. زده هاي يخ شكوفه. رضواني، علي. 142
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

دختري است كه قبل از تولد، پدرش را از « ژاله»اين رمان مضموني از فرهنگ اصيل و بومي مردم شمال است.  معرفي كتاب:
است. ژاله  دهد. مردم روستا معتقدند كه ژاله، دختري بدقدم و نحس است و اوست كه براي خانواده مصيبت آورده دست مي
خانواده بهتر   شدن ژاله وضع مالي شود. با بزرگ تر مي ها ندارد و هر روز افسرده شنود؛ اما پاسخي براي آن ها را مي اين حرف

 در طول داستان به خرافات و تعصبات خشک انتقاد شده است.. شود و... مي

 

  9786006960876: شابک رقعي. ص.168 .1397. آشنايي: تهران. شميم باران. سويزي، مهرانگيز. 143
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

 ، ازدواج كند.«احمد»از دنيا رفته است و حاال مادرش قصد دارد با مردي به نام « باران»چند سال است كه پدر  معرفي كتاب:
آورد.  كند قرار است احمد جاي پدرش را بگيرد؛ اما احمد هر طور شده، دل باران را به دست مي باران مخالف است و فکر مي

كند.  داند، مخالفت مي خواهند بعد از ازدواج همراه باران، از ايران بروند؛ اما پدربزرگ باران كه او را يادگار پسرش مي ها مي آن
 داند بدون مادرش چگونه با زندگي كنار بيايد. تواند زندگي كند، از طرفي باران هم نمي دخترش نميمادر باران بدون تنها 

 

  9789640815434: شابک رقعي. ص.104 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. صد روز كما. نجفي، ابراهيم. 144
  آموز/ هنرجو دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها، جنگ نامه خاطره نويسي، سرگذشتكلمات كليدي: 

روي اربعين  با استفاده از دفتر خاطرات او نوشته است. از پياده« محسن حُججي»اين كتاب را يکي از دوستان  معرفي كتاب:
در پادگان به كند. از زماني كه به خاطر داشتن كتاب  كه محسن علمدار كاروان است و هنگامي كه داعش او را دستگير مي

شايان ذكر است كه . سازند و... مي« زرد چاه»شود، از حمامي كه او با دوستانش براي روستاييان  دفتر فرمانده احضار مي
 نامه محسن در پايان كتاب آورده شده است. وصيت



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 43  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786004132473: شابک رقعي. ص.124 .1396. محراب قلم: تهران. ليال عليخاني صورت زخمي.. كلود مورلوا، ژان. 145
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

، «الگوپيل»اي دورافتاده، به نام  اش در دهکده اين داستان درباره پسر نوجواني است كه به تازگي همراه خانواده معرفي كتاب:
ها نيست. قهرمان  ترين اثري از ساكنان آن هايي شيک دارد؛ اما كوچک اي كه خانه اي وياليي ساكن شده است، دهکده خانهدر 

يابد. او در دهکده  اش ادامه مي شود و تا زير چانه داستان روي صورتش جاي زخمي دارد كه از زير چشم راستش شروع مي
هاي مردم باشد. شبي كه  زند، بدون آنکه نگران نگاه ه آزادي با مادرش قدم ميآيد، ب الگوپيل كه به نظر خالي از سکنه مي

ترساند. شايد  كند، او را مي ها، صداي سگي كه به شدت پارس مي رود، جلوي در ورودي يکي از خانه پسرک براي قدم زدن مي
 بيند! آيد، سگي نمي هم پسرک خياالتي شده است! چون وقتي پدرش به كمک او مي

 

  9786008445319: شابک رقعي. ص.300 .1396. درج سخن: بجنورد. عصاي جنگلبان. علمي، فرخ محمد. 146
  معلممخاطب: 

  هاي بلند محيط زيست، خاطره نويسي، داستانكلمات كليدي: 
گويد  سخن ميكند، عصايي كه به نمايندگي از درختان  وگو مي نويسنده در قالب داستان، با عصايي چوبين گفت معرفي كتاب:

زنند.  تا تلنگري بر مسئوليت اجتماعي از يادرفته شهرونداني باشد كه گاه ناخواسته و ندانسته به طبيعت و جنگل آسيب مي
به « بجنورد»سال جنگلبان بوده و اكنون بازنشسته شده است، به پاركي در شش كيلومتري جاده  40راوي كه خود نزديک 

هاي الزم براي استفاده  هدف از اين داستان، ارائه آموزش. دهد و... رود و به سخنان اقاقيايي جوان گوش مي مي« اسفراين»
 صحيح بازديدكنندگان از طبيعت و حفظ سالمت گياهان است.

 

: شابک وزيري. ص.714 .1396. گل آذين: تهران. سعيد جوزي فاوست.. گوته، يوهان ولفگانگ فون. 147
9789647703888  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ادبيات ملل، انواع ادبي، نمايشنامهكلمات كليدي: 
نماي تفکرات گوته از سنين جواني تا  آن را آئينه تمام توان است و مي« گوته»، شاهکار «فاوست»نمايشنامه  معرفي كتاب:

هاي حقيقي نيز  هاي آلماني دارد و بعضاً با شخصيت اش دانست. شخصيت فاوست ريشه در افسانه هاي پاياني زندگي سال
يادي كه در يابد؛ اما به دليل ابهامات بسيار ز تركيب شده است. فاوست دانشمندي است كه به سطح بااليي از دانش دست مي

كند تا در ازاي آن  رسد. به همين دليل، روحش را به شيطان واگذار مي بيند، نااميد است و به شادي واقعي نمي دانش خود مي
 پايان به دست آورد. شادماني و لذت دنيوي را به همراه دانش بي

 

: شابک رقعي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شقايق قندهاري فراري.. گري، كيت. 148
9789640816295  

  دهم، يازدهم، دوازدهم آموز دانشمخاطب: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

« ليورپول»خواهد نزد برادرش برود و با او در  از دعواهاي پدر و مادرش خسته شده است. او مي« جيسون» معرفي كتاب:
پزشکي  ، گفته است كه به دندان«بن»رود و منتظر است تا قطار برسد. او به دوستش،  ايستگاه قطار ميزندگي كند. جيسون به 

كند كه او را با  برخورد مي« جَم»رود و اميدوار است او هم سر كالس همين را گفته باشد. جيسون در قطار با پسري به نام  مي
 . .كند و..  آشنا مي« فراري»دنياي پر رمز و راز افراد 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 44  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786008145943: شابک رقعي. ص.56 .1397. شهرستان ادب: تهران. قرار مهنا. كفاش، مهدي. 149
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، جنگ ها هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

سوريه آمده بود و در ساختماني نزديک حرم حضرت زينب)س(، به « سيدجواد»با هماهنگي حاج « ابوفاضل» معرفي كتاب:
كرد. او از سيدجواد خواسته بود او را جايي بفرستد  مستقر شده بود؛ اما به جز نگهباني باالي همان ساختمان، كار ديگري نمي

« ادلب»سوريه بود، سه بار به تيرانداز بود. ابوفاضل در دو سه سالي كه در  كه بتواند از تخصصش استفاده كند؛ چون او يک تک
را حفظ كرده بود تا مردم عادي و غيرنظاميان، بتوانند « المسطومه سيطره»و « المسطومه تل»رفته بود. ارتش به زحمت منطقه 

 نشيني كنند؛ اما.... از آنجا خارج شوند و حاال دستور رسيده بود بايد از آنجا عقب

 

: شابک وزيري. ص.112 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. قصه زندگي من. نادري، شرمين. 150
9786000106676  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه ادبيات كودک و نوجوان، افسانه، داستانكلمات كليدي: 
المللي كانون پرورش  ، در جشنواره بين«قصه زندگي من»هاي مسابقه  هاي اين كتاب سي نمونه از قصه داستان معرفي كتاب:

ها، روايت تلخ و شيريني است از  اند. اين داستان ها بازنويسي شده داري به اصل قصه فکري كودكان و نوجوانان است كه با امانت
، و «ستاره دريايي»، «شدهپسر گم»، «آن روز صبح»، «آبروي انار»هاي پير و جوان، زن و مرد و دختر و پسر اين سرزمين.  قصه

هاست. داستان اول درباره پسر كوچکي است كه هنگام چيدن انار در باغ پدرش، مچ  ، نام بعضي از اين داستان«مسافر كوچولو»
 گيرد و... . اي انار مي يکي از كارگرها را موقع دزديدن جعبه

 

: شابک رقعي. ص.328 .1397. قدياني: تهران. قديانيسارا  جاده طاليي.: هاي جزيره قصه. مونتگمري، ال.ام. 151
9786000803001  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كند.  قهرمانان داستان سرگرم ميها و ماجراجويي  گو، خواننده را با بازي اين كتاب در ادامه كتاب دختر قصه معرفي كتاب:

ها در جلد دوم وارد مرحله جديدي از  هايش زندگي كند. شخصيت رود تا با خاله مي« آونلي»بعد از مرگ مادرش به « سارا»
 شوند. تر مي زندگي شده و به دنياي بزرگسالي نزديک

 

: شابک رقعي. ص.376 .1397. قدياني: تهران. سارا قدياني گو. دختر قصه: هاي جزيره قصه. مونتگمري، ال.ام. 152
9786002519283  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
مدتي به خانه  براي« فيليکس»شود. او همراه برادرش  نقل مي« بورلي كينگ»ماجراهاي اين كتاب از زبان  معرفي كتاب:

سارا »اي به نام  ، همسايه«پيتر»، كارگري به نام «سيسيلي»، «فيليسيتي»، «دن»هايشان،  بازي عموزاده روند و هم عمويشان مي
هاي جالبي از خاندان كينگ  گوست كه داستان شوند. سارا استنلي همان دختر قصه مي« سارا استنلي»اي به نام  زاده و عمه« ري

 ند.ك را تعريف مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 45  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786003940604: شابک رقعي. ص.96 .1396. گوهر انديشه: تهران. هاي شب قصه. بازاري، زهرا. 153
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه، پند و اندرز ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

آهنگر »، «نذر پادشاه»، «كينه شتري»، «سفالگر و تاجر»كوتاه است. هاي  اي از داستان كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
درباره سفالگر زحمتکشي است كه « سفالگر و تاجر»هاست. داستان  ، نام برخي از اين داستان«چوپان طمعکار»و « مهربان

دهد. سفالگر به قاضي  يدهد؛ اما موقع تحويل ظروف، دستمزد سفالگر را كامل نم تاجري مقدار زيادي ظرف به او سفارش مي
شوند فرد ديگري را جايگزين  بيند و مردم مجبور مي ، چوپان قديمي روستا آسيب مي«چوپان طمعکار»در . برد و... شکايت مي

 اي ندارد و... . او كنند؛ اما مرد جوان هيچ تجربه

 

  9786009704361: شابک رقعي. ص.92 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي كاراگاه تام ساير.. تواين، مارک. 154
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

دوست دارند به كشورهاي ديگر بروند، جاهايي كه چيزهاي عجيب و غريب و « فين هاكلبري»و « ساير تام» معرفي كتاب:
دهند. حاال قرار است آن دو به  توانند اين كار را انجام دهند؛ بنابراين به كمتر از آن رضايت مي ها نمي ؛ ولي آنمرموز وجود دارد

بروند و مشکلي را كه براي او به وجود آمده است، حل كنند. وقتي پسرها سوار كشتي « آركانزا»در « سالي»خانه خاله 
ساير هميشه  كند. براي تام آيد و هميشه درِ اتاقش را قفل مي قش بيرون نميشوند كه از اتا شوند، متوجه مرد مرموزي مي مي

 اين جور چيزها جالب است. او عاشق معماست.

 

  9786009855445: شابک رقعي. ص.244 .1396. پنگوئن: تهران. سعيد مسيحا كالوكائين.. بويه، كارين. 155
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي سياسي هاي بلند، نظام ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

شيميداني است كه در اسارت، كتابش « لئو كال»اي ترسناک است.  اين كتاب روايتي علمي ـــ تخيلي از آينده معرفي كتاب:
بخش و پناه مردمش  بايد رهاييكشد كه  اي را به تصوير مي نويسد. او جامعه اي داشته باشد، مي را به اميد اينکه روزي خواننده

اش، به اسارتگاهي براي شهروندانش مبدل شده  گرايانه ها و قوانين تماميت از گزند دشمن در كمين نشسته باشد؛ اما با مرزبندي
است و روح مردمش را به سخره كشيده است. لئو دارويي كشف كرده است كه با تزريق آن، فرد، رازهاي پنهانش را فاش 

 ها افشا شده و نظام قادر است دشمنانش را شناسايي كند. به اين وسيله، دگرانديشي كند و مي

 

: شابک رقعي. ص.88 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. كشتي سيراف. اكبر وااليي، علي. 156
9789640816219  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
پيوندد.  گويد به حقيقت مي است و مرد ناشناسي كه هر چه مي« سيراف»اي به نام  اين داستان درباره كشتي معرفي كتاب:

مهار كنند و از او توانند كشتي را  دهند كه ديگر نمي شود. ملوانان به ناخدا خبر مي هاي آتش كشيده مي كشتي به طرف شعله
هاي ناخدا و اميد دادن  دهند. حرف خواهند كشتي را غرق كند؛ چراكه غرق شدن در آب را به سوختن در آتش ترجيح مي مي

گويد مطمئن باشيد كه هيچ اتفاقي براي كشتي  آيد و مي داند چه كند. ناگهان مرد ناشناس جلو مي نتيجه است. ناخدا نمي او بي
برند؛ اما چطور؟ اين  طور كه مرد ناشناس گفته بود، كشتي و ساكنانش جان سالم به در مي مه داستان، همانافتد! در ادا نمي

 مرد ناشناس كيست؟



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 46  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 وزيري. ص.200 .1396. افق: تهران. پناه سحرالسادات رخصت باد در بيدزار.: كلكسيون كالسيک. گراهام، كِنِت. 157

  9786003533493: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي حيوانات رمان، ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

اهميت دادن به دوستي، ازخودگذشتگي و احساس مسئوليت در برابر ديگران موضوع رمان حاضر است.  معرفي كتاب:
ا را تصوير كرده و در اين راه از فضاهاي سمبليک و فانتزي كمک نويسنده با استفاده از شخصيتهاي حيوانات زندگي انسانه

 گرفته است.

 

: شابک وزيري. ص.336 .1396. افق: تهران. پور ثمين نبي سفر به مركز زمين.: كلكسيون كالسيک. ورن، ژول. 158
9786003533530  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  رمان، ادبيات خارجي، ادبيات نوجوانان، ادبيات كالسيکكلمات كليدي: 
هاي آتشفشاني، به مركز  است كه باور دارد برخي از داالن "اوتو ليدانبراک"رمان درباره پروفسوري آلماني به نام  معرفي كتاب:

كه راهنماي راه آن هاست، به  "هانس"به نام و مردي  "اكسل"زمين راه دارند. به اين ترتيب پروفسور با همراهي برادرزاده اش 
روند و با حوادث و اتفاقات زيادي روبه رو  رود. اين گروه سه نفره از دهانه آتشفشاني در ايسلند پايين مي سمت مركز زمين مي

 نبراک است.شوند؛ از جمله مواجهه با حيوانات ماقبل تاريخ و.... راوي اتفاقات رمان، اكسل برادرزاده پروفسور ليدا مي

 

  9789643379926: شابک جيبي. ص.176 .1397. كتاب نيستان: تهران. هاي ناراضي كلوپ آدم. زرنگار، شتيال. 159
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

عکس »، «هاي ناراضي كلوپ آدم»، «كافه ستاره»هاي  اين كتاب حاوي چهار داستان كوتاه است، به نام معرفي كتاب:
است. او ده سالي است كه در تهران زندگي « سعيد»درباره مرد جواني به نام « كافه ستاره»داستان «. فرصت»و « خانوادگي

سالگي، روياهايش را فراموش كرده است و  28د؛ اما حاال در سن كند و معتقد است بايد در تهران بماند تا به روياهايش برس مي
اي نياز دارد تا دوباره سرحال و قبراق شود تا اينکه همسر دوستش، براي ازدواج،  احساس پيرمردها را دارد. او به اميد تازه

آيد؛  . سعيد خيلي از مريم خوشش ميگذارند ها در كافه ستاره با هم قرار مي كند. آن را به او معرفي مي« مريم»دختري به نام 
 اما... .

 

: شابک رقعي. ص.108 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. كوه. مولوي، ريحانه. 160
9786229501238  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، آداب و رسوم، زن داستانكلمات كليدي: 
كند و در خالل سفر، آرام  پردازد كه سفري را آغاز مي اين رمان از زاويه ديد راوي به بخشي از زندگي زني مي كتاب:معرفي 

سازد. همچنين راوي در طول اين  هاي زنانه كه ناشي از عدم تطبيق با شرايط زندگي است، آشنا مي آرام مخاطب را با دلتنگي
 و عقايد آلوده به خرافات دارد. ها داستان همواره نگاهي نقادانه به سنت



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 47  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1396. شهر قلم: تهران. منوچهر اكبرلو ايلياد.: هاي جهان گفتگو با مشهورترين داستان. اولم استيد، كاتلين. 161

  9786003202375: شابک رقعي. ص.122
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ها ادبيات ملل، اقتباسافسانه، كلمات كليدي: 

، برادر «آگاممنون»دزدد. پادشاه  را مي« منالئوس»، همسر زيباروي «هلن»، «تروا»پسرِ شاه « پاريس» معرفي كتاب:
ترين فرماندهان آگاممنون  ها را تنبيه كند. شجاع كند تا انتقام برادرش را بگيرد و تروايي منالئوس، جنگي را عليه تروا آغاز مي

جنگد؛ ولي  نام دارد، حدود نُه سال با ارتش تروا مي« آخايوس»كنند. اين ارتش بزرگ كه  اين جنگ همراهي مياو را در 
 تواند تروا را شکست دهد تا اينکه... . نمي

 

 .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع تام ساير.: هاي جهان گفتگو با مشهورترين داستان. وود سايد، مارتين. 162

  9786003202320: شابک رقعي. ص.114
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ها، كودک و نوجوان ادبيات ملل، اقتباسكلمات كليدي: 

به دنيا آمده و بزرگ شده « پي سي سي مي»است كه كنارِ رود « تام ساير»اين رمان شرح زندگي نوجواني به نام  معرفي كتاب:
سن و  كند و از مدرسه و كار متنفر است. او در حسرت زندگي پسري ولگرد و هم اش زندگي مي است و با عمه است. تام يتيم
ها به  گيرند دزد دريايي شوند. در اين مسير آن است. او و دوست جديدش، هاكلبري، تصميم مي« فين هاكلبري»سالش به نام 

 شوند. مي اي برند و درگير اتفاقات تازه رازهاي وحشتناكي پي مي

 

 .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع گوژپشت نتردام.: هاي جهان گفتگو با مشهورترين داستان. مک فادن، ديانا. 163
  9786003202191: شابک رقعي. ص.122

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  و نوجوانهاي بلند، كودک  ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كند به كمک  شده است. او سعي مي« اسمرالدا»، معاون اسقف، عاشق دختري كولي به نام «كلودفرولو» معرفي كتاب:

زن كليسا كه قوزي بزرگ روي پشتش دارد و بسيار بدشکل است، اسمرالدا را بدزدد. اين دزدي با دخالت  ، ناقوس«كازيمودو»
زنند،  شود. هنگامي كه در ميدان اصلي شهر كازيمودو را شالق مي يمودو دستگير ميماند و كاز ناكام مي« فوبوس»كاپيتان 

كه اسمرالدا به  شود كه كازيمودو عاشق او شود. درحالي دهد. اين كار او باعث مي اسمرالدا كه قلبي مهربان دارد، به او آب مي
 فوبوس دل بسته است و... .

 

 ص.116 .1396. شهر قلم: تهران. محمد قصاع فين. هاكلبري: هاي جهان داستانگفتگو با مشهورترين . هو، اليور. 164

  9786003202207: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها، نوجوانان ادبيات ملل، اقتباسكلمات كليدي: 

هايي را كه دزدان  ، پول«تام»است كه با دوستش، « هاک»سرپرست، به نام  داستان اين كتاب درباره پسري بي معرفي كتاب:
گذارد و زني تنها، هاک را به  ها در بانک مي ها را براي بچه شوند. قاضي شهر، پول كنند و ثروتمند مي اند، پيدا مي پنهان كرده

و كله پدر هاک پيدا رود؛ ولي سر  پذيرد. حاال هاک اتاقي مخصوص به خودش دارد و به مدرسه مي عنوان پسرخوانده مي
برد. چه سرنوشتي در انتظار هاک  اي در اعماق جنگل مي دزدد و به كلبه خواهد. او هاک را مي هاي هاک را مي شود. او پول مي

 است؟



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 48  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.112 .1397. قدياني: تهران. دو عاشقانه از تركمن صحرا: جمال گل. جي، عبدالرحمن ديه. 165
9786000803728  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي فارسي، مهاجرت، ادبيات نوجوانان داستانكلمات كليدي: 
بار دعواي مفصلي  ها يک شود. آن كه يک افغان است، دوست مي« آباي»با « قهرمان»در ساندويچي آقا « ايليار» معرفي كتاب:

شود؛ اما ايران  ، مي«جمال گل»شوند. ايليار عاشق خواهر آباي،  دوستان صميمي ميكنند؛ ولي از آن به بعد، تبديل به  مي
ميرد و در بندر تركمن دفن مي شود. پدر  كنند. برادرش مي ها به ناچار از ايران كوچ مي كند. پس آن ها را بيرون مي افغاني

بعد از نُه سال انتظار، با يک روستايي « جمال گل»ند؛ ولي ك ها را پيدا مي ميرد. دَه سال بعد، ايليار آن كند و او هم مي سکته مي
 قزاق ازدواج كرده و... .

 

  9789643899226: شابک رقعي. ص.40 .1396. شركت انتشارات فني ايران: تهران. گلوله و پلنگ. رجبي، مهدي. 166
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي اجتماعي، ادبيات نوجوانان محيط زيست، داستانكلمات كليدي: 

دهد و راويان قصه،  رويه پلنگ ايراني است. وقايع داستان در زمان قاجار رخ مي اين داستان درباره شکار بي معرفي كتاب:
، «ميرزا مقوا»برود. تواند به شکار  گلوله و پلنگ و شکارچي هستند. شاه كه خيلي شکار كردن را دوست دارد، بيمار است و نمي

شايان . خواهد تا پلنگي شکار كرده و نزد شاه بياورد و پاداش بگيرد... كه شکارچي قابلي است، مي« بيگ رجب»وزير شاه، از 
ها به مشکالت محيط زيستي ايران اشاره شده و  هاي سبز قرار دارد؛ در اين كتاب ذكر است كه اين كتاب در زُمره كتاب

 شود. با آن ذكر مي راهکارهاي مقابله

 

: شابک جيبي. ص.240 .1397. كتاب نيستان: تهران. دانند گنامينوها قدر آدم را نمي. راهي، مريم. 167
9789643379896  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 
اند. معلم اين كالس، حاضر نيست به مدرسه برود و  ، معرفي شده«انتخاب»چهار نوجوان براي شركت در كالس  كتاب:معرفي 

كدام او را  ها خانه دارد؛ ولي هيچ قبول كرده است كه فقط به اين چهار نفر درس بدهد! معلمي كه در همسايگي بچه
دهد، انتخاب درسي است كه  لسه اول كالس، آقاي معلم توضيح ميدانند درس انتخاب چيست. ج كدام نمي شناسند و هيچ نمي

گويد و اينکه شيطان سوگند  دهد چشم و گوشمان را باز كنيم. او درباره آفرينش انسان و نافرماني شيطان مي به ما ياد مي
 خورده است فرزندان انسان را فريب دهد و... .

 

  9786004622073: شابک رقعي. ص.152 .1397. پرتقال: تهران. مرجان حميدي النه كاغذي.. آپل، كنت. 168
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

بيند. خوابي  عجيبي ميزند، دوباره خواب  بيند. شبي كه زنبور نيشش مي هاي جالبي مي هميشه خواب« استيو» معرفي كتاب:
كند،  اش صحبت مي بيند كه درباره برادر تازه متولدشده شود حالش بهتر شود. او در خواب ملکه زنبورها را مي كه باعث مي

تواند به نوزاد كمک كرده و مشکل ژنتيکي  گويد كه مي كند. ملکه زنبورها به استيو مي برادري كه با مرگ دست و پنجه نرم مي
 داند كي قرار است اين كار انجام شود. ف كند. استيو خوشحال و اميدوار است؛ اما نمياو را برطر



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 49  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.160 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. لبخندي براي سوفيا. مرزوقي، محمدرضا. 169

  9786000105655: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي عاشقانه هاي بلند، داستان ادبيات داستاني، داستانكلمات كليدي: 

كه كاميون دار هستند،  "صابر"و عمو  "رضا"، شخصيت هاي نوجوان داستان همراه دايي "حميد"و  "جمشيد" معرفي كتاب:
حين يک كشتي حاوي صدها مي خواهند يک محموله گندم را از بندر پهلوي)سابق( به تهران قحطي زده ببرند. در همين 

لهستاني اسير در سيبري در بندر لنگر مي اندازد و مقامات محلي الزام مي كنند كه اسرا هم روي بار گندم سوار شوند تا از 
آشنا مي شود و  "سوفيا"طريق تهران به لهستان برگردانده شوند. در اين بين شخصيت داستان با دختر نوجوان لهستاني به نام 

عاطفي بين آن ها شکل مي گيرد. سر انجام بعد از ماجراها و تعليق هاي گوناگون و در ضمن مروري بر روزهاي پر  رابطه اي
 آشوب به قدرت رسيدن رضا خان مير پنج، اسرا و بار گندم به تهران مي رسند و ....

 

 ص.182 .1397. مدرسه برهان مؤسسه فرهنگي: تهران. هاي شيرين لطيفه: هاي زير خاكي لطيفه. رضا لبش، علي. 170

  9789640814840: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، طنز، لطيفه، كودک و نوجوانكلمات كليدي: 

هاي مختلف مردم  گروهها و  هاي طايفه است كه شامل لطيفه« الطوائف لطائف»اين كتاب اقتباسي از كتاب  معرفي كتاب:
، «پول زور بده»، «مرد چشم سفيد»طبعي پيامبر )ص( و امامان )ع( نيز نقل شده است.  هايي از شوخ شود؛ حتي لطيفه مي

 هاست. ، نام برخي از اين لطيفه«سر بريده»و « حرف حق»، «قربون آدم چيز فهم»

 

: شابک رقعي. ص.124 .1397. محراب قلم: تهران. تاجدينيسيمين  هاي استريت. ماه بر فراز. بابيت، ناتالي. 171
9786004131513  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كند. روزهاي  مادربزرگش زندگي ميپدر و مادرش را در سانحه رانندگي از دست داده است و با « جو كازيمير» معرفي كتاب:

بروند؛ اما جو مجبور « ميدويل»در شهر « مايرا»گيرد به خانه عمه  پاياني مدرسه است و شروع تابستان و مادربزرگ تصميم مي
« بُلد روال»شکند! از طرفي در شهر ميدويل، آقاي  خورد و لگنش مي شود تنها به اين سفر برود؛ چون مادربزرگ زمين مي مي

گيرد جو را به  دهد، آقاي بُلد روال تصميم مي كند كه بسيار ثروتمند است. با اتفاقاتي كه در طول داستان رخ مي ندگي ميز
 فرزندخواندگي قبول كند؛ اما اين كار يک شرط دارد!

 

  9789643379421: شابک رقعي. ص.124 .1397. كتاب نيستان: تهران. ماه را نشانه بگير. زاده، ژيال تقي. 172
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

بود، « كوه سري»كه از روستاي « قاسم چگيني»دادند؛ اما به  ، به روستاهاي ديگر دختر نمي«آبگرمک»روستاي  معرفي كتاب:
دار نشدند، حرف  دار بود و كار برايش عار نبود. بعد از يک سال، وقتي قاسم و عروسش بچهنه نگفتند. قاسم جواني كاري و آبرو

كرد و به دنبال كاري بهتر  اش را برداشت و به شهر رفت. در هر شهري چند ماهي كار مي ها شروع شد. قاسم خانواده و حديث
دادند. قاسم رفت و  علت گرماي هوا، پول خوبي ميرفتند. به سفارش شخصي، به شهرهاي جنوب رفت. به  به شهر ديگري مي

 ديگر خبري از او نشد و... .



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 50  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789643379582: شابک رقعي. ص.352 .1397. كتاب نيستان: تهران. مثل شيشه مثل سفال. فرجاد امين، نرگس. 173
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان فارسي، داستانهاي  داستانكلمات كليدي: 

دانست  شده بودند و پونه نمي ، در عرض چند ثانيه، با ورود فردي مسلح به طالفروشي، كشته «پونه»پدر و برادر  معرفي كتاب:
ها چگونه زندگي كند؛ اما چندوقتي بود كه آرامشش را به دست آورده بود. از آن طرف، مادر حنيف به او سفارش  بدون آن

كرده بود كه سرِ وقت خانه باشد تا بدقول نشوند. آن روز قرار بود به خواستگاري بروند؛ اما سرِ دو راهي، وقتي حنيف از 
بيند، انسان  اي كه دو سال است در خواب مي كرد كه حوري  فروشي بيرون آمد، با پونه چشم در چشم شد و باور نمي شيريني

 ايستاده است! و... . رويش اكنون روبه باشد. انساني كه هم

 

: شابک رقعي. ص.232 .1396. شهرستان ادب: تهران. عطر عربي: مجموعه داستان گروهي. زنوزي جاللي، فيروز. 174
9786008145608  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي فارسي، ادبيات نوجوانان هاي كوتاه، داستان داستانكلمات كليدي: 
، «ليال»كتاب حاضر حاوي چهارده داستان درباره زندگي مدافعان حرم است در ميدان جنگ و بيرون از آن.  معرفي كتاب:

هاست. داستان آخر درباره زن جواني  ، نام برخي از اين داستان«عطر عربي»و « گشته گم»، «من داعشي نيستم»، «قهر حلب»
شود كه در سوريه بوده است. زن جوان عصباني و  رفته است؛ اما متوجه مي« الكرب»، به «مصطفي»كند شوهرش،   است فکر مي

پيوندد  هاي او به حقيقت مي نگران است از دروغي كه شوهرش به او گفته و از اينکه مبادا او را از دست بدهد و سرانجام نگراني
 و... .

 

: شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران. گودال اسماعيلي: مجموعه داستان. علي، علي شاه. 175
9786008145448  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان جنگ ايران و عراق، داستانكلمات كليدي: 
، «قرار مالقات»است. ها درباره جنگ و مسائل مذهبي  كتاب حاضر حاوي چهار داستان كوتاه است. داستان معرفي كتاب:

هاست. داستان آخر درباره گودالي در مناطق جنگي است كه هر سال  ، نام اين داستان«گودال اسماعيلي»و « سفارش»، «كوچ»
سال و  گويي كه بين سه مرد جوان، ميان و گيرند. در طول داستان با گفت تأثير قرار مي روند و تحت افراد زيادي به ديدن آن مي

شود كه اولين نفري كه به اين گودال رفته، چه كسي بوده است و چرا نامش را اسماعيلي  شود، مشخص مي بدل ميپير، رد و 
 اند. گذاشته

 

  9786008145387: شابک رقعي. ص.240 .1396. شهرستان ادب: تهران. ابدي: مدرسه رمان. صفري، مهدي. 176
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

، هر سال، «امين»شود. آقاي داماد،  تازه وارد دانشگاه شده است كه بساط نامزدي خواهرش پهن مي« اميرعلي» معرفي كتاب:
گيرد و ماجرا تا جايي پيش  به كربال باال مياي كه دو خانواده جمع هستند، بحث رفتن  رود. در مهماني چندبار به كربال مي

خواهد مخفيانه و شبانه  امين مي. شود... جا نرفته است، همسفر امين مي رود كه اميرعلي كه تا به حال بدون پدر و مادر هيچ مي
بيند،  ين را ميكه ماش با چند نفر از دوستانش به كاظمين برود و فردا صبح برگردد. اميرعلي قصد رفتن ندارد؛ اما هنگامي

ها آمده است؛ ولي دست سرنوشت او را به داخل  كند كه براي بدرقه آن رود و وانمود مي شود. او تا دم در ماشين مي كنجکاو مي
 شود؛ سپس... . ها مي كشد و همراه آن ماشين مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 51  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.240 .1396. شهرستان ادب: تهران. آوازهاي روسي: مدرسه رمان. مدقق، احمد. 177
9786008145394  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
هاي تباه شده و اميدهايي است كه همواره يأس به همراه دارد. داستان در افغانستان و  اين داستانِ دوستي معرفي كتاب:

است. او جواني ثروتمند « يعقوب»دهد. اسم شخصيت اصلي رمان  هاي مختلف مردمي عليه شوروي رخ مي ران مبارزات گروهدو
خواندن باشد؛ اما روند  كند هم از جنگ، هم از خانواده دور بماند و سرگرم عاليق خود و درس است و عاشق كه سعي مي

شود؛ اما اضطراب وجودي و جاي زخم عشق در  اندازد و مرد رزم مي به شانه ميكند. او سالح  حوادث، پاي او را به جنگ باز مي
 وقت منتظر است تا شايد باد خبري از معشوق بياورد. جا و همه تمام داستان پيداست. يعقوب همه

 

  9786008145356: شابک رقعي. ص.208 .1396. شهرستان ادب: تهران. به نام يونس: مدرسه رمان. آرمين، علي. 178
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

كند به خاطر شفاي دخترش، سفري تبليغي برود؛ آن هم به روستايي  اي است كه نذر مي روحاني« يونس» معرفي كتاب:
و توفان شديد،   شود؛ اما در ميان راه، به علت برف بوس، راهي اين روستا مي رسومي خاص. او با ميني دورافتاده و با آداب و

گيرند پياده شوند تا شايد  شود. مسافران تصميم مي داند كجاست، متوقف مي كند و در جايي كه نمي بوس راهش را گم مي ميني
رسد  ها توان راه رفتن ندارند تا اينکه فکري به ذهن يونس مي ها و بچه نبتوانند به جايي برسند؛ اما سرما بسيار شديد است و ز

 و... .

 

: شابک رقعي. ص.752 .1397. شهرستان ادب: تهران. پس از بيست سال: مدرسه رمان. كديور، سلمان. 179
9786008145707  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، تاريخ اسالم، قيام عاشورا هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
رود؛ چراكه او درخواست  ، مي«زيد»همراه دو فرزندش در تاريکي شبِ دهم محرم، به ديدار برادرش، « سليم» معرفي كتاب:

اده است كه اگر برادرش را از به زيد وعده د« عبيداهلل»است. « ابراهيم»مالقات با سليم را كرده است. زيد نيز همراه پسرش، 
اي  گيرند و براي لحظه اي دارد. زيد و سليم پسران يکديگر را در آغوش مي ، جايگاه ويژه«يزيد»سپاه حسين)ع( جدا كند، نزد 

گويد كه اگر از حسين دست بکشد، در  ريزند. زيد به سليم مي كنند كه فردا در همين دشت خون يکديگر را مي فراموش مي
 داند و.... ت؛ اما سليم چنين حياتي را ننگ ميامان اس

 

: شابک رقعي. ص.144 .1397. شهرستان ادب: تهران. تحرير ديوانگي: مدرسه رمان. زارع، مهدي. 180
9786008145325  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
كه او پسربچه كوچکي است، بر  شود. هنگامي اين كتاب داستان زندگي مردي است كه از زبان خود او روايت مي كتاب: معرفي

آيد و  ماند. او بعد از دو روز از زير آوار بيرون مي دهد و خودش زير آوار مي اش را از دست مي اثر بمباران، تمام افراد خانواده
كس به  پيچد. پسري كه هيچ كند و از درد استخوان به خود مي كه مدام سرفه مي شود. پسر كوچکي راهي پرورشگاه مي

كند. مرد جوان همچنان درگير  شود، همسرش او را ترک مي ها بعد وقتي از كار اخراج مي كند.... سال فرزندي قبولش نمي
كه نسبت دوري با او دارد، « ساالر افخم»شود شخصي به نام  دهد تا اينکه باخبر مي هاي مداوم است و تنهايي عذابش مي سرفه

 از دنيا رفته و تمام اموالش به او رسيده است! بعد....



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 52  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.296 .1397. شهرستان ادب: تهران. روياي فاالچي: مدرسه رمان. عشري، فرشته اثني. 181
9786008145714  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
كند و براي  نگاري تحصيل مي داستان اين كتاب روايتي است از زندگي دانشجوي جواني كه در رشته روزنامه معرفي كتاب:

محدود، داستان را از منظر اي در اين زمينه راه پر دردسري را پيش رو دارد. راوي سوم شخص  تبديل شدن به يک نيروي حرفه
ها و  ها، واكنش كند. راوي كنجکاوانه مانند لنز دوربين به كنش ، روايت مي«هاله«  و« اميرمسعود»دو دانشجوي ارتباطات، 

هاله در سراسر داستان آن را روي جسم و ذهن خود حس   اي كه اميرمسعود و شود؛ خيرگي هاي آن دو خيره مي كشش
 ناپذير، لذتي ساديستي به همراه دارد. هاي قطعيت كنند كه خيره نگريستن به واقعيت عصري زندگي ميكنند؛ چرا كه در  مي

 

  9786008145417: شابک رقعي. ص.240 .1397. شهرستان ادب: تهران. سدا: مدرسه رمان. رضوي، پري. 182
  معلممخاطب: 

  هاي بلند هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
ها را  هاست در آرزوي بچه هستند. زن همه گوشه و كنايه اين كتاب حکايت زندگي زن و شوهري است كه سال كتاب:معرفي 

شود از طريق لقاح مصنوعي شايد در  كند، حتي تالش خواهر و خاله شوهر را براي زن دادن شوهر تا اينکه متوجه مي تحمل مي
ها گذشته است. سرانجام  شود؛ اما به نظر شوهر از سن آن هاي زن شروع مي التماساين سن هم بتواند باردار شود. خواهش و 

گيرند. او كه فکر  زن را مي  رود و طلبکارها تمام دارايي رسند؛ مرد از دنيا مي شود؛ اما دقيقاً وقتي به آرزويشان مي مرد راضي مي
 .گيرد بچه را از بين ببرد و... كند بچه بدقدم است، تصميم مي مي

 

: شابک رقعي. ص.328 .1397. شهرستان ادب: تهران. عاري وضعيت بي: مدرسه رمان. جاللي، حامد. 183
9786008145400  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
وجو  ت را جستانساني عشقي است بين دو فرهنگ و دو دين كه به دور از تمام مشکالت كتاب حاضر داستان معرفي كتاب:

كند كه بين ميهن و شعائر ديني و  شود و استيصال مادري را روايت مي راوي روايت مي 11كنند. داستاني كه از زبان  مي
گردد. حاال حليمه مانده است و دو   ر باز نميرود و ديگ به دريا مي« حليمه»شوهر « رام»فرزندانش بايد يکي را انتخاب كند. 

اند؛ چراكه احالم دل رفتن ندارد. پسرها  ها مانده ها خالي است؛ اما آن ، مادر رام. جنگ شروع شده و همه خانه«احالم»پسرش و 
كار سختي است، تا كي ها را بگيرد؛ اما  كند تا جلوي آن خواهند به جنگ بروند و حليمه تمام تالشش را مي اند و مي هوايي شده

 تواند به اين كار ادامه دهد؟ مي

 

  9789640815427: شابک رقعي. ص.168 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مرد بهاري. اميريان، داوود. 184
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  بلند، كودک و نوجوانهاي  هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

تواند به شهر يا روستاهاي ديگر  كس نمي ، در برف محاصره شده است و روزهاست كه هيچ«كند آق»روستاي  معرفي كتاب:
كنند.   اند و هركاري دلشان بخواهد، مي به جان مردم افتاده« سرخاي»، با كمک تفنگدارهاي «جمشيد قصاب»و « فرج»برود. 

رسد و زمام  گير از راه مي هاي برف اي با پاي پياده از كوهستان مردم منتظر دهدار جديدند. يک روز غريبهدهدار مرده است و 
 اند، تنبيه كند. كرده گيرد. او با قيه فرق دارد و تصميم دارد همه كساني را كه به مردم ستم  امور روستا را برعهده مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 53  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009704309: شابک رقعي. ص.114 .1396. پنگوئن: تهران. مجيديشهناز  حيوانات.  مزرعه. اورول، جورج. 185
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي سياسي، نوجوانان ادبيات ملل، نظامكلمات كليدي: 

را خودشان به عهده  كنند و اداره آن حيوانات مزرعه به رهبري خوكي به نام ميچر، صاحب مزرعه را بيرون مي معرفي كتاب:
ها، با استفاده از  كنند؛ اما بعد از مدتي، يکي از خوک گيرند و يک سرود قديمي را به عنوان سرود انقالب انتخاب مي مي

شود. به فرمان رهبر جديد، تعداد زيادي از حيوانات به  هاي درنده، خوک رهبر را فراري داده و خودش جانشين او مي سگ
شود تا جايي كه  كم تمام قوانيني كه خود حيوانات وضع كرده بودند، زير پا گذاشته مي شوند و كم م ميهاي مختلف اعدا جرم

 شود. حيوانات با حداقل غذا، مجبورند حداكثر كار را انجام دهند و... . خواندن سرود انقالبي هم ممنوع مي

 

  9786004131995: شابک رقعي. ص.276 .1397. محراب قلم: تهران. بيژن آرقند ها. چي مسلسل. وستال، رابرت. 186
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، جنگ جهاني دوم ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

و  دهد. در نبرد بين نيروهاي انگليس ماجراهاي داستان در جنگ جهاني دوم و در شمال شرق انگلستان رخ مي معرفي كتاب:
« گرموسِ»پسر نوجواني است كه در شهر « گيل چاس مک»اند.  آوري قطعات جنگي آلمان، كودكانِ منطقه در رقابت براي جمع

را   افکن ساقط شده آلماني طور اتفاقي يک بمب هاي جنگي دارد. روزي چاس به كند. او كلکسيون يادگاري زندگي مي« انگليس»
گذارد و  سلسل سياه و براق هواپيما سالم است. چاس موضوع را با دوستانش در ميان ميكند. م در جنگلي نزديک شهر پيدا مي

دهند و يک  سازند، غنايم جنگي خود را درون آن جاي مي ترها براي خودشان سنگري مي ها پنهان از چشم بزرگ آن
 گيرند... . چي آلماني را به اسارت مي مسلسل

 

شركت انتشارات : تهران. گيري بفرماييد باشد، لطفاً مجدداً شماره در دسترس نميمشترک مورد نظر . لزگي، مهسا. 187
  9789643899486: شابک رقعي. ص.72 .1397. فني ايران
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، محيط زيست هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 

قدر زياد شده  اين كتاب، داستاني تخيلي است درباره آلودگي محيط زيست و كره زمين. آلودگي آنداستان  معرفي كتاب:
اند! قهرمان  ها هجوم آورده هاي سياه پرنده! مگس است كه در تهران، هوا پر از موجودات ناشناخته شده است و پر از دانه

هاي آتش  شود و به جاي آب، حباب كند، منفجر مي ا باز مياست. وقتي مريم شير آب ر« مريم»داستان، دختر نوجواني به نام 
هاي شهري  حاصل از زباله« متانِ»هاي آتش در آب را، نفوذ گاز  كند كه متخصصين علت جرقه زند. تلويزيون اعالم مي فواره مي

 و... .رود! تا در اين باره تحقيق كند  نت مي مريم به مركز تحقيقاتي خود، يعني كافي. دانند و... مي

 

 ص.240 .1397. گوهر انديشه: تهران. معماي قتل آقاي احتشام در ساري: معماي جنايت. محمدنيا، محمدهادي. 188

  9786003940635: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي پليسي هاي بلند، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

اي كه  شب، پس از پايان مهماني دوستانه ، تاجر سرشناس و ثروتمند اهل ساري، در نيمه«فخرالدين احتشام» معرفي كتاب:
رسد. به درخواست همسر مقتول، پسرعموي مقتول، از كارآگاه خبره و  در خانه بزرگش برگزار شده بود، در خواب، به قتل مي

كند تا به ساري بيايد و از راز اين جنايت پرده بردارد. اقبال ابتدا با كمک منشي  ميدعوت « اقبال»سرشناسي در تهران، به نام 
 كند و... . هاي مشکوک و تهديدآميزي پيدا مي و مباشر مقتول، نامه



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 54  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.464 .1397. شهرستان ادب: تهران. زاده اسما خواجه من پناهنده نيستم.. عاشور، رضوي. 189
9786008145974  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان، جنگ ها ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
كند كه به علت حمله اسرائيل از سرزمين خود كوچ  اي فلسطيني را روايت مي كتاب حاضر داستان خانواده معرفي كتاب:

ها براي خروج از كشورشان  است. روايتي كه از مصيبت مردم اين سرزمين و اجبار آن« رقيه»كنند. راوي داستان زني به نام  مي
يابد و  شود و با زندگي تلخ در نقاط مختلف جهان، به اميد بازگشت به وطن و پشت سر گذاشتن وقايع ادامه مي آغاز مي

اي رو به  رسد؛ پنجره بنان و فلسطين به پايان ميهاي خاردار، در مرز جنوب ل اش، پشت سيم سرانجام با ديدار رقيه با پسر و نوه
 آينده... .

 

  9789643379841: شابک رقعي. ص.144 .1397. كتاب نيستان: تهران. پشتم من يک الک. بيگي، علي علي. 190
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند داستانهاي فارسي،  ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

پشت صدايش  خورد. معلم رياضي، الک اش هر روز كتک مي به خاطر نمره رياضي« اياز»زمان جنگ است.  معرفي كتاب:
آورند. او  پوشد. يه روز خبر شهادت دايي اياز را مي كند شايد به علت بلوز كامواي سبزي است كه مي كند و اياز فکر مي مي

دهد. حاال دل  شود و رياضي را به او ياد مي به يقه مي  رد تا اينکه پدرش با معلم رياضي دستخو همچنان در مدرسه كتک مي
نتيجه  كند مانع شود؛ ولي بي خواهد به جبهه برود. او سعي مي شود كه پدرش هم مي اياز گرم شده است؛ اما روزي متوجه مي

اي  هستند كه با اين معلم مشکل دارند و گويا براش نقشههاي ديگري هم  است و او همچنان با معلم رياضي مشکل دارد. بچه
 اند. كشيده

 

: شابک رقعي. ص.116 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي موبي ديک )نهنگ سفيد(.. ملويل، هرمان. 191
9786009817382  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 
رود.  مي« نيوبِدفورد»به « منهتن»است. او براي پيوستن به كشتي شکار نهنگ، از « اسماعيل»راوي داستان  معرفي كتاب:

كووي »شود تختش را با مردي كه خالکوبي دارد و نامش  رود كه بسيار شلوغ است و مجبور مي اي مي خانه اسماعيل به مهمان
كگ به  صبح روز بعد، اسماعيل و كووي«! روكوووكو»انداز است و پدرش پادشاه جزيره  يک شود. اين مرد زوبيناست، شر« كگ

شوند. اسماعيل با صاحبان كشتي  مي« نانتاک»دهند و سپس راهي  موعظه پدر روحاني، درباره حضرت يونس، گوش مي
كند كه اگر او با كشتي پکوئود همراه شود، سرنوشت  ني ميبي كند. مردي پيش قرارداد امضا مي« پلگ»و « ، بيلداد«پکوئود»

 شومي در انتظارش است!

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. فارس هاي خليج ها و كوسه موج. علي گوديني، محمد. 192

  9786229514726: شابک رقعي. ص.204
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي بلند ادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق، داستانكلمات كليدي: 

  هاي نيروي دريايي ارتش و سپاه و شهداي غواص است. عمليات ها و از خودگذشتگي اين كتاب روايت دالوري معرفي كتاب:
عمليات گوناگون نيروي دريايي مختلف نيروهاي دريايي ارتش، با محوريت ناوچه پيکان در بخش عرشه و در بخش عمق و نيز 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي در خليج هميشه فارس در اين كتاب روايت مي شود.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 55  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786003533882: شابک رقعي. ص.376 .1397. افق: تهران. كتايون سلطاني مو. مو. اِنده، ميشائيل. 193
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  ادبيات داستاني، نوجوانان، ادبيات خارجيكلمات كليدي: 

در حاشيه شهري بزرگ در خرابه هاي يک آمفي تئاتر زندگي مي كند. او فقط با "مومو"دختركي به نام  معرفي كتاب:
هاي آدمها چيزهايي كه در گوشه و كنار شهر پيدا مي كند روزگار مي گذراند، اما استعدادي عجيب و غريب در شنيدن درددل 

دارد. روزي سر و كله عاليجنابان خاكستري پيدا مي شود. آنها مي خواهند وقت ارزشمند آدم ها را بدزدند و براي همين هر 
در اين ميان مومو تنها كسي است كه حاضر شده جلوي . روز كه مي گذرد زندگي آدمها يکنواخت تر و بي روح تر مي شود

 عاليجنابان سينه سپر كند....

 

  9786009835522: شابک رقعي. ص.172 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي ميشل استروگف.. ورن، ژول. 194
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

، در «ايركوتسک«  شود كه پيام مهمي را به شهر دور افتاده مأمور مي، فرمانده ارتباطات تزار، «ميشل استروگف» معرفي كتاب:
، افسر سابق گارد امپراتور كه خلع درجه «ايوان اوگارف»بر اثر تحريک شخصي به نام « تاتار»برساند. قبايل « سيبري شرقي»

اند. استروگف طي اين سفر با  دادهرا در معرض تهديد قرار « ايركوتسک»اند و پادگان  شده و در صدد انتقام است، شورش كرده
 گذارد. شود كه شجاعت و فداكاري او را به نمايش مي هايي مواجه مي حوادث غيرعادي و فراز و نشيب

 

: شابک رقعي. ص.476 .1397. هوپا: تهران. رضا اسکندري تلمو و موزه نفرين شده. مينا سان. ير مارتينس،خابي. 195
9786008869078  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي پليسي هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
بار  اش حسابي معروف شده است. اين هاي پليسي اي جوان است كه به خاطر داستان نويسنده« مينا سان تلمو» معرفي كتاب:

گيرد اين داستان نيز حال و هواي پليسي  شي مدرن بنويسد؛ اما مينا تصميم ميخواهد كه داستاني درباره نقا ناشرش از او مي
ارزياب . كشد و ... ، در پرونده قتل كلکسيونر معروف آثار هنري در لندن سرک مي«راب»داشته باشد. مينا همراه برادرش، 

گيرد و  ينا تاريخ هنر مدرن را ياد ميشود و در اين مسير، م هنري سابق و كارآگاه فعلي پليس به مينا و برادرش ملحق مي
 تواند قطعات معما را كنار هم بچيند. مي

 

: شابک رقعي. ص.132 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. ناصر ايكس ري. آقاغفار، علي. 196
9786229501221  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  كوتاه، كودک و نوجوان  هاي اجتماعي، داستان داستانكلمات كليدي: 
تواند مانند  اي به نام ناصر است كه مي داستان اين كتاب موضوعي اجتماعي دارد و روايت زندگي پسربچه معرفي كتاب:
و مشکالتي رود و در اين مسير مسائل  ري، درون همه اجسام و افراد را ببيند. داستان با همين محور پيش مي دستگاه ايکس

 آيد. براي اين نوجوان پيش مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 56  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.118 .1392. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مهدي سرحدي نبرد با زندگي.. الهدي صدر، بنت. 197

  9786005676150: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي هاي كوتاه، داستان داستانادبيات ملل، كلمات كليدي: 

نام بعضي از « معيارها»و « پايداري»، «ايستادگي»، «نبرد با زندگي»اين كتاب حاوي شش داستان كوتاه است.  معرفي كتاب:
اش عمل كند؛  خواهد به وظيفه ديني است كه مي« فاطمه»درباره دختري به نام « نبرد با زندگي»هاست. داستان  اين داستان

ها و مفاهيم ديني اعتباري قائل نيست، دچار ترس شده است. او نزد دوستش،  اي كه براي ارزش اما در برخورد با جامعه
خواهند به عروسي بروند. مادر با نهايت  مادر و دختري مي« معيارها»رود تا سخنان او آرامش كند. در داستان  ، مي«عفاف»

 ترش ... .دقت براي اين جشن آماده شده است؛ اما دخ

 

: شابک رقعي. ص.116 .1397. كتاب نيستان: تهران. عطيه اسماعيلي نسكافه با شريف رضي.. خليل، مياده. 198
9786222080105  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
ديويد در طبقه دوم «. عراق»و زني از كشور « سميره»، «ريناتا»، «ديويد»دارد. اين داستان راويان مختلفي  معرفي كتاب:
شود؛ حتي همسايه  كس متوجه مرگ او نمي رود، هيچ كه از دنيا مي كند و هنگامي زندگي مي« آمستردام»ساختماني در 

كند، اثاث او  ه در همسايگي او زندگي ميگذارند، زن عراقي ك كه وسايل خانه ديويد را كنار خيابان مي زماني«. ريناتا»فضولش، 
هاي قديمي  كند. صندوقچه پر از كتاب كند. يک تابلوي نقاشي و يک صندوقچه چوبي بزرگ توجهش را جلب مي را وارسي مي

 يک كتاب عربي!«. ديوان شريف رضي»رسد،  هاي مختلف است و كتاب قطوري با جلد قرمز كه خيلي قديمي به نظر مي به زبان

 

: شابک رقعي. ص.320 .1396. شهرستان ادب: تهران. نشاني روي آب و رد كبوترها. تپه، زهره پناه قره يزدان. 199
9786008145240  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند، انقالب اسالمي هاي فارسي، داستان داستانكلمات كليدي: 
نيز « الدار»كنند.  ، در روستايي در آذربايجان زندگي مي«قاسم»با شوهر بيمار و تنها پسرش، « منظر بي بي» معرفي كتاب:

نماز روستا و  ، فرزند پيش«غالمحسين»)ع( است. « حسين»خوان امام  دار روستا و شبيه رزمنده ميانسالي است كه تعزيه
دست دارد و ساواک به دنبال اوست. غالمحسين در روستا « نيخمي»هاي امام  دانشجويي مذهبي است كه در پخش اعالميه

ادامه  1388شود و بعد از آن جنگ و بعد داستان تا سال  شود. در ادامه داستان، انقالب به اين روستا هم كشيده مي پنهان مي
 شود. ها روايت مي يابد. شايان ذكر است كه هر فصل داستان از نگاه يکي از شخصيت مي

 

  9786008145677: شابک رقعي. ص.108 .1396. شهرستان ادب: تهران. هاي آلبالويي نعلين. نورمحمدزاده، مهدي. 200
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

هاست. در اين  ، نام يکي از اين داستان«هاي آلبالويي نعلين»كوتاه است. كتاب حاضر حاوي هشت داستان  معرفي كتاب:
ها ابتدا راه را گم  روند، آن مي« شيخاب»نام   به زيارت مقبرۀ عارفي به« ساسان»و « مهرداد»، «يونس»، «كمال»داستان، 

ها متفاوت است. ساسان كه درگير  م از آنگيرند؛ اما اين مکاشفه براي هركدا اي شبانه قرار مي كنند و درنهايت در مکاشفه مي
بيند كه  شب محبوبة خود را با نعلين آلبالويي مي اسفل مراتب طبيعيات است. مهرداد مهري به دل دارد و عاشق است. او آن 

هاي آن  تر از ساسان و مهرداد، درگير اموري وراي وجود خود در طبيعت و زيبايي ريزد. يونس آگاه كنار آتش نشسته و چاي مي
 دهد. داند، دل به شيخ مي زده دارد؛ اما كمال از آنجا كه معناي واليت را مي گاه علم است و نگاهي عقالني و گه



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 57  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.80 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. گيرد وقتي تاريخ آلزايمر مي. يوسفي، محمدرضا. 201

  9786000105808: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

كنند و خواننده روند داستان را از  ها را روايت مي ها يکي از فصل اين داستان چند راوي دارد كه هركدام از آن معرفي كتاب:
خوش تغييرات اقتصادي، عاطفي، امنيتي  هايي است كه با ورود روسيه به ايران، دست درباره آذريبيند. داستان  ها مي نگاه آن
كند. فصل دوم از زبان  تمام آنچه را كه رخ داده است، توصيف مي« آراز»شود و  شوند. در فصل اول، شهر بمباران مي و... مي

او همسايه آراز است و همه او را ديوانه صدا . ماند و... وار ميشود كه در فصل اول زير آ روايت مي« دَلي عاشق»شخصي به نام 
 خواند. فصل سوم... . زند و مي كنند؛ چون در هر وضعيتي، ساز مي مي

 

: شابک رقعي. ص.256 .1397. محراب قلم: تهران. سپيده خليلي وقتي من بچه بودم.. كستنر، اريش. 202
9786004132312  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه هاي بلند، زندگي ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
اش و  اي از خانواده نامه نويسنده است؛ اما پيش از آنکه وقايع زندگي خود را بازگو كند، پيشينه اين كتاب زندگي معرفي كتاب:

اش  آيد و كودكي به دنيا مي 1899كشد. او در بيست و سوم فوريه  تصوير ميقرن نوزدهم به « آلمانِ»محيط زندگي آنان، يعني 
كند؛ اما  كند. اريش كه قصد دارد معلم شود با تمام وجود خود را وقف درس و مدرسه مي هاي مختلفي سپري مي را در خانه

دكي نسبتاً شاد و پرهياهو، نوجواني وي يابد براي اين كار ساخته نشده و بايد به تحصيل ادامه دهد. با وجود كو سرانجام درمي
 كشد. هاي آيندۀ او براي هميشه خط بطالن مي خيالي شود و همين بر بي با شروع جنگ جهاني اول مصادف مي

 

  9786009704354: شابک رقعي. ص.182 .1396. پنگوئن: تهران. شيما محمدي فين. هاكلبري. تواين، مارک. 203
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

است كه پدري الکلي دارد. پس از چند سال، پدر هاک « هاكلبري فين»داستان اين كتاب درباره نوجواني به نام  معرفي كتاب:
دارد. هاک « جيم»كند كه برده سياهي به نام  زندگي مي« اتسونو»شود. تام با دوشيزه  دوست مي« تام»شود. هاک با  گم مي

دهد. سرانجام بعد از مدتي، پدر هاک به روستا  شود كه سرنوشت او را تغيير مي به كمک تام و جيم وارد ماجراهايي مي
 كند و... . برد. هاک از آنجا فرار مي اي جنگلي مي گردد و هاک را با خود به كلبه بازمي

 

  9786009817375: شابک رقعي. ص.102 .1396. پنگوئن: تهران. مجيد رياحي هجوم دريا.. ورن، ژول. 204
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

ناتمامي از قرن نوزده در   سازي پروژه پي عمليگروهي از مهندسان فرانسوي، به همراه اسکورت نظامي، در  معرفي كتاب:
هايي كه در مسير درياي مديترانه به صحراي آفريقا وجود دارد، با  ها قصد دارند با توجه به فرورفتگي شمال آفريقا هستند. آن

ها معتقدند  . آنحفر كانال، آب دريا را به سمت صحرا سرازير كنند و دريايي داخلي براي مصارف تجاري و نظامي ايجاد كنند
شوند. از طرفي قبايل  برداري مي هاي شور منطقه، قابل بهره آورد و درياچه اين پروژه، تحولي اساسي در كشاورزي به وجود مي

با « حجار»بينند، با رهبري جواني شجاع به نام  كه با ايجاد اين درياي جديد، زندگي بياباني خود را در خطر مي« طوارق»
 شوند. درگير مي نظاميان فرانسوي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 58  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.296 .1397. محراب قلم: تهران. محمد قصاع ساله. هيتي عروسک يكصد. فيلد، راشل. 205
9786001037627  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  الملل، ادبيات نوجوانان ادبيات بينكلمات كليدي: 
صد سال عمر دارد. او از آرامش  كه بيش از يک "هيتي"زندگي عروسکي است به نام كتاب حاضر روايت  معرفي كتاب:
اش،  اش را روايت كند. او در اين داستان براي ما از سفرهاي دريايي كند تا ماجراهاي زندگي فروشي استفاده مي فروشگاه عتيقه

هاي گوناگون و از  ها و فرهنگ د و اروپا، از خانوادهيافتن، برخورد با قبايل وحشي، سفر به هن شدن و نجات از شکار نهنگ، غرق
 زند. خردگان حرف مي ساالن و سال خردساالن و بزرگ

 

: شابک رقعي. ص.192 .1397. پرتقال: تهران. آناهيتا حضرتي هاي خيس. هيزم. كالين، كريستينا بيکر. 206
9786004622981  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 
ها گذرانده است.  پوست اش را در محل اسکان سرخ پوست است و تمام بچگي از طرف پدري، يک سرخ« مالي» معرفي كتاب:

« جک»آورد كه پسري به نام  درمي« دينا»و « رالف»تواند از او مراقبت كند و مالي سر از خانه  بعد از مرگ پدرش، مادرش نمي
ها پدر و مادرخوانده او هستند. مالي به علت دزديدن يک كتاب، بايد بيست ساعت خدمات اجتماعي انجام دهد.  دارند. حاال آن

ه وآمدش به خانه اين خانم پير، به او وابست كند. مالي در رفت  رود كه مادر جک در آنجا كار مي او به خانه خانم پير پولداري مي
 دهد و... . شود و خانم پير نگاه او را به زندگي تغيير مي مي

 

: شابک رقعي. ص.200 .1397. كتاب نيستان: تهران. يک خوشه انگور سرخ. سليماني ازندرياني، فاطمه. 207
9789643379261  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي بلند فارسي، داستان هاي امامان، داستانكلمات كليدي: 
گردد و  شود كه مأمون با خشم از شکار بازمي دختر مأمون، راوي داستان است و قصه از روزي آغاز مي« زينب» معرفي كتاب:

رضا )ع( است، پسر  شود كه عصبانيت پدر از پسر خردسال امام داند علت اين عصبانيت چيست. زينب متوجه مي كس نمي هيچ
كند و هزاران بار بخت و  زينب سرگذشتش را بازگو مي. كند و... ايستد و با او صحبت مي امت مقابل خليفه ميكوچکي كه با شه

تر  ، بدهد؛ اما او ترسوتر و ناتوان«رضا امام»آگين به همسرش،  كند كه او را مجبور كرده است تا انگور زهر سرنوشت را لعنت مي
 و... .از اين است كه از فرمان پدر سرپيچي كند 

 

  9786009855414: شابک رقعي. ص.384 .1396. پنگوئن: تهران. شهناز مجيدي 1984. اورول، جورج. 208
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي سياسي هاي بلند، نظام ادبيات ملل، داستانكلمات كليدي: 

شود. نويسنده  خواه )توتاليتر( و كمونيسم شمرده مي هاي تماميت رَدّ نظاماين كتاب بيانيه سياسي شاخصي در  معرفي كتاب:
كشد كه در آن خصوصياتي مانند تنفر به دشمن و عالقه شديد به برادر بزرگ )رهبر  اي را براي جامعه به تصوير مي آينده

شوند و قوانين حکومتي،  دام ميحزب، با شخصيت ديکتاتوري فرهمند( وجود دارد. در اين جامعه، گناهکاران به راحتي اع
ها، از شهروندان جاسوسي  كند. تا جايي كه حتي صفحات نمايش در خانه هاي فردي و حريم خصوصي افراد را پايمال مي آزادي

 كنند. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 59  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 ین  د

 

كتاب : تهران. السالم( به مالک اشتر علي)عليه حضرت امام  فرمان: آن است شيوه حكومت. شجاعي، سيدمهدي. 209
  9789643379063: شابک بياضي. ص.176 .1396. نيستان

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  حکومت اسالمي، حکومت ديني، سياستكلمات كليدي: 

زمان ديگر نياز باشد اصول و قواعد حکومت از منظر علوي درک و دريافت شود. فرمان شايد اكنون بيش از هر  معرفي كتاب:
شود. كتاب حاضر  اي تمام و كمال براي ادارۀ كشور محسوب مي نامه حضرت علي )ع( هنگام سپردن حکومت مصر به او، مرام

داران مسلماني  است تا داعيه خاطب قراردادهداري اسالمي است، با معناي فارسي آن در اختيار م اين فرمان را كه شيوۀ حکومت
و پيروي از تشيع علوي آن را بخوانند و بفهمند و به عنوان پرافتخارترين سند حمايت از حقوق بشر به جهانيان نشان دهند و 

 البته به آن عمل كنند.

 

 .1397. آيه نور: قم. السالم عليه علي اميرالمؤمنينآيه درباره فضيلت  40مجموعه : آيات واليت. پور، اميد حسين. 210
  9786008114482: شابک پالتويي. ص.84

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، فضايل اخالقي، امامان جنبهكلمات كليدي: 

آية برگزيده از هزاران آيه دربارۀ فضيلت حضرت علي )ع( است. ذيل همة آيات توضيحي  40كتاب حاضر شامل  معرفي كتاب:
پذيري از جمله موارد اين كتاب  از كتاب هاي اهل سنت نيز آمده است. آيات تبليغ، مباهله، تطهير، خاتم بخشي، نجوا و واليت

 كوچک هستند.

 

: شابک وزيري. ص.252 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. الجنۀ )درهاي بهشت( ابواب. وانقي، محمد. 211
9786009870325  

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني اسالم، احاديث، جنبهكلمات كليدي: 

در شب معراج و در سير حضرت محمد، عوالم و مناظر بسياري به ايشان عرضه شد، از جمله ديدن بهشت و  معرفي كتاب:
است.  شده هايي نگاشته جهنم كه هر كدام درهاي متعدد دارد. بهشت هشت در و جهنم نيز هشت در دارد كه روي هر در جمله

 صورت روان شرح دهد. ها را به است اين جمله اثر پيش رو كوشيده

 

 ص.156 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. خواه اي تماميت اكنكار فرقه. بابازاده مقدم، حسين. 212

  9786229999240: شابک رقعي.
  معلممخاطب: 

  مذهبيشناسي دين، اعتقادات  عرفان، روانكلمات كليدي: 
طلبانه بناشده و با توسل به  هاي اومانيستي و منفعت اي است كه برپايه آموزه شده اين شبه عرفان، تئوري حساب معرفي كتاب:

، «اِک»محور، درصدد حذف دين و مذهب از زندگي مردم است. مؤلف در اين اثر ضمن شرح مباني معرفتي  هاي عشق جنبه
 پردازد. هاي التقاطي و گسترش آن در جامعه مي كند و به بحث و ارتباط با عرفان مباني فکري آن را نقد و بررسي مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 60  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 پالتويي. ص.36 .1397. ها بهار دل: قم. گويد السالم با كودكان و نوجوانان سخن مي عليه امام علي. رحيمي، عباس. 213

  9786004920582: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  پند و اندرز، احاديثكلمات كليدي: 

امام علي دوست داشت كودكان با ادب، باحجاب و باحيا باشند. همچنين، درس بخوانند و در آينده از افراد  معرفي كتاب:
سخنان داد. در اين كتاب صدو ده پند از  ها پند مي كرد و به آن ها را نصيحت مي خوب جامعه باشند. به همين خاطر آن

 است. پندآموز امام علي )ع( آمده

 

نظران ايراني و غير ايراني در باره  گفتارهاي صاحب: انديشه ربوده شده: انديشه ربوده شده. فرخيان، مهدي. 214
  9789649616629: شابک رقعي. ص.618 .1385. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. امام موسي صدر

  معلممخاطب: 
  تاريخ اسالم، مقاله هاكلمات كليدي: 

ها و  بوده است كه به واسطة اين طرز تفکر بنيان جانبه اي منسجم و همه امام موسي صدر صاحب انديشه و نظريه معرفي كتاب:
 هاي ها، ميزگردها و حاصل نشست ها، سخنراني است. در اين كتاب، مقاله معادالت جامعة لبنان را متحول و بازسازي كرده

 مندان قرار دارد. هاي صاحب نظران ايراني و غيرايراني دربارۀ او در اختيار عالقه گرفته با امام موسي صدر و نيز گفته انجام

 

درآمدي بر نظام فكري و سيره عملي امام : پيشوايي فراتر از زمان: انديشه ربوده شده. القلم، محمود سريع. 215
  9786005676396: شابک رقعي. ص.312 .1394. تحقيقاتي امام موسي صدرمؤسسه فرهنگي : تهران. موسي صدر

  معلممخاطب: 
  هاي سياسي، تاريخ اسالم نظامكلمات كليدي: 

نويسندۀ اين كتاب، نظام فکري امام موسي صدر را در عملکرد او، و نظام كنش و واكنش و رفتار او را در  معرفي كتاب:
هاي خانوادگي امام موسي  است. در معرفي نظام فکري، ريشه زندگي او تجزيه و تحليل كردههاي  چارچوب بسترها و موقعيت

شناسي تفسير ايشان نمايانده شده است.  گيري شخصيت اجتماعي و سياسي ايشان، و مباني انديشة ديني و روش صدر در شکل
هاي لبناني، و در نهايت فکر و انديشه، و  با گروه چگونگي تبديل سيد موسي صدر به امام موسي صدر، تأثير او در لبنان، تعامل

 است. شخصيت اخالقي متمايز او در تحول جامعة لبنان مطرح شده

 

شكافي شخصيت امام موسي  كالبد: چشمي به آسمان، نگاهي بر زمين: انديشه ربوده شده. نصري، عبداهلل. 216
  9786005676426: شابک رقعي. ص.184 .1394. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. صدر

  معلممخاطب: 
  تاريخ اسالم، حکومت اسالمي، شيوۀ زندگيكلمات كليدي: 

هاي ايشان،  مندان امام موسي صدر است. او كه از پيش از انقالب با مطالعة كتاب نويسندۀ كتاب حاضر از عالقه معرفي كتاب:
شخصيت امام موسي صدر را به طور دقيق موشکافي و سبک زندگي او را مشخص با موسي صدر آشنا شده است، در اين كتاب، 

كرده است. اصول مبارزه از نظر ايشان، ديدگاه او دربارۀ اقتصاد اسالمي، معرفي و بررسي آثار تفسيري او و نظر و ديدگاه او از 
 قيام امام حسين، از جمله مباحث اين كتاب هستند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 61  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: تهران. مردان هاي آن براي دولت السالم و آموزه عليه  حسين هاي سياسي امام انديشه. عليرضانيکخواه بهرامي، . 217
  9786003093362: شابک وزيري. ص.160 .1397. آواي نور

  معلممخاطب: 
  هاي عصر امامت، سياست، احاديث قيامكلمات كليدي: 

حضرت علي )ع( بهترين شيوۀ تبيين اسالم ناب محمدي از نظر امام حسين )ع( احياي سنت پيامبر و سيرۀ  معرفي كتاب:
شدن الگوهاي انساني در فضاي شبهه و ترديد است. در اين كتاب،  است و از جمله عوامل فروپاشي جامعة اسالمي، شکسته

ر هاي سياسي و اعتقادي ايشان د نويسنده ضمن معرفي جايگاه اعتقادي و ديني حركت امام حسين )ع(، به موضوع انديشه
 است. رهبري و هدايت جامعة اسالمي پرداخته

 

  9786008114475: شابک رقعي. ص.416 .1397. آيه نور: قم. با قرآن خوشبخت شويد. مهدي هاشمي، سيد. 218
  معلممخاطب: 

  هاي مذهبي هاي قرآني، شيوۀ زندگي، اسالم، جنبه جنبهكلمات كليدي: 
هاي خوشبختي پرداخته و دستورهاي عملي  قرآن در چگونگي زندگي و مهارتكتاب حاضر به بيان ديدگاه  معرفي كتاب:

ها  گيرد. برخي مهارت است. هر فصل از كتاب يک مهارت كليدي در خوشبختي انسان را در بر مي قرآن را در اين حيطه آورده
د. هر گفتار شامل يک موضوع و دهن كنند و برخي ديگر رفتار مناسب را در او پرورش مي بيني فرد كمک مي به بينش و جهان

 يک آية محوري است كه بهترين آيه در آن موضوع در قرآن است.

 

: شابک رقعي. ص.80 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. با كاروان غاليان. بابازاده مقدم، حسين. 219
9786229999264  

  معلممخاطب: 
  هاي نوظهور فرقه تشيع، اعتقادات مذهبي،كلمات كليدي: 

هاي متنوع فکري و عقيدتي شده است.  گيري جريان آميز تاكنون منجر به شکل اي انحراف غلو به عنوان پديده معرفي كتاب:
اللهي است كه در  ها و مکاتب غاليان پرداخته شده است. از آن جمله فرقه حسين در اين پژوهش به شرح سير تحول ديدگاه

 رو شده و در بين شيعيان در حال گسترش است. هاي فزاينده روبه مرحله جنيني با بحران

 

: شابک رقعي. ص.404 .1397. هنر اول: تبريز. ها و هشدارهاي قرآني بشارت. بيگي عظيمي، رضا شيرين. 220
9786007460665  

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، قرآن، شناخت تعاليم قرآن، جنبهكلمات كليدي: 

هاي علما  پردازد. ديدگاه و هشدار قرآني است كه هر كدام به موضوع خاصي مي  بشارت 1128حاضر حاويكتاب  معرفي كتاب:
انگيز دانشمندان غربي و  است. نقطه نظرات جالب و شگفت البالغه، بيان و بررسي شده و دانشمندان دربارۀ قرآن، از نظر نهج

 است. و حقوقي بيان و سپس بررسي شده اروپايي دربارۀ ماهيت قرآن نيز از جنبه هاي علمي، ادبي

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. عليها اهلل سالم روايتي داستاني از زندگي حضرت خديجه: بهاي عاشقي. ماهوتي، مهري. 221
  9789640814987: شابک وزيري. ص.176 .1397. مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه هاي مذهبي، سرگذشت داستانكلمات كليدي: 
اي چندجلدي،  آموز است. كتاب حاضر از مجموعه  شرح زندگي زنان نامدار تاريخ ايران خواندني و عبرت معرفي كتاب:

كند. داستان با شرح چگونگي  ماجراهاي زندگي حضرت خديجه را به روايتي كامالً داستاني و به زباني ساده روايت مي
 يابد. شود و با وفات حضرت خديجه پايان مي گوركردن دختران در آن عصر شروع مي به زنده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 62  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران. السالم عليه مجتبي حسن زندگاني امام: السالم تن عليهم پنج. رسولي محالتي، سيدهاشم. 222
  9789644763991: شابک وزيري. ص.392 .1397. اسالمي

  معلممخاطب: 
  سرگذشتنامه، مذهبيكلمات كليدي: 

به شرح مفصل زندگي پنج تن آل عبا اختصاص دارد. كتاب پيش « السالم پنج تن عليهم»جلدي  مجموعة پنج معرفي كتاب:
رو شرح مفصل زندگي امام حسن)ع( به قلمي ساده است. دوران كودكي و نوجواني، دوران پس از رحلت رسول خدا تا پايان 

حکومت امام علي )ع(، امامت تا صلح و پس از ماجراي صلح تا شهادت، همگي با شرح جزئيات در كتاب خالفت عثمان، 
 است. اي از فضايل و مکارم اخالقي حضرت و نيز به بخشي از سخنان او اشاره شده اند. همچنين، به شمه آمده

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران. السالم عليه حسين امامزندگاني : السالم تن عليهم پنج. رسولي محالتي، سيدهاشم. 223
  9789644764004: شابک وزيري. ص.608 .1397. اسالمي

  معلممخاطب: 
  سرگذشتنامه، مذهبيكلمات كليدي: 

به شرح مفصل زندگي پنج تن آل عبا اختصاص دارد. كتاب پيش « السالم پنج تن عليهم»جلدي  مجموعة پنج معرفي كتاب:
زندگي امام حسين )ع( به قلمي ساده است.دوران كودكي، از رحلت رسول خدا تا شهادت حضرت علي )ع(، رو شرح مفصل 

اند. همچنين، به  قيام و نهضت ايشان، عزيمت به كربال، و شهادت امام و ياران وي، همگي با شرح جزئيات در كتاب آمده
 است. او اشاره شده اي از فضايل و مکارم اخالقي حضرت و نيز به بخشي از سخنان شمه

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران. السالم عليه زندگاني اميرالمؤمنين: السالم تن عليهم پنج. رسولي محالتي، سيدهاشم. 224
  9789644763977: شابک وزيري. ص.744 .1397. اسالمي

  معلممخاطب: 
  سرگذشتنامه، مذهبيكلمات كليدي: 

به شرح مفصل زندگي پنج تن آل عبا اختصاص دارد. كتاب پيش « السالم عليهمپنج تن »جلدي  مجموعة پنج معرفي كتاب:
المؤمنين، از والدت تا هجرت، از هجرت تا رحلت رسول،  رو شرح مفصل زندگي حضرت علي)ع( به قلمي ساده است. نسب امير

دان حضرت، با شرح جزئيات هاي جمل، صفين، نهروان، جنايات معاويه، شهادت و فرزن رهبري و واليت،دوران حکومت، جنگ
 اند. شده داده در اين كتاب شرح

 

. عليهاالسالم و دختران آن حضرت زندگاني حضرت فاطمه: السالم تن عليهم پنج. رسولي محالتي، سيدهاشم. 225
  9789644763984: شابک وزيري. ص.332 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران

  معلممخاطب: 
  سرگذشتنامه، فاطمه زهرا )س(، مذهبيكلمات كليدي: 

به شرح مفصل زندگي پنج تن آل عبا اختصاص دارد. كتاب پيش « السالم پنج تن عليهم»جلدي  مجموعة پنج معرفي كتاب:
رو شرح مفصل زندگي حضرت فاطمه)س( به قلمي ساده است. والدت، دوران كودكي، ازدواج و زناشويي، فضايل، از رحلت 

 اند. شده داده فاطمه و دختران فاطمه با شرح جزئيات در اين كتاب شرحرسول تا شهادت 

 

. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. زندگاني حضرت محمد)ص(: السالم تن عليهم پنج. رسولي محالتي، سيدهاشم. 226
  9789644763960: شابک وزيري. ص.632 .1397

  معلممخاطب: 
  پيامبرانمذهبي، سرگذشتنامه، كلمات كليدي: 

به شرح مفصل زندگي پنج تن آل عبا اختصاص دارد. كتاب پيش « السالم پنج تن عليهم»جلدي  مجموعة پنج معرفي كتاب:
رو جلد اول و شرح مفصل زندگي حضرت محمد)ص( به قلمي ساده است. دوران قبل از بعثت، نسب رسول خدا، والدت و شرح 

هاي اول تا يازدهم هجرت و در نهايت رحلت حضرت ختمي مرتبت،  هجرت و سالازدواجش با خديجه تا بعثت، و سپس دورۀ 
 اند. شده داده با شرح جزئيات در اين كتاب شرح



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 63  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

كتاب : قم. الزمان السالم از آخر عليهم هاي امامان معصوم پيشگويي: هايي از آخرالزمان پيشگويي. رضايي، علي. 227
  9789649734965: شابک رقعي. ص.388 .1397. جمکران

  معلممخاطب: 
  مهدويت، احاديث، امام زمان)عج(، امامانكلمات كليدي: 

هاي غيرقابل كتمان، پيشگويي امامان معصوم دربارۀ سرنوشت بشريت در آخرالزمان و حوادث  يکي از واقعيت معرفي كتاب:
اي جديد و نيز با استناد  با سبکي نو و از زاويهقبل و بعد از ظهور منجي عالم بشريت است. كتاب حاضر به دنبال آن است كه 

هاي امامان معصوم دربارۀ ظهور مهدي موعود، وقايع اين زمان و ياران  به منابع موثق فريقين )شيعه و سني( به پيشگويي
 آخرالزماني ايشان بپردازد.

 

 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد. راهنماي تدريس: تدبر در قرآن براي نوجوانان. حسين زاده، محمد الهي. 228

  9786008397182: شابک وزيري. ص.240
  معلممخاطب: 

  شناسي قرآن، علوم قرآني، قرآن روشكلمات كليدي: 
هاي قرآني است كه نگاهي روشمند، مجموعي و منسجم به آيات قرآن  تدبر در قرآن گامي ضروري در فعاليت معرفي كتاب:

به مبادي و مباني « درسنامة روش تدبر در قرآن»تدريس تدبر در قرآن براي نوجوانان است. كتاب دارد. اين كتاب راهنماي 
هاي  شود. هر كدام از درس روش تدبر در قرآن مي پردازد و كتاب حاضر راهنماي مربي براي تدريس اين موضوع محسوب مي

درس در واقع طرح درس كامل آموزش سورۀ مربوط را  هاي قرآن اختصاص دارد. هر اول تا چهاردهم اين كتاب به يکي از سوره
 دربر دارد.

 

تحليل و بررسي علل پيدايش تشيع و سير تكويني آن : تشيع در مسير تاريخ. محمدجعفري، سيدحسين. 229
  9789644309724: شابک وزيري. ص.392 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. سيدمحمدتقي آيت اللهي دراسالم.
  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  تشيع، تاريخ اسالم، اسالمكلمات كليدي: 
ها و روندهاي نخستين كه منش و ويژگي ممتازي به تشيع در اسالم دادند، الزم است.  بررسي عقايد، گرايش معرفي كتاب:

ئل داخلي شيعيان و انشعابات هدف از اين اثر، بازسازي سير تکوين آرمان اسالمي بر اساس شواهد و مآخذ تاريخي است. مسا
يافته و پيشرفتة  آنان، و بنياد تاريخي خالصي كه زمينة امامت امام جعفر صادق )ع( را مهيا كرد و ارزشيابي مرحلة تکوين

 مفهوم رهبري ديني نيز در اين كتاب مطرح شده اند.

 

 رقعي. ص.256 .1396. كتاب جمکران: قم. سلم و آله و عليه اهلل صلي  شناسي اصحاب نبوي جريان. نوري، محمدموسي. 230

  9789649734675: شابک
  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  هاي مذهبي تاريخ اسالم، اصحاب ائمه، نظامكلمات كليدي: 
رخدادهاي آن جامعه ها و  هاي مختلف وجود دارند كه در تحول هايي با گرايش اي احزاب و گروه در هر جامعه معرفي كتاب:

هاي مؤثر در زمان پيامبر را با استناد به منابع معتبر  ها و عملکرد جريان مؤثرند. نوشتار پيش رو چگونگي پيدايش، ويژگي
هاي عصر پيامبر، بسترسازي تاريخي براي تحليل وقايع و رخدادهاي پس از  كند. شناسايي احزاب و جريان تاريخي بررسي مي
، از اهداف نوشتار  ها و عملکردهاي آن ها و توجه به ويژگي سايي جريان اصيل اسالمي از ميان اين جريانرحلت پيامبر، شنا

 حاضرند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 64  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: مشهد. تحليل قرآني، روايي حجاب شرعي و الزام حكومتي آن: حجاب اجباري آري يا نه؟. ايرواني، جواد. 231
  9786007044391: شابک رقعي. ص.144 .1397. دانشگاه علوم اسالمي رضوي

  دانشجومعلمانمخاطب: 
  هاي مذهبي هاي قرآني، جنبه حجاب، جنبهكلمات كليدي: 

هاي بدن در مقابل  هايي از اندام و زيبايي لباس از نيازهاي آدمي است و يکي از كاركردهاي آن پوشاندن بخش معرفي كتاب:
دربارۀ آيات قرآني مربوط به حجاب، حد واجب حجاب هايي  جنس مخالف به معني حجاب است. كتاب حاضر مجموعه بحث

بودن حجاب، بحث مغايرت حجاب اجباري با اجباري نبودن دين، حدود مداخلة حکومت در تعيين  شرعي، شخصي يا اجتماعي
 حجاب، و حجاب در زمان پيامبر و حضرت علي)ع( را دربر گرفته است.

 

  9789644309946: شابک رحلي. ص.66 .1397. نشر فرهنگ اسالميدفتر : تهران. خون خدا. شجاعي، سيدمهدي. 232
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها نامه عاشورا، زيارتكلمات كليدي: 

است، مخاطب  است. نويسندۀ اثر حاضر در مقدمه گفته  نامه اي اعتقادي و نوعي بيعت نامه زيارت عاشورا پيمان معرفي كتاب:
داند. محتواي كتاب متن زيارت عاشورا را بررسي و  اين كتاب كسي است كه از حسين )ع(، عاشورا و كربال هيچ نميهاي  نوشته

 كند. هايي مي دهد. در عين حال به وقايع روز عاشورا نيز اشاره كند و توضيح مي ترجمه مي

 

: شابک وزيري. ص.434 .1397. جمال: قم. لطيف راشدي هاي قرآن و پيامبران. داستان. الدين راوندي، قطب. 233
9789642023974  

  معلممخاطب: 
  قصص قرآن، سرگذشتنامه، پيامبرانكلمات كليدي: 

كنند. كتاب حاضر قصة پيامبراني  هاي قرآن لطايفي دارند كه انسان را به مکارم اخالق و عبرت دعوت مي قصه معرفي كتاب:
بن عمران، اسماعيل،  القرنين، يعقوب، يوسف، ايوب، شعيب، موسي خليل، لوط، ذيمثل آدم، ادريس، نوح، هود، صالح، ابراهيم 

است. حکايت بزرگاني مثل لقمان حکيم و قوم  داوود، سليمان، زكريا، يحيي، ارميا، دانيال، جرجيس، عزير و حزقيل را آورده
است نيز در اين كتاب  ها گذشته ذكري بر آن  لهايي كه حوادث قاب ها و امت اسرائيل و زندگي و احوال برگزيدگاني از امت بني

 اند. آمده

 

 وزيري. ص.1218 .1397. قدياني: تهران. السالم بيت عليه المعارف سبک زندگي اهل دايرة. حيدري ابهري، غالمرضا. 234

  9786000802769: شابک
  معلممخاطب: 

  اخالق اسالمي، احاديث، شيعيانكلمات كليدي: 
موضوع تدوين  192حکايت مرتبط با سيرۀ پيشوايان دين كه در  2400اي است از  حاضر مجموعه كتاب معرفي كتاب:

بيت را در قالبي جديد عرضه كند و با استفاده از حکايت، فرصتي براي شناخت  اند. كتاب كوشيده است سبک زندگي اهل شده
است. در  هايي از امامان مثال زده ها حکايت دربارۀ آنسيرۀ اهل بيت فراهم سازد. نويسنده مفاهيم و موضوعاتي را برگزيده و 

هاي بعد همين كتاب قابل  است كه در فصل هاي مرتبط با آن موضوع آمده انتهاي هر موضوع نيز فهرستي طويل از حکايت
 اند. مشاهده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 65  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

مؤسسه : تهران. شناختي و فلسفي به عفاف و حجاب رويكردي تربيتي، روان: در حريم دل. رضا شرفي، محمد. 235
  9789640816288: شابک وزيري. ص.584 .1397. فرهنگي مدرسه برهان

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي، عفت، اسالم حجاب، جنبهكلمات كليدي: 

كننده دارد. كتاب حاضر  نقش محوري و تعيين« عفاف و حجاب»هاي اصيل و جاودان اخالقي  در ميان ارزش معرفي كتاب:
كشد. به عوامل پايداري و  شناختي، اجتماعي و اخروي آن را به تصوير مي  اين موضوع و آثار تربيتي، روانمباني فکري و فلسفي 

ها و رشادت هاي زنان و مردان بزرگ تاريخ اسالم در  ناپايداري عفاف و حجاب در خانواده و جامعه، تاريخچة مختصر مجاهدت
كند و در پايان رهنمودها و راهکارهايي  اند نيز اشاره مي ن به كار بردههايي كه دشمنان براي تضعيف آ حفظ اين پديده و تالش

 دهد. انداركاران فرهنگ جامعه ارائه مي ها، مراكز آموزشي و تربيتي و دست براي خانواده

 

  9789642029990: شابک رقعي. ص.136 .1397. جمال: قم. در راه اربعين. خليلي، مرتضي. 236
  معلممخاطب: 

  ها، آداب و رسوم مذهبي زيارتگاهكلمات كليدي: 
داشتن ياد اباعبداهلل الحسين و فداكارهاي اهل بيت  روي اربعين مصداق زنده نگه همايش عظيم ميليوني پياده معرفي كتاب:

و مقامات است. مجموعة حاضر حركتي است در راستاي افزايش معرفت زائران اربعين. تاريخچة زيارت اربعين، اماكن متبركه 
عراق، احکام فقهي زائران اربعين، آداب زيارت و اطالعات ضروري سفر اربعين از جمله مواردي هستند كه در اين كتاب 

 اند. شده مطرح

 

جستارهايي در باره دين و : اديان در خدمت انسان: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 237
  9786005676327: شابک رقعي. ص.408 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مسائل جهان امروز

  معلممخاطب: 
  شناسي دين ، جامعه سخنرانيكلمات كليدي: 

وگو از امام موسي صدر دربارۀ دين، انسان، اسالم، تربيت، عبادت،  مقاله، سخنراني و گفت 29اين كتاب شامل  معرفي كتاب:
انقالب اسالمي و دكتر علي شريعتي است. مطالعة اين كتاب خواننده را با منظومة فکري امام موسي صدر آشنا تشيع، آزادي، 

كند. اديان در خدمت انسان، دين و مشاركت اجتماعي، ايمان به رساالت خداوندي، اسالم و مخاطب معاصر، ابعاد اجتماعي  مي
 هاي مطالب كتاب هستند. ناسالم، زكات فطر، و روزۀ تمرين جهاد بعضي از عنوا

 

مهدي  گفتارهاي تفسيري امام موسي صدر.: براي زندگي: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 238
  9786005676341: شابک رقعي. ص.312 .1395. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. فرخيان

  معلممخاطب: 
  تفسير قرآنتفسيرها، كلمات كليدي: 

را دربردارد. « امل»گفتارهايي براي كادرهاي جنبش  صدر در درس كتاب حاضر تفسيرهاي موضوعي امام موسي معرفي كتاب:
است. در تفسير هر سوره ابتدا شأن نزول آن و توضيح  هاي قصار قرآن را تفسير كرده ها سوره امام موسي صدر در اين كالس

صدر و  هاي امام موسي است. اين كتاب مخاطب را با ديدگاه و تفسير آيات شرح داده شده برخي واژگان سوره و سپس معاني
 كند. برداشت ايشان از اسالم آشنا مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 66  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 گفتارهاي تفسيري امام موسي صدر.: حديث سحرگاهان: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 239

: شابک رقعي. ص.456 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. نژاد رضا محمودي، مهدي موسوي علي
9786005676358  

  معلممخاطب: 
  ، تشيع، تفسير قرآن سخنرانيكلمات كليدي: 

اين كتاب گفتارهاي تفسيري امام موسي صدر در سحرگاهان ماه رمضان در راديو لبنان است. در واقع، عصارۀ  معرفي كتاب:
هاي مختلف و انعکاس و خالصة معرفت وجودي ايشان در اين كتاب مشهود است. تفسير آيات  زمينه انديشه و فکر او در

هاي قصار قرآن با موضوعاتي مثل انفاق، اسرا، ايمان به غيب، و  برگزيدۀ قرآن به صورت موضوعي و نيز تفسير برخي از سوره
 دهند. نماز و روايت محتواي كتاب را شکل مي

 

مؤسسه : تهران. مهدي فرخيان هاي اقتصادي اسالم. رهيافت: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي سيدصدر، . 240
  9786005676334: شابک رقعي. ص.261 .1393. فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر

  معلممخاطب: 
  اسالم، اقتصاد، مقاله هاكلمات كليدي: 

هاي اقتصادي سرمايه داري و ماركسيسم  هاي اقتصادي رايج سبب شد او نظام نظريهآگاهي امام موسي صدر از  معرفي كتاب:
هاي اقتصادي اسالم را روشن كند. كتاب حاضر شامل مجموعه مقاالت امام موسي  هاي اسالم را با هم مقايسه و رهيافت و آموزه

اقتصادي نيز از جمله مباحث اين  -شناختي معهاست. گفتارهاي اقتصادي او در لبنان و دو مقالة جا صدر در مجلة مکتب اسالم
 كتاب هستند.

 

مهدي  گفتارهايي در باره واقعه عاشورا.: سفر شهادت: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 241
  9786005676372: شابک رقعي. ص.264 .1397. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. فرخيان، احمد ناظم

  معلممخاطب: 
  شيعيان، حکومت اسالمي، قيام عاشوراكلمات كليدي: 

ها و مقاالت امام موسي صدر دربارۀ قيام عاشوراست و ابعاد و نتايج  ها، پيام كتاب حاضر شامل سخنراني معرفي كتاب:
اين واقعه و اهداف امام هاي  زمينه كند. امام موسي صدر در اين گفتارها مي كوشد پيش پيامدهاي اين نهضت را بررسي مي

است. نقش و تأثير حضرت  ها نيز پرداخته ها و هدف از آن شناسي سوگواري حسين )ع( را از اين حركت روشن كند. به آسيب
آموزي از اين واقعه، مسائل جامعة  كوشد با درس شود. امام موسي صدر مي زينب )س( نيز در گفتارهايي از اين كتاب بررسي مي

 ان را حل كند.لبنان و شيعي

 

جستارهايي در باره اسالم، انسان، لبنان، : ناي و ني: در قلمرو انديشه امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 242
: شابک رقعي. ص.456 .1393. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. علي حجتي كرماني مقاومت.

9786005676310  
  معلممخاطب: 

  ، حکومت ديني، شيعيان سخنرانيكلمات كليدي: 
اند. در  هاي امام موسي صدر است كه در سه فصل تنظيم شده مجموعة حاضر دربردارندۀ مقاالت، گفتارها و پيام معرفي كتاب:

ها و اخالق و تاريخ اسالمي در مقاالتي دربارۀ اسالم و انسان و تبليغ ديني و سيرۀ  بيني، ارزش فصل اول اصول عقايد، جهان
است. فصل سوم به  اند. در فصل دوم شيعيان لبنان و مسائل مرتبط با اين فرقه در لبنان بررسي شده عصومان مطرح شدهم

پردازد. اين  معرفي دشمن مشترک و تمهيدات جمعي و ملي و فرامليتي براي مبارزه با اسراييل و حمايت از ملت فلسطين مي
 كنند. اعي و سياسي امام موسي صدر آشنا ميهاي فکري و اجتم گفتارها مخاطب را با دغدغه



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 67  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

احمد ناظم، حميدرضا شريعتمداري،  دين در جهان امروز.: در قلمرو انديشۀ امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 243
  9786005676617: شابک رقعي. ص.128 .1397. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. مجيد مرادي

  معلممخاطب: 
  اسالم، فلسفه دين، شناختكلمات كليدي: 

يکي از مسائل مهم كه مؤمنان همواره بايد پاسخگوي آن باشند، حفظ داليل دينداري با نظر به تحوالت جهان  معرفي كتاب:
ها و كنندۀ رابطة انسان با جهان پيرامونش است. امام موسي صدر در گفتار و انسان است. به تعبير امام موسي صدر، دين تنظيم

جستارهايش ، بيش از هر چيزي، در صدد توضيح اين موضوع و چرايي نياز انسان مدرن به دين بوده است. در اين كتاب، 
 اند. ها و مقاالت او در اين باره ارائه شده سخنراني

 

مسائل زن و جستارهاي در باره : هاي جامعه زن و چالش: در قلمرو انديشۀ امام موسي صدر. موسي صدر، سيد. 244
مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام : تهران. عطااهلل افتخاري احمد ناظم، مجيد مرادي، علي حجتي كرماني، سيد خانواده و جوان.

  9786005676624: شابک رقعي. ص.276 .1397. موسي صدر
  معلم/ كارشناسانمخاطب: 

   زنان در اسالم، سخنرانيكلمات كليدي: 
هاي امام موسي صدر در بارۀ موضوع زن و خانواده و جوان در اين كتاب  مقاالت و مصاحبه ها، سخنراني معرفي كتاب:

ها را يکجا قرار داده است. اين سخنان رويکرد ديني و تربيتي  ها بر هم آن اند. پيوند اين سه موضوع و تأثير و تأثر آن گردآمده
دهد. زن در اسالم، زن عرب و پيکار براي رهايي، ازدواج  ن ميامام موسي صدر را در مواجهه با مسائل جديد و جوان و زن نشا

هاي تربيتي و مبادي دين، وجود طبقات در جامعه، ايمان و  گيري شخصيت جوان، شيوه مدني، نقش مادر و خانواده در شکل
 هاي كتاب هستند. گرا از جمله عنوان گرايي و جوانان، و جامعة ماده جوان معاصر، فرقه

 

 ص.390 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد. درسنامه تدبر در قرآن سوره حمد و بقره. حسين زاده، محمد الهي. 245

  9786008397342: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  شناسي قرآن، قرآن روشكلمات كليدي: 
مجموعي و منسجم به آيات قرآن هاي قرآني است كه نگاهي روشمند،  تدبر در قرآن گامي ضروري در فعاليت معرفي كتاب:

كند. چهار  دارد. اين كتاب، دو سورۀ حمد و بقره را از لحاظ نقششان در ساخت جامعه و ترسيم ساختارهاي آن بررسي مي
ها و رسوالن براي اجتناب از نفاق و دستيابي به خالفت  موضع هدايت قرآني به تبعيت از كتاب: بخش اصلي كتاب عبارت اند از

بخشي به مؤمنان در  اعتنايي يهوديان و هويت ريب نظام پوسيدۀ مدعيان ايمان با تبيين عهدشکني، ناسپاسي و بيالهي؛ تخ
 ها در پرتو تبعيت همگاني از همة احکام وحي. مقابل آنان؛ تأسيس نظام نوين ايماني با تببين احکام قرآن؛ غلبه بر ديگر نظام

 

: شابک وزيري. ص.144 .1396. تدبر در قرآن و سيره: مشهد. روش تدبر در قرآندرسنامه . حسين زاده، محمد الهي. 246
9786008397175  

  معلممخاطب: 
  شناسي قرآن، علوم قرآني، قرآن روشكلمات كليدي: 

هاي قرآني است كه نگاهي روشمند، مجموعي و منسجم به آيات قرآن  تدبر در قرآن گامي ضروري در فعاليت معرفي كتاب:
اين كتاب به مباني، مبادي و روش تدبر در قرآن مي پردازد كه در اثربخشي و روان سازي تدريس مربيان تدبر نقش دارد. 

هاي  بسزايي دارد. كتاب ابتدا به چيستي تدبر پرداخته و مباني آن را مرور كرده است. چرايي تدبر و سپس چگونگي آن، بخش
 چند سوره است. بعدي كتاب هستند. بخش نهايي كتاب نيز تدبر در



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 68  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.156 .1397. دليل ما: قم. دو امتحان! آموزش احكام با داستان طنز. فر، محمد نهاد، محمد/ معماري علوي. 247

  9786004420747: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي احکام شرعي، داستانكلمات كليدي: 

داري است با  آشنايي با احکام شرعي و عمل به آن وظيفة هر انسان مسلماني است. اين كتاب داستان دنباله معرفي كتاب:
شويي رفتن، وضو،  تقليد، نجاسات، دست»موضوع معرفي و تشريح احکام براي نوجوانان و جوانان. نويسنده كوشيده است احکام 

داستاني بازگو كند. البته احکام اين كتاب در سطح ابتدايي است و هاي  را در طول داستان و از زبان شخصيت« تيمم و غسل
 اند. جزئيات و استثنائات مسائل شرعي در آن نيامده

 

: شابک رقعي. ص.88 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. دين در زمانه ما: راه زندگي. اميني پويا، حسين. 248
9789640814437  

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي، تعليمات ديني، اسالم جنبهكلمات كليدي: 

شود. دين  هاي گوناگون زندگي از مباحث مهم بنيادي محسوب مي رابطة دين و زندگي و نقش دين در ساحت معرفي كتاب:
حيات هاي مختلف  ترين كاركردهاي دين در شاخه در اين كتاب به برخي از مهم. كاركردهاي مهمي در زندگي انسان دارد

دين و بحران معنا در زندگي امروز، : شده است شده است. محتواي كتاب در هشت بخش ارائه فردي و اجتماعي بشر پرداخته
هاي پايدار، دين و محيط زيست؛ دين و دنيا؛ دين و امروزي شدن؛ دين و  دين و بهداشت رواني، دين و تندرستي، دين و شادي

 روابط انساني.

 

. دريا: تهران. حنيف انصاري بن البالغه به عثمان نهج 45شرح نامه : زمامداري و پارسايي. تهراني، مصطفيدلشاد . 249
  9789647313797: شابک وزيري. ص.122 .1396

  معلممخاطب: 
  البالغه، سياست، تفسيرها نهجكلمات كليدي: 

برجسته و پر لطايف و آموزندۀ امام به كارگزارانش است كه نوع هاي  حنيف از نامه بن نامة امام علي )ع( به عثمان معرفي كتاب:
كند. در كتاب حاضر، متن اين نامه  حکمراني و شدت نظارت حکومت بر عملکرد و رفتار و مناسبات كارگزاران آن را بيان مي

متن تحميل يا از آن  ها با پاسداشت قواعد فهم متن باشد و چيزي به شده است برداشت بررسي شده است. در شرح متن، سعي
 است. هاي امام علي )ع( و سيره و رفتار شناسي آن حضرت تکيه شده دور نشود. در شرح عبارات، بيش از هر چيز بر آموزه

 

. خليل خليليان سيد السالم. عليه الرضا موسي بن زندگي سياسي هشتمين امام حضرت علي. مرتضي حسيني، جعفر. 250
  9789644309700: شابک رقعي. ص.260 .1397. اسالميدفتر نشر فرهنگ : تهران

  معلممخاطب: 
  هاي سياسي، امامان ها، نظام نامه زندگيكلمات كليدي: 

اند. بر همين  آفرين كننده نيستند، بلکه به شدت در زندگي كنوني ما نقش هاي سرگرم حوادث تاريخي داستان معرفي كتاب:
خصوص دوران واليتعهدي ايشان را بررسي كرده  رويدادهاي عهد امام رضا )ع( و بهاساس، نويسنده در كتاب حاضر وقايع و 

مقدمات رويداد؛ شرايط و علل بيعت؛ تشريح موضوع امام؛ چند پرده : اند بندي شده ها جمع است. محتواي كتاب تحت اين عنوان
 از رويدادها.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 69  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1396. دريا: تهران. حرّيت و استقالل و عزّت: نبويسبک زندگي : سبک زندگي نبوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 251
  9789647313698: شابک رقعي. ص.264

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي، اسالم، پيامبران شيوۀ زندگي، جنبهكلمات كليدي: 

بود.  حريت، استقالل و عزت در سبک زندگي نبوي درخشش ويژه دارد و پيامبر به تمام معنا آزاده و آزادمنش معرفي كتاب:
قراردادن او، سيرۀ رفتاري پيامبر را شرح   عنوان بهترين نمونة زيست مطلوب و با هدف سرمشق كتاب حاضر با معرفي پيامبر به 

گيري تربيتي سيرۀ پيامبر، استقالل و راه ورسم پيامبر  كند. حريت و جايگاه آن و جهت دهد و سبک زندگي او را بررسي مي مي
 اند. ه ت، عزت و چيستي آن و اطاعت و تقواي الهي در اين كتاب بررسي شدو اوصياي او، و در نهاي

 

. جمال: قم. بيت به شيوه پرسش و پاسخ نگاهي نو به مكتب اهل: شناسي نوين شيعه. حيدري ابهري، غالمرضا. 252
  9789642023950: شابک وزيري. ص.200 .1397

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي ها، جنبه پاسخها و  تشيع، پرسشكلمات كليدي: 

اند. كتاب حاضر نيز در همين  عالمان مذهب شيعه همواره براي شناساندن تشيع به جهانيان آثاري منتشر كرده معرفي كتاب:
هاي آنان راپاسخ دهد.  ها را رفع كند و سؤال كوشد شيعه را به شيوۀ پرسش و پاسخ به مخاطبان جوان بشناساند و ابهام باره، مي

ها و باورها، احکام  شناخت و معرفي كلي شيعه، تفاوت شيعه و سني، امامان شيعه، سنت: اند ها به اين موضوعات مربوط سؤال
هاي شيعي، مراجع  اختالفي شيعه و اهل سنت، و عزاداري امام حسين. رابطة شيعه با قرآن، حديث، مهدويت و دعا، و نيز فرقه

 ديگر مطالب كتاب هستند.و روحانيون شيعه، و جغرافياي تشيع از 

 

 .1397. كتاب جمکران: قم. از نگاه قرآن كريم  الشريف فرجه تعالي  اهلل عجل ظهور حضرت مهدي. زماني، سيدحسن. 253
  9789649734668: شابک رقعي. ص.168

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، احاديث مهدويت، جنبهكلمات كليدي: 

است. اين نوشته در چهار فصل با  اهلل معرفي شده قيام حضرت مهدي اولين مصداق ايامدر قرآن كريم، روز  معرفي كتاب:
شدن ياران، بازگشت  هاي عصر ظهور(، رخدادهاي ظهور )از جمله جمع بودن قرآن و پيشگويي كليات )جاري»هاي  عنوان

اي به مبحث ظهور  ، نگاه تازه«ج(هايي از ظهور حضرت مهدي )ع هاي ظهور و جلوه شدن ابليس(، ويژگي حضرت عيسي و كشته
 اند. هاي اهل بيت و آيات قرآن مستند شده است. تمام مباحث با روايت حضرت مهدي انداخته

 

  9789649735009: شابک رقعي. ص.288 .1396. كتاب جمکران: قم. عصر حيرت. نيا، محمود مطهري. 254
  معلممخاطب: 

  مهدويت، تاريخ اسالمكلمات كليدي: 
رود. كتاب حاضر دربارۀ وضعيت فکري، سياسي  ترين مطالب ديني و اسالمي به شمار مي مقولة مهدويت از مهم معرفي كتاب:

است. تاريخچه، جغرافيا ،  سازي ورود به عصر حيرت سخن گفته و اجتماعي مردم در دورۀ عباسيان و مشکالت شيعيان و زمينه
شيعيان در عصر حيرت، گونه شناسي مدعيان در عصر حيرت، ابعاد و آثار حيرت در سازمان وكالت ، تشکيالت زمينه ساز براي 

 پردازد. ها مي عصر غيبت، و ظهور امام عصر و پايان عصر حيرت مباحثي هستند كه اين كتاب به آن



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 70  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 پالتويي. ص.72 .1397. انديشه فاطمي: كرج. مهدي)عج( غيبت، ظهور و حكومت امام. محبوبه سديدي، سيده. 255

  9786229528006: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  امام زمان)عج(، مهدويتكلمات كليدي: 

گويد.  دهد سخن مي كتاب حاضر دربارۀ ظهور حضرت مهدي )عج( و آنچه در ساية حضور عيني او رخ مي معرفي كتاب:
هاي حضرت، غيبت و فلسفة آن، غيبت صغري و سخنان  القاب و ويژگي: اند شدهبندي  موضوعات كتاب در اين موارد دسته

هاي ظهور، اهداف حکوكت حضرت مهدي، و  دوران آن، غيبت كبري و انتظار، انواع انتظار، ظهور، هنگامة قيام، عالئم و زمينه
 دستاوردهاي حکومت ايشان.

 

مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ : تهران. هاي جنسي ضد درمان( گرگفالون دافا )مكتب . بابازاده مقدم، حسين. 256
  9786229999271: شابک رقعي. ص.40 .1397. نيکان

  معلممخاطب: 
  هاي نوظهور تاريخ اديان، تائوئيسم، فرقهكلمات كليدي: 

ديدگاه غني فرهنگي در كوشند تا  هاي كاذب عرفاني مي هاي فرقه هاي غربي با ترويج عناصر و آموزه قدرت معرفي كتاب:
شدن  هاي كاذب است كه پس از مطرح جوامع را به يک مجموعه سست و غيرحقيقي بدل نمايند. فالون دافا نيز از اين گرايش

اش از چين وارد ايران شد. اين اثر درباره فلسفه و اصول اعتقادي اين  هاي بازتوليد شده مورد حمايت غرب قرار گرفت و نسخه
 دهد. هاي آن در ايران توضيح مي فرقه و فعاليت

 

مؤسسه فرهنگي هنري : تهران. آيين شيطان، جادو و شهوت: كباال ميستي سيزم عبراني. بابازاده مقدم، حسين. 257
  9786229999288: شابک رقعي. ص.214 .1397. سيب سرخ نيکان

  معلممخاطب: 
  تاريخ اديان، عرفان، يهوديتكلمات كليدي: 

ها قبل از تورات به وجود آمده است و بيشتر با  گيرد كه سال عرفان كاباال، مجموعه تعاليم باطني را در بر مي معرفي كتاب:
گراي مصر باستان كه بر جادوگري استوار بود،  مذاهب مرموز و كهن شرق مرتبط است. يهوديان با پذيرش عقايد سرّي و مادي

مي پنهاني تبديل شد. اين اثر شرح مفصلي است ار تاريخچه پيدايش كاباال و از احکام تورات چشم پوشيدند و كاباال به تعالي
 تأثير آن در جهان معاصر و ارتباط آن با صهيونيزم...

 

. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. كمک به ديگران يا انفاق. عليها اهلل گروه تحقيق و توسعه خيريه نورالزهرا سالم. 258
  9786009870318: شابک رقعي. ص.104 .1397

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي، انفاق، سازمان جنبهكلمات كليدي: 

، تشکلي غيردولتي و داوطلبانه و بدون سود مادي است. هدف از «NGO»يعني سازمان مردم نهاد يا « سمن» معرفي كتاب:
كنند.  ها در اين باره فعاليت مي تکيههايي مثل مسجدها و  آن، كمک و ياري به ديگران و دستگيري از مستمندان است. مکان

اي تشويق كرد. نظر  توان يک مؤسسة خيريه تأسيس و مردم را به تأسيس چنين مؤسسه دهد چطور مي اين كتاب توضيح مي
 است. انديشمندان جامعه و پيشوايان ديني و آيات قرآن در حمايت از چنين نهادي نيز ذكر شده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 71  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789649735252: شابک رقعي. ص.120 .1396. كتاب جمکران: قم. خون خدا: تن پنجمجموعه . نعما، محسن. 259
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها نامه هاي مذهبي، زندگي امامان، داستانكلمات كليدي: 

فاطمه و دو فرزند آنان حسن و حسين به اصحاب كسا يا آل كسا عنواني است كه شيعيان براي محمد، علي،  معرفي كتاب:
جلدي، به يکي از اين عزيزان،   اي پنج شود. كتاب حاضر از مجموعه برند. از آنان به آل عبا و پنج تن نيز تعبير مي كار مي

حضرت امام حسين، اختصاص دارد. داستان تولد ايشان، زندگي آن حضرت و شهادت پرافتخار او محتواي كتاب را شکل 
 اند. داده

 

  9789649734712: شابک رقعي. ص.112 .1396. كتاب جمکران: قم. ريحانه پيامبر: تن مجموعه پنج. نعما، محسن. 260
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها، فاطمه زهرا )س( نامه هاي مذهبي، زندگي داستانكلمات كليدي: 

آل كسا عنواني است كه شيعيان براي محمد، علي، فاطمه و دو فرزند آنان حسن و حسين به  اصحاب كسا يا معرفي كتاب:
جلدي، به يکي از اين عزيزان،   اي پنج شود. كتاب حاضر از مجموعه برند. از آنان به آل عبا و پنج تن نيز تعبير مي كار مي

 اند. تواي كتاب را شکل دادهحضرت فاطمه، اختصاص دارد. داستان تولد ايشان و زندگي آن حضرت مح

 

: شابک رقعي. ص.144 .1396. كتاب جمکران: قم. صداي بال جبرئيل: تن مجموعه پنج. نعما، محسن. 261
9789649734293  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه هاي مذهبي، زندگي پيامبران، داستانكلمات كليدي: 
كسا عنواني است كه شيعيان براي محمد، علي، فاطمه و دو فرزند آنان حسن و حسين به اصحاب كسا يا آل  معرفي كتاب:

جلدي، به يکي از اين عزيزان،   اي پنج شود. كتاب حاضر از مجموعه برند. از آنان به آل عبا و پنج تن نيز تعبير مي كار مي
ن حضرت و داستان معراج او محتواي كتاب را حضرت پيامبر، اختصاص دارد. داستان تولد ايشان، ماجراهايي از زندگي آ

 اند. داده شکل

 

  9789649734705: شابک رقعي. ص.124 .1396. كتاب جمکران: قم. فرزند كعبه: تن مجموعه پنج. نعما، محسن. 262
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي مذهبي امامان، داستانكلمات كليدي: 

اصحاب كسا يا آل كسا عنواني است كه شيعيان براي محمد )ع(، علي )ع(، حضرت فاطمه )س( و دو فرزند آنان  معرفي كتاب:
جلدي، به يکي   اي پنج شود. كتاب حاضر از مجموعه برند. از آنان به آل عبا و پنج تن نيز تعبير مي ( به كار مي9حسن و حسين)

ستان تولد ايشان، ماجراهايي از زندگي آن حضرت و شهادت پرافتخار او از اين عزيزان، حضرت علي )ع(، اختصاص دارد. دا
 اند. محتواي كتاب را شکل داده

 

  9789649734699: شابک رقعي. ص.88 .1396. كتاب جمکران: قم. عبا كريم آل: تن مجموعه پنج. نعما، محسن. 263
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها نامه هاي مذهبي، زندگي امامان، داستانكلمات كليدي: 

اصحاب كسا يا آل كسا عنواني است كه شيعيان براي محمد )ع(، علي )ع(، حضرت فاطمه )س( و دو فرزند آنان  معرفي كتاب:
جلدي، به يکي   اي پنج شود. كتاب حاضر از مجموعه برند. از آنان به آل عبا و پنج تن نيز تعبير مي ( به كار مي9حسن و حسين)

از اين عزيزان، حضرت امام حسن )ع(، اختصاص دارد. داستان تولد ايشان و ماجراهايي از زندگي آن حضرت، محتواي كتاب را 
 اند. شکل داده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 72  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.64 .1397. پرش: تهران. 10دين و زندگي : مجموعه سؤاالت پرش معدل. صائلي، فرزاد. 264
9786226230193  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  ها، كمک آموزشي ها، پرسش تمرينكلمات كليدي: 
كنند  هاي كمک آموزشي با ارائة سؤاالت درس به درس از هر مبحث درسي، به مخاطب كمک مي بعضي كتاب معرفي كتاب:

اي، و درست و  پاسخ، چندگزينه تشريحي، كوتاهبراي كسب معدل باالتر آماده شود. كتاب حاضر شامل سؤاالت متنوعي از جمله 
 آموزان پاية دهم در درس دين و زندگي مخاطب آن هستند. نادرست است و دانش

 

: شابک رقعي. ص.80 .1397. پرش: تهران. 11دين و زندگي : مجموعه سؤاالت پرش معدل. صائلي، فرزاد. 265
9786008716907  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها كمک آموزشي، پرسشكلمات كليدي: 
كنند  هاي كمک آموزشي با ارائة سؤاالت درس به درس از هر مبحث درسي، به مخاطب كمک مي بعضي كتاب معرفي كتاب:

اي، و درست و  پاسخ، چندگزينه براي كسب معدل باالتر آماده شود. كتاب حاضر شامل سؤاالت متنوعي از جمله تشريحي، كوتاه
 آموزان پاية يازدهم در درس دين و زندگي مخاطب آن هستند. نادرست است و دانش

 

: شابک وزيري. ص.176 .1397. نوروزي: گرگان. اهلل جوادي آملي الحياة حضرت آيت منتخب مفاتيح. سعيدي، رضا. 266
9786004498951  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  اسالم، آداب و رسوم مذهبيكلمات كليدي: 
است، اما  الجنان راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را در سه بخش نماز، دعا و زيارات هموار كرده مفاتيح معرفي كتاب:

الجنان مرتبط  مفاتيحهاي وحياني  نويسندۀ كتاب حاضر معتقد است كتابي ديگر الزم است تا شؤون دنيايي بندگان را با آموز
نوعان، با  تعامل انسان با خود، با هم»فصل كتاب به موضوعات  34است. پنج بخش و  سازد. از اين رو كتاب حاضر را تأليف كرده

 پردازند. مي« حيوان و با خلقت زيست محيطي و نيز تعامل مردم و نظام اسالمي

 

: شابک پالتويي. ص.288 .1397. اريش: تهران. اسرار آفرينشاي از  موجودات فضايي و ذره. ايزدي، مهدي. 267
9786009782147  

  معلممخاطب: 
  هاي مذهبي، آفرينش، فضا جنبهكلمات كليدي: 

اين كتاب از پهناي جهان پيرامون ما و برخي مسائل موجود در جهان از جمله كروي بودن زمين و نظرية  معرفي كتاب:
هاي  كند. بررسي امکان وجود موجودات فضايي، تصور مردم از سالح نامرئي كردن علمي صحبت ميچاله ها و  بنگ، سياه بيگ

هاي مقدس و دانشمندان، رؤيت  پيشرفته، امکان وجود موجوداتي هوشمند در سراسر گيتي براساس آيات و روايات كتاب
و در نهايت هم تحقيقاتي دربارۀ خلقت هاي فضايي در تاريخ گذشته و تالش دانشمندان براي ترقي و جهش علمي  سفينه

 هاي مطرح، از جمله مطالب كتاب هستند. ها و استدالل انسان، خاستگاه او و بررسي فرضيه



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 73  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.224 .1397. حبله رود: سمنان. نهضت حسيني و سلوک عرفاني. مزينانيان، سعيد. 268
9786008784449  

  معلممخاطب: 
  عاشورا، عرفان، تاريخ اسالمقيام كلمات كليدي: 

ها باخبر نيستند. كتاب حاضر اين قيام را از سه  نهضت امام حسين )ع( اهداف بسياري داشته، اما همگان از آن معرفي كتاب:
  كند. در نگاه تاريخي، به تعصبات قومي، بغض و كينة دشمنان و بدعت معاويه در انتخاب خليفه توجه جنبه بررسي مي

نگاه سلوک اجتماعي عرفاني، ايستادگي امام حسين در برابر ظلم، سازش نکردن او با يزيد و اصالح جايگاه اسالم  است. در شده
مد نظر قرار گرفته است. در بعد سلوک عرفاني فردي نيز تأثير اين نهضت در بيداري و معرفت نفس، مبارزه با ظلم و جلب 

 است. واليت الهي و اهل بيت بررسي شده

 

. بنياد فرهنگي مهدي موعود )عج(: قم. السالم عليه نگاهي نو به شناخت امام زمان: يگانه دهر. محمودي، حسن. 269
  9786007120934: شابک رقعي. ص.72 .1396

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  امام زمان)عج(، شناخت، مهدويتكلمات كليدي: 
خواهد طعم زندگي  شناخت واقعي و حقيقي حضرت مهدي )عج( است. نويسنده مي هدف اين كتاب، ترسيم معرفي كتاب:

هاي آن مطرح  مهدوي را به مخاطب بچشاند و همراهي با امام زمان را مشاهده كند. نخست مباحث شناخت واقعي و شاخصه
اش فداشدن براي او  اري او كه نتيجهانجامد و پس از آن همراهي با امام و ي شوند. سپس ياد مداوم امام كه به عشق به او مي مي

 و اضطرار به حجت است.

 شنایس روان

 

شدن است! )چگونه  كردن، مانع اجتماعي اجتماعي: شناسي تربيت اجتماعي آسيب. كريمي، عبدالعظيم. 270
  9789640815175: شابک رقعي. ص.184 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. اجتماعي نشويم!(

  مشاور/ كارشناسانمخاطب: 
  شناسي شناسي اجتماعي، تربيت، روان آسيبكلمات كليدي: 

انسان يگانه موجود عالم است كه خداوند به او استقالل و آزادي انتخاب داده است. كتاب حاضر با طرح موضوع  معرفي كتاب:
« من انفعالي»را دربرابر «گذاري خالقانة خود كنش»و « فرد با من فعال»تفاوت ميان اجتماعي شدن و اجتماعي كردن، مفهوم 

هاي آن، و نيز  كوشد با طرح مفاهيم تربيت اجتماعي ومؤلفه دهد. نويسنده در تمام كتاب مي قرار مي« كنش پذيري تقليدي»و 
تفاوت  شناختي دربارۀ تربيت اجتماعي، به نقش خود و عوامل بيروني در تربيت اجتماعي بپردازد و هاي جامعه نظريه

 شدن را توضيح دهد. كردن با اجتماعي اجتماعي

 

: كاشان. راهنمايي كاربردي براي كودكان ، والدين و معلمان: اختالل وسواس اجبار در كودكان. ساعي، رضوان. 271
  9789649724935: شابک رقعي. ص.188 .1397. مرسل

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  درماني روانهاي اضطرابي،  اختاللكلمات كليدي: 

گونه دچار شوند و  است به افکار و تصويرهاي مزاحم و وسواس كودكان مبتال به اختالل وسواس، ممکن معرفي كتاب:
هاي اضطرابي، از جمله وسواس و  شان دچار آسيب شود. كتاب حاضر با توجه به شيوع باالي اختالل هاي عملکردي حيطه

موضوع بپردازد. ابتدا وسواس را تعريف كرده و تفاوت اختالل وسواسي در كودكان و فصل به اين  9كوشد در  پيامدهاي آن، مي
است. راهنماي اختالل وسواس ويژۀ والدين، معلمان و  هاي درماني اختالل وسواس را توضيح داده هاي تشخيص و روش راه

 ند.هاي كتاب هست هاي خودياري و درمان اختالل وسواس نيز از جمله بخش كودكان، مهارت



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 74  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786220007807: شابک وزيري. ص.108 .1397. مهدي حسني: . اضطراب پژوهش. حسني، مهدي. 272
  معلممخاطب: 

  پژوهي شناسي، نمونه اضطراب، روانكلمات كليدي: 
اضطراب پژوهش هر گونه ترس و پريشاني در طول فرايند توليد علم از انتخاب موضوع تا انتشار و حتي  معرفي كتاب:

كوشد اضطراب پژوهش را به عنوان يکي از موانع  بازخوردهاي پس از آن است. كتاب حاضر حاصل پژوهشي است كه مي
 تحقيق و توليد علم در جوامع معرفي و ارتباط بين اضطراب پژوهش را با سواد اطالعاتي و مديريت زمان بررسي كند.

 

مائده حسام، رضا  زدگي و ترس. پارچه براي اضطراب، وحشت يکاضطراب و اجتناب؛ درماني . تامپکينز، مايکل.آ. 273
  9786003861336: شابک وزيري. ص.188 .1397. نوشته: اصفهان. جعفري هرندي، احمد عابدي

  مشاورمخاطب: 
  هاي اضطرابي، شناخت درماني، اختالل روانكلمات كليدي: 

هاي اضطرابي عوامل مشتركي  حاضر با اين فرض كه تمامي اختاللمبارزه با اضطراب به آگاهي نياز دارد. كتاب  معرفي كتاب:
زدگي  دهد. نويسنده ديدگاه مدرني را دربارۀ اضطراب، وحشت هاي رايج مورد هدف قرار مي دارند، آن عوامل را با آموزش مهارت

و خواننده را با انواعي از  هاي كتاب بر راهبردهايي از سه درمان مبتني بر شواهد متکي هستند كند. تمرين و ترس مطرح مي
كنند. خواننده بايد بتواند نحوۀ عملکرد مشکالت اضطرابي را بشناسد، اهداف  ابزارها براي هدف قراردادن مشکالتشان آشنا مي

هاي گويايي در  هاي زياد و مثال درماني مناسب را برگزيند و در نهايت راهبردهاي شناختي رفتاري را به كار گيرد. كاربرگ
 اند. ب آمدهكتا

 

 وزيري. ص.374 .1397. آوند دانش: تهران. محسن رناني .FOR DUMMIESاقتصاد رفتاري . آلتمن، موريس. 274

  9786008668541: شابک
  معلممخاطب: 

  شناسي هاي روان گيري، جنبه اقتصاد، تصميمكلمات كليدي: 
تر و  هاي تجربي، دقيق ها بر پايه طريق بنا نهادن آنهاي اقتصادي را از  كوشد مدل اقتصاد رفتاري مي معرفي كتاب:

زمان با معرفي اقتصاد رفتاري، موضوعات اقتصاد رفتاري را در حوزۀ  كوشد هم تر كند. در اين كتاب، نويسنده مي گرايانه واقع
كار تا حباب  هاي كسب و اقتصاد خرد و اقتصاد كالن تبيين كند. طيف موضوعاتي كه در كتاب مطرح شده اند، از چرخه

ها تا پيامدهاي اقتصادي، و از  گذاري، از رفتار اخالقي تا انصاف، از نحوۀ شکل گيري انتخاب انداز تا سرمايه ها، از پس دارايي
 هيجانات تا حسابگري پرهيزكارانه را دربرمي گيرند.

 

 رقعي. ص.84 .1397. هنري سيب سرخ نيکانمؤسسه فرهنگي : تهران. الف، ب، سه نقطه. پايدار، محمود/ جلوه، مازيار. 275

  9786229514764: شابک
  معلم مخاطب: 

  هاي ارتباطي شناسي، ارتباط غيركالمي، مهارت روانكلمات كليدي: 
هايش  هايي دارد كه او را در رسيدن به هدف رو شدن با مسائل زندگي، نياز به يادگيري مهارت انسان براي روبه معرفي كتاب:

اي  هاي ارتباط فردي سعي شده است الفباي اين مهارت به گونه شناسانه به مهارت در اين جستار، با نگاهي روانياري كند. 
 هايي در نظر گرفته شده است. هايي نقل شده و تمرين كاربردي و با زباني ساده بيان شود. در اين زمينه داستانک

 

 وزيري. ص.514 .1397. انجمن اوليا و مربيان: تهران. ميرزابيگيجهانشاه  انضباط بدون اضطراب.. آرنال، جودي. 276

  9789644513213: شابک
  معلممخاطب: 

  روان شناسي خانواده، آموزش والدين، انضباطكلمات كليدي: 
گيرد. كتاب پيش رو، در زمينة تربيت فرزندان، بر  تربيت كودک در ارتباط درست پدر و مادر با او شکل مي معرفي كتاب:

برقراري ارتباط مبتني است تا اصالح رفتار و دو بخش اصلي دارد. بخش اول به نظرية برقراري رابطة تنبيهي و فراهم كردن 
بستر مناسب براي درک اطالعات ضروري پايه مربوط است. اصول كالسيک عمومي پذيرفته شدۀ مربوط به رشد و تحول در 

 اند. ابزارها و راهنمايي هايي است كه از والدين گردآوري شدهاند. بخش دوم كتاب دربارۀ  اين بخش مطرح شده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 75  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

انگيزش كليدي براي يادگيري )راهنماي كاربردي براي والدين و . آباد، اعظم سادات/ زارع ميرک حسيني، فاطمه مير. 277
  9786003093775: شابک رقعي. ص.160 .1397. آواي نور: تهران. معلمان(

  معلممخاطب: 
  شناسي انگيزه، يادگيري، روانكلمات كليدي: 

بررسي انگيزش گامي اساسي براي شناخت آدمي است. شناسايي مفهوم انگيزش و آگاهي از تأثير آن بر فرايند  معرفي كتاب:
كتاب، كار گيرند. در اين  هاي بهتري به هاي آموزشي روش كند در اجراي برنامه آموزان و معلمان كمک مي يادگيري، به دانش

گيري انگيزه، انواع انگيزش، اثرات معلم و  ها در انگيزش، مراحل شکل ضمن تعريف مفهوم انگيزش، رويکردها و كاربردهاي آن
هايي  اند. در نهايت، توصيه ساالن، نقش والدين در ايجاد انگيزه، و متغيرهاي مهم در اين باره مطرح شده كالس درس و هم

 است. آموزان آمده ن به منظور افزايش انگيزۀ دانشكاربردي براي معلمان و والدي

 

 .1397. مرسل: كاشان. نژاد جواد ثابت معما و سؤاالت پيشرفته. 500بيش از : I.Qتست هوش . كامرون، جو. 278

  9789649721996: شابک وزيري. ص.208
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  ها، هوش، معما آزمونكلمات كليدي: 
هاي تستي كه به اين  توانند از كتاب خود را پرورش دهند، مي IQخواهند  مندان به تست هوش كه مي عالقه معرفي كتاب:

اند،  اي است كه از ساده به مشکل مرتب شده بندي شده هاي طبقه اند بهره بگيرند. كتاب حاضر شامل تست شده منظور تهيه
مند را سرگرم  ها مطرح است و مخاطب عالقه ي در تمام تستتر است. الگوي رياضي خاص يعني فصل اول از فصل دوم آسان

 كند. مي

 

: شابک رحلي. ص.112 .1397. المللي گاج بين: تهران. شناسي كنكور روان: خط ويژه. گران، نگار كاغذ. 279
9786220302353  

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، تمرين آزمونشناسي،  روانكلمات كليدي: 
هاي دهم تا دوازدهم رشتة علوم انساني  شناسي پايه ها و مباني مهم درس روان اين كتاب شرح كاملي از درس معرفي كتاب:

اي كامل از مباحث درس  اند. چکيده ها و اصطالحات كاربردي در آن ارائه شده كند. عبارت مي در آزمون سراسري را بيان
 دهند. هاي تأليفي، محتواي كتاب را تشکيل مي هاي تشريحي، نمودارهاي آموزشي و تست نامه همراه درسشناسي، به  روان

 

. پور، محمد احمدي، ابوالفضل فالحي يوسف جمال درمان شناختي رفتاري كودكان و نوجوانان.. سي كندل، فيليپ. 280
  9786229501276: شابک وزيري. ص.196 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران

  معلممخاطب: 
  درمانگري، بهداشت رواني هاي روان هاي رفتاري، روش اختاللكلمات كليدي: 

ريزي و حل مسئله تأكيد داشته باشند. در اثري  هاي اثربخش مديريت رفتار بايد بر نياز كودكان و برنامه برنامه معرفي كتاب:
 -رفتاري براي مبتاليان به اختالل كمبود توجه -جديدترين روندهاي درمان شناختيكه پيش رو داريد، آخرين تحقيقات و نيز 

 هاي هيجاني و پرخاشگري معرفي و بررسي شده است. فعالي، اختالل بيش

 

هنر : تبريز. شناسي و درمان تعاريف، ابعاد، معيارهاي تشخيص، سبب: راه نجات از اعتياد. كاشفي ممقاني، شهرام. 281
  9786007460634: شابک وزيري. ص.148 .1396. اول

  مشاورمخاطب: 
  شناسي اعتياد، روانكلمات كليدي: 

اعتياد نوعي بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد. كتاب حاضر تعريف مواد اعتيادآور و  معرفي كتاب:
ها را  ن كند و اختالالت ناشي از آ بندي مي طبقه دهد. سپس انواع مواد اعتيادزا را اصطالح فرد معتاد را به دقت شرح مي

 هاي ديگر كتاب هستند. هاي پيشگيري و درمان اعتياد از جمله بحث شناسي اعتياد و راه شمارد. سبب برمي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 76  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

كيان : تهران. رضا سويزي، نجمه طالبي راهنماي باليني براي درمان اسكيزوفرني.. لوريلو، جان/ پاالنتي، استفانو. 282
  9786009722235: شابک وزيري. ص.496 .1396. افراز

  مشاورمخاطب: 
  هاي شخصيتي درماني، اختالل درمان، روانكلمات كليدي: 

ها سخت است. كتاب حاضر راهنمايي است باليني براي  اسکيزوفرني نوعي بيماري است كه درک آن براي خيلي معرفي كتاب:
اند. علوم  اسکيزوفرني، ميزان وقوع و عوامل ابتال به آن در فصل اول بررسي شده اي از تشخيص درمان اسکيزوفرني. تاريخچه

پاية زيربناي اسکيزوفرني، دورۀ پيش مرضي، ارزيابي باليني در اسکيزوفرني، شناخت، همبودي، اختالل مصرف مواد، درمان 
بودي از موضوعاتي هستند كه كتاب به طور شناختي، مسائل خانواده و درمان و به دارويي، مقاومت به درمان، مداخالت روان

 است. ها پرداخته دقيق و با تشريح كامل به آن

 

. اساس اصول شناختي رفتاري راهنماي عملي درمان اختالل افسردگي بر. اكبري بياتياني، زهرا/ دبرداني، پريسا. 283
  9786003093560: شابک رقعي. ص.96 .1397. آواي نور: تهران

  مشاورمخاطب: 
  شناسي افسردگي، درمان، روانكلمات كليدي: 

افسردگي اختالل رواني شايعي در سرتاسر دنياست. در كتاب حاضر، اصول مداخله و مديريت اختالل افسردگي  معرفي كتاب:
اي در خصوص  است. كليات افسردگي و اطالعات پايه هاي شناختي رفتاري براي افسردگي مطرح شده بر اساس اصول درمان

هاي رايج، راهنماي قدم به قدم درمان افسردگي، تمركز جلسات روي آموزش  عالئم و انواع اختالالت افسردگي، علل و درمان
هاي مربوط به جلسات  بيمار دربارۀ مشکل خود و افزايش سطح فعاليت محتواي اصلي كتاب هستند. در انتها نيز كاربرگ

 اند. درماني ضميمه شده

 

سهراب اميري، امير قاسمي  شناسي مثبت علم شادكامي و شكوفايي. روان. ادوارد/ كمپتون، ويليام سيهالفمن، . 284
  9786003093492: شابک وزيري. ص.312 .1397. آواي نور: تهران. نواب، عليرضا عسگري

  مشاورمخاطب: 
  شناسي شناسي، روان هاي روان جنبهكلمات كليدي: 

شناسي  عنوان علم شادماني مطرح شد، اما به مرور رشد كرد. در اين كتاب، روان در ابتدا بهشناسي مثبت  روان معرفي كتاب:
كند. هيجان مثبت و  مثبت به عنوان مطالعة علمي كاركرد مطلوب انسان، مفاهيم شادي، بهزيستي و زندگي خوب را بررسي مي

و جوي عشق، و  آگاهي، جست ي گذران وقت، ذهنبهزيستي ذهني و شادي، رضايت از زندگي در گرو داشتن اوقات كافي برا
 تندرستي و بهزيستي كلي و تعامل بين بهزيستي جسماني و عاطفي و معنوي از جمله موضوعات اين كتاب هستند.

 

: شابک رقعي. ص.272 .1396. آموخته: اصفهان. امير انصاري گويد. آنچه بدن مي: زبان بدن. ناوارو، جو. 285
9786008237358  

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  ارتباط غيركالميكلمات كليدي: 

بخش،  9شود. كتاب حاضر در  هاي غيركالمي يا رفتاري برقراري ارتباط گفته مي زبان بدن به انواع شکل معرفي كتاب:
آورد تا  تصويرميهاي فراوان همراه با  كند و مثال هاي مختلف بدن را از نظر رفتار غيركالمي بررسي و موشکافي مي قسمت

كنند  هاي تجربي استوارند و به مخاطب كمک مي مخاطب درک بهتري از رفتارها داشته باشد. مطالب بر حقايق علمي و يافته
 رفتار غيركالمي طرف مقابل خود را تشخيص دهد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 77  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

سازمان : تهران. رويكردي خالق در آموزش: گرايي سازه. )همکار(  السادات/ جاللوند، انسيه حسيني، افضل. 286
  9786001333354: شابک وزيري. ص.224 .1397. جهاددانشگاهي تهران

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  شناسي يادگيري شناسي، روان برنامه ريزي درسي، شناخت، روانكلمات كليدي: 

كند.  يادگيري ايجاد ميگرايي رويکردي پسامعرفتي است كه در يادگيرنده احساس تملک نسبت به فرايند  سازه معرفي كتاب:
گرايي،  آموزد. اين كتاب با بررسي مباحث نظري سازه بر اين اساس، چگونگي يادگيري يا يادگيري يادگيري را به او مي

گرايي شناختي  گرايي افراطي، سازه گرا، سازه كند. مقايسة كالس سنتي با كالس سازه هاي آموزشي متعددي را بررسي مي نمونه
گرايي از موضوعات آن  گرايي اجتماعي بر مبناي آراي ويگوتسکي و نسبت خالقيت با سازه دگاه پياژه، سازهبا تأكيد بر دي

 هستند.

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. شارژ اعصاب )با تكيه بر مديريت خشم(. جلوه، مازيار. 287
  9786229514771: شابک رقعي. ص.120

  آموز دانشمخاطب: 
 انساني دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي فرايندهاي ذهني كنترل خشم، روانكلمات كليدي: 
رود. اين كتاب با بيان مباني خشم و  شمار مي هاي مهم در تنظيم هيجاني به مديريت خشم از مهارت معرفي كتاب:

شناسي خشم، داليل  است. سببهاي ساده و عملياتي، براي مخاطبان عام قابل استفاده  پرخاشگري، و طراحي تمرين
دهند. در هر مبحث،  هاي مديريت خشم محتواي كتاب را تشکيل مي پرخاشگري، علل ناتواني در مديريت خشم و تکنيک

 هايي تمريني، به منظور تمرين نکات آموخته شده در آن فصل، در اختيار مخاطب قرار دارد. جدول

 

  9786007790427: شابک رقعي. ص.120 .1397. كتاب ابرار: تهران. شارژ اعصاب. جلوه، مازيار. 288
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شناسي فرايندهاي ذهني كنترل خشم، روانكلمات كليدي: 

رود. اين كتاب با بيان مباني خشم و  شمار مي هاي مهم در تنظيم هيجاني به مديريت خشم از مهارت معرفي كتاب:
شناسي خشم، داليل  هاي ساده و عملياتي، براي مخاطبان عام قابل استفاده است. سبب طراحي تمرينپرخاشگري، و 

دهند. در هر مبحث،  هاي مديريت خشم محتواي كتاب را تشکيل مي پرخاشگري، علل ناتواني در مديريت خشم و تکنيک
 ار مخاطب قرار دارد.هايي تمريني، به منظور تمرين نکات آموخته شده در آن فصل، در اختي جدول

 

پريوش نريماني،  شناختي، رفتاري(.  )درمان CBTنفس پايين با  غلبه بر عزت. ويلدينگ، كريستين/ استفان، پالمر. 289
  9786003093584: شابک وزيري. ص.232 .1397. آواي نور: تهران. حسني شهرزاد شيخ

  معلممخاطب: 
  شناسي رواننفس، شناخت،  اعتمادبهكلمات كليدي: 

كند. درک عزت  كتاب پيش رو به روش درماني شناختي رفتاري، با بياني روان، به افزايش عزت نفس كمک مي معرفي كتاب:
نفس، تمايز بين افکار و احساسات، غلبه بر افکار منفي، رفتار قاطعانه، بهبود ارتباطات كالمي و غير كالمي و كشف خصوصيات 

اند تا مخاطب نگرش خود را اصالح كند و به سمت  هايي معرفي و ارائه شده ها و تکنيک با تمرينمثبت خود، در اين كتاب، 
 افزايش عزت نفس خويش گام بردارد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 78  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786003093867: شابک رقعي. ص.144 .1397. آواي نور: تهران. قلدري و مشكالت همراه. نعمتيان، يوسف. 290
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  شناسي رفتار فردي، زورگويي، روانكلمات كليدي: 
قلدري شکلي از رفتار پرخاشگرانه و شامل عدم توازن قدرت است كه ممکن است تأثيراتي فيزيکي و  معرفي كتاب:

شمارد.  شناختي بر سالمت روان قرباني بگذارد. كتاب حاضر مفهوم قلدري و انواع، علل، عوامل و پيامدهاي آن را برمي روان
دهد.  فرهنگي در برابر آن را شرح مي-زيستي، و اجتماعي-هاي خانواده، شناختي، عصبي كند و ديدگاه بندي مي طبقهقلدرها را 

هاي خود، افسردگي،  هاي حل مسئله، ديدگاه اسالم و اجزاي خودپنداري، ويژگي گيري نسبت به موضوع و مهارت جهت
 اند. ب بررسي شدهشناسي و عوامل رواني اجتماعي موضوع نيز در اين كتا سبب

 

. ها كتاب كاربردي براي درمانگران و خانواده: كاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده. باباصفري، عباس. 291
  9786003861398: شابک وزيري. ص.280 .1397. نوشته: اصفهان

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  شناسي هاي روان درماني، جنبه مشاوره، روانكلمات كليدي: 

هاي  تواند يکي از راه اي را از منظر چيزي آشنا درک كنيم؛ حتي مي كند چيز ناشناخته استعاره كمک مي معرفي كتاب:
هاي خود را بيروني كند. در  دهد تجربه باشد. در فنون مشاوره، استعاره به مراجع اجازه مي هاي صحيح زندگي يادگيري مهارت

اند. ارتباطات  درماني با رويکرد سيستمي مطرح شده استعاره و تمثيل، به عنوان فن خانوادهاين كتاب، رويکردهايي درماني مثل 
هاي موري بوئن، ساختي مينوچين،  نسلي ديدگاه شده و مفاهيم نظري رويکردهاي ميان افراد به صورت حلقوي بررسي

بخش ازدواج و استقالل، فرزندپروري، و  اند. اين مطالب در سه لي و سيستمي ميالن به شکل استعاره آمده استراتژيک هي
 اند. خانواده و آرامش مطرح شده

 

: شابک وزيري. ص.180 .1397. گنج علم: شيراز. كار(  آگاهي )كتاب كاهش استرس به روش ذهن. سركوبي، رقيه. 292
9786226085120  

  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي فرايندهاي ذهني شناسي، روان هاي روان كنترل، جنبهكلمات كليدي: 
كند. به همين خاطر  زاست و هر فردي در زندگي استرس را تجربه مي استرس واكنش بدن به عوامل استرس معرفي كتاب:

« آگاهي ذهن»استرس يعني هاي مديريت  هاي مديريت استرس آموخته شوند. اين كتاب به يکي از مهارت الزم است مهارت
پرداخته است. نويسنده كتاب را براي نوجوانان تدوين كرده و كوشيده است با ارائة راهکارهاي آسان و مبتني بر آموزش مهارت 

 ها، مخاطب را در كنترل استرس خود توانمند كند. ها و فعاليت آگاهي، و ارائة تمرين ذهن

 

 .1397. مشاوران آموزش: تهران. نظام جديد 11شناسي پايه  روان: هدفدارهاي  كتاب. جليلي منجيلي، شبنم. 293

  9786002180766: شابک رحلي. ص.200
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها و پاسخ شناسي، پرسش روانكلمات كليدي: 

اي  نامه پاية يازدهم علوم انساني، شامل درسشناسي  كتاب حاضر به منظور تکميل مباحث درسي كتاب روان معرفي كتاب:
اي، و چينش  پرسش چهارگزينه 416پرسش امتحاني و  841پرسش و تست،  1257جامع و مطابق با كتاب درسي است. 

تر مطالب كمک  اي اين كتاب به فهم آسان هاي مقايسه هاي اين كتاب هستند. جدول ها از ويژگي ها و تست دار پرسش هدف
 كنند. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 79  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. مشاوران آموزش: تهران. شناسي جامع كنكور نظام جديد روان: هاي هدفدار كتاب. جليلي منجيلي، شبنم. 294
  9786002180827: شابک رحلي. ص.240

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ شناسي، پرسش روانكلمات كليدي: 
اي  نامه شناسي رشتة علوم انساني، شامل درس هاي روان منظور تکميل مباحث درسي كتابكتاب حاضر به  معرفي كتاب:

دار، تبديل تصويرها به تست، مرور و  هاي هدف اي، تست هاي مقايسه هاي چهارگزينه اي، جدول موضوعي و جامع است. پرسش
دهد براي آوردن هر رتبه  اطب نشان ميهاي اين كتاب هستند. جدول اعداد انساني اين كتاب به مخ جمع بندي از ويژگي

 ها را صحيح بزند. تقريباً بايد چه درصدي از تست

 

: شابک رقعي. ص.340 .1397. صابرين: تهران. سميه مشايخ بحران و رشد.: كليدهاي مديريت زندگي. اميني، بيژن. 295
9786008733034  

  معلممخاطب: 
  شناسي روانهاي  هاي رفتاري، جنبه مهارتكلمات كليدي: 

كنند. اين  اش خارج مي گيرد كه زندگي را از نظم طبيعي هايي قرار مي هر انساني در زندگي خود بر سر دوراهي معرفي كتاب:
كند. يعني با خودآگاه كردن فرد نسبت به  درماني مي تغيير بحراني نياز به مديريت و كنترل دارد. كتاب حاضر در واقع بحران

هاي ضروري زندگي،  دهد تا معبري جديد به موفقيت پيش روي خود بگشايد. مهارت ديگري به او ميخود و بحران، ديد 
هاي  ساز و بحران هاي تصادفي يا سرنوشت هاي رشد، بحران مهارت فردي و غلبه بر بحران، بررسي معني پديدۀ بحران، بحران

 رواني اجتماعي از جمله مطالب كتاب هستند.

 

 رقعي. ص.160 .1397. كالغ سپيد: تهران. روانشناسي يازدهم انساني: پوت لي لي. الناز/ ميرحسيني، اميدقاسمي، . 296

  9786226174251: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها شناسي، پرسش روانكلمات كليدي: 

روان شناسي رشد، احساس و توجه و ادراک، حافظه و »شناسي سال يازدهم رشتة انساني مباحث  درس روان معرفي كتاب:
گيرد. اين كتاب نکات مهم  را دربرمي« شناسي سالمت گيري، انگيزه و نگرش، و روان علل فراموشي، تفکر و حل مسئله و تصميم

د و سپس زن خواند، پاسخ را حدس مي هاي مرتبط آورده است. مخاطب سؤال را مي مربوط به اين مباحث را همراه با تست
 توضيحات مربوط به سؤال را در باكس مربوط به آن مطالعه مي كند.

 

باقر حسيني، مليحه  سيد شناسي محيطي. مباني روان. اشتگ، ليندا/ برگ، اگنس اي وان دن/ دگروت، جوديت آي ام. 297
: شابک وزيري. ص.448 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران. پور، مريم حيدرزاده باقري، كسري حسن

9786006594897  
  معلممخاطب: 

  شناسي، محيط زيست شناسي، روان هاي روان جنبهكلمات كليدي: 
گذارد. البته اين محيط،  هاي متعدد بر زندگي افراد تأثير مي كنيم، به شيوه محيطي كه ما در آن زندگي مي معرفي كتاب:

 26كند. كتاب حاضر در  شناسي محيطي اين روابط متقابل را بررسي مي روان هاي انسان است. طور متقابل، محصول فعاليت به
فصل، بر  8كند. بخش دوم با  فصل، تأثير محيط بر انسان را بررسي مي 11است. بخش اول در  شده بخش كلي تنظيم 3فصل و 

ترويج رفتار موافق محيطي هاي  شود و بخش سوم شامل بحث دربارۀ شيوه عوامل تأثيرگذار بر رفتار محيطي متمركز مي
 شود. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 80  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

نژاد، فرهاد/ فرخي، سوفيا/ فهيميان،  پرست، نسرين/ عفتي، مهسا/ علي مرادي، كامران/ بکائيان، زهرا/ جمالي، زهرا/ حق اله. 298
انتشارات شركت : تهران. شناسي كنكور انساني روان: شده بندي مجموعه طبقه. فاطمه/ مازني، محمدابراهيم/ مصيبي، مونا

  9786000013325: شابک رحلي. ص.208 .1397. كانون فرهنگي آموزش
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، آزمون شناسي، پرسش روانكلمات كليدي: 

بيست سؤالي  هاي ده يا كتاب حاضر از هشت درس، مطابق كتاب درسي، تشکيل شده است. هر درس پيمانه معرفي كتاب:
اي از درس ارائه  دارد تا مخاطب بتواند برنامة مطالعة شخصي خويش را مديريت كند. در ابتداي هر درس، درخت دانش، نمايه

بندي نيز  هاي جمع اي هستند و آزمون هاي چهار گزينه دار شامل پرسش آيد. سؤاالت شناسنامه نامه مي دهد و سپس درس مي
 اند. رس آمدهعنوان آخرين مبحث هر د به

 

 ص.112 .1397. آواي نور: تهران. مددكاري اجتماعي مداخله در بحران خودكشي. زاده، حسين/ اميني، حمزه يحيي. 299

  9786003094079: شابک وزيري.
  مشاورمخاطب: 

  شناسي مددكاران، روانكلمات كليدي: 
رو  كنند. مددكاران اجتماعي همواره با مددجوياني روبه ميخودكشي اقدامي است كه اغلب جوامع آن را منع  معرفي كتاب:

رسد.  باشند. در مدرسه نيز اين مداخله ضروري به نظر مي شوند كه ممکن است افکار خودكشي يا اقدام به خودكشي داشته مي
پردازد.  ن ميدهد و به تاريخچة خودكشي و باورهاي رايج آ كتاب حاضر خودكشي، انواع بحران و مديريت آن را شرح مي

دهد. عالئم  هاي خودكشي را مي گويد و مددكاري اجتماعي در زمينة مداخله در خودكشي را آموزش مي ها و مدل نظريه
 دهد. شود و چگونگي كار با بازماندگان بعد از خودكشي را شرح مي ها را متذكر مي ن هشدار و واكنش به آ

 

شناسي كنكور انساني،  سه سطحي روان: نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر. حسيني صفا، معصومه/ محبي، حبيبه. 300
  9786000013158: شابک رحلي. ص.120 .1397. شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهران. يازدهم انساني

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، پرسش شناسي، آزمون روانكلمات كليدي: 
شناسي پاية يازدهم  اي كانون است. كتاب حاضر مباحث روان هاي مرحله كتاب سه سطحي يکي از اجزاي كتاب كتاب:معرفي 

ها در  سؤال»: اند از نمونه سؤال تستي است. دو ويژگي خاص اين كتاب عبارت 250گيرد و شامل تعداد  رشتة انساني را دربرمي
ها  مبناي انتخاب و چينش سؤال« اند؛ هر سؤالي شناسنامه و هويت دارد. شدهسه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر تنظيم 

 ريزي كند. دهد بتواند برنامه ها به مخاطب امکان مي بندي آن علمي و آماري است و سطح

 

  9786003861459: شابک وزيري. ص.336 .1397. نوشته: اصفهان. نظريه انسان سالم. آقايي، اصغر. 301
  معلممخاطب: 

  شناسي شخصيت شناسي، بهداشت رواني، روان روانكلمات كليدي: 
ها طيفي از انسان سالم تا انسان بيمار، از سالمتي تا  ويژگي دارد. اين ويژگي 12نظزية انسان سالم يک اصل و  معرفي كتاب:

هاي  هر ويژگي با تأكيد بر جنبه كند. ابتدا بيماري، دارد. كتاب حاضر اين نظريه را كه بر فرهنگ ايراني مبتني است، مطرح مي
شود.  ها و معيارهاي انسان سالم و انسان بيمار در هر ويژگي ذكر مي شود. سپس شاخص شناختي تعريف و توضيح داده مي روان

هاي عملي، به تفصيل بيان  هاي رسيدن به هر ويژگي، متناسب با معيارهاي انسان سالم، با ذكر مثال و تمرين در پايان، راه
 شوند. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 81  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. هاي شخصي ريزي استراتژيک توسعه توانمندي برنامه: گيري هنر اوج. سعادت، سعيد. 302
  9786001248429: شابک رقعي. ص.246 .1397. هنري ديباگران تهران

  معلممخاطب: 
  ريزي راهبردي مديريت، برنامهكلمات كليدي: 

ها و ابزارهاي مديريت  مخاطب جوياي موفقيت كمک كند با استفاده از تکنيک خواهد به اين كتاب مي معرفي كتاب:
ريزي، و  بينانه براي زندگي فردي و شغلي خود تعيين كند و با برنامه استراتژيک فردي، خود را بهتر بشناسد، اهدافي واقع

انديشي و خودانگيزشي از جمله  نفس، عزت نفس، مثبت هاي خودشناسي، اعتمادبه مديريت هوشمندانه موفق شود. مهارت
هايي به منظور درک متن و نيز خودسنجي  هايي حاوي پرسش هاي كتاب هستند. محتواي كتاب در قالب متن، و جدول آموزه
 است. ه شد ارائه

 
 
 

: اصفهان. سال 16تا  18هايي براي افزايش هوش هيجاني، ويژه  فعاليت: هوش برتر. جابري، سميه/ جعفري، پريسا. 303
  9786007768815: شابک رحلي. ص.92 .1397. يار مانا

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي رفتاري شناسي، مهارت روانكلمات كليدي: 
ديگران هاي بالقوۀ خود و  هوش هيجاني يعني داشتن ظرفيت شناخت احساسات، هيجانات، نيروها و توانمندي معرفي كتاب:

سال تقويت كند.  18تا  16كوشد اين هوش را در گروه سني  هاي متنوع و كارامد مي ها. اين كتاب با تمرين از آن  و استفاده
هاي بين فردي؛ سازگاري؛ مديريت استرس؛ خلق عمومي. براي  هاي درون فردي؛ مؤلفه مؤلفه: اند از هاي آن عبارت موضوع

 راحي شده است.تقويت هر موضوع چندين فعاليت ط

 ریاض  

 

رمز )وابسته به شركت منظومه : تهران. صمد غالمي هاي آفتابي. آشنايي، طراحي و ساخت ساعت. ساوي، دنيس. 304
  9789648547320: شابک وزيري. ص.212 .1397. انديشه خالقي(

  آموز دانشمخاطب: 
  رياضي ـ فيزيک دهمپايه تحصيلي: 

  آموزشينجوم، راهنماي كلمات كليدي: 
هاي آفتابي در ايران رونق پيدا كرده است. در  در چند سال اخير طراحي، ساخت و تحقيق در مورد ساعت معرفي كتاب:

شود. در كتاب حاضر نويسنده  هاي آفتابي توجه خاصي مي هاي نجوم به ساعت هاي آموزش نجوم و نمايشگاه بسياري از كالس
ها را توضيح  هاي ساده رياضياتي آن ها را بررسي كرده است و روش راحي اين ساعتهاي آفتابي و اصول ط انواع مختلف ساعت

هاي آفتابي عمودي و افقي، ساعت آفتابي ارتفاع و ساعت آفتابي قطبي از جمله  دهد. اخترشناسي مقدماتي، شاخص، ساعت مي
 مطالب كتاب حاضر است.

 

: شابک وزيري. ص.382 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. خان رضا حسين علي جبر خطي.. اكسلر، شلدون. 305
9786226011099  

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 
  ها جبر، تمرينكلمات كليدي: 

جبر خطي مبحثي است كه هدف از آن درک ساختار عملگرهاي خطي است. كتاب حاضر براي دانشجويان  معرفي كتاب:
شود. پس از معرفي فضاي  فضاهاي برداري، استقالل خطي، گسترده، پايه و بعد آغاز ميشده و با بيان  دورۀ كارشناسي نوشته

يافته  شوند. سرانجام نيز بردارهاي ويژۀ تعميم هاي آن براي فضاهاي با بعد متناهي بيان مي ضرب داخلي، قضية طيفي و نتيجه
ها نياز دارد، درک جبر خطي را  ها به درک اثبات آنهاي مرتبط، كه درک  كوشد با ارائه و حل تمرين شوند. كتاب مي مطرح مي

 تسهيل سازد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 82  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

فرزين حاجي  حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد اول )قسمت اول(.. توماس، جورج.ب. 306
  9789643885465: شابک رحلي. ص.380 .1397. صفار: تهران. جمشيدي، مهرداد آزادي

  معلممخاطب: 
  كلمات كليدي: 

اي چند جلدي كه هر جلد چند مجلد دارد، كوشيده است نيازهاي جمعيت رو به  كتاب حاضر، از مجموعه معرفي كتاب:
ها و  هاي منتخب تفکربرانگيز، نمودار  مندان مباحث حسابان را برآورد. توضيحات شهودي، مثال افزايش پژوهشگران و عالقه

هاي  دادن چگونگي تعميم مفاهيم كليدي رياضي نيز از ويژگي دهند. نشان مي، شالودۀ اين كتاب را شکل  اي از تمرين مجموعه
 گيري. توابع، حدود و پيوستگي، مشتقات، كاربردهاي مشتق و انتگرال: اند از كتاب است. مباحث جلد اول كتاب عبارت

 

فرزين حاجي  حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد اول )قسمت دوم(.. توماس، جورج.ب. 307
  9789643885472: شابک رحلي. ص.420 .1397. صفار: تهران. جمشيدي، مهرداد آزادي، محمدعلي اسالمي خوزاني

  معلممخاطب: 
  حسابكلمات كليدي: 

اي چند جلدي كه هر جلد چند مجلد دارد، كوشيده است نيازهاي جمعيت رو به  كتاب حاضر، از مجموعه معرفي كتاب:
ها و  هاي منتخب تفکربرانگيز، نمودار  مندان مباحث حسابان را برآورد. توضيحات شهودي، مثال پژوهشگران و عالقهافزايش 
هاي  دادن چگونگي تعميم مفاهيم كليدي رياضي نيز از ويژگي دهند. نشان ، شالودۀ اين كتاب را شکل مي اي از تمرين مجموعه

گيري،  هاي انتگرال هاي معين، توابع متعالي، روش كاربردهاي انتگرال: ند ازا كتاب است. مباحث قسمت دوم جلد اول عبارت
 ها، معادالت پارامتري و مختصات قطبي. هاي نامتناهي و سري معادالت ديفرانسيل مرتبه اول، دنباله

 

سبحاني طهراني، حسام . گويد؟ مي  چه كسي دروغ: هاي رياضي داستان. بورخس، خورخه لوييس/ لم، استانسيالو. 308
  9789640816547: شابک جيبي. ص.152 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. امير پرش
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  داستان، رياضياتكلمات كليدي: 

شود و مسائل آن بخشي از مسائل  هايي از زندگي واقعي مطرح رياضي از مباحثي است كه اگر در قالب مثال معرفي كتاب:
آموز جذابيت بيشتري خواهد داشت. نويسندۀ كتاب حاضر كوشيده است موضوعات رياضي را در  دنياي واقعي باشد، براي دانش

هايي از زندگي چند نوجوان مطرح كند تا توجه و عالقة خواننده را برانگيزد. كتاب شش داستان دارد  هايي واقعي و مثال داستان
كتابخانة بابل؛ اژدهاي احتمالي؛ : اند از هاي ديگر كتاب عبارت است. داستان ه شد ها برگرفته نام كتاب نيز از يکي از داستانو 

 ها؛ دلشدگان؛ شعاع شوارتزشيلد. چيز دربارۀ نامتقارن همه

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. پرش حسام سبحاني طهراني، امير ها. نفوذ به قلب ماتريس: هاي رياضي داستان. راكر، رودي. 309
  9789640816554: شابک جيبي. ص.104 .1397. مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  رياضيات، داستانكلمات كليدي: 
بخشي از مسائل هايي از زندگي واقعي مطرح شود و مسائل آن  رياضي از مباحثي است كه اگر در قالب مثال معرفي كتاب:

آموز جذابيت بيشتري خواهد داشت. نويسندۀ كتاب حاضر كوشيده است موضوعات رياضي را در  دنياي واقعي باشد، براي دانش
هايي از زندگي چند نوجوان مطرح كند تا توجه و عالقة خواننده را برانگيزد. كتاب چهار داستان دارد  هايي واقعي و مثال داستان

باغ زمان؛ كليساي بعد چهارم؛ عصر : اند از است. سه داستان ديگر كتاب عبارت ه شد ها برگرفته ز يکي از داستانو نام كتاب نيز ا
 طاليي نو.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 83  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. حسام سبحاني طهراني، امير پرش انگيز. هتل شگفت: هاي رياضي داستان. كارول، لوييس. 310
  9789640816561: شابک جيبي. ص.116 .1397. مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  رياضيات، داستانكلمات كليدي: 
هايي از زندگي واقعي مطرح شود و مسائل آن بخشي از مسائل  رياضي از مباحثي است كه اگر در قالب مثال معرفي كتاب:

داشت. نويسندۀ كتاب حاضر كوشيده است موضوعات رياضي را در  آموز جذابيت بيشتري خواهد دنياي واقعي باشد، براي دانش
هايي از زندگي چند نوجوان مطرح كند تا توجه و عالقة خواننده را برانگيزد. كتاب چهار داستان دارد  هايي واقعي و مثال داستان

 است. ه شد ها برگرفته و نام كتاب نيز از يکي از داستان

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. هندسه تحليلي در فضا: المعارف هندسه دايرة. هاشم رستمي، محمد. 311
  9789640814833: شابک وزيري. ص.520

  معلممخاطب: 
  ها ، تمرين المعارف هندسه، دايرۀكلمات كليدي: 

تاريخ هندسه كه بر اساس موضوعي ها و  ها، مسئله ها، قضيه المعارف هندسه مجموعة كاملي است از تعريف دايرۀ معرفي كتاب:
هاي تاريخي مشهور هندسه با ذكر  ها و مسئله المللي، قضيه هاي المپيادهاي رياضي كشوري و بين اند. مسئله بندي شده تقسيم

ها از جمله مطالب كتاب هستند. جلد حاضر به موضوع هندسة تحليلي در فضا، يعني بردار، خط، خط و  حل آن تاريخچه و راه
 اي و كروي پرداخته است. ، تصوير، تقارن، مختصات قطبي، استوانهصفحه

 

مؤسسه : تهران. (21هاي مخروطي )جلد   المعارف هندسه مقطع دايره: المعارف هندسه دايره. هاشم رستمي، محمد. 312
  9789640814819: شابک وزيري. ص.564 .1397. فرهنگي مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  ها ، تمرين المعارف هندسه، دايرۀكلمات كليدي: 
ها و تاريخ هندسه كه بر اساس موضوعي  ها، مسئله ها، قضيه المعارف هندسه مجموعة كاملي است از تعريف دايرۀ معرفي كتاب:

هاي تاريخي مشهور هندسه با ذكر  ها و مسئله المللي، قضيه هاي المپيادهاي رياضي كشوري و بين اند. مسئله بندي شده تقسيم
هاي مخروطي و دايره و بيضي  ها و مقطع ها از جمله مطالب كتاب هستند. جلد حاضر به موضوع مخروط حل آن تاريخچه و راه

 پردازد. مي

 

مؤسسه : تهران. (20هاي مخروطي)جلد  المعارف هندسه مقطع  دايره: المعارف هندسه دايره. هاشم رستمي، محمد. 313
  9789640814826: شابک وزيري. ص.488 .1397. فرهنگي مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 
  پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  ها ، تمرين المعارف هندسه، دايرۀكلمات كليدي: 
هندسه كه بر اساس موضوعي ها و تاريخ  ها، مسئله ها، قضيه المعارف هندسه مجموعة كاملي است از تعريف دايرۀ معرفي كتاب:

هاي تاريخي مشهور هندسه با ذكر  ها و مسئله المللي، قضيه هاي المپيادهاي رياضي كشوري و بين اند. مسئله بندي شده تقسيم
هاي مخروطي و دايره و بيضي  ها و مقطع ها از جمله مطالب كتاب هستند. جلد حاضر به موضوع مخروط حل آن تاريخچه و راه

 پردازد. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 84  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 
 

: شابک رقعي. ص.80 .1397. عليرضا گلستان: . هاي چوب كبريتي مجموعه پرسش. رضا گلستان، علي. 314
9786220001799  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  هاي فکري، رياضيات ، بازي ها، بازي و سرگرمي پرسشكلمات كليدي: 
گويي به  تواند براي پاسخ چوب كبريت طراحي شده است. مخاطب مياست كه با   پرسش 150اين كتاب شامل  معرفي كتاب:

ها، همان شکل كتاب را به صورت واقعي با چوب كبريت براي خودش درست كند. در ابتداي كتاب سه نکتة آموزشي به  پرسش
 است.عنوان راهنما آمده است. در كنار هر شکل عالوه بر طرح پرسش نکاتي نيز براي راهنمايي گنجانده شده 

 زبان و ادبیات فاریس

 

: تهران. يازدهم انساني )دوره دوم متوسطه( 2اكو كار علوم و فنون ادبي : اكو كار. شريفي، مهناز/ طاهري، كبري. 315
  9786004501484: شابک وزيري. ص.64 .1396. كاگو

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ادبيات فارسي، پرسشعلوم انساني، كلمات كليدي: 
تدوين شده « زباني، ادبي و فکري»كتاب علوم و فنون ادبي پاية يازدهم رشتة علوم انساني بر اساس سه قلمرو  معرفي كتاب:

آموزان بکوشند با در نظرگرفتن اين سه حوزه در درس پيشرفت كنند. كتاب حاضر با طرح  و الزم است هم دبيران و هم دانش
كوشد همين هدف را محقق سازد. فصل اول كتاب كليات و مباني علوم و فنون  هاي پايان فصل مي متنوع و آزمونهاي  سؤال

شناسي و در فصل سوم نيز موسيقي شعر  بندي شعر و نثر را دربرداد. در فصل دوم مباحث تاريخ ادبيات و سبک ادبي و طبقه
 است. ها پرداخته يهشناسي و آرا اند. فصل چهارم نيز به زيبايي مطرح شده

 

 وزيري. ص.128 .1396. كاگو: تهران. اكو كار فارسي پايه يازدهم )دوره دوم متوسطه(: اكو كار. حسين خشنو، اله. 316

  9786004501828: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ادبيات فارسي، پرسشكلمات كليدي: 

اند. كتاب حاضر با  تدوين شده« زباني، ادبي و فکري»دوم متوسطه بر اساس سه قلمرو  هاي فارسي دورۀ كتاب معرفي كتاب:
هاي مربوط به  كوشد همين هدف را محقق سازد. در هر درس، ابتدا پرسش هاي پايان فصل مي هاي متنوع و آزمون طرح سؤال

هاي ادبي و  است كه بيشتر آرايه . سپس قلمرو ادبياند هاي دستوري( آمده ها، روابط معنايي و نقش قلمرو زباني)امال، معني واژه
هاي مربوط به معني شعر و نثر، درک مطلب و قرابت معنايي قرار  شود. در قلمرو فکري نيز پرسش حفظ شعر را شامل مي

 اند. گرفته

 

 .1397. انديشپرنيان : تهران. (1شناسي جامي در هفت اورنگ)جلد  بررسي مباني انسان. بجارزهي، محمد انور. 317
  9786008239208: شابک وزيري. ص.230

  معلممخاطب: 
  شعر فارسي، نقد ادبي، تفسيرهاكلمات كليدي: 

هفت اورنگ جامي آكنده از مباحث انسان شناسي و عرفان اسالمي است. مباني كليدي انسان شناسي در مکتب  معرفي كتاب:
اي دوجلدي است. در اين جلد،  شده اند. اين كتاب جلد اول از مجموعهعرفان و اصطالحات مهم ديگر در كتاب حاضر بررسي 

است و در فصل دوم زندگي نامه، آثار، تأليفات و مکتب  در فصل اول كه كليات است، اهميت و ضرورت تأليف كتاب مطرح شده
وجود در فصل سوم مطرح  شناسي مثل انسان كامل، محبت و عشق، واليت و وحدت اند. مباني كليدي انسان ادبي شاعر آمده

 اند. شده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 85  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. پرنيان انديش: تهران. (2شناسي جامي در هفت اورنگ)جلد  بررسي مباني انسان. بجارزهي، محمد انور. 318
  9786008239215: شابک وزيري. ص.272

  معلممخاطب: 
  شاعران، شعر فارسي، عرفانكلمات كليدي: 

شناسي و عرفان اسالمي است. مباني كليدي انسان شناسي در مکتب  از مباحث انسانهفت اورنگ جامي آكنده  معرفي كتاب:
است. جلد دوم، در   عرفان و اصطالحات مهم ديگر در درمجموعة حاضر بررسي شده اند. اين كتاب جلد دوم از اين مجموعه

اهل بيت، اركان واليت را  شناسي، اعم از مقام عقل، جزوي بودن عقل، مقام ولي و فصل اول، مباحث كليدي انسان
اورنگ )فقر، فنا، صبر، شکر،  دهد. در فصل دوم نيز اصطالحات پربسامد عرفاني در هفت كند و به طور مفصل شرح مي مي مطرح

 اند. ذكر، عدل، رضا، جبر و اختيار( مطرح شده

 

  9786008239369: شابک رقعي. ص.188 .1397. پرنيان انديش: تهران. پروين اعتصامي، قصايد. اعتصامي، پروين. 319
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  قافيه و شاعران، قصيده، عروضكلمات كليدي: 

ترين شاعر زن ايراني است. كتاب حاضر در ابتدا مختصري به زندگي اين شاعر از تولد،  پروين اعتصامي بلندآوازه معرفي كتاب:
هاي او را آورده است. براي هر قصيده وزن عروضي آن هم ذكر  و استادانش پرداخته است و سپس قصيدهتحصيل، ازدواج 

 است. شده

 

 ص.432 .1397. كالغ سپيد: تهران. هاي ادبي جامع كنكور آرايه: توربوجت. ميرحسيني، اميد/ ميرحسيني، محمد. 320

  9786226174497: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  آموزش زبان فارسيكلمات كليدي: 

ها و امتحانات بسيار مورد  شوند كه در آزمون هاي مهم ادبيات فارسي محسوب مي هاي ادبي از بخش آرايه معرفي كتاب:
روش كتاب اند.  هاي درسي دورۀ دبيرستان مطرح شده هاي ادبي است كه در كتاب اند. كتاب حاضر شامل تمام آرايه توجه

ها نيز نه براي سؤال، بلکه  شود. تست اي است، به صورتي كه از ساده به مشکل شروع مي هاي دوگزينه آموزش مباحث با تست
 به منظور آموزش هستند.

 

 وزيري. ص.376 .1397. آرايان: تهران. نيا داود اسپرهم، سعيد اكبري، مريم شکوهي هاي نيل. چكامه. جويده، فاروق. 321

  9786009879182: شابک
  معلممخاطب: 

  شعر عربي، شاعرانكلمات كليدي: 
سراي ادبيات معاصر عرب است كه نگاه انتقادي و تکيه بر  هاي چکامه ترين چهره فاروق جويده از سرشناس معرفي كتاب:

تر جمة شش دفتر از بخشد. كتاب حاضر  ترين و برترين حقيقت انساني، يعني عشق، به بيان او شور و حرارت مي ناب
بيان را دربر دارد. در هر صفحة كتاب، متن عربي هر شعر با ترجمة فارسي آن در مقابلش آمده  هاي اين سرايندۀ خوش سروده
 است.

 

  9786008688570: شابک وزيري. ص.554 .1397. آرايان: تهران. هاي سمک عيار داستان. اصغر بشيري، علي. 322
  معلممخاطب: 

  هاي فارسي، ادبيات كهن داستانكلمات كليدي: 
. داستان سمک عيار داستاني عاميانه و كهن است دربارۀ شخصيتي به نام سمک عيار كه پهلواني است دالور معرفي كتاب:

به همين « سمک عيار»شود و داستان  رود و در آ نجا با سمک آشنا مي به عشق مه پري به چين و ماچين مي« خورشيد شاه»
است.  گيرد. كتاب حاضر بازنويسي هر پنج جلد سمک عيار به به نثر امروزي است كه در يک جلد خالصه شده ترتيب شکل مي

 است و هر داستان چند بخش دارد. براي سهولت كار، در اين كتاب، هر كتاب به چندين داستان تقسيم شده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 86  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک وزيري. ص.314 .1397. آرايان: تهران. هاي عرفاني داستان. حسيني، محسن بشيري، حيدر/ حاج. 323
9786008688563  

  معلممخاطب: 
  ها هاي عرفاني، اقتباس داستانكلمات كليدي: 

اند. در كتاب حاضر، مشهورترين  هايي عرفاني است كه فرهنگ ما را شکل داده ادبيات ايران سرشار از قصه معرفي كتاب:
االنس جامي، به زبان  االولياي عطار نيشابوري، اسرارالتوحيد ابوسعيدابوالخير، و نفحات تذكرۀهاي عرفاني از سه كتاب  قصه

 اند تا براي مخاطب قابل فهم باشند. امروزي بازنويسي شده

 

: شابک رقعي. ص.384 .1397. الگو: تهران. دستور زبان فارسي )نظام جديد(. عبدالمحمدي، عليرضا. 324
9786007950814  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها آموزش زبان فارسي، تمرينكلمات كليدي: 
هاي نظام جديد آموزشي، هدف اين كتاب است. نويسنده مباحث  آموزش دستور زبان فارسي بر اساس كتاب معرفي كتاب:

هاي دهم تا دوازدهم را به طور دقيق و جزئي آورده است تا  پايهدستوري فارسي دورۀ اول متوسطه را به طور خالصه و مباحث 
: است فصل خالصه شده 12هاي متعدد است و در  مخاطب بر دستور زبان مسلط شود. كتاب شامل آموزش كامل و پرسش

 ها. وابط واژهها و ر ساختمان واژه، گروه اسمي، نقش كلمات، فعل، انواع، ضمير، واج، جمله، شيوۀ بالغي، حذف، تحول واژه

 

  9786008239482: شابک جيبي. ص.44 .1397. پرنيان انديش: تهران. ديوان رباعيات عبيد زاكاني. زاكاني، عبيد. 325
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شعر فارسي، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

سرود. كتاب حاضر  نويسندۀ طنزپرداز قرن هشتم، عالوه بر غزل و قصيده، رباعي نيز ميعبيد زاكاني، شاعر و  معرفي كتاب:
 مجموعة رباعيات عبيد را گردآورده است. در ابتداي هر رباعي نيز وزن عروضي آن رابه دقت آورده است.

 

  9786008239475: شابک رقعي. ص.104 .1397. پرنيان انديش: تهران. ديوان غزليات عبيد زاكاني. زاكاني، عبيد. 326
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ادبيات فارسي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

سرود. اين كتاب  عبيد زاكاني، شاعر و نويسندۀ طنزپرداز قرن هشتم، عالوه بر قصيده و رباعي، غزل نيز مي معرفي كتاب:
 ابتداي هر غزل، وزن عروضي آن نيز به دقت ذكر شده است. شامل غزليات عبيد است. در

 

اكبر  علي پذير. خانواده و والدين فرزند راهنماي تأليف كتاب داستان زندگي براي مربيان مراكز شبه. ريس، جوي. 327
  9786003861251: شابک رقعي. ص.56 .1397. نوشته: اصفهان. ابراهيمي

  معلم مخاطب: 
  شناسي، فرزندپروري هاي روان جنبهكلمات كليدي: 

هاي تربيتي، شبه خانواده و والدين فرزند پذير را به طور دقيق  كتاب هايي كه مشکالت خاص كودكان در خانه معرفي كتاب:
بررسي كنند و راهکارهايي فني ارائه دهند، چندان نيستند. كتاب حاضر با هدف ترسيم تقويم زماني زندگي كودک نوشته شده 

اي جديد ارائه  به كودک، والدين فرزند پذير و مربيان كمک كند رخدادهاي گذشتة زندگي كودک را بفهمند. اين كتاب شيوهتا 
 دهد كه به كودک حس ايمني و كنترل بيشتري بدهد. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 87  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

شکوه : مشهد. هاي كوتاه زكريا تامر و غالمحسين ساعدي رويكردي تطبيقي به داستان. صحرايي سرمزده، فاطمه. 328
  9786229942550: شابک وزيري. ص.256 .1397. حکمت رحماني

  معلممخاطب: 
  نويسي نقد، تفسيرها، داستان كوتاه، داستانكلمات كليدي: 

هاي نويسندۀ معاصر سوري )زكريا تامر( و تطبيق آن  ساخت روايت كتاب حاضر تحليل و واكاوي ساختار و ژرف معرفي كتاب:
شناختي به نقد و تحليل آثار دو نويسندۀ  غالمحسين ساعدي، نويسندۀ ايراني، است. نويسنده با رويکردي روايتهاي  با داستان

هاي كوتاه ساعدي و پنج مجموعه داستان كوتاه تامر  است.تمام مجموعه داستان عصر از دو ملت و فرهنگ متفاوت پرداخته هم
 اند. در اين اثر بررسي و مقايسه شده

 

  9789642300563: شابک رقعي. ص.400 .1397. نگارينه: تهران. هاي پيدايش رمان زمينه. شير، مهدي جام. 329
  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  نويسي، نقد ادبي رمان، داستانكلمات كليدي: 
پيش رو قرار اندازي براي سنجش اوضاع كنوني و آيندۀ رمان  مطالعة عوامل تکوين و خاستگاه رمان، چشم معرفي كتاب:

هاي پيدايش رمان در اروپا و سپس در ايران، و  هاي آن ذكر شده است. زمينه دهد. در اين كتاب، ابتدا رمان تعريف و ويژگي مي
اند. رمان در اروپا زماني طوالني را پشت سر گذاشت تا روند تکامل را  هاي ادبي پيدايش رمان در ايران بررسي شده سپس زمينه

 دستي به ظهور رسيدند. نويسان چيره تر را صرف كرد تا رمان ها، زماني كوتاه هاي آن ان ايران، با استفاده از تجربهطي كند، اما رم

 

: شابک رقعي. ص.150 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. شناسي كاربردي سبک. شريفي، آزاده. 330
9789643184513  

  معلممخاطب: 
  ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

هاي اصلي متن را  رود و ويژگي اي از برخورد با متن كه از فهم معناي ظاهري باالتر مي شناسي يعني شيوه سبک معرفي كتاب:
شناسي است. مقدمات و  كند. هدف از كتاب حاضر عرضة چارچوبي كاربردي و مبتني بر طراحي آموزش در سبک معرفي مي

اند.  شناسي در علوم ادبي و تفاوت آن با نقد ادبي و بالغت در فصل دوم آمده سبکمفاهيم اصلي سبک در فصل اول و جايگاه 
شناسي و توضيح مقوالت آن اختصاص دارد؛ الگوي مبتني بر انتخاب و با رويکردي نزديک به  فصل سوم به تبيين الگوي سبک

 گرايي. نقش

 

 رقعي. ص.168 .1397. كالغ سپيد: تهران. يازدهمواژگان و امالي فارسي : سري توربوجت. پور، نواب رحيمي. 331

  9786226174145: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها آموزش زبان فارسي، ادبيات فارسي، امالي فارسي، تمرينكلمات كليدي: 

هاي مهم كار است.  فارسي، از بخشها، در آموزش هر زباني، از جمله زبان  امالي واژگان و درک معناي عبارت معرفي كتاب:
هاي مهم كتاب  كتاب حاضر به منظور آموزش امالي صحيح كلمات فارسي كتاب فارسي يازدهم و نيز درک معناي عبارت

ها به ترتيب  ها، آموزش دقيق تمام مفاهيم است. سؤال اي است. هدف از اين تست درسي، شامل تعدادي تست دوگزينه
 اند. ه م و چيده شدهاي كتاب درسي تنظي درس



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 88  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رقعي. ص.240 .1396. آشنايي: تهران. هاي استاد شهريار( ترين غزل شور عشق )گزيده ناب. عبديان، محيا. 332

  9786006960821: شابک
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شاعران، ادبيات معاصر، غزلكلمات كليدي: 

هاي شعري مانند قصيده، غزل، مثنوي، قطعه و  ها و قالب شهريار،شاعر معاصر، در سرودن انواع گونهاستاد  معرفي كتاب:
ترين  اي از ناب اش است. كتاب حاضر گزيده هاي عاشقانه رباعي، و حتي شعر نيمايي تسلط داشت، اما شهرتش به خاطر غزل

 اند. در زيرنويس توضيح مختصري نيز داده شده است. تعدادي از كلمات هاي اين شاعر معاصر را در بر گرفته غزل

 

: شابک رقعي. ص.252 .1397. نوانديشان دنياي علم: تهران. صد رباعي از صد شاعر. مرداني، محمدمراد. 333
9786009976669  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شعر فارسي، امام زمان)عج(كلمات كليدي: 
رباعي قالبي شعري است بر وزن الحول والقوۀ اال باهلل كه چهار پاره يا دو بيت دارد. در اين كتاب صد رباعي از  معرفي كتاب:

ها امام زمان)عج( است. نويسنده خواسته است انديشة جهاني موعود بشريت را  صد شاعر گرد آمده است كه موضوع همگي آن
اند. در بعضي  ها مرتب شده ها به ترتيب حرف اول نام خانوادگي شاعران آن رائه كند. رباعيتوسط شاعران موعودگرا به جهانيان ا

 است. موارد، توضيح مختصري دربارۀ شاعر نيز آمده است. تمام متن كتاب به خط تحريري عرضه شده

 

نداي : تهران. تصوير(هاي فارسي به همراه  اي از مثل )برگزيده: هاي تصويري صندوقچه مثل. خدادادي، حامد. 334
  9786008384298: شابک وزيري. ص.266 .1397. سينا

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  المثل ضربكلمات كليدي: 
اند. در اين  ها داستان زندگي مردم جامعة خود هستند و نشانگر برخي از آداب و سنن و فرهنگ آن جامعه مثل معرفي كتاب:

ها  اند. چينش مثل فارسي به صورت مصور، يعني تركيبي از عبارت و تصوير و به صورت كاريکاتوري تدوين شده هاي كتاب مثل
 هاي معروف را گردآورد. است مثل به ترتيب حروف الفباست و نويسنده كوشيده

 

: شابک رقعي. ص.320 .1397. قدياني: تهران. جوادي سيد سيدكمال حاج نامه. طوطي. نخشبي، ضياالدين. 335
9786000803018  

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 
  ادبيات كهن، شعركلمات كليدي: 

ها به زبان  هاي گوناگون به زبان فارسي است كه اصل اين داستان اي مشهور از داستان نامه مجموعه طوطي معرفي كتاب:
تر از يکي از اين روايات،  انتخاب و تحريري ساده نامه دو روايت متفاوت در دسترس است. اين كتاب سانسکريت است. از طوطي

نامة محمد قادري است.  گيرد كه نخستين آن طوطي نامه را در برمي ، است. اثر حاضر دو طوطي«جواهراالسمار»يعني 
 نامة دوم مشخص نيست. آورندۀ طوطي فراهم
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1396. گوهر انديشه: تهران. شاهنامه فردوسي: بيژن و منيژه: هاي ادبيات فارسي عاشقانه. علي، مريم لطف. 336

  9786003940376: شابک رقعي. ص.144
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ادبيات فارسي، شعر فارسي، بازنويسيكلمات كليدي: 

شوند.  ادب پارسي محسوب ميهاي زبان و  هاي لطيف و عاشقانة ادبيات ايران از بارزترين جنبه داستان معرفي كتاب:
هاي عاشقانه و  اند. كتاب حاضر از داستان هاي عاشقانة ايران به نثر و زباني ساده و روان براي نوجوانان بازنويسي شده منظومه

كند. نويسنده هر چند بيت را به نظم  آموزندۀ شاهنامه است كه در آن، فردوسي ماجراي عشق بيژن به منيژه را روايت مي
 است. ها را به نثر روان بازنويسي كرده جا آن است و همان آورده

 

 .1396. گوهر انديشه: تهران. خسرو و شيرين نظامي گنجوي: هاي ادبيات فارسي عاشقانه. علي، مريم لطف. 337

  9786003940383: شابک رقعي. ص.292
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي عاشقانه، ادبيات فارسي، نثر هاي كوتاه، داستان شعر فارسي، داستانكلمات كليدي: 

شوند.  هاي زبان و ادب پارسي محسوب مي هاي لطيف و عاشقانة ادبيات ايران از بارزترين جنبه داستان معرفي كتاب:
كتاب حاضر دومين داستان از خمسة اند.  هاي عاشقانة ايران به نثر و زباني ساده و روان براي نوجوانان بازنويسي شده منظومه

ها  جا آن است و همان نظامي گنجوي و داستان عشق و دلدادگي خسرو به شيرين است. نويسنده هر چند بيت را به نظم آورده
 است. را به نثر روان بازنويسي كرده

 

 .1396. گوهر انديشه: تهران. شاهنامه فردوسي: زال و رودابه: هاي ادبيات فارسي عاشقانه. نظرآهاري، فاطمه. 338
  9786003940567: شابک رقعي. ص.144

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات فارسي، شعر فارسي، نثركلمات كليدي: 
گيرند و با  مي  ها از رخدادهاي واقعي سرچشمه هاي ادبي است. معموالً داستان ترين گونه گويي از كهن داستان معرفي كتاب:

آميزند. داستان كتاب حاضر نخستين داستان عاشقانة شاهنامة فردوسي و از  هاي بشري مي تخيالت و آرزوها و خواسته
شاهکارهاي ادب فارسي است كه در زمان پادشاهي منوچهر رخ داده است. فردوسي در بيان عشق زال به رودابه، با مهارتي 

ان سرايي به وجود آورده است. اين داستان در كتاب حاضر براي مخاطب نوجوان بازنويسي مثال زدني، شيوه اي بديع در داست
 است. سازي شده وساده

 

 ص.176 .1396. گوهر انديشه: تهران. ليلي و مجنون نظامي گنجوي: هاي ادبيات فارسي عاشقانه. علي، مريم لطف. 339

  9786003940390: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ادبيات فارسي، نثر، شعر فارسي، داستان كوتاهكلمات كليدي: 

شوند.  هاي زبان و ادب پارسي محسوب مي هاي لطيف و عاشقانة ادبيات ايران از بارزترين جنبه داستان معرفي كتاب:
اند. كتاب حاضر سومين داستان از خمسة  نوجوانان بازنويسي شدههاي عاشقانة ايران به نثر و زباني ساده و روان براي  منظومه

ها را  جا آن است و همان نظامي گنجوي و داستان عشق و شوريدگي قيس به ليلي است. نويسنده هر چند بيت را به نظم آورده
 است. به نثر روان بازنويسي كرده
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1396. گوهر انديشه: تهران. صادق نامي ميرزا محمد: عذراوامق و : هاي ادبيات فارسي عاشقانه. علي، مريم لطف. 340
  9786003940406: شابک رقعي. ص.152

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات فارسي، شعر فارسي، بازنويسيكلمات كليدي: 
شوند.  هاي زبان و ادب پارسي محسوب مي جنبههاي لطيف و عاشقانة ادبيات ايران از بارزترين  داستان معرفي كتاب:

اند. كتاب حاضر مثنوي وامق و عذراست كه  هاي عاشقانة ايران به نثر و زباني ساده و روان براي نوجوانان بازنويسي شده منظومه
به نثر روان بازنويسي  ها را جا آن است و همان كند. نويسنده هر چند بيت را به نظم آورده ماجراي اشتياق دو دلداده را روايت مي

 است. كرده

 

. گوهر انديشه: تهران. ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني: هاي ادبيات فارسي عاشقانه. نظرآهاري، فاطمه. 341
  9786003940550: شابک رقعي. ص.240 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شعر فارسي، بازنويسيادبيات فارسي، كلمات كليدي: 
گيرند و با  مي  ها از رخدادهاي واقعي سرچشمه هاي ادبي است. معموالً داستان ترين گونه گويي از كهن داستان معرفي كتاب:

آميزند. منظومة ويس و رامين از شاهکارهاي ادب فارسي در قرن پنجم هجري است  هاي بشري مي تخيالت و آرزوها و خواسته
شود. اين داستان در  فارسي درآمده است. عشق ويس و رامين نمادي كامل از يک عشق واقعي محسوب مي كه از پهلوي به

 است. سازي شده كتاب حاضر براي مخاطب نوجوان بازنويسي وساده

 

  9786007950753: شابک رقعي. ص.660 .1397. الگو: تهران. قرابت معنايي )نظام جديد(. عبدالمحمدي، عليرضا. 342
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها و پاسخ ها، پرسش ادبيات فارسي، آزمونكلمات كليدي: 

موضوع قرابت معنايي و درک ادبي مبحثي است كه نگاه دقيق به آن، در ارتقاي دانش ادبي تأثير بسيار دارد.  معرفي كتاب:
مخاطب، به چگونگي خوانش ابيات و اشکاالت تکراري در خواندن بپردازد. كتاب حاضر كوشيده است براي افزايش درک ادبي 

« هاي درس به درس هاي درسي و تست هاي فارسي دبيرستان، مفاهيم آيات و احاديث كتاب مفاهيم پرتکرار، مفاهيم كتاب»
 دهند. محتواي كتاب حاضر را شکل مي

 

: شابک رقعي. ص.424 .1397. مبتکران/ پيشروان: تهران. محکكتاب فارسي موضوعي قلمرو ادبي . احمدنيا، علي. 343
9789640728185  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات فارسي، صنايع ادبي، علم بيانكلمات كليدي: 
كند. كتاب حاضر در اين زمينه  ميشناساند و تأثير و رسايي آن را بررسي  هاي سخن را مي علم بالغت زيبايي معرفي كتاب:

هاي دورۀ دوم متوسطه، از جمله  كوشد دايرۀ اطالعات خواننده را از نکات بالغي كتاب درسي فراتر ببرد. مباحث ادبي كتاب مي
هاي  هاي متنوع، پرسش تدريس قلمرو ادبي شامل سطح آوايي يا موسيقايي، سطح بديع معنوي و سطح بياني، با مثال

 دهند. هاي جامع، محتواي كتاب حاضر را تشکيل مي اي، و تست چهارگزينه
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 رحلي. ص.128 .1396. كاگو: تهران. يازدهم )دوره دوم متوسطه( 2كتاب كار فارسي : كتاب كار. جنتي، احسان. 344

  9789643404505: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها آموزشي، پرسشادبيات فارسي، كمک كلمات كليدي: 

اند. كتاب كار حاضر  تدوين شده« زباني، ادبي و فکري»هاي فارسي دورۀ دوم متوسطه بر اساس سه قلمرو  كتاب معرفي كتاب:
با در نظر داشتن اهداف كلي درس زبان و ادبيات فارسي، همسو با كتاب درسي، در هشت فصل و هجده درس تدوين شده و 

ها در سه حوزۀ زباني، ادبي و فکري؛  نامه(؛ تمرين داف كلي، مفاهيم )معني واژگان و درساه: شود شامل اين موارد مي
اي پايان هر فصل؛ شعرخواني و  هاي چهارگزينه هاي اماليي؛ پرسش هاي اماليي؛ گروه واژگان مهم اماليي؛ تمرين توصيه

 خواني پايان هر فصل. روان

 

: شابک وزيري. ص.206 .1397. پرنيان انديش: تهران. بلوچي مكرانيهاي  كنايه. بجارزهي، محمد انور. 345
9786008239192  

  معلممخاطب: 
  ها نامه المثل، فرهنگ عامه، واژه ضربكلمات كليدي: 

كنايه از جمله ابزارهاي مهم زباني و بياني است كه در فرهنگ ادبي ما جلوه و رونق خوبي يافته است. اثر پيش  معرفي كتاب:
پردازد. نويسنده جدولي از حروف بلوچي را در ابتداي كتاب  معرفي و توضيح صنعت ادبي كنايه در ادبيات قوم بلوچ مي رو به

دهد. در  كند. سپس در فصل اول آراية كنايه و كاربرهاي آن را شرح مي آورد و سپس فهرستي از عبارات كنايي عرضه مي مي
 شوند. کشهر و قصرقند( بررسي و توصيف ميها در بلوچي مکراني )ني فصل بعد نيز كنايه

 

 وزيري. ص.348 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي: تهران. هاي نظامي گزيده منظومه. بهمني مطلق، يداهلل. 346

  9789642651252: شابک
  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شاعران، ادبيات فارسي، شعركلمات كليدي: 
است. اين كتاب «  هاي نظامي منظومه»هاي تخصصي رشتة زبان وادب فارسي در دانشگاه، درس  درسيکي از  معرفي كتاب:

و لب تمام مقاالت؛ « االسرار مخزن»: اي از تمام آثار نظامي، اعم از هاي نظامي؛ گزيده اي است شامل همة منظومه مجموعه
با گزينش نکات مهم؛ « پيکر هفت»م به طور خالصه؛ هاي هر كدا با طرح كلي داستان« ليلي و مجنون»و « خسرو و شيرين»
. در شرح ابيات از نظر اكثر شارحان  نامه نامه و اقبال هاي شرف و بخش« اسکندرنامه»و داستان خير و شر ؛ « گنبد هفت»

 است توضيحاتش بسيار روشن و واضح باشد. استفاده شده و نويسنده كوشيده

 

مؤسسه : تهران. سيدمحسن مهرابي اخالق مظفري.: تاريخ ادبيات كودک و نوجوان گنجينه. نوايي، ميرزاآقاخان. 347
  9789640814857: شابک رقعي. ص.152 .1397. فرهنگي مدرسه برهان

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  اخالق اسالمي، ادبيات كهنكلمات كليدي: 
گردد. گنجينة تاريخ ادبيات  ها براي كودكان و نوجوانان در ايران به دورۀ قاجار برمي كتابانتشار نخستين  معرفي كتاب:

كند. همچنين،  هاي كودک در ايران را معرفي مي كودک و نوجوان ايران نخستين و مؤثرترين آثار و پديدآورندگان كتاب
اخالق »اند.  اند نيز معرفي و بازنشر شده تشر شدهها من هايي كه در آن دوره دربارۀ كودكان و مسائل آن ها و رساله كتاب

شود. كتاب حاضر اين اثر را معرفي و ساختار و  هاي درسي كهن شمرده مي سازي كتاب هاي ساده از نخستين نمونه« مظفري
 كند. محتواي آن را بررسي مي
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. كتاب علي: گنجينه تاريخ ادبيات كودک و نوجوان. آبادي، يحيي دولت. 348
  9789640815212: شابک رقعي. ص.264 .1397

  معلممخاطب: 
  ادبيات فارسي، ادبيات كهن، ادبيات دينيكلمات كليدي: 

هاي درسي، زير نظر انجمن  آبادي، نخستين اثري است كه شركت طبع كتاب كتاب علي، نوشتة يحيي دولت معرفي كتاب:
هاي ايراني، منتشر كرده است. نخستين كتاب درسي ديني آموزش و پرورش نوين ايران  كتاب درسي مدرسهمعارف و به عنوان 

ترين آثار و خدمات وي در عرصة تعليم و تربيت و خود كتاب  شود. در كتاب حاضر، نويسندۀ اين كتاب و مهم نيز محسوب مي
 اند. علي به تفصيل بررسي شده

 

مؤسسه : تهران. پيوند فرهادي گلزار ادبي.: گنجينه تاريخ ادبيات كودک و نوجوان. الدين حسيني، سيداشرف. 349
  9789640815151: شابک رقعي. ص.136 .1397. فرهنگي مدرسه برهان

  معلممخاطب: 
  ادبيات كالسيک، شعر فارسيكلمات كليدي: 

هاي كودک در  آثار و پديدآورندگان كتاب گنجينة تاريخ ادبيات كودک و نوجوان ايران نخستين و مؤثرترين معرفي كتاب:
گيري از  الدين حسيني)نسيم شمال( است كه به لحاظ اقتباس و بهره سرودۀ سيد اشرف« گلزار ادبي»كند.  ايران را معرفي مي

حبوب هاي عاميانة غربي و ترجمه و بازنويسي منظوم، اهميتي ويژه دارد. در كتاب حاضر، زندگي نسيم شمال، روزنامة م حکايت
 شوند. هاي ادبي محتوايي اشعار اين شخصيت معرفي و بررسي مي نسيم شمال و ويژگي

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. االطفال مثنوي: گنجينه تاريخ ادبيات كودک و نوجوان. الملک مازندراني، محمود مفتاح. 350
  9789640814680: شابک رقعي. ص.384 .1397. مدرسه برهان

  معلممخاطب: 
  ادبيات فارسي، ادبيات كهن، شعر فارسيكلمات كليدي: 

در ايران، قديمي ترين كتاب گزينش متون كهن براي كودكان، مثنوي االطفال است. كتاب حاضر به معرفي،  معرفي كتاب:
آورده و پس از آن نقد و بررسي آن اثر ارزشمند اختصاص دارد. در ابتدا پيشينة باز نشر متون كهن براي كودكان در ايران را 

زندگي نامة مفتاح الملوک، نويسندۀ مثنوي االطفال، معرفي شده است. حکايات، تصويرگري، مقايسه با نگار دانش، و مقدمه و 
اند. محتواي اصلي كتاب همان بخشي است كه نسخة كامل مثنوي االطفال را آورده  مؤخرۀ مثنوي االطفال نيز در ادامه آمده

 است.

 

 ص.192 .1397. مهر و ماه نو: تهران. دستور زبان فارسي دهم، يازدهم، دوازدهم: لقمه طاليي. نائيجي، كيوان. 351

  9786003173606: شابک جيبي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها آموزش زبان فارسي، نکات دستوري، تمرينكلمات كليدي: 

شود. كتاب حاضر شامل مباحث  مفاهيم درسي در يک كتاب، از امکاناتي است كه مفيد محسوب ميامکان مرور  معرفي كتاب:
هاي دهم تا دوازدهم است. مباحث دستوري واج، واژه، اسم، فعل، جمله، نقش  درسي و دستوري درس دستور زبان فارسي پايه

شماره و پاية تحصيلي در اين كتاب مطرح  نامه و مثال، و همچنين به تفکيک دستوري و حذف به صورت جزئي و با درس
درسي، و  هاي كتاب هاي مهم كارگاه هاي جامع و تمرين هاي آزمون هاي مهم درسي، نمونه اند. تشريح دستوري جمله شده

 هاي كتاب هستند. هاي دستور زبا ن فارسي نيز از ديگر بخش ها و دانستني تکنيک
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9789647313803: شابک پالتويي. ص.96 .1397. دريا: تهران. 5 نامه مثنوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 352
  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شعر فارسي، تفسيرهاكلمات كليدي: 

هايي كوتاه،  گزينشمثنوي اثري است آموزشي، تربيتي، اخالقي و عرفاني. مجموعة چندجلدي حاضر، در  معرفي كتاب:
كند. بعضي از  هاي واالي مثنوي. هر موضوع عنواني دارد و هر عنوان ابياتي را توضيح و تفسير مي مروري دارد بر معارف و آموزه

هاي اخالقي، معرفت، تحول، سفر زندگي  آزادي و آزادگي، اسرار نماز، بيماري: اند از هاي جلد پنجم اين مجموعه عبارت عنوان
 ها بر تربيت و اخالق مردمان. عقل و نفس، و نقش حکومت در چالش

 

  9789647313681: شابک پالتويي. ص.92 .1396. دريا: تهران. 1نامه  مثنوي: نامه مثنوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 353
  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  فارسي، شعر فارسي، تفسيرهاادبيات كلمات كليدي: 

هايي كوتاه،  مثنوي اثري است آموزشي، تربيتي، اخالقي و عرفاني. مجموعة چندجلدي حاضر، در گزينش معرفي كتاب:
كند. بعضي از  هاي واالي مثنوي. هر موضوع عنواني دارد و هر عنوان ابياتي را توضيح و تفسير مي مروري دارد بر معارف و آموزه

آوران الهي، انفاق مال، ماندگاري نيکي و   آزمندي و خودپسندي، اساس كار پيام: اند از جلد اول اين مجموعه عبارتهاي  عنوان
 ها در زندگي. احسان، و نقش سازندۀ سختي

 

  9789647313711: شابک پالتويي. ص.100 .1396. دريا: تهران. 2نامه  مثنوي: نامه مثنوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 354
  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  تربيت، ادبيات فارسي، ادبيات تمثيليكلمات كليدي: 

هايي كوتاه،  مثنوي اثري است آموزشي، تربيتي، اخالقي و عرفاني. مجموعة چندجلدي حاضر، در گزينش معرفي كتاب:
كند. بعضي از  واالي مثنوي. هر موضوع عنواني دارد و هر عنوان ابياتي را توضيح و تفسير ميهاي  مروري دارد بر معارف و آموزه

نهادن به بينش خردمند؛ امام علي نمونة اعالي اخالق و مروت و رحمت؛  ارج: اند از هاي جلد سوم اين مجموعه عبارت عنوان
 و عدم امساک حقيقي.نهادن به عالم باال؛ حقيقت توبه  ها، شرط گام كردن خوراک تبديل

 

  9789647313704: شابک پالتويي. ص.96 .1396. دريا: تهران. 3نامه  مثنوي: نامه مثنوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 355
  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شعر فارسي، ادبيات فارسي، تفسيرهاكلمات كليدي: 

هايي كوتاه،  مثنوي اثري است آموزشي، تربيتي، اخالقي و عرفاني. مجموعة چندجلدي حاضر، در گزينش كتاب:معرفي 
كند. بعضي از  هاي واالي مثنوي. هر موضوع عنواني دارد و هر عنوان ابياتي را توضيح و تفسير مي مروري دارد بر معارف و آموزه

هاي  بيني ماية فروافتادن آتش ظلم انسان، تجسم اعمال و مجازات اخروي، كوته: اند از هاي جلد دوم اين مجموعه عبارت عنوان
 مکرر، نتايج اعمال، ناگزيري از مرگ.

 

  9789647313773: شابک پالتويي. ص.100 .1397. دريا: تهران. 4نامه  مثنوي: نامه مثنوي. دلشاد تهراني، مصطفي. 356
  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شعر فارسي، ادبيات فارسي، تفسيرهاكلمات كليدي: 

هايي كوتاه،  مثنوي اثري است آموزشي، تربيتي، اخالقي و عرفاني. مجموعة چندجلدي حاضر، در گزينش معرفي كتاب:
كند. بعضي از  عنوان ابياتي را توضيح و تفسير ميهاي واالي مثنوي. هر موضوع عنواني دارد و هر  مروري دارد بر معارف و آموزه

پوشيده بودن حقيقت وحي بر بشر، درک فقر وجودي، شکر مخلوق، كامل : اند از هاي جلد چهارم اين مجموعه عبارت عنوان
 پنداري خويش و نسبت شيطان با انسان.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 94  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.116 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. مدخل حماسه ملي ايران: مسائل نظري ادبيات. ورهرام، ليلي. 357

  9786226011198: شابک رقعي.
  معلممخاطب: 

  ادبيات فارسي، ايرانكلمات كليدي: 
هاي فرهنگي  رود، در ساير حوزه كه مادر انواع ادبي ديگر به شمار مي« حماسه»اهميت و تأثيرگذاري نوع ادبي  معرفي كتاب:

وجودآمدن ژانر حماسه در فرهنگ  كوششي است براي ارائة گزارشي كلي از چگونگي بهاست. كتاب حاضر  كمتر از ادبيات نبوده
 هاي فرهنگي آن در جهان ايراني. ترين داللت گيري حماسة ملي ايران و بررسي اجمالي تعدادي از مهم ايراني، شکل

 

 رقعي. ص.136 .1396. فرهنگ اسالميدفتر نشر : تهران. گردد ماه تنها در آسمان مي: مفاخر ايران. كلهر، فريبا. 358

  9789644764783: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  هاي بلند، ادبيات نوجوانان ها، داستان نامه سرگذشتكلمات كليدي: 

دهد. او  را شرح مي« سهرورديالدين  شيخ شهاب»است و زندگي « مفاخر ايران»اين كتاب جلد نهم از مجموعه  معرفي كتاب:
هاي آن بگيريم و هيچ  هاي شيخ را از كوچه آيد. اين دهکده امروز وجود ندارد تا سراغ كودكي در دهکده سهرورد به دنيا مي

هاي كتاب  دانيم كه او در چه سني به قتل رسيده است. بنابراين، نوشته كتابي درباره زندگي شيخ نوشته نشده و حتي نمي
الي بيش از  دانيم و اين آگاهي از البه خيال بيشتر بهره گرفته است تا واقعيت؛ اما از افکار و عقايد شيخ بسيار ميحاضر از 

 پنجاه اثر او به دست آمده است.

 

: شابک رقعي. ص.88 .1397. پرنيان انديش: تهران. نامه عبيد زاكاني موش و گربه عشاق. زاكاني، عبيد. 359
9786008239468  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات فارسي، شعر فارسي، طنزكلمات كليدي: 
اي  كه قصيده« موش و گربه»عبيد زاكاني، شاعر و نويسندۀ طنزپرداز قرن هشتم، منظومة معروفي دارد با نام  معرفي كتاب:

است. وزن عروضي  آمده« نامه عشاق»مه اختصاص دارد. در دفتر دوم نيز است انتقادي. دفتر نخست كتاب حاضر به اين منظو
 نامه به دقت ذكر شده است. هر كدام از شعرهاي عشاق

 

 .1397. المللي گاج بين: تهران. علوم و فنون ادبي جامع كنكور: بندي طبقه ميكرو. قاضي، ابوالفضل/ احمدي، سعيد. 360
  9786003599642: شابک رحلي. ص.576

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ادبيات فارسي، صنايع ادبيكلمات كليدي: 
علوم و صنايع ادبي توجه به بخش هنري زبان است. كتاب پيش رو تمريني است براي فهم بيشتر متون از نظر  معرفي كتاب:

موسيقي لفظ، معنا، سبک، و تاريخ آثار ادبي، با نگاهي هاي  سبکي، تاريخي و هنري كه در اين مسير مخاطب را با جنبه
اي  نامه هاي سراسري در اين كتاب با درس هاي كنکور بندي شده از تست هاي متنوع و سطح كند. مثال محور آشنا مي تست

 اند. شده بندي و آزمون پايان فصل همراه جامع، و جمع



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 95  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. المللي گاج بين: تهران. سطر به سطر فارسي كنكور و امال واژگان: طاليي ميني ميكرو. صابريان، فرشته. 361
  9786220300533: شابک رقعي. ص.288

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  آموزش زبان فارسي، امالي فارسيكلمات كليدي: 
دوازدهم را در حوزۀ واژگان و امال هاي فارسي دهم، يازدهم و  است تمامي مطالب كتاب كتاب حاضر كوشيده معرفي كتاب:

اند.  هاي مربوطه، آمده پوشش دهد. در قسمت اول، واژگان سطر به سطر هر سه پايه، به صورت درس به درس، به همراه تست
شوند. در قسمت سوم، واژگان  الخط و آموزش نکات اماليي مطرح مي در قسمت بعد، بايدها و نبايدهاي اماليي شامل رسم

 اند. وابط معنايي و واژگان تصويري و در قسمت چهارم واژگان الفبايي هر سه پايه آمدهموضوعي، ر

 

 .1397. بخشايش: قم. هاي حافظ پژوهي نقش آذربايجان در تكوين و پيشبرد حوزه. نورالديني اقدم، يحيي. 362

  9789641823469: شابک وزيري. ص.374
  معلممخاطب: 

  ادبيات، تاريخ ايران، ادبيات فارسياديبان، تاريخ كلمات كليدي: 
پژوهي يکي از وجوه مهم و پربحث و نظر است. اديبان آذربايجاني،  هاي ادبي و عرفاني، حافظ در حوزۀ پژوهش معرفي كتاب:

در اند. در كتاب حاضر، نقش اديبان و محققان آذربايجاني  هاي مهم تحقيقات ادبي و فرهنگي ايران نقش بارزي داشته در عرصه
اهميت نقش اين پژوهشگران در حفظ هويت اصيل : است پژوهي از دو منظر بررسي شده هاي حافظ تکوين و پيشبرد حوزه

هاي اين محققان  ترين يافته ها از لحاظ زبان و ادب فارسي. مهم ايراني و كمک به فرايند هويت طلبي ملي؛ اهميت تحقيقات آن
 اند. شده هاي او بازنمايي انديشههاي تصحيح و شرح ديوان حافظ و  در حوزه

 

 وزيري. ص.184 .1397. آواي نور: تهران. هاي چگونه بنويسم؟( نگارش خالق )از مجموعه كتاب. نژاد، ويدا رحيمي. 363

  9786003094031: شابک
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  نويسي نويسندگي، داستانكلمات كليدي: 

شود. در اين كتاب، نگارش تخيلي  نگارش انواع متنوعي دارد و به دو بخش كلي تخيلي و غيرتخيلي تقسيم مي معرفي كتاب:
هاي بلند، كوتاه و داستانک شرح داده  هاي تخيلي شامل داستان و غيرتخيلي، ويژگي ها و عناصر هر كدام، و عناصر داستان

نويس، بازنگري و ويرايش، به  ن ايده، انتخاب ايده، تهية طرح كلي نوشته، نگارش پيشهاي نگارش، شامل پيداكرد اند. گام شده
 اند. چند نمونه نگارش خالق نيز آمده است. هايي كاربردي، ارائه شده ها و مثال همراه تمرين

 

باقر موسوي، ندا  لو، ميرسعيد محمود نبي نگارش و انتشار مقاالت علمي.. پاريجا، سوباش چاندرا/ كيت، ويکرام. 364
  9786004993371: شابک وزيري. ص.224 .1397. پيدار: كرج. فرد كربالئي اسماعيلي، طاهره باقري

  معلممخاطب: 
  شناسي پژوهش تحقيق علمي، نگارش علمي و فني، روشكلمات كليدي: 

نامه است. كتاب حاضر در دو  پايان هاي دكترا و كارشناسي ارشد نگارش رساله يا يکي از موارد الزم در دورره معرفي كتاب:
هاي نگارش مقالة علمي آشنا كند. جزئيات نگارش مقالة علمي از مقدمه، پيدا  است مخاطب را با ريزترين بخش بخش كوشيده

ها،  بندي، فهرست مطالب و ارجاعات، جدول ها و نمودارها، پاراگراف كار، چارت  كردن عنوان، چکيده، ساختار مقدمه، روش
كند، سرقت  ها توجه مي هاي هيئت سردبيري، حق نويسندگي و مشاركت، مواردي كه داور به آن ار مقاله، انواع تصميمانتش

 علمي و ادبي، و آيين نشر كارهاي علمي از جمله موضوعات اصلي كتاب هستند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 96  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786008688426: شابک رقعي. ص.272 .1396. آرايان: تهران. هفت جستار عرفاني. اسپرهم، داود. 365
  معلممخاطب: 

  عرفان، مقاله هاكلمات كليدي: 
كتاب حاضر حاوي هفت جستار در باب عرفان و تصوف است. جستارهاي اين كتاب مقاالتي در موضوعات  معرفي كتاب:

آپولوني و تقليب عشق كبريا، عرفان و هويت، دو سنخ رواني »عرفاني هستند كه نوعي وحدت فکري و نظري منسجم دارند. 
ديونوسوسي، مشابهت سير سلوک سالکان و تطبيق آن با سير ماه در جستار ماه و انسان كامل، اهميت عنصر خيال در هستي 

 از جمله مطالب كتاب هستند.« شناسي صوفيه، و قياس حافظ و سعدي از ديد نمادپردازي شناسي و معرفت 

 های خارج   زبان

 

 ص.72 .1397. خط سفيد: سبزوار. كارپوشه زبان انگليسي پايه دوازدهم. فراهاني، حسينزينل لنگرودي، رضا/ . 366

  9786008431268: شابک رحلي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها زبان انگليسي، تمرينكلمات كليدي: 

كوشد فرايند زبان آموزي را  كتاب مياي است مخصوص دانش آموزان پاية دوازدهم. اين  كتاب حاضر كارپوشه معرفي كتاب:
نامه و  هاي واژه است از بخش ريزي كند. محتواي كتاب عبارت آموز در كالس پي و مشاركت و تعامل دانش« شيوۀ ارتباطي»به 

هاي ساختارهاي گرامري، شنيداري، گفتاري و نوشتاري و نيز  هاي جديد هستند. انواع تمرين تمرينات واژگان كه مخصوص واژه
اند. در بخش پاياني كتاب تعدادي تمرين درک مطلب  هاي پايان ترم در كتاب گنجانده شده اي و آزمون هاي چندگزينه سؤال

 اند. يک لوح فشرده نيز با كتاب همراه است. هاي كنکور مطرح شده آموزان با سؤال براي آشنايي دانش

 

. خط سفيد: سبزوار. زبان انگليسي خط سفيد پايه دوازدهمكتاب جامع . زاد، كيوان ذوالفقاري، مهدي/ محمدي. 367
  9786008431251: شابک رحلي. ص.112 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  زبان آموزي، زبان انگليسيكلمات كليدي: 
يازدهم كمک كند. هر چهار كوشد با رويکردارتباطي فعال به تکميل مباحث كتاب درسي پاية  كتاب حاضر مي معرفي كتاب:

 ,dialog, picture dictionary vocabulary, grammar, reading , writing"هاي متنوع مهارت زباني و بخش

speaking, listening " ها  اند. متن كتاب بيشتر به زبان انگليسي است و فقط توضيح گرامر درس در كتاب مورد توجه بوده
هاي خاص و جديد كتاب است كه با امکان نصب برنامة اندرويد مطالب  از ديگر بخش "AR" به فارسي است. واقعيت افزودۀ

 دهد. آموزشي و سرگرمي را در اختيار مخاطب پايه دوازدهم قرارمي

 

. آوند دانش: تهران. پور شادي حسن .FOR DUMMIESمباني زبان فرانسه . ، لورا كي/ اروتوپولوس، زوئيالولس. 368
  9786008668596: شابک رقعي. ص.180 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  زبان آموزي، زبان خارجهكلمات كليدي: 
كننده خواهد بود. قواعد پايه و مورد نياز  دارند، كتاب حاضر كمک كه به يادگيري زبان فرانسه عالقه براي آنان معرفي كتاب:

برقراري ارتباط از معرفي سادۀ خود تا وضعيت آب و هوا، قواعد و ساختار جمالت، صرف افعال  يادگيري و درک زبان، نحوۀ
 هاي اين كتاب هستند. باقاعده و افعالي با ريشة متغير، و صحبت دربارۀ حال، گذشته و آينده از آموزش
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رحلي. ص.104 .1397. سفيدخط : سبزوار. 3Vision Plus .عسگري ازغندي، مجيد/ هورتس آبريل، كريستينا. 369
9786008431275  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  زبان انگليسي، تيزهوشانكلمات كليدي: 
ها  تري براي مطالعة درس خوانند، به منابع قوي آموزاني كه در مدارس خاص و تيز هوشان درس مي دانش معرفي كتاب:

هاي متنوع است. سؤاالت آن با بارم بندي  نامة جامع و تمرين هاست. كتاب شامل درس آننيازمندند. اين كتاب مخصوص 
 مصوب آموزش و پرروش تطابق دارد و لوح فشردۀ همراه آن نيز مکمل مطالب كتاب است.

 شنایس زمی   

 

كانون پرورش فکري : تهران. زيست دانشنامه محيط. زاده كيابي، بهرام/ حاجي نصراهلل، شکوه مجنونيان، هنريک/ حسن. 370
  9786000104832: شابک رحلي. ص.226 .1397. كودكان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  محيط زيست، دانشنامه، اطالعات عموميكلمات كليدي: 
نامه  بيشترين مواردي هستندكه اين دانش« آلودگيآب و »اي است دربارۀ محيط زيست.  نامه كتاب حاضر دانش معرفي كتاب:

شود.  مقاله را شامل مي 395اي الفبايي تنظيم شده است كه در كل  نامه ها پرداخته است. كتاب به صورت دانش به آن
د نظر به تواند براي پيداكردن موضوع مور ها متفاوت است. كاربر مي كنند. حجم مقاله تصويرهاي زيادي نيز كتاب را همراهي مي

هاي نمايه به صورت الفبايي و با ذكر شماره صفحة مربوط در متن  نماية موضوعي پايان هر جلد مراجعه كند. فهرست واژه
 است. كتاب تنظيم شده

 

: شابک رحلي. ص.228 .1397. مبتکران/ پيشروان: تهران. شناسي  كنكور + زمين. پور، نوشين رجايي، فرزانه/ صادق. 371
9789640729038  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها شناسي، پرسش زمينكلمات كليدي: 
هاي درسي تغييرات زيادي دارد. كتاب حاضر مباحث  شناسي جديد نسبت به ديگر كتاب كتاب درسي زمين معرفي كتاب:

است. كتاب عالوه  شناسي فراهم كرده رس زمينشناسي را تطبيق كرده و كتابي خاص مطالعة د هاي جديد و قديم زمين كتاب 
شود  هاي آموزشي، از نوع تركيبي با ساير مباحث درسي نيز مي هايي در حيطه بر تدريس موضوعات كتاب درسي، شامل تست

 دادن به سؤاالت برساند. آموزان را به سرعت قابل قبولي در پاسخ تا با عمق بخشيدن به مفاهيم، دانش

 شنایس زیست

 
 
 

: شابک رحلي. ص.592 .1397. المللي گاج بين: تهران. شناسي دوازدهم زيست: پالس آزمون. ميرزايي، سهيل. 372
9786003599666  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها ها، پرسش شناسي، آزمون زيستكلمات كليدي: 
ها وشرايط تست زني را شبيه به  نويسنده كوشيده است سؤالتست است.  1000كتاب حاضر شامل حدود  معرفي كتاب:

آزمون مبحثي و جامع از زيست دوازدهم، به عالوۀ  75ها تهيه و تدوين كند.  هاي سراسري ورود به دانشگاه هاي آزمون تست
باحث گوناگون كتاب ها شامل م اند. آزمون هاي دهم و يازدهم نيز در كتاب آمده شناسي پايه آزمون جامع از مباحث زيست 10

 هاي متنوع سؤال هستند. شناسي دوازدهم و تيپ درسي زيست
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. جهاد دانشگاهي واحد استان مركزي: اراک. هاي پايه ژنتيک مولكولي آشنايي با مهارت. فرد، متين عارفي. 373
  9786008345855: شابک وزيري. ص.116

  معلممخاطب: 
  راهنماي آموزشيشناسي،  زيستكلمات كليدي: 

شناسي، از موضوعات  هاي زيست هاي نوين آزمايشگاهي ژنتيک سلولي و مولکولي در شاخه استفاده از روش معرفي كتاب:
ها در چند طرح  پردازد. اين تکنيک هاي مولکولي مي ترين تکنيک ضروري اين عصر است.كتاب حاضر به شرح برخي از مهم

ها و اصول  اند. كتاب شامل چهارفصل است كه سه فصل اول آن روش كارآموزي كار شدههاي  تحقيقاتي دانشگاهي و دوره
 كنند. هاي انتقال ژن را بيان مي ژنتيک مولکولي و فصل آخر برخي تکنيک

 

 ص.288 .1397. المللي گاج بين: تهران. شناسي دوازدهم زيست: پرسمان. اسفندياري، مالک اشتر/ دانشيار، ديمن. 374

  9786220300045: شابک رحلي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، تمرين شناسي، پرسش زيستكلمات كليدي: 

شناسي دوازدهم، هدف  هاي الزم براي تسلط به كتاب درسي و آمادگي براي امتحانات درس زيست ارائة آموزش معرفي كتاب:
بندي شده و انواع  درسي، در عين رعايت اختصار، ارائة سؤاالت امتحاني طبقهاصلي كتاب حاضر است. بررسي موشکافانة كتاب 
هايي  بندي، از ويژگي هاي جمع هاي كتاب درسي به همراه جدول ها و شکل سؤاالت متداول در امتحانات و ارائة كلية فعاليت

 ها توجه كنند. اند در اين كتاب ها به آن هستند كه مؤلفان كوشيده

 

: شابک رحلي. ص.74 .1397. گوهر انديشه: تهران. فاطمه فيروزوند سانان. دانشنامه گربه. ژوليت كالتن براک،. 375
9786003940611  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  حيوانات، زندگي حيوانات، دانشنامهكلمات كليدي: 
هاست. گربه چيست  بردارند. كتاب حاضر دربارۀ گربه ها اطالعات كامل و جامعي دربارۀ موضوع خود در دانشنامه معرفي كتاب:

هاي آبي،  سانان، گربه هاي جوان، شخصيت گربه سانان، داخل بدن گربه، نظافت، گربه هاي اوليه چطور بودند، خانوادۀ گربه و گربه
شناسي  ها و نژاد گربهها و در نهايت مراقبت از  ها و موبلندها، زندگي خياباني گربه جنگلي، اشرافي و كنجکاو، موكوتاه

 اند. نامه و نمايه نيز آمده هاموضوعات مطالب كتاب هستند. در انتهاي كتاب واژه آن

 

 .1397. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. شناسي دهم راه و رمز زيست. نوري، مجيد علي. 376

  9789648547245: شابک رحلي. ص.570
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، تجربيپايه تحصيلي: 
  ها شناسي، تمرين زيستكلمات كليدي: 

هاي جامع كتاب  نامه هاي سراسري، كتاب پيش رو شامل درس براي آمادگي به منظور شركت در انواع آزمون معرفي كتاب:
سؤاالت تشريحي در هاست.  شناسي پاية دهم به همراه نکات جزئي و ريز مطالب و نيز توضيح دقيق دربارۀ شکل درسي زيست

كنند  هاي تركيبي و كمي دشوار پايان هر فصل نيز به مخاطب كمک مي ن تست هاي تمريني و پس از آ پايان هر گفتار و تست
 تر درک كند. مفاهيم را عميق
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 رحلي. ص.58 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. هاي مانگرو )حرا( جنگل: زيست ايران. زرنديان، اردوان. 377

  9786004770415: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  محيط زيستكلمات كليدي: 

هاي  هاي زيست محيطي كودكان و نوجوانان به بهبود وضعيت موجود و معرفي روش افزايش دانش و آگاهي معرفي كتاب:
انگيزترين  هاي مانگرو را كه از شگفت اي چندجلدي، جنگل از مجموعه كند. كتاب حاضر ساده و پيشگيرانه در اين باره كمک مي

هاي  هايي دربارۀ مانگرو، چرايي نياز ما به جنگل است. چيستي و دانستني شوند معرفي كرده هاي ايران محسوب مي اكوسيستم
هاي  اي حرا و مناطق مهم در جنگله هاي حرا، جانوران حرا، تأثير مردم بر جنگل مانگرو، اكوسيستم مانگرو، گياهان زيستگاه

 حرا از جمله مطالب كتاب هستند.

 

  9789645044150: شابک وزيري. ص.232 .1397. آرويج ايرانيان: تهران. زيست فناوري. احمدزاده، عطيه. 378
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها شناسي، آزمايش زيستكلمات كليدي: 

ها و  كند. اين رشته از علوم پايه، شاخه هاي موجودات زنده را بررسي مي شناسي دانشي است كه ويژگي زيست كتاب:معرفي 
فصل  24هاي مربوط. كتاب در  شناسي همراه با آزمايش اي است از مباحث زيست هاي متعدد دارد. كتاب حاضر مجموعه رشته

هاي جانوري و  ها، سلول هاي خوني، بافت آوندي گياهان، اسفنج و گروه ميکروسکوپ، سلول، آغازيان، خون»به موضوعاتي مثل 
 دهد. هايي علمي براي درک مفهوم پيشنهاد مي پردازد و در هر مورد آزمايش مي« ها ماهي

 

: شابک رحلي. ص.820 .1397. مبتکران/ پيشروان: تهران. خوان هفت: جامع 2شناسي  زيست. فرهاديان، پدرام. 379
9789640728291  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها، كمک آموزشي شناسي، آزمون زيستكلمات كليدي: 
شناختي پاية يازدهم را به طور كامل دربردارد. اين كتاب هفت بخش يا هفت خوان  كتاب حاضر مباحث زيست معرفي كتاب:

توضيح جزئيات مباحث هر درس؛ بخش دوم شامل مفاهيم هر بخش از خواني است و شامل  شود. بخش اول كتاب را شامل مي
ها هم  ها و فعاليت هاي دو بخش قبل است و پس از آن يادآوري مباحث. شکل است. بخش بعدي تركيب آموخته  كتاب درسي

هاي  ي بخشا هاي چهارگزينه ها و در نهايت پرسش شامل نکات ريز بسياري هستند. عبارات درست و نادرست و تشخيص آن
 بعدي هستند.

 

: شابک رحلي. ص.380 .1397. نانو: تهران. استاد 40شناسي دوازدهم از نگاه  زيست. هيات مؤلفان. 380
9786226357012  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها ها، آزمون شناسي، تمرين زيستكلمات كليدي: 
گيري از توان معلمان و دبيران متخصص هر  هاي درسي، بهره هاي آموختن مفاهيم كتاب راهيکي از بهترين  معرفي كتاب:

هاي  هاي تأليفي آزمون اي از دبيران كشوري تأليف شده و شامل نمونه سؤال است. كتاب حاضر به همت جمع چهل نفره  درس
ه و هر فصل را جمعي از دبيران تأليف شناسي پاية دوازدهم به چهار فصل تقسيم شد سراسري است. مفاهيم كتاب زيست

 اند. كرده
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: شابک رحلي. ص.476 .1397. الگو: تهران. بعدي( جلد اول )سه 3شناسي  زيست: بعدي سه. هاشمي، اشکان. 381
9786007950913  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ ها، پرسش آزمونشناسي، راهنماي آموزشي،  زيستكلمات كليدي: 
هاي مفهومي و تركيبي و  اي كامل، تست نامه كتاب حاضر جلد اول از مجموعة زيست دوازدهم و شامل درس معرفي كتاب:

اند. تمام اصطالحات جديد فارسي با اصطالحات قديمي  بندي شده ها از آسان به سخت سطح سؤاالتي شبيه كنکور است. تست
ها نيز از  اي تركيبي با ساير فصل هاي چهارگزينه هاي كتاب درسي و نکات و پرسش وضيح تمام شکلاند. ت همراه شده

 هاي اين كتاب هستند. ويژگي

 

 .1397. نانو: تهران. پايه دوازدهم 3شناسي  كتاب كار زيست. الياسي، شهين/ رحماني چراتي، مهتاب/ شبان، سعيده. 382
  9786226357005: شابک رحلي. ص.164

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها شناسي، آزمون زيستكلمات كليدي: 
هاي سراسري به درک بيشتر مباحث و مفاهيم  هاي پايان ترم و آزمون هاي شبيه آزمون ها و آزمون حل تمرين معرفي كتاب:

هاي  شناسي پاية دوازدهم است كه انواع پرسش زيستكند. كتاب حاضر شامل تعداد زيادي آزمون درس  كتاب درسي كمک مي
بندي  گيرد. سؤال ها مطابق فصل هاي كتاب را دربرمي هايي ازشکل كوتاه، تشريحي، جاي خالي و سؤال صحيح و غلط، پاسخ

 اند. كتاب درسي تنظيم شده

 

: شابک رحلي. ص.112 .1397. المللي گاج بين: تهران. شناسي دهم زيست: هاي كار كتاب. اكبر ظهري، علي. 383
9786003596412  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها شناسي، تمرين زيستكلمات كليدي: 
بندي شده است. تمام  طبقه  پرسش 2000كتاب كار حاضر مخصوص درس زيست پاية دهم و شامل حدود  معرفي كتاب:

متوسط و سخت در كتاب تحت پوشش قرار دارند. از هر پرسش كتاب  جمالت كتاب درسي و سطوح ارزشيابي از ساده تا
هاي جاي خالي، انتخاب كنيد، درست و نادرست، مهارتي، نموداري و تعريفي در كتاب  درسي سؤال مطرح شده و انواع سؤال

 اند. آمده

 

 جيبي. ص.320 .1397. ماه نومهر و : تهران. هاي بدن انسان به روش پزشكي دستگاه: لقمه. طاهري، اسفنديار. 384

  9786003173491: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهمپايه تحصيلي: 
  آناتومي، علوم پزشکيكلمات كليدي: 

هاي پزشکي ضرورت دارد. كتاب حاضر  مندان به رشته ها براي عالقه هاي بدن و شناخت دقيق آن دستگاه معرفي كتاب:
شناسي و فيزيولوژي. نويسنده  آناتومي و شناخت محل هر اندام بدن؛ بافت: است بررسي كردههاي بدن را از سه منظر  دستگاه

هاي دهم،  هاي پايه هاي كتاب ها و سرفصل هاي خاص كنکوري، و مطابق با فصل هاي متعدد و نکته كوشد با بيان مثال مي
 اند. هاي مربوط آمده نمونه تست هاي مخاطب را تقويت كند. در انتهاي كتاب نيز يازدهم و دوازدهم، دانسته



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 101  
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ها، و نكات مهم، دهم،  قيدها، واژه: هاي كليدي زيست كنكور عبارت: لقمه. رضائي، حسين/ غالمي، بهزاد. 385
  9786003173545: شابک جيبي. ص.220 .1397. مهر و ماه نو: تهران. يازدهم، دوازدهم

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 

  شناسي زيستكلمات كليدي: 
ها اهميت بسيار دارند. كتاب حاضر بر  هاي مربوط به آن دادن به سؤال ها براي پاسخ ها و درک معناي آن عبارت معرفي كتاب:
هاي درسي زيست شناسي سه پاية آخر دبيرستان، تمركز  ها و نکات مهم( در كتاب هاي كليدي )قيدها، واژه موضوع عبارت

هاي  هاي درسي، و ارائة نمونه سؤال هاي كتاب ترين عبارت هاي متعدد، بررسي مهم ها، مثال كوشد با بيان نکته كند و مي مي
اند كه هر كدام معناي خود  هايي در هر بخش آمده هاي گذشته، دانش مخاطب را در اين بحث تقويت كند. نشانه كنکوري سال

 شوند. حث را متذكر ميرا دارند و براي مثال درجة اهميت مب

 

: تهران. دوازدهم 3گرفتن زيست 20ماجراهاي من و درسام براي : ماجراهاي دوازدهم. راستي بروجني، عباس. 386
  9786004126038: شابک رحلي. ص.338 .1397. خيلي سبز
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 
  ها تمرينها،  شناسي، آزمون زيستكلمات كليدي: 

ها و نيز با توضيح نکات مهم، براي يادگيري بهتر  هاي بيشتر دربارۀ درس هاي كمک درسي با ارائة تمرين كتاب معرفي كتاب:
شناسي پاية دوازدهم.  اي است براي تقويت درس زيست  آيند. كتاب حاضر نيز مجموعه آموزان مي ها به كمک دانش درس
كه انواع متعدد «هاي امتحاني سؤال»كه نکات مهم درس را به طور خالصه در بردارد و « نامه درس»: اند از هاي آن عبارت بخش

 اند. هاي اول و دوم نيز در انتهاي كتاب آمده سال هاي نيم ها، و امتحان دارند. چکيدۀ فصل

 

  9786008351115: شابک وزيري. ص.498 .1397. ايرانشناسي: تهران. مارهاي ايران. زاده، مهدي رجبي. 387
  دانشجومعلمانمخاطب: 

  حيوانات، زندگي حيوانات، دانشنامهكلمات كليدي: 
ها، شناخت مارهاست. كتاب حاضر راهنماي  مارها نيز به محافظت نياز دارند و اولين قدم براي محافظت از آن معرفي كتاب:

ها در فرهنگ از  ظت، مطالعة علمي مارها و نقش آنبندي، بيولوژي، اكولوژي، اهميت و حفا شناخت مارهاي ايران است. رده
گونه، بخش اصلي  81جنس و  34خانواده،  7جمله مطالب فصل اول اين كتاب هستند. تنوع زيستي مارهاي ايران در غالب 

 كتاب است. اين كتاب در واقع دانشنامة مارهاي ايران است.

 

: شابک وزيري. ص.128 .1397. نانو: تهران. استاد( 40نگاه شناسي دهم )از  نانو زيپ زيست. هيات مؤلفان. 388
9786009847730  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها ها، پرسش آزمونكلمات كليدي: 
ها الزم است. كتاب حاضر شامل  درک عمق و محتواي كتاب درسي براي موفقيت در امتحانات و آزمون معرفي كتاب:

ها معلمان همين درس از سراسر كشورند. در طراحي  شناسي پاية دهم است كه طراحان آن تأليفي درس زيستهاي  تست
 استاد است. 40است. متن كتاب حاضر در واقع سؤاالت كتاب  ها رعايت متن و محتواي كتاب درسي مدنظر بوده سؤال
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: شابک وزيري. ص.232 .1397. نانو: تهران. استاد 40شناسي يازدهم از نگاه  نانو زيپ زيست. هيات مؤلفان. 389
9786009847761  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها ها، آزمون پرسشكلمات كليدي: 
ها الزم است. كتاب حاضر شامل  درک عمق و محتواي كتاب درسي براي موفقيت در امتحانات و آزمون معرفي كتاب:

ها معلمان همين درس از سراسر كشورند. در طراحي  شناسي پاية يازدهم است كه طراحان آن زيستهاي تأليفي درس  تست
 استاد است. 40است. متن كتاب حاضر در واقع سؤاالت كتاب  ها رعايت متن و محتواي كتاب درسي مدنظر بوده سؤال

 شعر

 

: شابک رقعي. ص.120 .1397. شهرستان ادب: تهران. جا كه نامي نيست آن. ميرشکاک، يوسفعلي. 390
9786008145868  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر فارسي، غزل، نوجوانانكلمات كليدي: 
ها را  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. شاعر معتقد است كه اين غزل معرفي كتاب:

داند كه البته  داشتن عَلَم نام اساطير عاشقانه را تقدير خود مي نوشته است نه او. شاعر بر دوش بردن بار عشق و برپا نگه  عشق
ما عشق ». داند و... خصوص در اين روزگار. او پيري را سرآغاز بيداري از خواب آشفته دنيا مي شود؛ به تر مي روز سخت روزبه

دانم چه پيش آمد كه يادم شد  نمي»، «چنان مست توام من كه سر از پا نشناسم آن»، «ورزيم، پس جاودان هستيم مي
 هاست. ، نام برخي از اين غزل«ميرم كه عاشقم باشي، گفتم كه بي تو مي بي آن»و « فراموشت

 

  9786008145516: شابک رقعي. ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران. كاري سكوت آيينه. بختياري، نيلوفر. 391
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

، «ابر»، «مادربزرگ»كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در سه قالب غزل، ترانه و رباعي سروده شده است.  معرفي كتاب:
هاست. شاعر در شعر اول، حتي يک لحظه غفلت از مادربزرگش را  برخي از غزل، نام «سوز زمين در حراج ستاره»و « سفر»

و « پيري بهار»، «كره نيم»داند، مادربزرگي كه در تندبادهاي روزگار هم ايمانش را از دست نداده است.  شکستن نمکدان مي
هاي رنگي خوش بود/  تهران به چراغ»: ويدگ ها درباره تهران مي هاي كتاب است. يکي از رباعي ، نام برخي از ترانه«مشق سياه»

 «بازد زود؟  چيز رنگ مي گاهي قرمز گاه سبز و كبود/ از آن همه رنگ مانده خاكستر و دود/ ديدي همه

 

: شابک رقعي. ص.104 .1397. شهرستان ادب: تهران. اجازه هست بگويم كه دوستت دارم؟. اكرامي، محمود. 392
9786008145295  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر فارسي، غزلكلمات كليدي: 
اند و از مضامين عاشقانه برخوردارند. در  شعر است كه در قالب غزل سروده شده 49اي از  اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

ات نه بيدارم/ اجازه هست بگويم  روم از دوري هشيارم/ نه خواب ميدرست مثل دو چشم تو مست و »: يکي از شعرها آمده است
حسين )ع( و روز عاشورا نيز  شايان ذكر است كه شاعر براي امام« كه عاشقت هستم؟ / اجازه هست بگويم كه دوستت دارم؟ 

 اشعاري سروده است.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 103  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786008145431: شابک رقعي. ص.120 .1396. شهرستان ادب: تهران. از آينه تا ماه. نسب، جواد جعفري. 393
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

، «گردش هفتم»، «از احمد تا احد»كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است.  معرفي كتاب:
هاست. شعر اول درباره پيامبر اكرم،  ، نام بعضي از اين غزل«صبح تنفس»و « نامه زيارت»، «بهار»« مرد مروت، مرد مدارا»

)ص( است. شعر دوم، درباره سفر حج و طواف خانه خداست. شعر سوم، درباره حضرت علي)ع( و شعر چهارم، « محمد»حضرت 
 توصيفي از فصل بهار است.

 

  9786008145875: شابک رقعي. ص.216 .1396. شهرستان ادب: تهران. پروانگياز پيله تا . روزبه، محمدرضا. 394
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر نوكلمات كليدي: 

، «عبرتعقاب »، «معجزه»، «تمثيل»اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شده است.  معرفي كتاب:
خواهد نامش در  ، نام بعضي از اين اشعار است. شعر اول درباره شاعر گمنامي است كه مي«ملکوتي»و « تاريخ من»، «اشراقي»

گير، روييدن گل يخ را  باشد. در شعر دوم، شاعر در هنگامه برف و بوران و در زمهرير نفس« حافظ»و « سعدي»كنار نام 
وگوي سه  سروده شده است. شعر چهارم درباره گفت« خانلري»با الهام از شعر عقاب دكتر  داند. شعر سوم، اي شگفت مي معجزه
 است. شعر بعدي... .« ابوسعيد ابوالخير»با شيخ « سينا ابوعلي»روزه 

 

: شابک رقعي. ص.88 .1396. جهاد انديشه: تهران. مجموعه دوبيتي عاشورايي: با رديف آب. نظاري، سيدحبيب. 395
9786009486816  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، شعر مذهبيكلمات كليدي: 
كند. شاعر از ماه محرم و هيئت و  هايي است كه داستان كربال و واقعه عاشورا را روايت مي كتاب حاضر دوبيتي معرفي كتاب:
ها باران بفرستد. در  توانست براي خيمه هاي تشنه صحراي كربال و آرزوي اينکه كاش مي غنچهگويد. از  ها مي دسته زنجيرزن
ها حضرت ابوالفضل )ع( به باران تشبيه شده است، باراني كه دو دستش از شانه جدا شده است. او از گلوي بريده  يکي از دوبيتي

 گويد و... . پايان حضرت زينب )س( مي اصغر و از اندوه بي علي

 

  9786008145752: شابک رقعي. ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران. نقابي بي. درويشي، حميد. 396
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعركلمات كليدي: 

ها عاشقانه هستند،  است. اغلب غزلاين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل و رباعي سروده شده  معرفي كتاب:
بزن زخم زبانت را كه دل خون »يا « ام از بوي تو عطرآگين است/ كه خزان با تو چنان اول فروردين است آن قَدَر خانه»: مانند

شايان ذكر است كه غزلي هم به مناسبت سوم خرداد و «. كردنت زيباست/ كه خون هرچه عاشق مثل من برگردنت زيباست
فرهادم و جز عشق ندارم چيزي/ شيريني و با »: ها نيز اكثراً عاشقانه هستند، مانند سروده شده است. رباعي« خرمشهر»آزادي 

 «آورتر/ اينکه تو گلي شکفته در پاييزي ريزي/ پاييز شگفت است و شگفت لبت شکر مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 104  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.24 .1396. شركت انتشارات فني ايران: تهران. پيش به سوي عقب. موسوي، زهرا. 397
9789643899479  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، محيط زيست، كودک و نوجوانكلمات كليدي: 
اند. شاعر در هر شعر، به  اي از دَه شعر كوتاه است كه درباره محيط زيست سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

، «اينجا جنگل نيست»اي بيابيم.  دهد كه زمين در حال نابودي است و هرچه زودتر بايد فکري كنيم و راه چاره تذكر مينوعي 
نام برخي از اين اشعار است. در شعر آخر، شاعر نگران « پيش به سوي عقب»و « صرفاً جهت اطالع»، «هاي عزادار عروس»

 اند و انسان تا مرز نابودي زمين! ها پيش رفته ها تا كنار رودخانه هم. ساختمان اند و سرطان ها پيشرفت كرده است؛ زيرا بيابان

 

  9786008145905: شابک رقعي. ص.128 .1396. شهرستان ادب: تهران. تا همين غزل. خاني، غالمعلي مهدي. 398
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ادبي، شعر، غزلانواع كلمات كليدي: 

رفت »، «بعد از باران»، «زنداني خويشم»اند.  اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
هاست. در شعر اول، شاعر خود را مانند كرم ابريشمي  ، نام بعضي از اين غزل«فاطمه شب بي»، و «خنده مادر»، «و برنگشت

خواهد كه او را تنها نگذارد. او در شعر دوم، ناسپاسي آدميان  بافد و از معشوق مي دستانش براي خويش قفس ميداند كه با  مي
 . شعر سوم درباره مادر است و.... هاي روي زمين از آن داند، باراني كه رحمت است و همه نعمت را باعث نباريدن باران مي

 

  9786008145776: شابک رقعي. ص.160 .1396. شهرستان ادب: تهران. تماشايي. پور، ميالد عرفان. 399
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

اند، دفتر دوم در قالب نيمايي و  كتاب حاضر شامل سه دفتر است. اشعار دفتر نخست در قالب غزل سروده شده معرفي كتاب:
هايش مشهور است. ناشر اين رباعي را براي پشت جلد  دفتر سوم در قالب رباعي. شاعر سي ساله اين مجموعه البته به رباعي

ي  سو/ صبحانه ها آن ديدار بهاري من و گنجشکان/ آرامش جاري من گنجشکان/ من اين طرف ميزم و آن»: كتاب برگزيده است
 «كاري من و گنجشکان

 

  9786008145820: شابک رقعي. ص.88 .1397. شهرستان ادب: تهران. چاپ بيروت. داوودي، علي. 400
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، جنگ هاكلمات كليدي: 

دو بخش دارد.  سروده شده است و« فلسطين»و مردم « لبنان»اين كتاب مجموعه اشعاري است كه درباره  معرفي كتاب:
گفتم سالم »: در شعري از بخش اول آمده است«. گزارش از خاک مقدس»و بخش دوم « ها نام دارد از تنهايي موج»بخش اول 

در شعر ديگري «. ور بودند/ و نيوتن درباغ نبود...  هاي سرخ/ شعله هاي زيتون/ در گرميِ دهانم جوانه زدند/ سيب لبنان!/ شاخه
زدم برد/ االن  روز دوم/ موشکي از كنار سرم گذشت و خياباني را كه در آن قدم مي»: بخش دوم آمده است از« روزگار»به نام 

 «كجا بايد باشم؟ 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 105  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786009992904: شابک رقعي. ص.42 .1396. مهر زهرا)س(: نجف آباد. دلم تنگ تنگ است. شاماني، طيبه. 401
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 

قصه »و « آرزوي ساده»، «پروانه شو»، «حوض كاشي»، «ردبال»اي از پانزده شعر است.  كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
داند كه  و او نمياي است كه جفتش به النه بازنگشته است  درباره پرنده« ردبال»، نام بعضي از اين اشعار است. شعر «پناهي بي

، مخاطب را «پروانه شو»، دردِ دل حوض كوچکي است با ماه. شاعر در شعر «حوض كاشي»جفتش اسير شده و در قفس است. 
 كند كه مثل پروانه با باد و نسيم برقصد و شاد باشد. شعر... . تشويق مي

 

: شابک وزيري. ص.216 .1397. فرهنگي آرمان رشدمؤسسه : تهران. هاي سمندر دو بيتي. النقي سمندر علي، علي. 402
9786009870288  

  معلممخاطب: 
  كلمات كليدي: 

كند. ازجمله مضاميني كه در اين  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه مفاهيم اخالقي و ديني را بيان مي معرفي كتاب:
روزي »، «در بند مال دنيا نبودن»، «تهمت نزدن»، «به بند كشيدن نفس اماره»، «خواندن اول وقت نماز»: اشعار آمده است

ها درباره دانش و  يکي از دوبيتي«. كمک كردن به ديگران»و « خودشناسي»، «به ياد مرگ بودن»، «حالل به دست آوردن
نت را ز زبا»: ها آمده است در يکي از دوبيتي. گويد و دوبيتي ديگري درباره ارزش وقت. دوبيتي بعدي درباره... آگاهي سخن مي

بد گفتن نگهدار، كه تا از آن نگردي پيش كس خوار ـــ براي مومنين اين كار سهل است، ولي در غير آن سخت است و 
 «دشوار.

 

: شابک رقعي. ص.212 .1397. پرنيان انديش: تهران. دو قطره اشک و يک غزل. نوري صادق، محمد. 403
9786008239260  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانكلمات كليدي: 
اين كتاب دربردارنده مجموعه اشعاري است كه در هشت قالبِ غزل، قصيده، دوبيتي، رباعي، مثنوي، چهارپاره،  معرفي كتاب:

، از جمله عناوين اين «دلم تنگ است»و « شهر من»، «گفتم ميها را كاش  مثنوي»، «بايد»، «آب»شود.  آزاد و سپيد ارائه مي
هاي گوناگون آن است. همچنين سراينده ائمه معصومين )ع( را  اشعار است. موضوع بيشتر اشعار، عشق و دوست داشتن و جنبه

 كند. توصيف كرده و مسائل اجتماعي را بيان مي

 

  9789644764400: شابک رقعي. ص.88 .1397. فرهنگ اسالمي دفتر نشر: تهران. راه رهايي. زورق، محمدحسن. 404
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر مذهبي، قيام عاشوراكلمات كليدي: 

واقعه به كتاب حاضر مجموعه اشعاري درباره واقعه كربال و روز عاشوراست. شاعر بعضي از افرادي كه در اين  معرفي كتاب:
، «بن عبداهلل وهب»، «يزيد رياحي حُربن»، «مظاهر  بن حبيب»رسند، نام برده و براي هر كدام شعري سروده است.  شهادت مي

، «رقيه»، از جمله اين افراد هستند. همچنين شاعر در پايان كتاب اشعاري درباره «بن عبداهلل عون»، و «هالل جملي بن نافع»
 )ع( سروده است.« نحسي امام»دختر سه ساله 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 106  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786008145585: شابک جيبي. ص.100 .1396. شهرستان ادب: تهران. راهبندان. پور، ميالد عرفان. 405
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانكلمات كليدي: 

مضامين متنوع فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، عرفاني و... را در خود هايي است كه  رباعي يکي از قالب معرفي كتاب:
ماند و از اين رو در همه تاريخ ادبيات حضور قوي خود را حفظ  پذيرد. اين قالب شعري به دليل كوتاه بودن، بيشتر در ياد مي مي

شاعراني است كه شيفته اين قالب شعري است پور از  هاي شاعران گوناگون بوده است. ميالد عرفان انديشي كرده و محمل نازک
رباعي است كه در شش  73اي از  هاي شاعرانه خود را در اين قالب بيان كرده است. كتاب حاضر مجموعه و بسياي از كشف

با اينکه دمي نبوده خرسند از من/ هرگز نبريده است »: هاي فصل اول آمده است بندي شده است.در يکي از رباعي فصل دسته
 «.اش حيرانم/ انگار حيا كرد خداوند از من پوشي وند از من/ از اين همه عيبپي

 

  9786008145561: شابک رقعي. ص.56 .1396. شهرستان ادب: تهران. رو روبه. اصغري، معين. 406
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

اند. در دهمين غزل اين  اي از بيست و پنج شعر است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
ام پر اشک/ براي من كه دلتنگم همين آب و هوا خوب است/ چه فرقي  ام آه و فضاي ديده هواي سينه»: خوانيم مجموعه مي

 «و پر كرده اوقات مرا خوب استكند دور از تو من دلگير يا شادم/ همين كه ياد ت مي

 

: شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران. روح اندوهگين يک شاعر. رضا محمدي، سيد. 407
9786008145998  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
درباره وطن سروده شده، در « مرز»اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است. شعر كتاب حاضر مجموعه  معرفي كتاب:

زاده  ، درباره محمد مروّج«بانوي گلخانه ورامين»غزل «. حاال وطن چه داشت كه كل جهان نداشت؟ »: بخشي از آن آمده است
او را جلوي چشم مادرش « داعش»ت كه افراد اس« تبسّم»، درباره دختركي افغانستاني، به نام «جنبش تبسّم»و فيلم اوست. 

 كنند. شعر.... عام مي ها را قتل ، آن«مزارشريف»، درباره شيعياني است كه طالبان بعد از تسلط بر «سوكواره بلخ»بُرند.  سر مي

 

  9786009799046: شابک رقعي. ص.114 .1396. سيب صادق)ع(: تهران. زمزمه نبض. ابراهيميان، حسين. 408
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، نثركلمات كليدي: 

اهل »اند.  شعر و سه قطعه نثر است. شعرها در قالب غزل و مثنوي سروده شده 23اي از  كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
، نام بعضي از اين اشعار است. شعر آخر كه «امداد حکيم»و « پيراهن يوسف»، «دعاي سکينه»، «زبان بريده»، «ياعلي»، «بيت

« سر پر خون»، «زبان بريده»كند.  مي بلندترين شعر كتاب است، در قالب مثنوي سروده شده است و داستان آفرينش را روايت
، نام نثرها است كه همراه با چند بيت شعر آمده است. قطعه اول درباره حضور امام سجاد )ع( در مجلس يزيد، «نور و ظلمت»و 

 بعد از شهادت امام حسين )ع( است.
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: شابک رقعي. ص.504 .1396. شهرستان ادب: تهران. مست سايه تاک ه سيا. اميري اسفندقه، مرتضي. 409
9786008145189  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، قصيده، غزلكلمات كليدي: 
هايي از هر رنگ و در  ها را مشق واره قصيده است. شاعر اين قصيده واره و غزل اي از قصيده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

داند كه لباس بحر به آن پوشانده است. در  داند كه هركدام را به كسي پيشکش كرده و هر شعر را حبابي مي هر بحر مي
داردار  دلهره، بي وار آمد ــ آمد شبيه سيل، اما سبز، بي باران شبيه آبشار آمد، سرشار آمد، سيل»: آمده است« باران»واره  قصيده
، نام برخي از «مادر»و « آسمان»، «خليج»هاست و  واره نام بعضي از اين قصيده« غريب»و « برف»، «فقر»، «دماوند». آمد...
اين عروس شکسته آيا كيست؟ كيست اين زن خداي من! ها! كيست؟ اين كه »: گويد مادر، مي  قصيده ها. در غزل قصيده غزل

 آغوش كرده بر من باز، اينکه خوابيده است اينجا كيست؟

 

. پرنيان انديش: تهران. )مجموعه اشعار شورانگيز در وصف صبح و سپيده(: و شادي با غزل صبح. زورقي، ناصر. 410
  9786008239284: شابک رقعي. ص.164 .1397

  آموز/ هنرجو دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، نوجوانانكلمات كليدي: 
هاي مختلف عروضي مانند غزل، قصيده، مثنوي، چهارپاره  مجموعه اشعاري است كه در قالباين كتاب شامل  معرفي كتاب:

هاي  مايه آفرين و روحاني صبح و سحر سروده شده است و دست شود. اين اشعار در وصف شور و حالِ شادي و... ارائه مي
 بخشد. ي آغاز روزي ديگر اميد مياجتماعي از ايهام دارند. ريتم و آهنگ اين اشعار، به خواننده و شنونده، برا

 

  9786008145622: شابک رقعي. ص.84 .1396. شهرستان ادب: تهران. ديگر: غزل. داوودي، علي. 411
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر فارسي، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

هاي بخش  اند. كتاب دو بخش دارد. غزل اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده مجموعهكتاب حاضر  معرفي كتاب:
اول، درباره عشق، غم، تنهايي و... هستند. در بخش دوم شعرهايي براي حضرت محمد)ص(، حضرت زهرا)س(، حضرت 

ام؟  ام؟ من چي من كي»: تيب استزينب)س( و حضرت معصومه)س(، آورده شده است. نام بعضي از اشعار بخش اول به اين تر
هر »: و نام برخي از اشعار بخش دوم« گفتند بهار آمده و فصل جواني»، «يک نفر افتاده مثل سنگ در جان و تنم»، «دانم نمي

 «.در خبرها آه اما در نظر آيينه بود»و « هنوز بر سر هر ني حکايت سر تو»، «آورد نسيمي خسته كز كويت خبر مي

 

: شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران. ها( ها و تصنيف فرشته مهر )ترانه. قهرمان، محمد. 412
9786008145196  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر فارسي، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 
، «نوا»ها عاشقانه هستند و در هفت دستگاه  است. ترانه  و تصنيف  ترانه اي از چهل و شش اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

گويد و درد جدايي، او خيال  اند. شاعر از عشق مي ، سروده شده«گاه پنج»و « چارگاه»، «گاه سه»، «همايون»، «ماهور»، «شور»
ابد فقط به اين اميد كه معشوق را در خواب خو داند. براي او دوري از يار مانند در قفس بودن است. او مي معشوق را بهار مي

كند،  طور او بدون حضور يار، لب به سخن باز نمي زند، همان كند كه بدون گل دم نمي شاعر خودش را به بلبلي تشبيه مي. ببيند
 او....
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  9786008145523: شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران. گشايش. فرد، محمد شکري. 413
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر فارسيكلمات كليدي: 

اند. نيمي از شعرها عاشقانه  اي از سي و يک شعر است. اين اشعار در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
نشانِ ساختمان  مرثيه براي شهيد مدافع حرم، در سوگ شهداي آتش: هاي مختلفي ازجمله هستند و نيمي ديگر درباره موضوع

زدگان شهرستان ورزقان و در وصف حضرت عباس)ع( و  ايراني، زلزله 655شهيد پرواز ايرباس  290پالسکوي تهران، در سوگ 
ضرت زينب)س(، بعد از الحال ح رضا)ع(. همچنين براي پدر و مادر شهيدان نيز اشعاري آورده شده است. آخرين شعر، وصف امام

 واقعه كربالست.

 

: شابک رقعي. ص.24 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. شاپ گوزن در كافي. اسالمي، مريم. 414
9789643898649  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر فارسي، محيط زيستكلمات كليدي: 
گوزن در »و « دوستانه»، «گيرنده»اي از ده شعر كوتاه درباره محيط زيست است.  كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

كند كه ديگر هيچ درختي وجود ندارد،  ، زماني را تصور مي«گيرنده»، نام بعضي از اين شعرهاست. شاعر در شعر «شاپ كافي
كند كه  ، شاعر يادآوري مي«دوستانه»ميرد! در شعر  بيماري آسم ميرسد و بر اثر  سالگي نمي ساله به چهل زماني كه آدم چهارده

ها را  تر و فنجان اي سر گوزني به ديوار كافه آويزان است كه قهوه را قهوه« گوزن... »زمين در حال گرم شدن است. در شعر 
 كند! تر مي تلخ

 

  9786008145899: شابک رقعي. ص.112 .1396. شهرستان ادب: تهران. مالحظه هاي بي لحظه. اردستاني، مبين. 415
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

اند. در  هاي نيمايي، غزل، مثنوي، رباعي و دوبيتي سروده شده اي از اشعار است كه در قالب كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
داند كه بدون  داند كه بدون گل وجود معشوق، وجودش پوچ است. او مرگ را وقتي مي اشعار نيمايي، شاعر خود را گلداني مي

تو  هاي بي لحظه»و « روزشمار عربي»، «آيينه شکسته»، «هجران»: ها به اين ترتيب است يار باشد. نام برخي از غزل
گاهي شکفت و پنجره شد باز ديوار چند لحظه پيش، پر شد از نور كاسه چشمم، به ن»: در شعر آخر آمده است«. اند مالحظه بي

، نام بعضي از اشعاري است كه در «تهمت»و « طلوع ديدار»، «تمنا»، «حيرت»، «سهم بني آدم«. »غرق ديدار چند لحظه پيش
 قالب رباعي و دوبيتي سروده شده است.

 

  9786008145288: شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران. ليلي آذر. سعادتمند، اعظم. 416
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

كند و از شعر باران و معتقد است   اي از چهل و يک غزل است. شاعر از كودكي خود ياد مي اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:
اش شکايت  سالگي هم بايد گاهي بچگي كرد و شعر باران را خواند. در شعر ديگري از درد و رنج چهل ساله  حتي در چهل كه
اي  گري خواهد شد، كاسه دهد كه تا انسان زنده هست، بايد عاشق باشد؛ چراكه روزي گِل كاسه كند و در شعر بعدي پند مي مي

 گويد.... اي، جايي براي نبات و چاي و هل. در شعر ديگري مي ا در خانهكه شايد در دست طفلي براي گدايي باشد ي
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: شابک رقعي. ص.48 .1397. پيدايش: تهران. دل تو برد شرط را...: مجموعه شعر نوجوان. ساالروند، فاطمه. 417
9786002965370  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 
ها عاشقانه و لطيف است. همچنين زبان  اي از اشعار نو و كوتاه بوده و مضمون همه آن كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

و « هاي ماه عاشقانه»، «تنهايي»، «دليل»، «دعا»، «قول»، «هاي كوچک دلخوشي»شعرها ساده و روان و صميمي است. 
كشد. او عشق پروانه  اين اشعار است. شاعر انتظار، دوستي، طبيعت، خيال، لحظه ديدار و... را به تصوير مي نام برخي از« شرط»

ببين منِ »: آمده است« شرط»داند و يک احوالپرسي كوچک را باعث دلخوشي. در شعر  آاليش مي به گل را ساده و بي
 .«پرت را، دوباره باختم، دل تو باز برد شرط را...  حواس

 

: شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران. روز تنهايي 6410: مجموعه شعر. نيکوي، پونه. 418
9786008145547  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
سروده شده است. ازجمله اين شعرها، غزلي است كه به كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل  معرفي كتاب:

پرسم از خدا  فروش، مي اي شبيه به يک مرد گل خوابيده»... هاي همسرش تقديم شده است،  و عاشقانه« عباس بابايي»شهيد 
لشکر سر»شاعر غزل ديگري را به آزادگان وطن تقديم كرده است و غزلي به همسر شهيد .« كه خدا جنگ جاي ماست؟ ... 

اي  سال حسرتِ نوشيدن جرعه 18كه يادآور روزهاي اسارت اوست، يعني « روز تنهايي 6410»، به نام «آزاده، حسين لشکري
 آب خنک و يک لقمه نان....

 

: شابک رقعي. ص.152 .1396. شهرستان ادب: تهران. اي كه نيامد بعد از بنفشه: مجموعه شعر. باقري، عباس. 419
9786008145806  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 
بعد از »، «روها پياده»، «از اين همه اگر»اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شده است.   اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

اين شعرهاست. در شعر اول شاعر عقيده دارد كه شعر به چه كار نام بعضي از « بامدادي»و « تركيب تلخ»، «اي كه نيامد بنفشه
هاي ساحل به توافق برسد يا  پشت نتواند پيش از مّد دريا، با ماسه آيد، اگر پرنده نتواند روي شاخه آفتاب بنشيند يا اگر الک مي

ها  رسد، باران مزاج برگ ه منطق روشني ميدهد، خورشيد ب روها رخ مي ها در پياده در شعر دوم، به نظر شاعر، همه اتفاق. اگر...
 ها. ها و ترانه رودخانه گويد و شکفتن گل خواند... و در شعر سوم، از بهار مي اش را براي درخت مي فهمد، باد بيانيه را مي

 

: شابک رقعي. ص.104 .1396. شهرستان ادب: تهران. به رنگ درنگ: مجموعه شعر. مرادي، محمد. 420
9786008145509  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
: اند. نام برخي از اين شعرها به اين ترتيب است كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده معرفي كتاب:

شاعر شعرهاي اول و دوم را براي دخترانش سروده است. شعر «. روايت»و « برائت»، «حبيب»، «مصير»، «مسيح»، «تکرار»
، براي مردم «برائت»، تصنيفي به مناسبت بهار است و شعر بعدي براي شهيدان مدافع حرم و انتظار كودكانشان. غزل «مصير»

 تصنيف اربعين است. سروده شده و شعر آخر نوحه« يمن»مظلوم 
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  9786008145912: شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران. پيشواز: مجموعه شعر. محمدرضاوحيدزاده، . 421
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

اولين غزل درباره آخرين شبي است كه اند.  اي از اشعار است كه در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
، شاعر مبارز «القرمزي آيات»حضرت علي )ع( مهمان دخترش بوده است. يکي از شعرها درباره امام رضا )ع( است. غزلي درباره 

علي »همچنين شاعر غزلي درباره دكتر «. سليماني»و شعري درباره سردار « احمدي روشن»بحريني، غزلي درباره شهيد 
 سروده است.« امت و امامت»و سخنان او در كتابِ  «شريعتي

 

  9786008145554: شابک رقعي. ص.80 .1397. شهرستان ادب: تهران. حاشا: مجموعه شعر. يزداني، رضا. 422
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر فارسي، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در پنج بخش مختلف سروده شده است، رباعي و دوبيتي، نيمايي، غزل،  معرفي كتاب:
، نام بعضي از اشعاري كه به سبک نيمايي «مرگ ذوق»و « تنهايي»، «اتفاق»، «قهر»، «عکس كودكي»بند و قصيده.  ترجيع

هاست. در بخش رباعي و دوبيتي اين اشعار آمده  نام برخي از غزل، «خبر داغ»و « گرد كوچه»، «محبس»سروده شده است. 
به يارانش »نام دارد و « يوسفِ ليال»و.... شعري كه در قالب قصيده سروده شده است، « شوخي»، «حسرت»، «افسوس»: است

 بند. در قالب ترجيع« بفرماييد

 

: شابک رقعي. ص.84 .1396. شهرستان ادب: تهران. بارد در كلماتم باران مي: مجموعه شعر. رضا قزوه، علي. 423
9786008145172  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر نو، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 
چسبد اين  نميبه من »، «از دست ما»اند.  اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب شعر نو سروده شده معرفي كتاب:

، نام برخي از اين اشعار است. در شعر اول، شاعر از مادر زمين «نمايش غزه»و « ميان اين همه جادو»، «ها اين كوه»، «فروردين
ايم. در شعر دوم، فروردين و آمدن بهار براي شاعر  گويد و اينکه فرزندان خلفي براي اين مادر نبوده و ناسپاسي آدميان مي

ها نباشند، مانند چايي است  سين، خرچنگ در تُنگ است و عيدي كه در آن مادربزرگ اكه در سفره هفتدلچسب نيست؛ چر
 كه سرد شده باشد. در شعر بعدي....

 

: شابک رقعي. ص.72 .1396. شهرستان ادب: تهران. سفرنامه با صاد: مجموعه شعر. مهدي موسوي، سيد. 424
9786008145257  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعركلمات كليدي: 
سفر به كربال، زائران : كتاب حاضر حاوي چهل شعر بوده كه بعضي از مضامين اين اشعار به اين ترتيب است معرفي كتاب:

اند و همچنين جانبازان شيمايي،  كردهحرم امام حسين)ع(، ازجمله جانبازاني كه دست و پاي خود را در راه دفاع از ميهن فدا 
پرچم »، «رسند ات مي زائران به بارگاه قدسي»، «هاي بين راه گاهواره»شهيدان مدافع حرم، دختر سه ساله امام حسين)ع( و.... 

 ، ازجمله شعرهاي اين كتاب است.«ايم ما به قله فنا رسيده»و « امتداد بوسه خدا»، «سياه و سرخ
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: شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران. هاي شكسته كابوس شاخه: مجموعه شعر. مهديزارعي، . 425
9786006889511  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، عاشوراكلمات كليدي: 
برمبناي رويايي كه حضرت زينب)س( در كودكي كتاب حاضر مجموعه اشعار عاشورايي است. اين شعرها  معرفي كتاب:

جا را گرفته  بينند كه توفان شديدي همه اند. حضرت زينب در خواب مي ص(، سروده شده«)پيامبر اكرم»بينند و تعبير  مي
دستش را آورد. او  سال را هم از ريشه درمي قدر پرقدرت است كه درخت كهن دهد؛ اما توفان آن است، درخت پيري او را پناه مي

شکند، در همين موقع دخترک هراسان از خواب بيدار  ها را هم مي گيرد؛ ولي توفان آن شاخه هاي مانده از درخت مي به شاخه
 شود و.... مي

 

: شابک رقعي. ص.60 .1397. پيدايش: تهران. كفشم زماني گاو بوده: مجموعه شعر. شفيعي، كمال. 426
9786002965363  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، نوجوانانكلمات كليدي: 
، «بهار»، «زندگي»، «نوجواني»ها ساده و روان است.  اي از اشعار كوتاه است و زبان آن كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

برهم زدني پريده و  داند كه چشم اي مي را مانند پرندهاش  نام بعضي از اين اشعار است. شاعر كودكي« مرزها»و « صلح»، «بازي»
خورد از  رفته است. او صلح را به عروسک زيبايي تشبيه كرده است كه كودكان بسياري در حسرت آن هستند و افسوس مي

 گشايد و... . اينکه هيچ تفنگي دهان به صلح نمي

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. زيبايي و عشق(لوح عقيق )متن : مجموعه شعر. فر، مصطفي خليلي. 427
  9786009870714: شابک رقعي. ص.128

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر مذهبي، امامانكلمات كليدي: 
بندي عاشورايي است كه  اول، تركيبشود. فراز  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه شامل چهار فراز مي معرفي كتاب:

شانزده بند دارد، فراز دوم، دوبيتي، غزل و مثنوي است و فراز سوم و چهارم دربردارنده اشعار نيمايي و غزل است. در بند هفتم 
ببال، اي نواز و آينه در دست زينب است ـ از بانوان كر عاشق تويي، به عشق تو پابست زينب است، عاشق»: از فراز اول آمده است

ها با آمدن محرم سخن  تابي دل هاي فراز دوم از بي در يکي از دوبيتي«. حسين جان! آن زن كه در كمند بال جَست، زينب است
 شود. در فراز سوم... . هايي كه از سنگ و آهن است، با نام حسين )ع( آب مي گويد و اينکه دل مي

 

  9786008145578: شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران. واقعه: مجموعه شعر. كافي، غالمرضا. 428
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

، «كامل كدكن»اند.  اي از سي و چهار شعر است كه همگي در قالب غزل سروده شده كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
، نام بعضي از اين اشعار است. شعر اول درباره «واقعه»و « زخم كبود كبوتر»، «گل موعود»، «اهلل يا رسول»، «شيراز خاتون»

است. شعر سوم.... در شعر آخر، شاعر جهان را در حال « شيراز»است. شعر دوم، شهرآشوبي براي شهر « شفيعي كدكني»دكتر 
تواند دنيا را نجات دهد و آن اميرالمومنين، حضرت  يزي ندارند. فقط يک نفر ميداند و مردمي كه هيچ دستاو نابودي مي

 ع( است.«)علي»
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: شابک رقعي. ص.96 .1396. شهرستان ادب: تهران. بهارخواب: مجموعه غزل. نجفي، محمدحسين. 429
9786008145486  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
در سوک »، «مادر»، «بضاعت مزجات»اند.  اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده معرفي كتاب:

، نام برخي از اين اشعار است. شعر اول درباره حضرت فاطمه)س( است و «بهارخواب»و « شبيه ابر»، «آمد بهار اما»، «ها ماهي
شود. شعر سوم  ها خشک شده و خانه در سکوت غرق مي شبانه ايشان. شعر دوم درباره مادر است كه بدون او چشمه دفن كردن

 آيند. شعر چهارم.... گويد كه با دست بسته به ميهن مي از غواصان شهيدي مي

 

: شابک رقعي. ص.88 .1396. شهرستان ادب: تهران. كند سرم به شانه تو فكر مي: مجموعه غزل. پور، فاطمه سليمان. 430
9786008145264  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
شعرهاي : شود اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده است و به سه بخش تقسيم مي معرفي كتاب:

اند. اولين شعر  سروده شده 91ــ  94هاي  و شعرهايي كه بين سال 88ــ  90هاي  ، شعرهاي بين سال85ــ  87هاي  بين سال
و عاشق « چنگيز»تقديم شده است. در اين شعر، شاعر خود را دختري از نسل « شفيعي كدكني»از بخش دوم، به دكتر 

خواهند پاسخ گفت، سرها در  ، )سالمت را نمي«ثالثمهدي اخوان »داند. يکي از شعرهاي بخش سوم نيز با توجه به شعر  مي
 گريبان است( سروده شده است.

 

  9786008145639: شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران. هم قفسان: مجموعه غزل. عباسلو، مژگان. 431
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ادبي، شعر، غزلانواع كلمات كليدي: 

اند و همگي عاشقانه هستند. به  اي از سي و چهار شعر است كه در قالب غزل سروده شده اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:
دارند. او عشق را  نظر شاعر، در اين روزگار، عشق مانند كالهي است كه تا برخي بر سر بگذارند، عده ديگري آن را از سر برمي

كند. شاعر عشق را به كوهي تشبيه كرده است كه هركسي به  داند، مانند گيسويي كه باد پريشانش مي ميها  باعث ويراني دل
گاه روي  گردند. انسان عاشق هيچ شوند و بازمي قله آن برسد، هنر كرده است؛ چراكه بيشتر افراد در دامنه كوه منصرف مي

 بيند و... آرامش را نمي

 

  9786008145844: شابک رقعي. ص.72 .1397. شهرستان ادب: تهران. كردي؟ مرا صدا. نيا، ليال حسين. 432
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

سيب »اين كتاب مجموعه اشعاري است كه در قالب غزل سروده شده و حاوي سي و يک شعر است. شعر  معرفي كتاب:
درباره عشق و تنهايي است. شاعر آرزو دارد كه كاش يک سيب باشد تا بتواند به راحتي معشوق را بفريبد. او خود را  ،«سرخ

، باران را پيک بشارت براي خاک خشکيده «باران»داند و مرگ را براي خود دلنشين. شاعر در شعر  غرق در درياي عشق مي
زني »، براي احمد متوسليان سروده شده است و «چشم به راه»كرده است. غزل داند، بشارتي كه گره از بخت داغ باز  زمين مي

 براي مادرش.« چنان كه تويي
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: شابک رقعي. ص.80 .1396. شهرستان ادب: تهران. مرز ما عشق است. محمدمهدي شفيعي، سيد. 433
9786008145530  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 
رباعي. عشق، شهادت و ارادت به خاندان اهل بيت رنگ غالب در  11غزل و  29اي است از   اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

شود. شاعر درباره امام حسين )ع(  شعرهاي اين مجموعه است؛ گرچه مضامين عرفاني و اجتماعي نيز در شعرها ديده مي
اي  اي بود سپاهم كه تالوت كردم، آيه ات در نفس باد مکرّر گم شد، گريه تو وسطِ خنده لشکر گم شد ــ سوره ناله»: گويد مي

خورديد/ از خالي دستِ ديگران  از كيسه نامِ اين و آن مي»: هانيز آمده است در يکي از رباعي«. پشتِ سرِ آيه ديگر گم شد
 «.خورديد / روزي كه به نرخِ روز نان ميخورديد/ يک عده پيِ نان شبِ خود بودند مي

 

  9786008145745: شابک رقعي. ص.80 .1397. شهرستان ادب: تهران. مالحظات. نژاد، اميد مهدي. 434
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
 انواع ادبي، شعر، غزلكلمات كليدي: 

نقطه چين آخر »اشعار عاشقانه در قالب غزل كه درسه بخش سروده شده اند. كتاب حاضر مجموعه اي است از  معرفي كتاب:
نام اين بخش هاست. شاعر معتقد است كه هميشه حرفهايي وجود دارند كه از « شايد صدايي»و« ، حق با سپيدار است«خط

هميشه حق با اكثريت نيست. دل بر نمي آيند. او در شک و ترديد به سر مي برد و از اين تشويق رنج مي كشد. به نظر شاعر 
 و ....« محسن نفر» ، موسيقي استاد«يورت»گاهي ناچيز موفق تر است. در بخش سوم يادي مي كند از كارگران معدن

 

: شابک رقعي. ص.68 .1396. شهرستان ادب: تهران. ماه سين در بهمن هفت. سري، حميدرضا شکار. 435
9786008145271  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعر، انقالب اسالميكلمات كليدي: 
ها بودند، به  در خيابان 57اي از اشعار انقالبي است. شاعر مردم انقالبي را كه در زمستان  كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

گويد  ها پخش شدند. او مي ها هزارپاره و در خيابان هايي كه با آمدن سربازها و شليک گلوله آيينه تشبيه كرده است، آيينه
نشست، مغز  اي كه بر سينه مردم مي باتون، شکنجه و گلوله درد داشت؛ اما طعم آزادي شيرين بود. او عقيده دارد با هر گلوله

 شکست و بهار رسيد، بهاري كه در زمستان آمد و.... هاي يخ  شد و با فريادهاي مردم، كوه تور پريشان ميديکتا

 

: شابک رقعي. ص.168 .1396. شهرستان ادب: تهران. اند ها خواب هيس! گل. اميري اسفندقه، مرتضي. 436
9786008145929  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، شعركلمات كليدي: 
واره گذاشته  ها را نيمايي اند و شاعر نام آن اشعاري است كه در قالب شعر نيمايي سروده شده  اين كتاب مجموعه معرفي كتاب:

: ترتيب است ها به اين واره واره و هشت رباعي نيز هست. نام بعضي از نيمايي است؛ البته فصل پنجم كتاب دربردارنده سه غزل
نه »، «سرگرم ندارد به پر خويش خروس«. »درود و دعا»و « محله»، «ها فواره»: ها واره و نام غزل« شعر»، «وقت»، «شناسنامه»

واره اول، شاعر  ، نام سه رباعي از اين مجموعه است. در نيمايي«اي آتش! اي شکوه شاد و روشن»و « ام كه نعل وارونه بزنم آمده
هاي ناگهاني  كند. او از سوي مادر سبز و سيراب است و از سوي پدر كويري، آنجا كه مزد زندگاني، مرگ مي خودش را معرفي

 است!
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  9786008145646: شابک جيبي. ص.58 .1397. شهرستان ادب: تهران. يادآوري. سيار، محمدمهدي. 437
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، شعر، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

ها به اين ترتيب  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه در قالب رباعي سروده شده است. نام برخي از اين رباعي معرفي كتاب:
عشقِ معشوق در رباعي اول، شاعر از «. وجو جست»و « درغربت»، «فردا»، «تنهايي»، «ترديد»، «تاب بي»، «ياد»، «غرور»: است
شود. اين قلب و عشق، هر دو مغرورند. در شعر  شود و قلب خودش كه اسير هر غمي نمي گويد كه به هر دلي محرم نمي مي

كند كه چقدر راحت او را از ياد برده است. در شعر سوم، خود را مانند گل آفتابگردان، در شب  دوم، از معشوق شکايت مي
 ديدار محبوب محروم شده است.بيند؛ چون او هم از  سرگردان مي

 شییم

 

 وزيري. ص.128 .1396. كاگو: تهران. يازدهم )دوره دوم متوسطه( 2اكو كار شيمي : اكو كار. مرادپور، سعيد. 438

  9789643404048: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، آزمون تمرينكلمات كليدي: 

هاي هر درس بر  است. تمرين هاي مرتبط با درس شيمي پاية يازدهم تأليف شده منظور ارائة تمريناين كتاب به  معرفي كتاب:
ها  اند و انواع تمرين شده هفتة آموزشي چيده 26ها در  اند. درس اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي علمي مباحث تدوين شده

 اند. شده هايي تستي و تشريحي گنجانده يان هر فصل، آزمونکاند. در پا كردن جاي خالي در آن آمده از جمله تشريحي و كامل

 

: شابک رقعي. ص.352 .1397. كالغ سپيد: تهران. شيمي يازدهم )منهاي مسئله(: توربوجت. جمالي، امير بني. 439
9786226174275  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  محور كمک آموزشي، درسكلمات كليدي: 
هاي آموختن است. كتاب حاضر شامل تعداد قابل توجهي تست  ۀ پرسش و پاسخ نيز يکي از راه آموزش به شيو كتاب:معرفي 
ها آموزش  اند. هدف از آن اي است كه اصالً براي سنجش دانش مخاطب طراحي نشده اي در قالب كوييزهاي يک صفحه دوگزينه

 است. ابق كتاب درسي شيمي در سه فصل ارائه شدهجزئيات مطالب درسي شيمي پاية يازدهم است. محتوا مط

 

 ص.320 .1397. مهر و ماه نو: تهران. شيمي جامع پايه دوازدهم: جامع. انوشه، محمدحسين/ اميني، فخرالزمان. 440

  9786003173910: شابک رحلي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، تمرين علوم، آزمونكلمات كليدي: 

است در اين كتاب، آشفتگي و  اند. نويسنده كوشيده مباحث درسي شيمي پاية دوازدهم در اين كتاب جمع شده معرفي كتاب:
كند رفع كند. چارچوب مطالب كتاب درسي و  هرج و مرجي را كه در كتاب درسي شيمي پاية دوازدهم احساسي مي

هاي كوچک با عنوان  هاي طرح تست را پوشش دهد. آزمون تيپها و  كاري استانداردهاي طراحي سؤال را حفظ كند و ريزه
هاي استاندارد هايپر در انتهاي هر فصل،  هاي نظام درسي جديد، آزمون تست مطابق با مباحث كتاب 250، بيش از «آپ چک»

 و استراتژي حل مسائل از جمله مباحث كتاب هستند.
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: شابک وزيري. ص.240 .1397. الگو: تهران. شيمي دوازدهمبندي  جمع. جعفري، مسعود/ معروفي، اميرحسين. 441
9786226390118  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، آزمون جدولكلمات كليدي: 
بندي شيمي اختصاص دارد. از آنجا كه كتاب  اي است كه به جمع كتاب حاضر سومين و آخرين جلد از مجموعه معرفي كتاب:

طور كامل بررسي كنند و اظالعات آن را در  هاي كتاب درسي را به اند است تمام شکل ه محور است، مؤلفان كوشيد شکلدرسي 
اند.  مشخص شده« توجه، نکته و توضيح»هاي  هايي به خواننده عرضه كنند. مطالب مهم كتاب درسي با عنوان قالب جدول

هايي  هاي مهم در جدول ها و واكنش اند و كلمات مهم و قيدها، اعداد، رنگ مدههاي اشتباه نکنيد براي رفع ابهام و اشتباه آ بخش
 است. بندي آمده اند. در پايان هر فصل نيز دو آزمون جمع شده مجزا در انتهاي كتاب گنجانده

 

: شابک وزيري. ص.216 .1397. الگو: تهران. بندي شيمي يازدهم جمع. جعفري، مسعود/ معروفي، اميرحسين. 442
9786007950784  

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي تکميلي ها، مسئله آزمونكلمات كليدي: 
آموز به مفاهيم كتاب بيفزايند. كتاب حاضر به منظور  كوشند بر ميزان تسلط دانش هاي كمک آموزشي مي كتاب معرفي كتاب:

ها و  است. جمله ارائة جدول، نمودار و تصويرهاي بسيار، تدوين شدهبندي درس شيمي در ايام امتحانات و كنکور، با  جمع
اند. هر فصل چهار زيرفصل شامل درس  هاي مهم كتاب درسي به طور كامل بررسي و با عنوان توجه و نکته مشخص شده شکل

 ند.ا هايي مجزا آمده ها و اعداد مهم كتاب در جدول نامه، آزمون و پاسخ هاي تشريحي آن دارد. واكنش

 

 500: هاي تشريحي سؤال. نژاد، ايمان/ رنجبر، مهران/ علمداري، علي برخورداريون، اميرعلي/ بيانلو، مجيد/ حسين. 443
 .1397. شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهران. ( پايه دوازدهم تجربي، رياضي3سؤال تشريحي شيمي )

  9786000013103: شابک رحلي. ص.200
  آموز دانشمخاطب: 

  ، تجربيرياضي ـ فيزيک دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، آزمون ها و پاسخ پرسشكلمات كليدي: 

هاي تجربي   ها و افزايش تسلط بر مطالب كتاب شيمي پاية دوازدهم رشته كتاب حاضر به منظور تثبيت آموخته معرفي كتاب:
اند. در فهرست ابتداي  بندي شده ها به صورت موضوعي دسته پرسشسؤال تشريحي از درس شيمي است.  500و رياضي، شامل 

دادن به مباحث هر موضوع، ميزان تسلط خود را  آموز قرار دارد تا او پس از پاسخ كتاب نيز جدولي براي ارزيابي پيشرفت دانش
 گذاري كند. در جدول عالمت

 

: شابک وزيري. ص.312 .1397. مبتکران: تهران. فيل شيمي دهم مختصر و مقوي. بازرگاني، بهمن. 444
9789640729397  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  ها علوم، تمرينكلمات كليدي: 
اند. طرح مباحث آموزشي به زبان ساده و  مباحث درس شيمي سال دهم در كتاب حاضر خالصه و جمع شده معرفي كتاب:

هاي گذشته، و  هاي كليدي سال پرهيز از بسط زياده از حد مفاهيم، استفاده از تستهاي جديد،  هاي آموزشي، نکته روان، تمرين
 ها تأكيد كرده است. هايي هستند كه نويسنده بر رعايت آن هاي احتمالي سال بعد از جمله ويژگي رونمايي تست
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: شابک رحلي. ص.160 .1397. المللي گاج بين: تهران. شيمي يازدهم: هاي كار كتاب. كوهي، اصغر. 445
9786003596504  

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها هاي تکميلي، پرسش ها، مسئله آزمونكلمات كليدي: 
شوند. كتاب كار شيمي حاضر بر اساس  هاي كار به منظور تعميق بيشتر مفاهيم كتاب درسي تهيه مي كتاب معرفي كتاب:
هاي متنوع مثل درست و نادرست، انتخاب  مدرسه و كامالً منطبق با كتاب درسي، منبعي است از انواع سؤالبرنامة هفتگي 

هاي رياضي و تجربي هستند و از آسان به  ها مخصوص پاية يازدهم رشته كردني، برقراري ارتباط، مهارتي و محاسباتي. سؤال
 خورند. ها به چشم مي داخل و خارج از كشور نيز در بين آنهاي كنکورهاي سراسري  سؤال  اند. نمونه مشکل چيده شده

 

 ص.288 .1397. مهر و ماه نو: تهران. شيمي آلي، دهم، يازدهم، دوازدهم: لقمه. انوشه، محمدحسين/ افشار، وحيد. 446

  9786003173361: شابک جيبي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها، كمک آموزشي پرسشكلمات كليدي: 

اند. كتاب حاضر  هاي درسي دهم، يازدهم و دوازدهم به صورت پراكنده مطرح شده مباحث شيمي آلي در كتاب معرفي كتاب:
هاي متعدد و ارائة  ها، مثال كوشدبا بيان نکته دهد. كتاب مي اين مباحث را به صورت يکجا و يکپارچه در هشت بخش ارائه مي

اند كه هر  هايي در هر بخش آمده هاي گذشته، دانش مخاطب را در اين بحث تقويت كند. نشانه كنکوري سالهاي  نمونه سؤال
 شوند. كدام معناي خود را دارند و براي مثال درجة اهميت مبحث را متذكر مي

 

المللي  بين: تهران. دوازدهمشيمي : بندي طبقه ميكرو. حسين/ فروزانفر، اكبر رضا/ زينالي، محمد نصيري اوانکي، محمد. 447
  9786220301646: شابک رحلي. ص.320 .1397. گاج

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها آزمونكلمات كليدي: 
هاي سوم و چهارم شيمي پاية دوازدهم در اين  هاي ميکروست. فصل كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه كتاب معرفي كتاب:
نامه،  هاي مهم فصل و نکات مهم هستند. در پايان درس اند كه شامل واكنش ها آمده نامه شوند. ابتدا درس ميكتاب آموخته 

بخش ويژۀ كتاب است كه « تعبيركده»است.  ها آمده براي تحليل عبارت« عبرت و عبارت»جمع بندي و بخشي با عنوان 
 ت نيز بخش آخر كتاب است.كند. بانک تس هاي تركيبي آن را مرور مي مباحث فصل و عبارت

 

پايه دوازدهم )تجربي و  3سه سطحي شيمي : نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر. نظر، حامد/ هوشيار، متين پويان. 448
  9786000012755: شابک رحلي. ص.128 .1397. شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهران. رياضي(

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، پرسش آزمونكلمات كليدي: 
اي كانون است. اين كتاب مباحث شيمي پاية دوازدهم  هاي مرحله كتاب سه سطحي يکي از اجزاي كتاب معرفي كتاب:

اند  عبارت گيرد و شامل تعداد فراواني نمونه سؤال تستي است. دو ويژگي خاص اين كتاب هاي تجربي و رياضي را دربرمي رشته
مبناي انتخاب و « اند؛ هر سؤالي شناسنامه و هويت دارد. ها در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر تنظيم شده سؤال»: از

 ريزي كند. دهد بتواند برنامه ها به مخاطب امکان مي بندي آن ها علمي و آماري است و سطح چينش سؤال
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 عرب  

 

: تهران. عربي يازدهم مشترک رشته رياضي و تجربي: آس. زاده، امير پارسائيان، عصمت/ يادگاري، راضيه/ علي. 449
  9786003598300: شابک رحلي. ص.168 .1397. المللي گاج بين

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها آموزشي، تمرينآموزش زبان عربي، كمک كلمات كليدي: 
زبان عربي كليد فهم متون ديني است و زبان فارسي هم با آن آميخته است. اين كتاب به آموزش ساده، سريع و  معرفي كتاب:

آغاز « واژگان»پردازد. كتاب هفت درس دارد. هر درس با بخش  هاي رياضي و تجربي مي مفهومي درس عربي پاية يازدهم رشته
 QRمطلب، كافه سؤال، گزينة چند و آموزش تصويري با استفاده از هاي ترجمه، مکالمه، قواعد، تمرين، درک  شود. بخش مي

 هاي ديگر كتاب هستند. كد نيز بخش

 

 .1396. كاگو: تهران. اكو كار عربي، زبان قرآن يازدهم انساني )دوره دوم متوسطه(: اكو كار. جعفري، سعيد. 450
  9786004501774: شابک وزيري. ص.80

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها آموزش زبان عربي، تمرينكلمات كليدي: 
هاي هر درس بر  است. تمرين هاي مرتبط با درس عربي پاية يازدهم تأليف شده اين كتاب به منظور ارائة تمرين معرفي كتاب:

اند. كتاب چند بخش  پايان هر درس آمدههايي در  اند و آزمونک اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي علمي مباحث تدوين شده
 هاي واژه شناسي، ترجمه، شناخت و كاربرد قواعد، درک و فهم، و مکالمه. مهارت: اصلي دارد

 

. كاگو: تهران. يازدهم رياضي، تجربي)دوره دوم متوسطه( 2اكو كار عربي، زبان قرآن: اكو كار. علي بهرامي، محمد. 451
  9786004501811: شابک وزيري. ص.80 .1396

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها آموزش زبان عربي، تمرينكلمات كليدي: 
هاي هر درس بر  است. تمرين هاي مرتبط با درس عربي پاية يازدهم تأليف شده اين كتاب به منظور ارائة تمرين معرفي كتاب:

اند. كتاب چند بخش  هايي در پايان هر درس آمده اند و آزمونک علمي مباحث تدوين شده اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي
 هاي واژه شناسي، ترجمه، شناخت و كاربرد قواعد، درک و فهم، و مکالمه. مهارت: اصلي دارد

 

: شابک رحلي. ص.256 .1397. المللي گاج بين: تهران. عربي جامع كنكور: خط ويژه. جال، محمد. 452
9786003599390  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، آزمون هاي تکميلي، تمرين آموزش زبان عربي، فعاليتكلمات كليدي: 
هاي رياضي و تجربي. در اين  هاي عربي سه پاية آخر دبيرستان در رشته اي است از درس كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

اند. نمونه سؤاالت تستي  بيان شده« نکته و توجه»نامه( و سپس نکات مهم در قالب  شرح كاملي از هر درس)درسكتاب، ابتدا 
هاي  هاي خاص كتاب است. در پايان كتاب، سه آزمون جامع حاوي تست هاي پاسخ و تشريح هر كدام، از ويژگي با بررسي گزينه

 ند.كن تر از مباحث درسي كمک مي كاربردي، به درک عميق



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 118  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.204 .1397. شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهران. )رياضي و تجربي( 10عربي عمار . تاج بخش، عمار. 453

  9786000012113: شابک رحلي.
  آموز دانشمخاطب: 

  ، تجربيرياضي ـ فيزيک دهمپايه تحصيلي: 
  ها آموزش زبان عربي، تمرينكلمات كليدي: 

هاي جديد درسي پاية  آموزشي انواع متعددي دارند. كتاب حاضر منطبق بر رويکردهاي كتاب هاي كمک كتاب معرفي كتاب:
دهد. هر درس با توضيح متن درس و  آموزي اهميت مي هاي چهارگانة زبان هاي رياضي و تجربي، به آموزش مهارت دهم رشته

اند. سپس ارزشيابي تکويني درس  قابل دسترس QRز كدهاي هاي صوتي هر درس، با استفاده ا شود. فايل قواعد آن آغاز مي
هاي ميان ترم و پايان ترم نيز در كتاب گنجانده  آيند. آزمون اي در حد تيزهوشان مي هاي چهارگزينه قبل و پس از آن سؤال

 اند. شده

 

كار و تمرين( ادبيات و علوم قلم برتر عربي يازدهم )كتاب . ر، محمد پو ميرزائي، فاطمه/ محسني، اسفنديار/ ولي. 454
  9786008459767: شابک رحلي. ص.136 .1397. شميسا: اهر. انساني )دوره دوم متوسطه(

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، تمرين آموزش زبان عربي، آزمونكلمات كليدي: 
است  عربي پاية يازدهم رشتة ادبيا ت و علوم انساني تدوين شدهكتاب حاضر به منظور انجام كار و تمرين درس  معرفي كتاب:

نامه، كلمات مترادف ومتضاد،  آموز، درس متن عربي درس براي نوشتن ترجمه توسط دانش: است از و ساختار كلي آن عبارت
هاي ميان  آزمونهاي سراسري، آزمون تکويني هر درس،  هاي متنوع و نمونه سؤاالت آزمون هاي مکسر هر درس، تمرين جمع

 هاي آزمايشي و سراسري به همراه جواب. هاي مشابه آزمون ترم و ترم، و تست

 

هاي علوم تجربي، رياضي و  قلم برتر عربي يازدهم )كتاب كار و تمرين( رشته. ر، محمد/ ميرزائي، فاطمه پو ولي. 455
  9786008459750: شابک رحلي. ص.132 .1397. شميسا: اهر. فيزيک )دوره دوم متوسطه(

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، آزمون آموزش زبان عربي، تمرينكلمات كليدي: 
است و  هاي رياضي و تجربي تدوين شده كتاب حاضر به منظور انجام كار و تمرين درس عربي پاية يازدهم رشته معرفي كتاب:

نامه، كلمات مترادف ومتضاد،  آموز، درس متن عربي درس براي نوشتن ترجمه توسط دانش: است از عبارتساختار كلي آن 
هاي ميان  هاي سراسري، آزمون تکويني هر درس، آزمون هاي متنوع و نمونه سؤاالت آزمون هاي مکسر هر درس، تمرين جمع

 راه جواب.هاي آزمايشي و سراسري به هم هاي مشابه آزمون ترم و ترم، و تست

 

: تهران. يازدهم رياضي، تجربي )دوره دوم متوسطه( 2كتاب كار عربي، زبان قرآن: كتاب كار. اهلل نوروزي، ولي. 456
  9789643404581: شابک رحلي. ص.112 .1396. كاگو

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  عربي ها، آموزش زبان تمرينكلمات كليدي: 
آموز را به مباحث كتاب درسي  كوشد دانش هاي پايان فصل مي هاي متنوع و آزمون كتاب حاضر با طرح سؤال معرفي كتاب:

مفاهيم و تمرين. در بخش مفاهيم، شرح كامل مفاهيم درس و نکات مهم : عربي پاية يازدهم مسلط كند. كتاب دو بخش دارد
اي به درک و فهم موضوعات كمک  هاي ساختاري، تحليلي، تفسيري و مقايسه تمرينها نيز انواع  است. در بخش تمرين آمده
 كنند. مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 119  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. مهر و ماه نو: تهران. خالصه قواعد: واژه نامه عربي دهم: لقمه. الدين مرادخاني، سکينه/ سليماني، حسام. 457
  9786003172661: شابک جيبي. ص.208

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه آموزش زبان عربي، واژهكلمات كليدي: 
هاي دورۀ اول متوسطه نياز دارند.  آموزان پاية دهم به دانستن معني تمام لغات عربي سال در درس عربي، دانش معرفي كتاب:

اي به تفکيک  نامه در اين كتاب ترجمة واژگان جديد و پركاربرد هر درس به تفکيک آمده است. بخش اول كتاب شامل واژه
هاي مکسر  هاي كتاب درسي است كه هر كلمه را تجزيه كرده است. در انتهاي هر درس، كلمات مترادف و متضاد و جمع درس

هاي الفبايي و موضوعي به تفکيک پاية  نامه اند. بخش بعدي قواعد است و دو بخش آخر نيز واژه همة كلمات آن درس آمده
 تحصيلي.

 

نظام  12عربي علوم انساني پايه : دار هاي هدف مجموعه كتاب. الدين كارآمد، امينه/ افضل، جالل خاكباز، سهيال/. 458
  9786002181220: شابک رحلي. ص.96 .1397. مشاوران آموزش: تهران. جديد

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني دوازدهمپايه تحصيلي: 

  آموزش زبان عربيكلمات كليدي: 
آموز به چهار مهارت واژگان، قواعد، ترجمه و  كردن دانش همسو با كتاب درسي، بر پاية مسلطكتاب حاضر،  معرفي كتاب:

اي،  است. تمام واژگان موجود در كتاب درسي عربي پاية دوازدهم علوم انساني، سؤاالت چهارگزينه درک مطلب تنظيم شده
 دهند. نامه و الگوهاي تستي محتواي كتاب را تشکيل مي درس

 

: تهران. 12عربي عمومي پايه : دار هاي هدف مجموعه كتاب. الدين خاكباز، سهيال/ كارآمد، امينه/ افضل، جالل. 459
  9786002181473: شابک رحلي. ص.88 .1397. مشاوران آموزش

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  آموزش زبان عربيكلمات كليدي: 
آموز به چهار مهارت واژگان، قواعد، ترجمه و  كردن دانش كتاب درسي، بر پاية مسلطكتاب حاضر، همسو با  معرفي كتاب:

نامه  اي، درس است. تمام واژگان موجود در كتاب درسي عربي عمومي پاية دوازدهم، سؤاالت چهارگزينه درک مطلب تنظيم شده
 دهند. و الگوهاي تستي محتواي كتاب را تشکيل مي

 

: شابک رقعي. ص.280 .1397. المللي گاج بين: تهران. درک مطلب عربي كامل: طاليي ميكرو. يادگاري، راضيه. 460
9786220300298  

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  آموزش زبان عربيكلمات كليدي: 
متن درک  105كتاب حاضر شامل  با توجه به اهميت درک مطلب عربي، و ضرورت توجه به مبحث ترجمه، معرفي كتاب:

است و فقط مبحث « عربي كامل»اند. اين كتاب ضميمة رايگان كتاب  تست است كه از ساده به دشوار ارائه شده 378مطلب و 
 گيرد. درک مطلب را دربر مي



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 120  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

المللي  بين: تهران. هاي رياضي و تجربي( عربي دوازدهم )مشترک رشته: iQ. امين كريمي، علي/ شاصنم، محمد فقه. 461
  9786003599901: شابک رحلي. ص.240 .1397. گاج

  آموز دانشمخاطب: 
  ، تجربيرياضي ـ فيزيک دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ ها، پرسش آموزش زبان عربي، تمرينكلمات كليدي: 
ها در اين  براي آمادگي در انواع آزمونهاي رياضي و تجربي  مطالب كتاب درسي عربي پاية دوازدهم در رشته معرفي كتاب:

هاي واژگان،  هاي مربوط به آن است. انواع تست اي از هر درس و سپس تست است. كتاب شامل خالصه كتاب خالصه شده
 دهند. هاي شمارشي محتواي اصلي كتاب را تشکيل مي ترجمه، قواعد و تست

 علوم اجتمایع

 

 ص.352 .1397. هنر اول: تبريز. امنيتي تهديد نظامي جمهوري اسالمي ايرانابعاد حقوقي و . قدم، علي ثابت. 462

  9786007460658: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  هاي سياسي الملل، سياست، نظام ايران، امنيت بينكلمات كليدي: 
ميانه، انواع متفاوتي از ناماليمات الملل در منطقة خاور  ايران به عنوان يکي از تابعان اصلي و قديمي حقوق بين معرفي كتاب:

ها جنگ و پس از آن پروندۀ  ترين آن است. يکي از مهم هاي اقتصادي را تجربه كرده مثل جنگ، فشارهاي سياسي و تحريم
اي بود. اين كتاب در صدد بررسي جزئيات اصول سازمان ملل متحد دربارۀ تهديدات نظامي است. ابعاد حقوقي تهديد  هسته

ها در پيشگيري از آن، و آثار حقوقي تهديد بر اعتبار و  الملل، نقش سازمان مفهوم و مشروعيت آن در حقوق بين»مل نظامي، شا
موضوع بخش اول كتاب است. در بخش دوم نيز ابعاد امنيتي تهديد نظامي و تأثير آن بر امنيت سياسي، « اجراي تعهدات

 زيست محيطي و فرهنگي و اجتماعي بررسي شده است.

 

 ص.320 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. اجتماع تنها )معماري اجتماعي بدن(. محمدي اصل، عباس. 463

  9786009870530: شابک رقعي.
  معلممخاطب: 

  انسانكلمات كليدي: 
گيرد تا  مي تفکر پيميل و عقل. كتاب حاضر رابطة عقل و بدن را در تاريخ : انسان در بدن خود دو نيرو دارد معرفي كتاب:

روشن كند. ابتدا در اساطير پيش از تاريخ و سپس انشعاب آن را در تاريخ غرب و شرق تعقيب   نسبت آن را با خود و جامعه
هاي بروز  خواهد زمينه رسد كه عقل متعالي باستاني به رياضت ذهني بدن حکم داد. مؤلف مي كند تا به روزگار معاصر مي مي

اش با توزيع تنانة دانش و قدرت  خصوص رابطه به تعامل عقل و ميل در شرايط تاريخي اجتماعي بدن و بهتکثرانديشي نسبت 
 در روزگار تعميم جهاني شدن روشن شود.

 

: شابک رحلي. ص.212 .1397. مهر و ماه نو: تهران. يازدهم 2شناسي  جامعه: تست. حسيني، عفت. 464
9786003173149  

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  اي ها، امتحانات گزينه شناسي، آزمون جامعهكلمات كليدي: 
اي شامل مفاهيم و مطالب اصلي درس آمده  نامه در اين كتاب، براي هر مبحث معين از كتاب درسي، ابتدا درس معرفي كتاب:
راهبردهاي »موجودند. برخي نکات ويژۀ تستي در قالب ها نيز  هاي تشريحي تست اند. پاسخ هاي مربوطه ارائه شده و سپس تست

اند تا  آمده« شارژينگ»هاي  ها، ايستگاه هاي تشريحي بعضي تست اند. در كنار پاسخ ، به طور كاربردي مطرح شده«آموزشي
 آموزان در موضوعات موردنظر خود را تقويت كنند. دانش



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 121  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

: شابک رقعي. ص.344 .1396. گل آذين: تهران. صدراالشرافيسعيد  شناسي مصرف. جامعه. كاريگان، پيتر. 465
9786006414720  

  معلممخاطب: 
  شناسي، رفتار اجتماعي جامعهكلمات كليدي: 

با وجود اينکه مصرف امري مختص جوامع انساني است، اما تنها در قرن اخير است كه در يک مقياس بزرگ به  معرفي كتاب:
بنيادين جامعه ظهور كرده است. نويسنده در كتاب حاضر رابطه بين توليد و مصرف در جوامع هاي  عنوان يکي از ويژگي

داري متاخر را مورد تحليل قرار داده است. ظهور جامعه مصرفي، رويکردهاي نظري به مصرف، كاال و غيركاال، فروشگاه و  سرمايه
 ها بحث شده است. ه در كتاب پيرامون آنخريد، گردشگري، بدن، مد، لباس و تبليغات از جمله مباحثي است ك

 

 ص.248 .1396. آشنايي: تهران. )مجموعه گفتارهاي اجتماعي، سياسي(: چراغ انديشه. الدين چاوشي، سيدشهاب. 466

  9786006960807: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  سياست، حکومت اسالمي، نظام اجتماعي، ايران، تاريخ ايرانكلمات كليدي: 
هاي يکي از مسئوالن كشور  اي است از سخنراني هاي پراكنده، تالش هاي فکري و ديدگاه كتاب حاضر مجموعه كتاب:معرفي 

است. ايشان به منظور ترويج همدلي و وحدت نيروهاي اسالمي، كوشيده است دربارۀ اين  كه در طول دورۀ خدمتش ايراد كرده
توطئة مذهب عليه مذهب، دوام حکومت، مبارزه با ظالم، مسئوليت، حکومت امام علي )ع(، آزادي، : موضوعات سخن بگويد

 تبلور نقش و ارادۀ مردم، واليت فقيه، راز ماندگاري عاشورا، اصول گرايي و اصالح طلبي، و حفظ وحدت كلمه.

 

 رقعي. ص.296 .1396. سازوكار: تهران. كارنامه سفر به ژاپن: حكايت ساخته شدن يک ملت. منش، حسين افشين. 467

  9786007325353: شابک
  معلممخاطب: 

  ها مديريت، تجربه، سفرنامهكلمات كليدي: 
باشد. نويسندۀ اين كتاب  تواند راهگشاي تشخيص و پيشگيري از اشتباه هاي موفق مي هاي ملت بررسي تجربه معرفي كتاب:

خوردها در اين كتاب گردآورده است تا مخاطب خاطرات شخصي خويش را از سفر به ژاپن، با ذكر جزئيات سفر و بازديدها و بر
اش به عنوان يک قدرت بزرگ اقتصادي رهنمون  هاي موفقيت ژاپن در موقعيت كنوني سازد و او را به درک علت را با خود همراه

 شود.

 

: شابک رقعي. ص.126 .1396. آوند دانش: تهران. شيدا سرمدي فروپاشي؟.  خاورميانه در آستانه. ايوب، محمد. 468
9786007022771  

  معلممخاطب: 
  خاورميانه، سياست، حکومت اسالمي، روابط خارجيكلمات كليدي: 

دهد  است. پژوهشگر كتاب حاضر توضيح مي ثباتي شده مدت مديدي است كه خاورميانه دستخوش تنش و بي معرفي كتاب:
است. او با كاوش در منشأ مناقشات در خاورميانه  كه بهار عربي، هم باعث تغيير و هم تقويت برخي مسائل پردردسر منطقه شده

دهد از اينکه آيا منطقه به راستي محتوم به از هم پاشيدن است  ئه ميهاي مرتبط با آن، ارزيابي متفکرانه و متوازني ارا و حلقه
كنند،  ، مشکالتي كه خاورميانه را تهديد ميدارد. در واقع از فروپاشي باز مييا اينکه خرد سياسي و خالقيت ديپلماتيک آن را 

 اند. در اين كتاب بازگو شده
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. آشنايي: تهران. قانون انتخابات رياست جمهوري و شوراها(روشناي انتخاب )شرحي بر . كواكبيان، مصطفي. 469
  9786006960838: شابک رقعي. ص.208 .1396

  معلممخاطب: 
  انتخاب، قوانين، سياستكلمات كليدي: 

انتخاب سالم و عادالنه بايد در بستري قانونمند اجرا شود. كتاب حاضر به منظور آشنايي خوانندگان با قوانين  معرفي كتاب:
هاي مشترک داوطلبان مجلس انتخابات،  انتخاباتي رياست جمهوري و شوراها، اصول و مباني حاكم بر انتخابات، ويژگي

هاي اختصاصي داوطلبان عضويت در شوراهاي اسالمي شهر  هاي اختصاصي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، ويژگي ويژگي
 خصوص انتخابات، موضوعات پنج فصل اين كتاب هستند.هاي ابالغي مقام معظم رهبري در  و روستا، و سياست

 

شناسي  طبيعت بحراني و جامعه ي در معرض تهديد )ميراث جامعه. نژاد، زينب يوسفوند، سامان/ مرادي. 470
  9786006414911: شابک رقعي. ص.448 .1397. گل آذين: تهران. بک( الريش

  معلم/ كارشناسانمخاطب: 
  شناسي، فلسفه، تفسيرها جامعهكلمات كليدي: 

« الريش بک»هاي  شناختي كالسيک و معاصر، آرا و انديشه هاي جامعه كتاب حاضر با درنظرگرفتن اهميت نظريه معرفي كتاب:
شناس منتقد دنياي  شناختي او را در مقام يک جامعه كند و بر آن است كه ابعاد مهم و زيربناي نظرية جامعه را بررسي مي

پردازي بک، مناسبات امر  اند. چارچوب ساختار نظريه ن كند. در گفتار اول كتاب مفاهيم پايه و اساسي بک مرور شدهمدرن بيا
وطني، آراي بک از نظر ديگران  شناختي بک، مانيفست بک در مورد جهان اجتماعي و امر طبيعي، تشريح و كليت نظرية جامعه

 اند. داده شناختي بک محتواي كتاب را شکل و ميراث جامعه

 

  9786007358894: شابک وزيري. ص.264 .1397. جيسا: رودسر. شناسي مباني جامعه. عاطفي هنزني، قربانعلي. 471
  معلم/ كارشناسانمخاطب: 

  شناسي جامعهكلمات كليدي: 
حاضر با  شناسي براي انسان متمدن امروز يک ضرورت است. كتاب آشنايي دقيق با مباني اساسي جامعه معرفي كتاب:

شود. سپس در آن  شناسي و جامعة انساني شروع مي گيري علم جامعه هاي اجتماعي و شکل چگونگي و چرايي پيدايش انديشه
شناسي، فرهنگ، دگرگوني اجتماعي و  شناسي مثل پژوهش در جامعه اصول، مفاهيم و مقوالت عرصة مطالعات علم جامعه

ها، خانواده، جمعيت و بوم  ها، نهادها، پايگاه، نقش، تحرک، ارزش شرها، نابرابريها، طبقات و ق شدن، گروه فرهنگي، اجتماعي
 شوند. شناختي مطرح و بررسي مي 

 

. اساتيد دانشگاه: تهران. نژادي در رويه نهادهاي مبتني بر معاهدات حقوق بشري  مقابله با تبعيض. احمدي، مدينه. 472
  9786008829775: شابک رقعي. ص.306 .1397

  معلم/ كارشناسانمخاطب: 
  هاي قومي، حقوق بشر نژادي، اقليت  قوانين، تبعيضكلمات كليدي: 

المللي و يکي از موارد مطرح در حوزۀ حقوق بشر است. به  ساز بين امروزه تبعيض نژادي يکي از عوامل دغدغه معرفي كتاب:
للي و ويژۀ تبعيض نژادي، جايگاه مهمي دارد. كتاب الم به عنوان سندي بين« كنوانسيون محو تبعيض نژادي»همين لحاظ، 

شده در كنوانسيون محو كلية اشکال تبعيض نژادي، روية كميتة مربوطه را با توجه  حاضر ضمن بيان حقوق و تعهدات شناخته
ابعاد اين  دهد برخي از دارد و در واقع نشان مي هاي مطرح شده بيان مي به تفسيرهاي عمومي، مالحظات استنتاجي و پرونده

 است. سند در مواردي ابهاماتي را موجب شده
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هاي گسترش آن  برد شناسي و راه تأملي بر آسيب: همبستگي اجتماعي وفاق اجتماعي. مصطفايي، عبدالمحمد. 473
  9786003093645: شابک وزيري. ص.296 .1397. آواي نور: تهران. در جامعه
  معلممخاطب: 

  شناسي اجتماعي مذهبي، مشاركت جمعي، آسيبهاي  جنبهكلمات كليدي: 
هاي همبستگي  مجموعة حاضر با محور قراردادن سيرۀ نظري و عملي امام خميني، كوشيده است بنيان معرفي كتاب:

اجتماعي را تحليل و تبيين كند و راهکارهايي ارائه دهد. بخش اول كتاب با عنوان همبستگي اجتماعي شامل پيشينة تاريخي 
شود. تعامل در مکتب امام خميني و راهبرهاي ايشان  گو، و بررسي اين مفهوم در قرآن و سيرۀ پيامبر و ائمه مي و گفت تعامل و

با موضوعات آسيب شناسي وفاق اجتماعي « وفاق اجتماعي»است.  دهي همبستگي اجتماعي نيز در اين بخش آمده براي سامان
 اند. جامعه نيز در بخش دوم كتاب مطرح شدهو راهبردهاي ايجاد و گسترش وفاق اجتماعي در 

 علوم تربین  

 

: شابک وزيري. ص.278 .1397. انديشه عصر: تهران. آنچه مديران مدارس بايد بدانند. ميرزائي، حسين. 474
9786004211901  

  معلممخاطب: 
  اي، حقوق مديران، اخالق حرفهكلمات كليدي: 

اندركاران آموزش ضرورت دارد. در  ها براي دست مقررات مورد نياز و استفادۀ مديران مدرسهاطالع از قوانين و  معرفي كتاب:
هاي مديران و مديريت  است، ويژگي هاي دولتي و غيردولتي تدوين شده اين كتاب كه به عنوان مرجعي براي مديران مدرسه

نون رسيدگي به تخلفات اداري، قانون مديريت اند. متن كامل سند تحول، قا آموزشي و مباني حقوقي تعليم و تربيت آمده
 خدمات كشوري و آيين نامة اجرايي مدارس، بخشي از محتواي اين كتاب هستند.

 

انسيه  آموز محور. آمد براي آموزش دانش هايي ساده و كار استراتژي. جاكوبز، جورج/ رنانديا، ويلي/ پاور، ميکل. 475
  9786005313697: شابک رقعي. ص.236 .1397. سيمرغ خراسان: مشهد. نسب فياضي

  معلممخاطب: 
  محور، يادگيري آموز دانشكلمات كليدي: 

آموز محور در آموزش،   تغيير در شيوۀ آموزش از مفاهيمي است كه به بررسي نياز دارد. در اين كتاب شيوۀ دانش معرفي كتاب:
است تا بتوانند در آموزش و  راهبردهايي كارامد براي معلمان ارائه دادهشود. نويسنده  آموز مطرح مي ترشدن دانش به معناي فعال

ها بررسي  آموز محور را پياده كنند. اين شيوه ده عنصر اساسي دارد كه در هر فصل از كتاب يکي از آن تدريس، شيوۀ دانش
 اند. شده

 

: اصفهان. بهنام شاهنگيان، مهدي مصلحي اصل را بچسبيد و فرع را رها كنيد.: گرايي  اصل. مک كيون، گرگ. 476
  9786008237624: شابک رقعي. ص.256 .1397. آموخته

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  گيري شناسي، انتخاب، تصميم روانكلمات كليدي: 

افتادن كارهاي ضروري  اهميت باعث عقب به گفتة نويسندۀ اين كتاب، وقت گذاشتن براي انجام كارهاي بي معرفي كتاب:
هاي سيدن به آن را نشان  ، راه«گرايي اصل»است. نويسنده با بيان چيستي  شود. در اين كتاب، راه خروج از اين وضعيت آمده مي
دهد. در هر فصل كتاب يکي از اين راهکارها، مثل انتخاب، تشخيص، موازنه، فرار، خواب، روشنگري و لغو تعهد شرح داده  مي

 اند. شده
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 ص.144 .1397. اقاقيا: قزوين. برنامه درسي وارونه راه حل شكاف نظر تا عمل. افشاري، مرجان شفائي، مهشيد/. 477

  9786008135210: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  هاي يادگيري، يادگيري هاي آموزش و پرورش، آموزش و پرورش،نظريه نظريهكلمات كليدي: 
نياز جامعه نيست. نظام آموزشي بايد توانمندسازي يادگيرنده را  امروزه برنامة درسي محتوا محور پاسخگوي معرفي كتاب:

راهبر با تأكيد بر سه بعد خودكنترلي، خودمديريتي و  هدف قرار دهد و يادگيرندگاني خودراهبر تربيت كند. يادگيري خود
ها و ضرورت يادگيري  باني، مدلافزايد. كتاب حاضر ماهيت، م نفس و خودكارامدي مي انگيزه و اشتياق به يادگيري، بر اعتماد به

دهد و در گام بعدي، با توضيح مفهوم برنامة درسي و رويکردهاي آن،  ها و مزاياي آن را شرح مي خودراهبر و بسترها، مشخصه
 كند. ها و الگوهاي آن را بررسي مي مباني نظري برنامة درسي مبتني بر يادگيري خود راهبر و ويژگي

 

 .1397. نوانديشان دنياي علم: تهران. بيست اصل مهم در موفقيت معاون اجرايي دبيرستان. مصدق صدقي، زهرا. 478
  9786009976638: شابک رقعي. ص.340

  معلممخاطب: 
  رفتار در مدرسه، مديريت و سازماندهيكلمات كليدي: 

است كه مسئول تعالي روحي در مدرسه افراد بسياري مشغول كارند. روي سخن اين كتاب با چنين افرادي  معرفي كتاب:
آموزان هستند. نويسنده كه تجربة چندين ساله در ادارۀ مدرسه دارد، بيست اصلي را كه به نظر او الزم است در  واخالقي دانش

شده را مثال زده و  هايي تجربه آموزان بدانيم، به تفصيل شرح داده است. در هر مورد، نمونه  داري و كار با دانش امور مدرسه
 است. هکارهاي خويش را در برخورد با اين موارد آوردهرا

 

: شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: . ميدان عمل: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 479
9786220006442  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  سازماندهي، انديشه و تفکرمديريت و كلمات كليدي: 
كوشد با بيان و زباني ساده و به  شش جلدي جعبه ابزار تفکر است كه مي  كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:

هاي مختلف متفکران بهتري  طور عملي، به كودكان و نوجوانان بياموزد كه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت
دهد و هدف اصلي آن نيز نوشتن يک برنامة  حلي عملياتي ارائه مي ابزار تفکر است. جلد ششم راه 10جلد شامل باشند. هر 

ها به يک  باشند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس  شده بومي هاي مطرح ها و چالش عملياتي است. كوشش شده مثال
 تسهيلگر آموزشي نياز دارد.

 

راه براي ايجاد ذهن باز از راه  13: فوراً به اعتماد، باور، نفوذ و رابطه دوستانه برسيدچگونه . شرايتر، تام. 480
  9786008237297: شابک رقعي. ص.96 .1396. آموخته: اصفهان. امير انصاري آگاه. گو باضمير ناخود و گفت

  معلممخاطب: 
  فردي خريد و فروش، روابط بينكلمات كليدي: 

تواند بر كل فرآيند فروش شما تاثيرگذار  اعتماد و باورسازي در چند ثانيه اول ارتباط با مشتري ميايجاد حس  معرفي كتاب:
گيري مغز يا همان ضمير ناخودآگاه شويد. نويسنده  وگوي مستقيم با بخش تصميم باشد. براي ايجاد حس اعتماد بايد وارد گفت

سازد. ايجاد  هاي تاثيرگذاري سريع بر مشتريان آشنا مي را با روشدر اين كتاب با چند عبارت كوتاه و چند تکنيک ساده شما 
رابطه دوستانه، استفاده از كلمات جادويي براي برقراري رابطه دوستانه، تمجيد صميمانه و سواالت نابودكننده از جمله مطالب 

 كتاب حاضر است.
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: تهران. هاي آموزشي )با رويكرد تطبيقي( در نظامفرهنگي  چند. رهنما، اكبر/ بخشي، حامد/ صباغ اسماعيلي، رعنا. 481
  9786003093829: شابک رقعي. ص.184 .1397. آواي نور

  معلممخاطب: 
  ريزي آموزشي مديريت آموزش و پرورش، برنامهكلمات كليدي: 

طبقه، مذهب  آموزان داراي مليت، آموزش چند فرهنگي مفهومي است كه در آن نتايج آموزش براي همه دانش معرفي كتاب:
يابي به عدالت آموزشي است.  شود. هدف اساسي آموزش چند فرهنگي دست و گروه اجتماعي مختلف بهبود بخشيده مي

گرايي و آموزش  اند. تعريف فرهنگ، تنوع فرهنگي، كثرت نويسندگان در ضمن هشت فصل آموزش چند فرهنگي را بررسي كرده
ت. در چهار بخش انتهايي نيز آموزش چند فرهنگي در نظام آموزشي ايران، چند فرهنگي از مباحث چهار بخش ابتدايي اس

 آلمان و استراليا مورد بررسي قرار گرفته است.

 

: تهران. المحمد طاهري عبد ها. خالقيت، نوآوري و كارآفريني بين فرهنگ. دوبينا، ايگورا .ان/ كارايانيس، الياس.جي. 482
  9786003093607: شابک وزيري. ص.238 .1397. آواي نور

  معلممخاطب: 
  مطالعات فرهنگي، كارآفرينيكلمات كليدي: 

ها راهگشا باشد. كتاب حاضر با  تواند در حل آن ها در برخورد با مسائل مي هاي ذهني هر يک از فرهنگ خالقيت معرفي كتاب:
در شش فصل ابتدايي فرهنگ به عنوان فصل تنظيم شده است.  12فرهنگي در كارآفريني در  هدف بيان اهميت مباحث بين

ها، خالقيت جهاني و چندين مطالعه موردي پيرامون نسبت فرهنگ و خالقيت تشريح  نيروي محرک، خالقيت از دريچه فرهنگ
هاي  هاي چندفرهنگي براي مديريت نوآوري و پايه هاي مديريت و فرهنگ، چالش شود. سپس به مباحثي مانند ارتباط شيوه مي

 ر كارآفريني اشاره شده است.فرهنگي د

 

  9786000802301: شابک رقعي. ص.304 .1397. قدياني: تهران. آموزي در ستايش هيچ. كريمي، عبدالعظيم. 483
  معلممخاطب: 

  هاي مذهبي، تعليم و تربيت خودسازي، آموزش و پرورش، جنبهكلمات كليدي: 
مبناي نظرات پيشوايان ديني و ديدگاه عارفان مسلمان به تعليم و تربيت نويسندۀ اين كتاب رويکرد نويني را بر  معرفي كتاب:

شود و شناخت  هايي است كه موجب قفل ذهني مي كند. حرف اصلي در اين كتاب خالي كردن ذهن از آموخته بررسي مي
كند. كتاب حاضر شامل  هاي قبلي با هدف گشودگي روح و پيوند با عالم روحاني و فرامادي مطرح مي اي را بر شناخت دوباره

آموزي، تربيت سلبي، فراتر از  انگاري، دانش سلبي، فراتر از هيچ شش بخش با عناويني چون فرايند سخن، فراتر از هيچ
 معنايي تدوين شده است. اتر از بيگويي و معنادرماني سلبي، فر كاري، ارتباط سلبي، در ستايش هيچ هيچ

 

پور  حسن نادعلي راهنماي عملي سنجش ميزان دانايي و توانايي فراگيران.: عملكردسنجش . بروكهارت، سوزان. 484
  9786005022995: شابک وزيري. ص.240 .1397. مؤسسه كورش چاپ: تهران. پلکي

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  ها، آموزش و پرورش آزمونكلمات كليدي: 

شود. كتاب پيش رو در بستر  هاي درس محسوب مي كالسسنجش و ارزشيابي آموزشي از جمله عناصر مهم  معرفي كتاب:
هايي متنوع از دورۀ دبستان تا  هاي نظري، راهکارهايي عملي ارائه كرده و مثال روش سنجش عملکرد، ضمن ارائة بحث

 گذاري جديدي هاي عملکرد و طراحي نظام نمره دبيرستان و در موضوعات متفاوت آورده است. تقسيم بندي نويني از سنجش
شده در فرايند  هايي عملياتي از سنجش تکويني جاسازي هاي آن است. مثال به نام راهنماي توصيف عملکرد، از جمله ويژگي

 اند. تدريس و يادگيري نيز در كتاب آمده
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سيماي توسعه آموزشي فارس با رويكرد عدالت )بر محوريت سند تحول بنيادين آموزش و . يزداني، راضيه. 485
  9786008904274: شابک وزيري. ص.132 .1397. آريانقش: تهران. پرورش(

  معلممخاطب: 
  آموزش و پرورش، راهبردهاي توسعه، فرصتكلمات كليدي: 

هاي پيشرفت اجتماعي محسوب  امروزه، برخورداري از آموزش و پرورش توانمند و همگاني يکي از شاخص معرفي كتاب:
هاي اصلي توسعة جوامع به  در همة جهات، توزيع متعادل را نيز دربر دارد. آموزش از پايهشود. مفهوم توسعه، عالوه برررشد  مي

هاي توسعة  است. شاخص ريزي نياز دارد. در كتاب حاضر، اين موضوع در استان فارس بررسي شده رود كه به برنامه شمار مي
وضعيت مناطق آموزشي استان فارس از نظر  آموزشي، عدالت آموزشي، نتايج يک مطالعة بومي در زمينة عدالت آموزشي،

ها، و پيشنهادهايي كاربردي براي بهبود  هاي بخش دانش آموزي و نيز بخش نيروي انساني، و از نظر تركيب كل شاخص شاخص
 موضوع، از مطالب اين كتاب هستند.

 

: شابک رقعي. ص.288 .1397. برهانمؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران. حيدر توراني قوانين مديريت.. تمپالر، ريچارد. 486
9789640815830  

  معلم/ كارشناسانمخاطب: 
  مديريت، عناصر مديريتكلمات كليدي: 

شود.  دانند كه موفق به دريافت نتيجه توسط ديگران مي مديريت، هم علم است و هم هنر. مدير را شخصي مي معرفي كتاب:
كنند. نويسنده در كتاب حاضر قوانين مديريت را  مسائل مختلفي را مديريت ميها در طول روز  ها مدير هستند، آن همه انسان

اند. در بخش ابتدايي قوانين مربوط به مديريت  بندي شده به زباني ساده ارائه كرده است. اين قوانين در چهار بخش تقسيم
 تهايي قوانين زندگي بيان شده است.گروه، در بخش دوم مديريت خود، در بخش سوم قوانيني براي كارآفرينان و در بخش ان

 

 وزيري. ص.232 .1396. آواي نور: تهران. شناسي تربيتي مباني روش تحقيق در روان. بهادري خسروشاهي، جعفر. 487

  9786003093270: شابک
  معلم /كارشناسانمخاطب: 

  شناسي پژوهش شناسي، روش تحقيق علمي، روانكلمات كليدي: 
هاي دانشگاهي است. كتاب  رود و يکي از ضروريات درس تحقيق ابزار دستيابي به واقعيت به شمار ميروش  معرفي كتاب:

شناسي تربيتي را از اولين مراحل يعني چگونگي انتخاب موضوع، شرايط آن، تنظيم سؤاالت  حاضر روش تحقيق در رشتة روان
گيري، گزارش تحقيق و مراحل مستندسازي بررسي  هاي تحقيق، تا عناصر اصلي تحقيق، پيشينه و روش نمونه و فرضيه

 است. كرده

 

آموزان در  شده براي بهپويي يادگيري و زندگي دانش هايي تجربه چارچوب: مدارس شاد. جو كيم، گوانگ. 488
 ص.152 .1397. مدار پيشگامان پژوهش: تهران. نوري  مرتضي مجدفر، مهناز ابوالکاشف پاسيفيک. -مدارس حوزة آسيا

  9786008529101: شابک رحلي.
  معلممخاطب: 

  ها شادي، آموزش و پرورش، مدرسهكلمات كليدي: 
ها كه روابط مهم بين  كتاب حاضر ترجمة گزارشي است از نتايج اقدامات بخشي از پروژۀ شادسازي مدرسه معرفي كتاب:

آموزشي را به نگاهي فراتر از قلمروهاي سنتي هاي  شناسد. نويسندۀ كتاب، نظام شادي و كيفيت آموزش را به رسميت مي
هاي زيستة فراواني  كند تا به مخاطبان خود كمک كنند به موفقيت و شادماني دست يابند. اين كتاب تجربه يادگيري دعوت مي

 دهد. ها به مخاطب ارائه مي از مدرسه
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اي جهاني براي بهسازي آموزش و  ايدهپژوهي  درس: گيرنده مرآت مدارس ياد. سركارآراني، محمدرضا. 489
  9786229902165: شابک وزيري. ص.368 .1397. مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت: تهران. سازي يادگيري غني

  معلممخاطب: 
  كلمات كليدي: 

 محور در بستر كالس درس است كه بر چرخة يادگيري گروهي، كيفي، مشاركتي پژوهي، پژوهشي مدرسه درس معرفي كتاب:
پژوهي )مطالعة درس( است  هاي نويسنده دربارۀ درس اي از مقاله و مداوم كارگزاران آموزشي استوار است. اين كتاب مجموعه

پژوهي در ايران را بررسي و راهکارهايي عملي براي اجراي مؤثرتر آن پيشنهاد  اندازهاي درس هاي دهة اخير و چشم كه چالش
 باشد. اي مفهومي آمده است كه دربردارندۀ نماي كلي آن فصل مي نمايد. در ابتداي هر فصل، نقشه مي

 

مؤسسه مدارس : تهران. راهنماي عملي نگارش طرح درس: گيرنده مرآت مدارس ياد. زاده، محرم آقازاده، محرم/ نقي. 490
  9786229902141: شابک رحلي. ص.176 .1397. يادگيرنده مرآت

  معلممخاطب: 
  ريزي درسي، راهنماي آموزشيبرنامه كلمات كليدي: 

هاي اول كتاب، كليات مربوط به  كوشد به مخاطب بياموزد چگونه طرح درس بنويسد. فصل كتاب پيش رو مي معرفي كتاب:
به بررسي ساختار طرح درس اختصاص دارد. نحوۀ نوشتن اهداف طرح درس در  3است. فصل  طرح درس و تدريس را ارائه داده

هاي تدريس متناسب با اهداف  دهي محتوا مربوط مي شود. انتخاب روش پنجم كتاب به سازمان است. فصل آمده 4فصل 
هايي از طرح  است. نمونه شده  به بحث گذاشته 8ها در فصل  و سنجش آموخته 7يادگيري و توليد مواد كمک آموزشي در فصل

 غيرمکتوب و مجازي است.آمده و فصل آخر كتاب نيز دوسويه،  9شدۀ معلمان در فصل  هاي نوشته درس

 

راهنماي عملي نگارش و اجراي برنامه : گيرنده مرآت مدارس ياد. زاده، محرم توراني، حيدر/ مجدفر، مرتضي/ نقي. 491
مؤسسه مدارس : تهران. هاي درسي هاي مدرسه و برنامه اي براي طراحي، اجرا و مراقبت از برنامه درسنامه: مدرسه

  9786229902103: شابک رحلي. ص.208 .1397. يادگيرنده مرآت
  معلممخاطب: 

  ريزي راهبردي ريزي آموزشي، برنامه برنامهكلمات كليدي: 
ريزي راهبردي مدرسه و آموزش چگونگي نگارش و  تکميل مباحث مربوط به دانش و مهارت در زمينة برنامه معرفي كتاب:

هاي مديريت، مديريت و رهبري آموزشي، مديريت  است. نظريه اجراي برنامة ساالنة راهبردي مدرسه، هدف اصلي اين كتاب
ريزي راهبردي در نظام رسمي و  مدرسه، چگونگي طراحي و تدوين و نگارش و اجراي برنامة راهبردي مدرسه، مفهوم برنامه

ش برنامة ريزي مدرسه و تبديل مشکل به مسئله، كارگاه آموزشي نگار اي، تشريح الگوي مفهومي و نظري برنامه مدرسه
 ها و معيارهاي برنامة موفق از جمله مباحث كتاب هستند. راهبردي مدرسه، و بايسته

 

. آواي نور: تهران. مددكاري اجتماعي باليني و بهداشت رواني. رضا ، محمد/ جواديان، سيد نيا، وهاب/ سبزي علي. 492
  9786003092662: شابک وزيري. ص.400 .1396

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  ها، مددكاران بهداشت رواني، بيماريكلمات كليدي: 

داده كه  قرن اخير نشان  است. تحقيقات بهداشت رواني در نيم داشته بيماري رواني از بدو پيدايش بشر وجود معرفي كتاب:
آگاهي به مددكاران اجتماعي  كوشد با دادن گيري و درمان هستند. كتاب حاضر مي هاي رواني قابل پيش بيماري

هاي علمي و راهکارهاي  ها، تجربه دربارۀدستاوردهاي علمي و نظري در بهداشت روان، عالوه بر بيان رويکردها و نظريه
اي را نيز مطرح كند. بهداشت رواني در مراحل رشد از دو بعد سالمت رواني افراد خاص و سالمت رواني جمعيت  مداخله

 اند. ساالن و سالمندان، همگي در اين كتاب بررسي شده گعمومي، و بهداشت رواني كودكان و نوجوانان، بزر
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: تهران. حسين ليلي محمد خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه، جامعه.: مدرسه يادگيرنده. سنگه، پيتر. 493
  9786006475608: شابک رقعي. ص.240 .1397. منظومه خرد

  معلممخاطب: 
  ها يادگيري سازماني، مدرسهكلمات كليدي: 

كنند تا كل مجموعة مدرسه بتوانند لذت  هاي يادگيرنده فضايي امن براي دانش آموزان فراهم مي مدرسه معرفي كتاب:
پردازد و  يادگيري را در كنار هم تجربه كنند. كتاب حاضر به موضوع خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه و جامعه مي

ها چگونه با استفاده از ابزار،  دهد مدرسه هاي عيني، نشان مي ، با مثالكند. همچنين مقدمات ايجاد اين محيط را ذكر مي
هاي دنياي امروز تطبيق  توانند رشد و تغيير كنند و خود را با تغييرات و چالش شده در اين كتاب مي ها و منابع ارائه تکنيک
 دهند.

 

: تهران. راهبردي از نگاه حضرت علي)ع(مديريت : مديريت فراسو. محبي، محمد/ احمد جواهري، سيد فرشيد. 494
  9786008594055: شابک رقعي. ص.192 .1397. كالج برتر

  معلممخاطب: 
  البالغه، مديريت مديريت نيروي انساني، نهجكلمات كليدي: 

رهبري و مورد تربيت نيروهاي باكفايتي كه بتوانند مديريت جامعه را بر عهده گيرند، از فرمايشات مقام معظم  معرفي كتاب:
البالغه مدنظر  تأكيد كتاب حاضر است. در اين كتاب، موضوع مديريت راهبردي از نظر امام علي )ع( و با توجه به فرمايشات نهج

اند. در ادامه، موضوع تربيت نيروي انساني  هاي مديران برشمرده شده است. پس از بيان اصول، مباني و مفاهيم حکومت، ويژگي
 كنندۀ مباحث كتاب است. اي به مديريت بحران نيز كامل يران، مورد نظر است. اشارهشناسي مد و آسيب

 

: شابک وزيري. ص.288 .1397. ضريح آفتاب: مشهد. مديريت مدارس بر مدار قانون. احمدي، رضا. 495
9786004762311  

  مشاورمخاطب: 
  مديريت آموزش و پرورش، قوانينكلمات كليدي: 

وري  شود، همين عامل در افزايش بهره مدار در افراد مي بر قوانين شغلي موجب ايجاد نگرش قانون احاطه معرفي كتاب:
هاي قانوني به مديران مدارس و مسئولين ادارات در  ها و ظرفيت سازمان تاثيرگذار است. كتاب حاضر با هدف آموزش فرصت

شود. در بخش دوم مقررات تأسيس و اداره  س اشاره ميهاي قانوني مدار سه بخش تنظيم شده است. در بخش نخست به بايسته
مدارس غيردولتي تبيين شده است. بخش سوم مربوط به اهم موازين حقوقي و كيفري مرتبط با شغل مديريت مدارس و 

 هاي دولتي و غيردولتي است. آموزشگاه

 

پيما، فرزانه معتمدي،  زاده، سکينه راه كريممنصوره  ريزي براي دوران اوليه كودكي. مديريت و برنامه. كليک، فيليس. 496
  9786002501783: شابک رحلي. ص.580 .1397. دانژه: تهران. جاني سيامک طهماسبي، آمنه ولي

  دانشجومعلمانمخاطب: 
  ها كودكان، مدرسهكلمات كليدي: 

جريان آن افراد براساس خصوصيات و آموزش كودكان در سنين ابتدايي آموزشي قانونمند و هدفدار است كه در  معرفي كتاب:
هاي فرهنگي  بينند. در جريان آموزش پيشرفت جسماني، شناختي و عاطفي كودكان در مسير ارزش سطح رشدشان آموزش مي

هاي مراقبت از  شود. كتاب در پنج بخش تنظيم شده است. در دو بخش ابتدايي به مديريت مدارس، برنامه جامعه هدايت مي
شود. در سه بخش انتهايي پيرامون مديريت و آموزش كاركنان مدارس، بودجه و  ريزي آموزش اشاره مي هكودكان و برنام

 مشاركت والدين و جامعه بحث شده است.
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. كمال انديشه: تهران. (1آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي: معلم محبوب من. الصباح شجاع نوري، سرور. 497
  9786008365327: شابک رقعي. ص.84 .1397

  معلممخاطب: 
  اي معلمان، اخالق حرفهكلمات كليدي: 

آموزان يک مدرسة  تأثير عملکرد معلم بر جسم و جان شاگردان انکارناشدني است. كتاب حاضر نظر دانش معرفي كتاب:
هايي به  پايان سال تحصيلي، برگهتهران را دربارۀ معلمان مدرسه گردآورده است. معلم تاريخ مدرسه، در  6دخترانه در منطقة 

آموزان محتواي متن كتاب را شکل  هاي دانش نوشته ها نظر خود را دربارۀ معلمشان بنويسند. دست آموزان داده است تا آن دانش
اند،  ها براي معلم خوب برشمرده هايي كه بچه است تا ويژگي آوري و خالصه شده دهد. مجموع نظرات نيز در جدولي جمع مي
 است. 93- 94اموزان در سال تحصيلي  کار شود. اين كتاب نظر دانشآش

 

. كمال انديشه: تهران. (2آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي: معلم محبوب من. الصباح شجاع نوري، سرور. 498
  9786008365334: شابک رقعي. ص.104 .1397

  معلممخاطب: 
  اي حرفهمعلمان، اخالق كلمات كليدي: 

آموزان يک مدرسة  تأثير عملکرد معلم بر جسم و جان شاگردان انکارناشدني است. كتاب حاضر نظر دانش معرفي كتاب:
هايي به  تهران را دربارۀ معلمان مدرسه گردآورده است. معلم تاريخ مدرسه، در پايان سال تحصيلي، برگه 6دخترانه در منطقة 

آموزان محتواي متن كتاب را شکل  هاي دانش نوشته نظر خود را دربارۀ معلمشان بنويسند. دستها  آموزان داده است تا آن دانش
اند،  ها براي معلم خوب برشمرده هايي كه بچه است تا ويژگي آوري و خالصه شده دهد. مجموع نظرات نيز در جدولي جمع مي

 است. 94- 95آموزان در سال تحصيلي  آشکار شود. اين كتاب نظر دانش

 

. كمال انديشه: تهران. (3آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي: معلم محبوب من. الصباح شجاع نوري، سرور. 499
  9786008365341: شابک رقعي. ص.104 .1397

  معلممخاطب: 
  اي معلمان، اخالق حرفهكلمات كليدي: 

آموزان يک مدرسة  انکارناشدني است. كتاب حاضر نظر دانشتأثير عملکرد معلم بر جسم و جان شاگردان  معرفي كتاب:
هايي به  تهران را دربارۀ معلمان مدرسه گردآورده است. معلم تاريخ مدرسه، در پايان سال تحصيلي، برگه 6دخترانه در منطقة 

محتواي متن كتاب را شکل  آموزان هاي دانش نوشته ها نظر خود را دربارۀ معلمشان بنويسند. دست آموزان داده است تا آن دانش
اند،  ها براي معلم خوب برشمرده هايي كه بچه است تا ويژگي آوري و خالصه شده دهد. مجموع نظرات نيز در جدولي جمع مي

 است. 96- 97آموزان در سال تحصيلي  آشکار شود. اين كتاب نظر دانش

 

. كمال انديشه: تهران. (4آموزان ) موفق از نگاه دانش هاي معلم ويژگي: معلم محبوب من. الصباح شجاع نوري، سرور. 500
  9786008365358: شابک رقعي. ص.192 .1397

  معلممخاطب: 
  اي، معلمان اخالق حرفهكلمات كليدي: 

آموزان يک مدرسة  تأثير عملکرد معلم بر جسم و جان شاگردان انکارناشدني است. كتاب حاضر نظر دانش معرفي كتاب:
هايي به  تهران را دربارۀ معلمان مدرسه گردآورده است. معلم تاريخ مدرسه، در پايان سال تحصيلي، برگه 6منطقة دخترانه در 

آموزان محتواي متن كتاب را شکل  هاي دانش نوشته ها نظر خود را دربارۀ معلمشان بنويسند. دست آموزان داده است تا آن دانش
اند،  ها براي معلم خوب برشمرده هايي كه بچه است تا ويژگي ري و خالصه شدهآو دهد. مجموع نظرات نيز در جدولي جمع مي

 است. 96- 97آموزان در سال تحصيلي  آشکار شود. اين كتاب نظر دانش



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 130  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. يادنامه استاد عبدالمجيد رشيدپور: معلم محبوب. دشتي، محمد. 501
  9789640814697: شابک وزيري. ص.288

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  معلمان، ادبيات كودک و نوجوان، آموزش و پرورشكلمات كليدي: 

هاي علمي و تربيتي آموزش و پرورش به نام آقاي عبدالمجيد  اين كتاب در بارۀ يکي از معلمان و شخصيت معرفي كتاب:
وزش و پرورش، كارشناسان، اساتيد و معلماني كه از نزديک با هايي با چند نفر از مربيان آم رشيد پور است. در ابتدا مصاحبه

هاي اين معلم اختصاص دارد.  ها و مقاله هايي از كتاب اند آورده شده است. بخش ديگر به معرفي آثار و بخش ايشان همکار بوده
 هاي تربيتي و يا خاطراتي از اين معلم نقل قول شده است. در پايان كتاب داستان

 

مؤسسه : تهران. هاي تلفن همراه بررسي آسيب: همراه خوب يا بد. تاجيک اسماعيلي، سميه/ ميرزايي، محمد. 502
  9786229501214: شابک رقعي. ص.80 .1397. فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  هاي ارتباطي، روابط اجتماعي نوجوانان، مهارتكلمات كليدي: 

خطوط و دسترسي آسان به تلفن همراه در ميان قشرهاي جامعه، باعث ورود اين وسيله ارتباطي به ارزاني  معرفي كتاب:
مدارس ابتدايي و راهنمايي كشور نيز شده است. عدم آگاهي و آموزش نحوه استفاده درست از گوشي همراه در ميان نوجوانان 

أثير تلفن همراه بر عملکرد تحصيلي، افت تحصيلي، رسان اين پديده است. در اين نوشتار تحقيقي، ت از پيامدهاي آسيب
شناسي، تأثيرات اين فناوري  هاي جامعه آموزان بررسي شده است. همچنين با استناد به ديدگاه مدگرايي و انضباط فردي دانش
 شناسي شده است. نوين در زندگي اجتماعي آسيب

 فلسفه و منطق

 

دفتر نشر : تهران. معناي زندگي از ديدگاه عالمه جعفري و متفكران غرب: گويي به زندگي آري. نصري، عبداهلل. 503
  9789644764646: شابک رقعي. ص.498 .1396. فرهنگ اسالمي

  معلممخاطب: 
  شيوۀ زندگي، نقد، فلسفه، فيلسوفكلمات كليدي: 

بر سه اثر مستقل در اين معناي زندگي از جمله موضوعات مهم فلسفة معاصر است. عالمه جعفري، عالوه  معرفي كتاب:
الي بسياري از آثارش معناي حيات و هدف زندگي را به بحث گذارده است. اين كتاب در سه بخش به اين موضوع  زمينه، درالبه

پرداخته است. در بخش اول معناي زندگي از ديدگاه متفکران غربي )براي مثال شوپنهاور و انکار ارادۀ زندگي، نيچه و 
گي، و كامو و پوچي( و در بخش دوم معناي زندگي در انديشة جعفري)مثل اصول اساسي حيات، حيات گويي به زند آري

اند. در بخش آخر ديدگاه شوپنهاور و جعفري و نيز  طبيعي و معقول، مراحل چهارگانة زندگي و معماي مرگ( مطرح شده
 اند. ديدگاه نيچه و جعفري مقايسه شده

 

 وزيري. ص.94 .1396. كاگو: تهران. اكو كار منطق دهم انساني )دوره دوم متوسطه(: اكو كار. كاردان، مهدي. 504

  9786004501903: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني دهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، آزمون تمرينكلمات كليدي: 

به درس منطق پاية دهم  هاست. در كتاب حاضر كه درس منطق در رشتة علوم انساني يکي از دشوارترين درس معرفي كتاب:
اند تا  هاي متفاوت طراحي شده هاي متنوعي با تيپ اختصاص دارد، بر اساس مطالب كتاب درسي، از همة موضوعات سؤال

 هاي تستي و تشريحي است. ها، به اين درس مسلط شود. اين كتاب شامل انواع تمرين و آزمون گويي به آن مخاطب با پاسخ



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 131  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

  9786004761406: شابک رقعي. ص.204 .1397. ضريح آفتاب: مشهد. تطهير خيال. طيبان، سيدبهروز. 505
  معلممخاطب: 

  فلسفهكلمات كليدي: 
است. بخش اول كه تخصصي  است. كتاب در دو بخش كلي تنظيم شده« تطهير خيال»موضوع اصلي اين كتاب  معرفي كتاب:

براي عموم. بخش اول به مباحث وجودشناسي و معرفت شناسي قوۀ است، براي محققان، استادان و دانشجويان و بخش دوم 
است. مؤلف كوشيده  خيال و بخش دوم به عوامل، موانع و آثار تطهير خيال و مباحث مربوط به سعادت انساني اختصاص يافته

تأثير اين تطهير بر هايي اساسي مثل چيستي قوۀ خيال و منظور از تطهير آن، عوامل و موانع تطهير خيال و  است به پرسش 
 ها پاسخ دهد. سعادت حقيقي انسان

 

: شابک رقعي. ص.124 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. جنسيت و فلسفه. محمدي اصل، عباس. 506
9786009870370  

  معلممخاطب: 
  فلسفه، نقش جنسيتكلمات كليدي: 

دهد. اين كتاب به بيان رابطة  تعقلي را دربارۀ كليت وجود شکل ميفلسفه يکي از انواع شناخت است و دانشي  معرفي كتاب:
كند. در ابتدا انواع فلسفه مثل فلسفة ذهن، عين، علم، دين،  فلسفه با جنسيت و زن پرداخته است و ارتباط ابن دو را واكاوي مي

ي وجه جنسيتي فلسفه، خشونت فلسفه، ها اند. سپس رابطة فلسفه با زن، در مباحثي با عنوان هنر، سياست و اخالق تبيين شده
 و زنيت در يونان باستان، در عهد روشنگري، در دورۀ مدرنيته و در تاريخ جنسيت مطرح شده است.

 

 ص.184 .1397. المللي گاج بين: تهران. فلسفه و منطق جامع كنكور: خط ويژه. الدين جاللي طهراني، سيدحسام. 507

  9786003599734: شابک رحلي.
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني دوازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، تمرين فلسفه، آزمونكلمات كليدي: 

هاي دهم تا دوازدهم رشتة علوم انساني  ها و مباني مهم درس فلسفه و منطق پايه اين كتاب شرح كاملي از درس معرفي كتاب:
اي كامل از مباحث فلسفه و  اند. چکيده كاربردي در آن ارائه شدهها و اصطالحات  كند. عبارت مي در آزمون سراسري را بيان

 دهند. هاي تأليفي، محتواي كتاب را تشکيل مي هاي تشريحي، نمودارهاي آموزشي و تست نامه منطق، به همراه درس

 

 رحلي. ص.190 .1397. طليعه نور: قم. گام منطقي سابق منطق پايه دهم انساني: 1سوفي لند . محبوبه نبوي، سيده. 508

  9786007818657: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  انساني دهمپايه تحصيلي: 
  ها ها، تمرين راهنماي آموزشي، آزمونكلمات كليدي: 

هاي پاية دهم در رشتة انساني است. كتاب حاضر، شامل نکات اصلي درس، سؤاالت  منطق از جمله درس معرفي كتاب:
هايي با  است مفاهيم را در قالب هاي فراوان است. مؤلف كوشيده سؤاالت امتحان نهايي و تستهاي بيشتر،  تشريحي، تمرين

 به صورتي جذاب ارائه دهد تا مخاطب بهتر با مفهوم ارتباط برقرار كند.« پرسد و منطق به زبان طنز سوفي مي»هاي  عنوان

 

. نظام جديد 11فلسفه علوم انساني پايه : هدفدار هاي كتاب. كريميان، جالل/ كبيريان، الهام/ خدادادي، حسين. 509
  9786002181480: شابک رحلي. ص.144 .1397. مشاوران آموزش: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  انساني يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ فلسفه، پرسشكلمات كليدي: 
اي جامع و  نامه يازدهم علوم انساني، شامل درسكتاب حاضر به منظور تکميل مباحث درسي كتاب فلسفة پاية  معرفي كتاب:

ها و نمودارهاي اين  كنند. جدول اي و تشريحي نيز مخاطب را همراهي مي پرسش چهارگزينه 835مطابق با كتاب درسي است. 
 كنند. تر مطالب كمک مي كتاب به فهم آسان



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 132  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

یک  فی  

 

. اكو كار فيزيک يازدهم تجربي )دوره دوم متوسطه(: اكو كار. اكبر جويي، علي قلعهاخالقي، رضا/ كريمي، علي/ . 510
  9789643404451: شابک وزيري. ص.104 .1396. كاگو: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهم، تجربيپايه تحصيلي: 

  ها، فيزيک تمرينكلمات كليدي: 
هاي هر درس  است. تمرين با درس فيزيک پاية يازدهم تأليف شده هاي مرتبط اين كتاب به منظور ارائة تمرين معرفي كتاب:

اند و انواع  شده هفتة آموزشي چيده 26ها در  اند. درس بر اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي علمي مباحث تدوين شده
تي و تشريحي هايي تس اند. در پايان هر فصل، آزمونک كردن جاي خالي در آن آمده ها از جمله تشريحي و كامل تمرين

 اند. شده گنجانده

 

. اكو كار فيزيک يازدهم رياضي )دوره دوم متوسطه(: اكو كار. اكبر جويي، علي اخالقي، رضا/ كريمي، علي/ قلعه. 511
  9786004501781: شابک وزيري. ص.38 .1396. كاگو: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  رياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها فيزيک، تمرينكلمات كليدي: 
هاي هر درس  است. تمرين هاي مرتبط با درس فيزيک پاية يازدهم تأليف شده اين كتاب به منظور ارائة تمرين معرفي كتاب:

اند و انواع  شده هفتة آموزشي چيده 26ها در  اند. درس بر اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي علمي مباحث تدوين شده
هايي تستي و تشريحي  اند. در پايان هر فصل، آزمونک كردن جاي خالي در آن آمده و كاملها از جمله تشريحي  تمرين

 اند. شده گنجانده

 

شركت انتشارات : تهران. بهرام معلمي )انرژي حاصل از آب جاري(.: انرژي برقابي: انقالب انرژي. راجر، مارگريت. 512
  9789643897840: شابک وزيري. ص.32 .1397. فني ايران
  آموز دانشمخاطب: 

  دهمپايه تحصيلي: 
  محيط زيستكلمات كليدي: 

شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش از اندازه،  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زنده معرفي كتاب:
هاي  توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه محيط زيست را در معرض خطر قرار داده

كند. تاريخچة اين انرژي،  اختصاص دارد، پس از توضيحي دربارۀ چيستي انرژي، موضوع انرژي حاصل از آب را مطرح مي« پاک
شوند و در نهايت  تنگه )روي رود يانگ تسه كيانگ( نيز تشريح مي هاي مثبت و منفي سدها و سد سه چگونگي توليد آن، جنبه

 شود. م وظيفة خود در حفظ منابع آبي تشويق ميمخاطب به انجا

 

 ص.32 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. بهرام معلمي گرمايي. انرژي زمين: انقالب انرژي. گليسون، كري. 513

  9789643899134: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  طبيعي، محيط زيستمنابع كلمات كليدي: 

شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش از اندازه،  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زنده معرفي كتاب:
هاي  توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه محيط زيست را در معرض خطر قرار داده

گرمايي و  كند. سوخت امروز، كاربردهاي زمين صحبت مي« گرمايي زمين»دارد، دربارۀ انرژي اختصاص « پاک و جايگزين
 است. گرمايي در آينده نيز مطرح شده ها از جمله موارد كتاب هستند. چگونگي استفاده از انرژي زمين نيروگاه
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 ص.32 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. بهرام معلمي هاي فسيلي. آينده سوخت: انقالب انرژي. راجر، الن. 514

  9789643897857: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  نگري محيط زيست، آلودگي زمين، آيندهكلمات كليدي: 

از اندازه، شود. البته انسان با توليد و مصرف بيش  اي محسوب مي مصرف انرژي عامل حيات هر موجود زنده معرفي كتاب:
هاي  توليد و مصرف انرژي»اي چندجلدي كه به موضوع  است. كتاب حاضر از مجموعه محيط زيست را در معرض خطر قرارداده

كند. سپس  اختصاص دارد، مخاطب را با چيستي انرژي، مصرف آن، گذشتة فسيلي و محيط زيست در خطر آشنا مي« پاک
هاي  جويي در مصرف انرژي و انرژي گويد و در نهايت با طرح موضوع صرفه خن ميهاي نو س دربارۀ آيندۀ زغال سنگ و فناوري

 كند. جايگزين، چگونگي ايجاد تغيير در اين رويه را مطرح مي

 

 ص.376 .1397. آوند دانش: تهران. اكبر ساالري، حميرا ثقفي علي .FOR DUMMIESاينشتين . كيل، كارلوس. 515

  9786008668138: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  فيزيک، دانشمندانكلمات كليدي: 

اي از روش كار زيباي اينشتين ارائه دهد. اين كتاب راهنمايي است براي  كوشد خالصه نويسندۀ كتاب حاضر مي معرفي كتاب:
هاي او، حوادث مهم زندگي  او و دليل اهميت كشفشناخت همة كارهاي اينشتين، نه فقط نسبيت. توصيف همة كارهاي علمي 

 و ديدگاه اينشتين در فلسفه و منطق، از جمله مطالب كتاب هستند.

 

صمد غالمي، مژگان  هزار پرسش به همراه پاسخ.: شناسي هاي اساسي ستاره ها و پاسخ پرسش. ليو، چارلز. 516
  9789648547481: شابک وزيري. ص.416 .1397. خالقي(رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه : تهران. كار صداقت

  معلممخاطب: 
  نجومكلمات كليدي: 

ها،  ها و جواب هايي را در مورد عالم و چگونگي عملکرد آن دربردارد. در خالل سؤال كتاب حاضر پاسخ معرفي كتاب:
تالش انسان براي كشف اسرار عالم و حل رموز آن شناسي، از جمله كيهان و محتواي آن، و  هايي در مورد ستاره و ستاره داستان

هاي فضايي، منظومة  ها، برنامه ها، ستاره شناسي، عالم، كهکشان هاي اساس ستاره اند. موضوعات تحت عنوان نيز ذكر شده
 اند. شمسي و اكتشافات آن در كتاب مطرح شده

 

  9786226009041: شابک رحلي. ص.104 .1397. طاليي: تهران. حسين طاليي پهپادها.. دوئرتي، مارتين جي.. 517
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
   المعارف ونقل هوايي، دايرۀ وسايل حملكلمات كليدي: 

پهپادها. شوند. كتاب حاضر دايرۀ المعارفي است از انواع  اي هستند كه از راه دور كنترل مي پهپادها وسايل نقليه معرفي كتاب:
ها را به  پهپادهاي نظامي و غير نظامي هر كدام انواعي دارند كه اين كتاب به طور دقيق و با تصويرهاي واضح و بزرگ آن

اي الفبايي  نامه و نمايه دهد. در انتهاي كتاب نيز واژه كند و طرز كار و موارد استفاده از آن را شرح مي مخاطب معرفي مي
 است. شده گنجانده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 134  
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 ص.176 .1397. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. رعنا سليمي تاريخ و سير تكاملي مفاهيم فيزيک.. واروگليس، هري. 518

  9789643189952: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  فيزيک، تاريخ علم، فلسفهكلمات كليدي: 
تکامل مفاهيم فيزيک را از آغاز، كوشد تاريخ و سير  علم فيزيک هم دشوار است و هم جذاب. كتاب حاضر مي معرفي كتاب:

يعني دوران يونان باستان تا به امروز، به زباني شيوا و ساده و در دو بخش توصيف كند. بخش اول از يونان باستان تا رنسانس و 
بخش دوم از رنسانس تا عصر حاضر. ابتدا فيزيک كالسيک و پس از آن نظرية نسبيت، مکانيک كوانتوم و نظرية آشوب ارائه 

 آموختگان فيزيک. مند به تاريخ علم مفيد است و هم براي دانش شوند. اين كتاب هم براي دانشجويان عالقه مي

 

رمز )وابسته : تهران. صمد غالمي اي بر اخترفيزيک نوين. تشريح كامل مسائل مقدمه. كارول، بردلي/ اوستلي، ديل. 519
  9789648547498: شابک وزيري. ص.584 .1397. به شركت منظومه انديشه خالقي(

  معلم مخاطب: 
  ها نجوم، تمرينكلمات كليدي: 

اي بر اختر  مقدمه»مندان خود را دارد. كتاب حاضر در واقع تشريح كامل مسائل كتاب  المپياد نجوم عالقه معرفي كتاب:
توانند براي آمادگي شركت در مسابقات،  ميآموزان شركت كننده در المپياد نجوم  است. معلمان فيريک و دانش« فيزيک نوين

 ها كامال تشريحي هستند. فصل دارد و پاسخ 30از اين كتاب استفاده كنند. كتاب 

 

 .1397. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. تشريح كامل مسائل مكانيک مداري. غالمي، صمد. 520
  9789648547528: شابک وزيري. ص.566

  معلم مخاطب: 
  ها، فيزيک عملي تمرينكلمات كليدي: 

مندان به شركت در المپيادهاي فيزيک و نجوم و همچنين معلمان فيزيک و هوافضا مخاطبان اين كتاب  عالقه معرفي كتاب:
كرده  مطرحها را به صورت خودآموز و به نوعي ساده  هستند. اين كتاب پاسخ تشريحي كتاب مکانيک مداري است كه پاسخ

 است. ها و مراكز نجومي را گرد آورده شده در دانشگاه هاي مختلف ارائه است. اين مجموعه پاسخ

 

. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. آشنايي با مكانيک: تشريح كامل مسائل. غالمي، صمد. 521
  9789648547511: شابک وزيري. ص.476 .1397

  معلم مخاطب: 
  ها فيزيک عملي، تمرينكلمات كليدي: 

مند به شركت در المپياد فيزيک و نجوم.  آموزان عالقه كتاب حاضر منبعي است براي معلمان فيزيک و دانش معرفي كتاب:
است. « آشنايي با مکانيک»ترين ويژگي آن است. متن كتاب حل كامالً تشريحي مسائل كتاب  كتاب خودآموز است و اين مهم

 تر شود. اند تا امکان درک مسئله براي خواننده راحت با چند روش حل ارائه شدهمسائل 

 

رمز : تهران. صمد غالمي، ليال صفرپور هاي موازي، سفري به آفرينش ابعاد باالتر و آينده كيهان. جهان. كاكو، ميچو. 522
  9789648547382: شابک وزيري. ص.398 .1397. )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(

  معلممخاطب: 
  شناسي، آفرينش جهانكلمات كليدي: 

كند. كتاب  شناسي عالم را به عنوان يک مجموعه بررسي و زمان پيدايش و سرنوشت آن را روشن مي علم كيهان معرفي كتاب:
نوين فيزيک نظري، هاي  شناسي در چند سال اخير، بر اساس شواهد و پيشرفت هاي تکاملي كيهان حاضر دربارۀ پيشرفت

شناسي، نظرية پيدايش   گرفته در مراحل نخست كيهان هاي صورت اي از پيشرفت كند. بررسي عالم و خالصه صحبت مي
بندان بزرگ و تصور فعلي دانشمندان از چگونگي عالم، از جمله مباحث اصلي  هاي چندگانه و عالم ما به طور خاص، يخ عالم

 كتاب هستند.
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: تهران. زهره جعفري، جميل ابريشمي هاي علمي به سؤاالت غيرمنطقي(. )پاسخ: شد اگر؟ چه مي. راندالمونرو، . 523
  9786009855438: شابک رقعي. ص.419 .1396. پنگوئن

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها و پاسخ علوم، پرسشكلمات كليدي: 
هاي دقيق و منطقي داد. نويسندۀ اين كتاب  هاي علمي پاسخ قدرت خالقيت الزم نيست به سؤالبراي پرورش  معرفي كتاب:

دهد. او مفاهيم علمي را با چند كلمه و تصوير گرافيکي به  ظاهر ساده و كميک مي هاي به به سؤاالت ظاهراً عجيب علمي پاسخ
 د.شو ها مشاهده مي نوعي خالقيت در پاسخ مخاطب معرفي كرده است. به

 

رمز )وابسته به شركت : تهران. صمد غالمي، مريم كشاورزي شيرازي دنياهاي يخي منظومه شمسي.. داسچ، پت. 524
  9789648547542: شابک وزيري. ص.234 .1397. منظومه انديشه خالقي(

  معلممخاطب: 
  منظومه شمسي، نجومكلمات كليدي: 

ها در منظومة  شناسي، اطالعاتي دربارۀ پراكندگي يخ شمسي و پيشرفت ستارهكاوشگر گاليله، از بررسي منظومة  معرفي كتاب:
كند و  شناس، و نقش و اهميت يخ را در منظومة شمسي بازگو مي است. اين كتاب، خبرگان برجستة سياره دست داده شمسي به

زدۀ  انداز يخ اي اتمسفر شد، چشمپاسخ در اين حوزه پاسخ دهد؛ سؤاالتي مثل اينکه چگونه زمين دار كوشد به سؤاالت بي مي
 دارها چه هستند. ها هستندمن، و دنباله مريخ چيست، قمرهاي يخي منظومة شمسي كدام

 

رمز )وابسته به : تهران. صمد غالمي راهنماي دانشجويي استفاده از رياضيات در نجوم.. فليش، دانيل/ كريژنو، جوليا. 525
  9789648547337: شابک وزيري. ص.392 .1397. شركت منظومه انديشه خالقي(

  معلممخاطب: 
  رياضيات، راهنماي آموزشي، نجومكلمات كليدي: 

كار بردن مقدمات رياضيات موردنياز رشتة نجوم هدف اصلي اين كتاب است. البته كتاب  ياددادن، فهماندن و به معرفي كتاب:
موضوعاتي از نجوم را كه به فهم و درک روابط مهم رياضي نياز دارند كند، بلکه تنها زمينة فهم  مقدمات علم نجوم را عرضه نمي

توان هر فصل را به تناسب نياز مطالعه كرد. متن كتاب به صورت  بندي كتاب مطرح نيست و مي كند. ترتيب فصل فراهم مي
است. كتاب براي  ههايي براي بررسي ميزان يادگيري خوانندگان مطرح شد الي مطالب اصلي، تمرين تشريح است و البه

 مند به شركت در المپياد نجوم مفيد است. آموزان عالقه دانش

 

رمز )وابسته به شركت : تهران. كامبيز خالقي راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان )نقشه آسمان(.. گيلمور، كي.جس. 526
  9789648547719: شابک رحلي. ص.142 .1397. منظومه انديشه خالقي(

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  نجوم، نقشه، راهنماي آموزشيكلمات كليدي: 
هاي مورد عالقة منجمان است. اين كتاب  ترين رشته امروزه ثبت تصويرهاي اجرام اعماق آسماني يکي از محبوب معرفي كتاب:

شده را آورده است.  هاي فلکي مطرح صورت هاي نقشة هاي فلکي و سپس فهرست شمارۀ صفحه اي از صورت در ابتدا تاريخچه
هاي رؤيت هر جرم، نشانة اختصاري آن، ابعاد و نوع جرم، نام فارسي آن، توضيح مختصري دربارۀ صورت فلکي،  بهترين ماه

 هاي جغرافيايي و جدولي شامل مشخصات جرم نيز از ديگر محتويات كتاب هستند. عرض
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 .1396. آوند دانش: تهران. حسين سليماني ساخت ربات.: كودكان و نوجوانانداميز براي . كوم، گوردون مک. 527

  9786008668268: شابک رقعي. ص.118
  آموز دانشمخاطب: 

 دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  اختراعات علمي، پروژه علمي، علم رايانهكلمات كليدي: 
گيرد. براي ساخت ربات بايد چگونگي  هاي زيادي را دربرمي مهارتساخت ربات فقط يک مهارت نيست، بلکه معرفي كتاب: 

استفاده از ابزارها را آموخت، با قطعات موجود يا مواد خام چيزهاي جديد ساخت و مفاهيم پاية الکتريسيته را در موتورها و 
س ربات، موش ربات و ربات تواند بر هاي كتاب حاضر مي ها و انجام فعاليت كليدها به كاربرد. مخاطب با همراهي تمرين

 شده بسازد. هک

 

صمد غالمي، نازيال  .2007-2014هاي المپيادهاي جهاني نجوم و اخترفيزيک  سؤاالت و پاسخ. سول، آنيکت. 528
  9789648547566: شابک وزيري. ص.382 .1397. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. شهماري

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها ها، تمرين المپياد، نجوم، آزمونكلمات كليدي: 
است. اين كتاب شامل مسائلي از تمامي  آغاز شده 2007المللي نجوم و اخترفيزيک در سال  المپياد بين معرفي كتاب:

است مسائل با روشي همراه با آموزش ارائه شوند و بر  هاي گذشته است. كوشش شده در سال IOAAهاي برگزارشدۀ  آزمون
ها  است و پاسخ شده نيز در انتهاي كتاب ضميمه IOAAنامة فعلي  بندي شوند. درس اساس مفاهيم و سطح دشواري طبقه

 شوند. هايي غير از حساب ديفرانسيل و انتگرال را شامل مي روش

 

. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. صمد غالمي نظريه و مسائل نجوم.: شومز. استيسيپالن، . 529
  9789648547597: شابک وزيري. ص.306 .1397

  معلممخاطب: 
  نجومكلمات كليدي: 

الزم براي  شود. بخش اول شامل محتواي شناسي محسوب مي اين كتاب راهنماي مفاهيم كليدي در ستاره معرفي كتاب:
وار و اقمار  ها، سيارات خاكي، سيارات مشتري هاي نجومي است. حقايق فيزيکي، آسمان و تلسکوپ دركي حداقلي از پديده

هاي  مانده شناسي و باقي ها، كيهان ها و خوشه ستاره، كهکشان سيارات، ستارگان رشتة اصلي و خورشيد، تکامل شبه ها، خرده آن
 ها مطالبي آورده است. كه كتاب دربارۀ آن اي موضوعاتي هستند ستاره

 

: تهران. پايه يازدهم رياضي )دوره دوم متوسطه( 2كتاب كار فيزيک : كتاب كار. پيماني، علي/ منوچهري، هديه. 530
  9786004501965: شابک رحلي. ص.164 .1396. كاگو

  آموز دانشمخاطب: 
  رياضي ـ فيزيک يازدهمپايه تحصيلي: 

  ها، فيزيک ها، آزمون تمرينكلمات كليدي: 
هاي هر درس  است. تمرين هاي مرتبط با درس فيزيک پاية يازدهم تأليف شده اين كتاب به منظور ارائة تمرين معرفي كتاب:

اند و انواع  شده هفتة آموزشي چيده 27ها در  اند. درس بر اساس كتاب درسي و ترتيب و توالي علمي مباحث تدوين شده
اي از مطالب آن فصل و  اند. در پايان هر فصل، تمرين هاي دوره كردن جاي خالي در آن آمده ها از جمله تشريحي و كامل مرينت

 اند. شده پس از آن نيز آزموني تستي با سؤاالت منبع دار گنجانده



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 137  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. شركت منظومه انديشه خالقي( رمز )وابسته به: تهران. صمد غالمي شناسي به زبان ساده. كيهان. الرسن، كريستين. 531
  9789648547269: شابک وزيري. ص.222 .1397

  آموز/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  علم نجوم، نجوم، تاريخ علمكلمات كليدي: 
كوشد بدون  كتاب مي هاي علم روز دنياست. اين ترين بخش اي از علم نجوم و از جذاب شناسي شاخه علم كيهان معرفي كتاب:

اي گذرا از اين علم و  هاي مختلف علم، تاريخچه شناسي را بررسي كند و شاخه نياز به مباحث پيچيدۀ فيزيک و شيمي، كيهان
تکامل جهان را به زبان ساده توضيح دهد. نويسنده كوشيده است به مخاطب كمک كند دريابد چطور ذهن انسان پاسخي براي 

 جهان از كجا آمده و به كجا خواهد رفت.: است؛ از جمله اين سؤال كه ين سؤاالت پيدا كردهتر ترين و اساسي كهن

 

رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه : تهران. صمد غالمي، رها حيدري ماده تاريک در عالم.. ساندرز، روبرت.اچ. 532
  9789648547313: شابک وزيري. ص.234 .1397. خالقي(

  دانشجومعلمانمخاطب: 
  نجوم، تاريخ علمكلمات كليدي: 

آيد. در اين كتاب، موضوع  شناسي به حساب مي ماده، انرژي و جرم تاريک از مباحث داغ و جذاب شاخة كيهان معرفي كتاب:
ت با است، اما اميد اس شده است. هرچند ساختار بخش زيادي از مواد سازندۀ عالم شناخته مادۀ تاريک در عالم بررسي شده

هايي از كهکشان  اي و گاهي در بخش ستاره اي و شبه هاي جديدي از اين مواد در ساختارهاي ستاره افزايش توان رصدي، گونه
 كند. هاي محتمل اين ماده را بررسي مي يافت شود. اين كتاب، ضمن بررسي و شناسايي مقدار مادۀ موجود در عالم، گونه

 

رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه : تهران. دار صمد غالمي، زينب كوپايه شناسي. بر كيهاناي  مقدمه. رايدن، باربارا. 533
  9789648547573: شابک وزيري. ص.276 .1397. خالقي(

  معلممخاطب: 
  نجوم، فيزيکكلمات كليدي: 

است نمادگذاري اوليه،  كيهان شناسي بررسي جهان يا كيهان به عنوان يک مجموعه است. كتاب حاضر كوشيده معرفي كتاب:
مندان شركت در  هاي ابتدايي كتاب براي عالقه شناسي ارائه دهد و مقدمات را بگويد. فصل كاران كيهان واضح و روشني براي تازه

هاي تک و چند  هاي بعد با موضوعاتي مثل نيوتن در تقابل با اينشتين، ديناميک كيهان، جهان المپياد نجوم مفيد است. فصل
اي و جهان اوليه، تورم و  شناسي، مادۀ تاريک، زمينة ريز موج كيهاني، سنتز هسته گيري پارامترهاي كيهان ي، اندازها مؤلفه

 اند. ه شد گيري ساختار ارائه جهان بسيار اوليه، و شکل

 

 ص.486 .1397. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. مكانيک سماوي. غالمي، صمد/ خالقي، كامبيز. 534

  9789648547238: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  نجوم، آسمان، رياضياتكلمات كليدي: 

است. نويسنده كوشيده است رياضيات سادۀ مورد  شناسي تأليف شده مندان به علم ستاره كتاب حاضر براي عالقه معرفي كتاب:
طور خودآموز آن را فراگيرد. مباحثي كه در كتاب  كند كه مخاطب بتواند به اي عرضه گونه نياز مخاطب اين شاخه را به

هاي عددي، مقاطع مخروطي، صفحه و مثلثات كروي، مختصات هندسي در سه بعد، ميدان  روش: اند از اند، عبارت شده بررسي
ه شناسي  ، محاسبة يک تقويم نجومي، ستاراي، دو جسم در دو بعد گرانشي و پتانسيل، كرۀ سماوي، زمان، حركات سياره

 هاي دوتايي. عکاسي، محاسبة عناصر مداري، نظرية اختالل عام و ستاره



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 138  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 ص.442 .1397. رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي(: تهران. صمد غالمي منشأ سيارات.. ولفسان، ميشل. 535

  9789648547221: شابک وزيري.
  معلممخاطب: 

  علم نجوم، نجوم، سياراتكلمات كليدي: 
اي مثل زمين همواره ذهن  دانستن مبدأ تشکيل سيارات در عالم و چگونگي پيدايش حيات روي سياره معرفي كتاب:

هاي اين حوزه، موضوع را از ديدگاه  دانشمندان را به خود مشغول كرده است. اين كتاب عالوه بر سير تاريخي و تحولي نظريه
است. اما در ساختار كلي، مخاطب  هاي فيزيکي پيشرفته استفاده شده كند. براي فهم بهتر موضوع، از فرمول ررسي ميفيزيکي ب

هاي منظومة شمسي و هر كدام از اجرام آسماني، اعم از  يابد. ويژگي عام و غيرمتخصص نيز به شناخت منشأ سيارات دست مي
 اند. ب به دقت ذكر شدهها در اين كتا سنگ ها و شهاب ها، ستاره سياره

 

. شركت انتشارات فني ايران: تهران. فاطمه باغستاني هاي خورشيدي. خانه: زيست همگام با محيط. هارديمن، رابين. 536
  9789643897642: شابک وزيري. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  محيط زيستكلمات كليدي: 
است. محتواي كتاب به چگونگي  ترين منبع انرژي، يعني انرژي خورشيدي، معرفي شده در اين كتاب بزرگ كتاب:معرفي 

است. تصويرهاي كتاب نيز به توضيح  گيري از نور و گرماي خورشيد به عنوان سوخت جايگزين در جهان امروز پرداخته بهره
 كنند. رون از خانه و آيندۀ انرژي خورشيدي كمک ميهاي خورشيدي، برق خورشيدي بي ها و سامانه مفاهيم سلول

 

. شركت انتشارات فني ايران: تهران. بهرام معلمي خودروهاي هيبريدي و برقي.: زيست همگام با محيط. هانتر، نيک. 537
  9789643897659: شابک وزيري. ص.32 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ونقل شهري، محيط زيست حملكلمات كليدي: 
كنند، اما خودروهاي هيبريدي كه در آينده خودروهاي  خودروهاي معمولي امروزي با نيروي بنزين حركت مي معرفي كتاب:

ز معمولي خواهند بود، با تركيبي از نيروي برق و بنزين كار خواهند كرد؛ البته در واقع برقي خواهند بود. اين خودروها سب
كند، دربارۀ مصرف  ها معرفي مي شوند. كتاب حاضر انواع خودروهاي هيبريدي را به همراه چگونگي كاركرد آن ناميده مي
اي  شمارد. در نهايت آينده ها و ايرادهايشان را نيز بر مي گويد و البته عيب اكسيد كربن هوا مي ها و تأثيرشان بر دي سوخت آن

 كشد. ر مينويدبخش از رانندگي را به تصوي

 

 ص.88 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهران. نيما سالميان جويي انرژي. كار ساده براي صرفه 30. گروه زمين. 538

  9786004770125: شابک وزيري.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  محيط زيستكلمات كليدي: 

كردن، سردكردن و روشنايي، به صرف انرژي نياز دارد. مصرف هر نوع انرژي هم بر  گرمانجام هر كاري مثل  معرفي كتاب:
توان مصرف انرژي را  ها مي شود كه با انجام آن اي آشنا مي گذارد. در اين كتاب، مخاطب با اقدامات ساده محيط زيست تأثير مي

سازي  توان به حفظ منابع طبيعي و سالم رف انرژي ميجويي در مص كاهش داد و در عين حال هزينة انرژي را كم كرد. با صرفه
مصرف از پيشنهادهاي اين كتاب  هاي كم ها و استفاده از المپ بندي كانال بندي، تنظيم دما، آب محيط زيست كمک كرد. عايق

 هستند.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 139  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 قرآن

 

هاي بدن انسان  تحقيقي پيرامون شگفتي: انسان آفرينش. داد/ ريگي كوته، محمد/ رئيسي، سلمان  زهي، فاروق اهلل. 539
  9786008239376: شابک رقعي. ص.244 .1397. پرنيان انديش: تهران. در قرآن

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، آفرينش، انسان جنبهكلمات كليدي: 

آفرينش انسان از تشکيل نطفه تا انگيز است و ارزش و اهميت بسيار دارد. در اين كتاب اسرار  بدن انسان شگفت معرفي كتاب:
هاي اعضاي ظاهري و بيروني بدن از گوش و چشم و بيني تا  اند. اسرار و شگفتي تولد طفل و بلوغ و مرگ، معرفي و مطرح شده

پوست و تنفس و انگشتان، و اسرار اعضاي باطني و دروني بدن، شگفتي قرآن براي پيشگيري از بيماري اعضاي بدن، و در 
اند. براي تمام موارد آيات  و از لحاظ پزشکي و قرآني بررسي شده  کارهاي قرآن براي درمان اعضاي بدن مطرح شدهنهايت راه

 است. شده قرآني مثال زده

 

: تهران. سي قرآن كريم  آموزش حفظ جز. اداره كل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش. 540
  9786003902619: شابک جيبي. ص.64 .1397. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت

  آموز دانشمخاطب: 
  دهمپايه تحصيلي: 

  حفظ قرآن، قرآنكلمات كليدي: 
ام قرآن كريم است. در ابتداي كتاب ابتدا چند نکتة مهم در زمينة حفظ  هاي جزو سي كتاب حاضر شامل سوره معرفي كتاب:

اند. در پايين هر صفحه  شده، در سه مرحله آمده بندي تعيين اساس برنامة زمانها بر  قرآن كريم مطرح شده است و سپس سوره
است. مخاطب امکان دارد فايل صوتي قرائت آيات را نيز از طريق باركدخوان  مدت و بلندمدت آن روز ذكر شده برنامة مرور ميان

 دريافت كند و گوش دهد.

 

: شابک وزيري. ص.224 .1397. آواي نور: تهران. آموزشي قرآن كريمالگوي . حميدرضا عليزاده، مژده/ علوي، سيد. 541
9786003093461  

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، اسالم، معلمان جنبهكلمات كليدي: 

است. اهداف آموزشي از  شده و اين كتاب به پنج عنصر اول آن پرداخته نظام آموزش از شش عنصر اصلي تشکيل معرفي كتاب:
هاي آموزشي  در دو بخش اهداف غايي و اهداف كلي، معيارهاي انتخاب محتواي آموزشي، بررسي روشمنظر قرآن كريم 

دهنده از منظر قرآن كريم موضوعات مطرح شده در  هاي آموزش هاي آموزشي و ويژگي ترين مالک مستقيم و غيرمستقيم، مهم
 اين كتاب هستند.

 

آموزش تجويد و : 1حق تالوت: حق تالوت. وزارت آموزش و پرورش اداره كل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشي. 542
  9786003901759: شابک وزيري. ص.96 .1397. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. مفاهيم

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  قرآن، راهنماي آموزشي، تجويدكلمات كليدي: 
درصد كتاب را شامل  60، عالوه بر مباحث موردنياز تجويدي كه حدود «حق تالوت»چهارجلدي مجموعة  معرفي كتاب:

شود، بخشي از محتواي هر درس و زمان آموزش را به تدريس مباحث مهمي مثل مفاهيم قرآن، تالوت تقليدي، حفظ قرآن،  مي
و اهداف آموزش عمومي قرآن متناسب با   آداب تالوت، احاديث مربوط به قرآن و شيوۀ نگارش مخصوص قرآن اختصاص داده

هاي تمام  سند تحول بنيادين را در خود جاي داده است. اولين جلد به مباحث ترتيل و مفاهيم، آشنايي با محل تلفظ و ويژگي
 حروف الفباي عربي اختصاص دارد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 140  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

آموزش تجويد و : 2حق تالوت: حق تالوت. اداره كل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش. 543
  9786003901841: شابک وزيري. ص.80 .1397. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. مفاهيم

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  قرآن، راهنماي آموزشي، تجويدكلمات كليدي: 
درصد كتاب را شامل  60موردنياز تجويدي كه حدود  ، عالوه بر مباحث«حق تالوت»مجموعة چهارجلدي  معرفي كتاب:

شود، بخشي از محتواي هر درس و زمان آموزش را به تدريس مباحث مهمي مثل مفاهيم قرآن، تالوت تقليدي، حفظ قرآن،  مي
ا و اهداف آموزش عمومي قرآن متناسب ب  آداب تالوت، احاديث مربوط به قرآن و شيوۀ نکارش مخصوص قرآن اختصاص داده

سند تحول بنيادين را در خود جاي داده است. دومين جلد به مباحث تجويد و مفاهيم و معرفي مخارج و صفات حروف 
 است. 4اختصاص دارد و منبع آموزشي سطح 

 

آموزش تجويد و : 3حق تالوت: حق تالوت. اداره كل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش. 544
  9786003901889: شابک وزيري. ص.92 .1397. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. مفاهيم

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  قرآن، تجويد، راهنماي آموزشيكلمات كليدي: 
كتاب را شامل درصد  60، عالوه بر مباحث موردنياز تجويدي كه حدود «حق تالوت»مجموعة چهارجلدي  معرفي كتاب:

شود، بخشي از محتواي هر درس و زمان آموزش را به تدريس مباحث مهمي مثل مفاهيم قرآن، تالوت تقليدي، حفظ قرآن،  مي
و اهداف آموزش عمومي قرآن متناسب با   آداب تالوت، احاديث مربوط به قرآن و شيوۀ نکارش مخصوص قرآن اختصاص داده

 5داده است. سومين جلد به مباحث تجويد و مفاهيم اختصاص دارد و منبع آموزشي سطح سند تحول بنيادين را در خود جاي 
 است.

 

آموزش تجويد و : 4حق تالوت: حق تالوت. اداره كل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش. 545
  9786003902374: شابک وزيري. ص.104 .1397. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. مفاهيم

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  قرآن، تجويد، راهنماي آموزشيكلمات كليدي: 
درصد كتاب را شامل  60، عالوه بر مباحث موردنياز تجويدي كه حدود «حق تالوت»مجموعة چهارجلدي  معرفي كتاب:

به تدريس مباحث مهمي مثل مفاهيم قرآن، تالوت تقليدي، حفظ قرآن، شود، بخشي از محتواي هر درس و زمان آموزش را  مي
و اهداف آموزش عمومي قرآن متناسب با   آداب تالوت، احاديث مربوط به قرآن و شيوۀ نگارش مخصوص قرآن اختصاص داده

منبع آموزشي سطح سند تحول بنيادين را در خود جاي داده است.چهارمين جلد به مباحث تجويد و مفاهيم اختصاص دارد و 
 است. 6

 

آموزش قواعد روخواني و روانخواني قرآن كريم همراه با تمرينات : النور قرين. فرد، محمد ايزدي، فهيمه/ رمضاني. 546
  9789645424990: شابک وزيري. ص.176 .1396. اسوه: تهران. ويژه و كاربردي

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  آموزش قرآن، خواندن، آموزش زبان عربيكلمات كليدي: 
فراگيري قرآن كريم، به عنوان كتاب راهنماي اصول انسانيت، براي هر مسلماني واجب است. كتاب حاضر به  معرفي كتاب:

ب براي تمامي هاي متعدد كتا ها وتمرين هايي ساده از ابتداي الفباي قرآني است.مثال منظور آموزش روخواني قرآن، شامل درس
 است. المصحف )به خط عثمان طه( در آن به كار رفته اند و روش كتابت رسم هاي سني فراهم شده دوره
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 مرجع

 

. آواي نور: تهران. فرهنگ توصيفي تكنولوژي آموزشي )انگليسي به فارسي(. نوروزي، داريوش/ واليتي، الهه. 547
  9786003093485: شابک وزيري. ص.440 .1397

  معلممخاطب: 
  ها، تکنولوژي آموزشي نامه واژهكلمات كليدي: 

است. فرهنگ توصيفي حاضر مفاهيم  مفاهيم تکنولوژي آموزشي در ده سال اخير تغييرات بسيار عميقي داشته معرفي كتاب:
هاي اين فرهنگ به  ت. مفاهيم و لغتاس اين رشته را از طريق تجهيزات كامپيوتري امروزي با مفاهيم امروزي آن تطبيق داده

 است. ها به فارسي آمده ن زبان انگليسي هستند و تعريف و شرح آ

 

ش، -س: فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد هفدهم: فرهنگنامه كودكان و نوجوانان. شوراي كتاب كودک. 548
 ص.274 .1396. كودكان و نوجوانان نامه شركت تهيه و نشر فرهنگ: تهران. سيوطي، شابيزک، شيمي فيزيک-سورنا

  9789646356177: شابک رحلي.
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  دانشنامه، ادبيات كودک و نوجوان، ادبيات فارسيكلمات كليدي: 

فرهنگنامه به زبان فارسي همراه با است. اين  "فرهنگنامة كودكان و نوجوانان"كتاب حاضر جلد هفدهم از  معرفي كتاب:
هاي  مدخل ٔ  ازجمله سورنا و سيوطي و همه« س»هايي از حرف  است. جلد هفدهم اين دانشنامه مَدخل  تصاوير، تأليف شده

نقشه  18تصوير،  402مدخل ارجاعي،  48مقاله،  269فيزيک را دربردارد. اين جلد شامل - مانند شابيزک و شيمي« ش»حرف 
 جدول و نمودار است. 25و 

  مهارت
 

 های زندگ

 

. طلي پروين كنند. آور مي روش برخورد با افرادي كه زندگي شما را عذاب 10: هاي سمي آدم. گالس، ليليان. 549
  9786008688419: شابک رقعي. ص.352 .1397. آرايان: تهران

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي هاي ارتباطي، خودآموزها، خودسازي، روان ارتباط، مهارتكلمات كليدي: 
كنند. كتاب حاضر  را نيز نابود مي شان، گاه زندگي اطرافيان هميشه افرادي هستند كه به خاطر رفتارهاي سمي معرفي كتاب:

هاي الزم  هاي دردسرساز را بشناسد و تهديدهاي سمي را متوجه شود. سپس تکنيک كند انواع اين آدم به مخاطب كمک مي
كند خود را بسازد تا  دهد. در نهايت به مخاطب كمک مي ها و تعامل بهتر، ارائه مي براي مديريت اين افراد، به منظور كنترل آن

 و نقشي سمي در زندگي ديگران ايفا نکند.ا

 

مؤسسه فرهنگي آرمان رشد/ ابر و : تهران. آبادي عطيه كارگر دولت عادت مثبت(. 50آرامش درون ). چپمن، مايکل. 550
  9786009870752: شابک رقعي. ص.100 .1397. باد

  معلممخاطب: 
  شناسي هاي انسان، روان عادتكلمات كليدي: 

هايي مجهز كند كه  كوشد مخاطب را به عادت براي موفق شدن بايد احساسات را مديريت كرد. اثر حاضر مي معرفي كتاب:
درستي، ذهني،  ها و اهداف تن هايي براي رسيدن به اهدافش پيدا كند. عادت بتواند از پس افکار نامطلوب برآيد و فرصت

است.  ها پرداخته فته از جمله مواردي هستند كه كتاب به آنهاي تغيير برانگيز و پيشر احساسي، سبک زندگي، شخصي و عادت
 هايش را دربارۀ هر عادت مثبت، در چند جملة خالصه آورده است. نويسنده، توصيه
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: شابک وزيري. ص.216 .1397. آواي نور: تهران. اصول و فنون همسريابي دختران. مهدي حسيني بيرجندي، سيد. 551
9786003093744  

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي اجتماعي ازدواج، مهارتكلمات كليدي: 
شناسان مناسب است. عالوه بر آن، دختران و زنان مجرد نيز جامعة  كتاب حاضر براي مشاوان خانواده و روان معرفي كتاب:

همسريابي دختران، جذابيت، عوامل اصول مشاوره در : شوند. كتاب شامل مباحث مفصلي است از جمله هدف آن محسوب مي
هاي مجازي و  ها و نقش رسانه هاي دختران، نقش طنز در همسر يابي، كاربرد رسانه هاي همسريابي، عرضة جاذبه دفع، عرصه

 حقيقي در اين باره، و همسريابي در رابطه با سن يا امور فرهنگي، و خطاهاي همسريابي.

 

حميدرضا قبادي، ليال  يابي سيستمي و طراحي اقدامات اهرمي. عارضه: 1سيستميالگوهاي . كيم، دانيل.اچ. 552
  9786008693482: شابک رقعي. ص.152 .1397. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. كردگاري

  معلم مخاطب: 
  گيري، تفکر تصميمكلمات كليدي: 

اند، اين  در ساختارها و وجود مشکالت مشابه پي بردهها به الگوهاي ثابت رفتاري  محققان با بررسي سازمان معرفي كتاب:
ها مشخص  گيري و نتايج آن هاي متداول تصميم اند. با مطالعه الگوها برخي از روش الگوها به الگوهاي سيستمي معروف شده

جي اهداف، الگوي ها را به كار گرفت. الگوي تغيير تدري حل دهنده را شناسايي و موثرترين راه توان ساختار تشکيل شده و مي
هاي موفقيت، الگوي انتقال فشار، اعتياد سازماني و الگوي تراژدي منابع مشترک  گذاري پايين، الگوي محدوديت رشد و سرمايه

 كند. ها اشاره مي از جمله الگوهايي است كه نويسنده به آن

 

: تهران. يحيي برخوردار سيد برداريد.هاي خود  ها را از روي قابليت سرپوش: بدون محدوديت. سي مکسول، جان. 553
  9786008688532: شابک رقعي. ص.432 .1397. آرايان

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي موفقيت، خودسازي، روانكلمات كليدي: 
يابد. نويسندۀ  هايي شگرف دست مي قابلتهايش را وسعت ببخشد، به  اگر انسان آگاهي خود را باال ببرد و توانايي معرفي كتاب:

جا بايد  اي باشد كه از آن آموزد در پي يافتن نقطه كوشد به مخاطب دربارۀ خودش آگاهي دهد. به او مي اين كتاب ابتدا مي
فرد هاي داشتة هر  هايش را بيشتر بشناسد. سپس دربارۀ توانايي و كشف قابليت نقطة تمركز خود را تغيير دهد تا توانمندي

 كند تا مخاطب را به موفقيت رهنمون شود. ها راهنمايي مي كند. پس از آن دربارۀ انتخاب صحبت مي

 

. آرايان: تهران. فهيمه فتحي خواهيد تا به آن برسيد. بايد بدانيد چه مي: بنويس تا اتفاق بيفتد. آن كالوسر، هنريت. 554
  9786008688594: شابک رقعي. ص.256 .1397

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي ريزي، روان برنامهكلمات كليدي: 
خواهيم، انديشيدن به آن است. نويسندۀ اين كتاب معتقد است نوشتن  بهترين كار براي رسيدن به آنچه مي معرفي كتاب:

دهد چگونه هدف خود را تعيين  مخاطب توضيح ميهاست. از اين رو، در اين كتاب به  آرزوها اولين گام در برآورده ساختن آن
ها و احساس دروني خود را بنويسد، آرزوهايش را فهرست كند، بر نتيجه  كند، براي خودش صندوق پيشنهاد بسازد، ترس

 خواهد برسد. ها را مهار كند تا به آنچه مي متمركز شود، وقايع روزمره را بنويسد و در نهايت شکست
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 .1396. آرايان: تهران. صميمي پرنديس پور هاي زندگي روزمره. هنر مهاركردن عادت: بهتر از قبل. گرچنروبين، . 555
  9786008688389: شابک رقعي. ص.460

  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي تحولي ها، روان عادتكلمات كليدي: 
هاست. البته عادت  زندگي روزمره نقش پررنگي دارند. اين كتاب به دنبال راهي براي تغيير عادتها در  عادت معرفي كتاب:

ها ممکن است. نويسنده در ابتدا به موضوع آگاهي از خويشتن  آموزد تغيير عادت كند، بلکه به مخاطب مي خاصي را تحميل نمي
ها و پس از آن بهترين زمان شروع تغيير  اصلي عادت هاي خويش را بهتر بشناسد. سپس محور پردازد تا مخاطب عادت مي

 گويد. ها مي كردن از آن ها و چگونگي امتناع هاي بعد هم دربارۀ يافتن خواسته شود. در فصل عادت را يادآور مي

 

: تهران. مرجان ايزدي شده براي رسيدن به اهداف بزرگ. روشي اثبات: بهترين سال زندگي تو. هاردي، دارن. 556
  9786008688525: شابک رقعي. ص.336 .1397. آرايان

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي، مهارت رهبري موفقيت، روانكلمات كليدي: 
ها را  هايشان عميق و هوشمندانه بينديشند و راه مناسب رسيدن به آن بعضي افراد دوست دارند دربارۀ خواسته معرفي كتاب:

هايش برسد. دربارۀ هر  تواند به خواسته بيابند. نويسندۀ كتاب حاضر كوشيده است در هشت گام به مخاطب بياموزد چگونه مي
هاي سيستم  اند. در انتها نيز فرم اي تدوين شده ها در برنامه هاي مربوط به آن گام در كتاب توضيحاتي داده شده و سپس تمرين

اش را  ها، رسيدن به خواسته اند تا مخاطب با تکميل آن ماهه، ارائه شده گي، ماهانه و سهصورت هفت مديريت دستاوردها، به
 تمرين كند.

 

. پور محله كريم بابايي، حسن صادقي، سولماز عباس آوري در نوجوانان راهنماي استقامت. تاب. فلدمن، كارن باروخ. 557
  9786003093904: شابک وزيري. ص.132 .1397. آواي نور: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي نوجوان، موفقيت، تمرين روانكلمات كليدي: 
شود. اين كتاب  هاي رشد محسوب مي ترين مرحله براي نوجوانان، تعيين هدف و دستيابي به آن از مهم معرفي كتاب:

كوشد راهنمايي از استقامت ارائه دهد. روشي براي تفکر به  كند و مي عنوان ميهاي رشد و موفقيت  استقامت را يکي از راه
گيري، رهنمودهايي براي تبديل استقامت به عادت روزانه و مديريت استرس از جمله موارد كتاب هستند. مفهوم  منظور هدف

هايي عملي آموزش  ها و فعاليت با تمريناستقامت، ايجاد نگرش استقامتي، توسعة رفتار استقامتي و غلبه بر موانع استقامت، 
 اند. داده شده

 

صدف  تان و حتي دنيا را متحول كند. كارهاي كوچكي كه شايد زندگي: تختت را مرتب كن. اچ مک ريون، ويليام. 558
  9786008237631: شابک رقعي. ص.96 .1397. آموخته: اصفهان. زاده حکيمي

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  راه و روش، شيوۀ زندگيكلمات كليدي: 
ها اصل را كه در  ۀ اين كتاب ده شوند. نويسند مي بعضي كارهاي خيلي كوچک مقدمات كارهاي خيلي بزرگ معرفي كتاب:

خود و  شدن گذارد، به اين خاطر كه عقيده دارد اين اصول به بهتر است، با ديگران به اشتراک مي هاي دريانوردي آموخته دوره
است،  هايي كه او متحمل شده ها و سختي اند. داستان واقعي زندگي نويسنده و فراز و نشيب جهان پيرامونش كمک كرده

 بخش زندگي خواهند بود. الهام
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: شابک رقعي. ص.300 .1397. سازوكار: تهران. جواد فرشچي، ريحانه ايزدي محمد تربيت سالم در خانه.. نلسن، جين. 559
9786007325407  

  معلممخاطب: 
  كودكان، انضباط، آموزش خانوادهكلمات كليدي: 

گير دارند، حس  هايي كه والدين و معلمان آسان كننده دارند يا بچه گير و كنترل هايي كه والدين بسيارسخت بچه معرفي كتاب:
هاي  آموزند كه فرصت يادگرفتن مهارت را ميپذيري  ها زماني مسئوليت كنند. بچه درستي تجربه نمي پذيري را به مسئوليت

هاي  باشند. كتاب حاضر با ارائة مثال اجتماعي را براي دستيابي به شخصيتي خوب در محيطي مملو از مهرباني و قاطعيت داشته
راي اي ميانه و صحيح ب كند به شيوه ساالن كمک مي واقعي و عادي از زندگي و راه برخورد صحيح در آن شرايط، به بزرگ

 يابند. تربيت فرزندشان دست

 

. سازوكار: تهران. جواد فرشچي، ريحانه ايزدي محمد تربيت سالم در مدرسه.. ، اچ.استيفن نلسن، جين/ الت، لين/ گلن. 560
  9786007325414: شابک رقعي. ص.276 .1397

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  كالس درس، تربيت، انضباطكلمات كليدي: 

شناس تبديل شوند. اين  كند به شهرونداني وظيفه ها را آماده مي اي است كه بچه تربيت سالم در مدرسه برنامه معرفي كتاب:
دهد. در اين  هاي ضروري براي موفقيت را در دستور كار قرار مي هاي مهم زندگي و ادراک برنامه پرورش هوش هيجاني، مهارت

هاي گفتاري،  آموزان مهارت شود تا دانش آموزند تأكيد مي ري را ميهاي ضرو هاي كالسي كه مهارت كتاب بر اهميت نشست
 هاي دموكراتيک را بياموزند. گيري، حل مسئله و شيوه كردن، تصميم كردن، منتقدانه فکر توجه

 

: شابک رقعي. ص.464 .1397. سازوكار: تهران. انسيه مركباتي تربيت سالم نوجوانان.. نلسن، جين. 561
9786007325452  

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  شناسي نوجوان، انضباط آموزش والدين، روانكلمات كليدي: 

هاي خود را در  ترها نياز دارد. در كتاب حاضر، نويسندگان تجربه اي است كه به توجه و درک بزرگ نوجواني دوره معرفي كتاب:
هاي رسيدن فرزندان به بلوغ، سبک فرزند  اند. نشانه كردهها ذكر  مقام مشاور و رهبر كارگاه عملي درک جوانان و تعامل با آن

هاي زندگي، و هر آنچه  گذاري مؤثر با نوجوان، آموزش مهارت پروري، چگونگي واداشتن نوجوانان به پايداري در قولشان، وقت
 براي برخورد بهتر با نوجوانان نياز است، از مطالب اين كتاب هستند.

 

منتظره، استفاده بهينه از  اي غير هديه: تعارض. من، هيالري من، اليزابت/ گيي، شارلين/ فري سيهاميلتون، جک/ . 562
: شابک رقعي. ص.168 .1397. انجمن اوليا و مربيان: تهران. اكبر روحي، شيرين سليمي كشمكش در زندگي و كار.

9789644513268  
  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  هاي رفتاري فردي، مهارت روابط بينكلمات كليدي: 

ها  ها براي تمام افراد مهم است. الزم است ريشة تعارض زندگي از تعارض خالي نيست و مديريت تعارض معرفي كتاب:
فات و هاي عملي الزم براي حل اختال ها اقدام شود. كتاب حاضر مخاطب را با مهارت شناسايي و مرحله به مرحله براي رفع آن

ها و راهکارهاي كاربردي براي  كند. نويسنده ضمن ارائة راه حل تعارضات ناخواسته در بسترهاي فرهنگي و تعاملي آشنا مي
كند. خودآگاهي، گوش كردن،  هاي واقعي متعددي براي هر يک از راهکارهاي مورد نظر معرفي مي برخورد با تعارض، نمونه

 ها پرداخته است. ركت به جلو و وساطت از مواردي هستند كه كتاب به آنتوضيح فرضيات، عذرخواهي و توافق، ح
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. گيتي شهيدي آورد. مكاني كه قانون جذب، روابط هماهنگ را گرد هم مي: جادوي جذب. هيکس، استر و جري. 563
  9786008688464: شابک رقعي. ص.256 .1397. آرايان: تهران

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي مذهبي شناسي، جنبه هاي روان فردي، جنبه روابط بينكلمات كليدي: 
تر از روابط خانوادگي به مخاطب ارائه دهد تا بتوانند زندگي خود را  كتاب حاضر كوشيده است دركي گسترده معرفي كتاب:

هماهنگ كردن خانوادۀ ناهمساز، رسيدن به همة بهبود بخشند. شيوۀ جذب افراد شاد، رابطه با خواهرها و برادرها، چگونگي 
هاي والدين  سال بر فرزند، ويژگي هاي مثبت، خصوصيات همسر كامل، نقش نظارتي بزرگ ها، تهية فهرستي از جنبه خواسته

 كامل، قدرداني، هدف من از زندگي، و ورود به دنياي قدرتمند جذب، از مطالب كتاب هستند.

 

: تهران. مازندراني غالمحسين علي از باورهاي بزرگ نتايج بزرگ بگيريد.: جادوي فكر بزرگ. جوزفشوارتز، ديويد . 564
  9786008688501: شابک رقعي. ص.368 .1397. آرايان

  آموز دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي نفس، موفقيت، روان اعتمادبهكلمات كليدي: 
هايي نيازدارد تا بتواند موفقيت، شادماني و رضايت را طبق  انديشي، به ايده بزرگ انسان براي كسب توانايي معرفي كتاب:

كوشد مخاطب را راهنمايي كند چگونه موفق شود. دربارۀ  دلخواه به دست آورد. كتاب حاضر دربارۀ بزرگ انديشي است و مي
انديش باشيد، خالقانه بينديشيد،  بود كنيد، بزرگها برهانيد، اعتماد را تقويت و ترس را نا خود را از بند بهانه»اينکه چطور 

محيط را مديريت كنيد، دربارۀ مردم درست فکر كنيد، عملگرا باشيد، شکست را به پيروزي تبديل كنيد و مانند رهبران 
 اند. شده در كتاب راهکارهايي عملي پيشنهاد« بينديشيد

 

: شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: . و احساسات اطالعات: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 565
9786220006435  

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکر، اطالعات، احساساتكلمات كليدي: 
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  كه مياي شش جلدي است  كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
كند و  کر وارد ميابزار تفکر است. جلد پنجم اثر اطالعات و احساسات را در جريان تف 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

اند و تصويرها نيز خواننده را  شده بومي هاي مطرح ها و چالش گويد. مثال ها سخن مي از مواردي مثل باورها، تناقض و سرنخ
 ها به يک تسهيلگر آموزشي نياز دارد. كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس همراهي مي

 

: شابک خشتي. ص.98 .1397. پور اصل جليل ندائي: . بحث و مناظره: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 566
9786220006411  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکر، مناظرهكلمات كليدي: 
با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  كوشد اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
ت. هاي الزم براي موقعيت بحث و مناظره اس ابزار تفکر است. جلد سوم شامل مهارت 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

ها به  كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس اند و تصويرها نيز خواننده را همراهي مي شده بومي هاي مطرح ها و چالش مثال
 يک تسهيلگر آموزشي نياز دارد.
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 خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: . تفكر جانبي )خالقيت(: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 567

  9786220006428: شابک
  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکركلمات كليدي: 

كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:
هاي مختلف  كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيتدرس، به  60در قالب 

ها و  شود. مثال ابزار تفکر است. جلد چهارم روي خالقيت و تفکر جانبي متمركز مي 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 
ها به يک  كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس همراهي مياند و تصويرها نيز خواننده را  شده بومي هاي مطرح چالش

 تسهيلگر آموزشي نياز دارد.

 

: شابک خشتي. ص.86 .1397. پور اصل جليل ندائي: . سازماندهي ذهن: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 568
9786220006404  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  مديريت و سازماندهي، انديشه و تفکركلمات كليدي: 
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  اي شش جلدي است كه مي كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:

اي مختلف ه درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
بخشي به ذهن اختصاص  دهي و نظم ابزار تفکر است و جلد دوم به ابزارهاي سازمان 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

سازي و  كردن، تمركز، يکپارچه هاي ديگر، شروع، مرتب تشخيص، تجزيه، مقايسه، انتخاب، يافتن راه: اند از دارد كه عبارت
 گيري. نتيجه

 

: شابک خشتي. ص.94 .1397. پور اصل جليل ندائي: . هواي تازه: جعبه ابزار تفكر. پور اصل، جليل ندائي. 569
9786220006398  

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  انديشه و تفکر، مديريت و سازماندهيكلمات كليدي: 
كوشد با بيان و زباني ساده، به طور عملي و  شش جلدي است كه مياي  كتاب حاضر يکي از مجلدات مجموعه معرفي كتاب:

هاي مختلف  درس، به كودكان و نوجوانان بياموزد چگونه آگاهانه جريان افکار خود را مديريت كنند و در موقعيت 60در قالب 
ها و  است. مثال شده راحيمنظور جلب توجه مخاطب ط ابزار تفکر است. جلد اول به 10متفکران بهتري باشند. هر جلد شامل 

ها به يک  كنند. مخاطب براي يادگيري و تمرين درس اند و تصويرها نيز خواننده را همراهي مي شده بومي هاي مطرح چالش
 گر آموزشي نياز دارد. تسهيل

 

 ص.152 .1397. آواي نور: تهران. سرگل كريمي چگونه ذهنتان را مطابق ميل خود كنترل نمائيد؟.. ويتوز، راگر. 570

  9786003093591: شابک وزيري.
  آموز/ مشاور دانشمخاطب: 

  دوازدهمپايه تحصيلي: 
  شناسي كنترل، روانكلمات كليدي: 

عنوان پزشکي متخصص،  كند كه خود نويسنده، به هاي عملي پيشنهاد مي اي از تمرين كتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:
پيوستگي و اتحاد مجدد انسان با عناصر اولية وجودي، يعني عملکردها و ساز و كارهاي مغز، هم  است. او به منظور به ابداع كرده

رواني برساند. كنترل -هاي دستيابي به كنترل روحي هاي عملي پيشنهاد كرده است تا مخاطب را به راه اي از تمرين مجموعه
نترل كاركردها و افکار ، تمركز ، قدرت اراده، معالجة شناختي، معالجه، ك هاي روان رنجوري، نشانه مغزي دوگانگي مغز، روان

 خوابي از مطالب اين كتاب هستند. شناختي و بي روان
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

زينب  مان شود.  چگونه نگذاريم هيچ چيز باعث ناراحتي: تواند اعصابم را به هم بريزد چيزي نمي. اليس، آلبرت. 571
  9786008688433: شابک رقعي. ص.320 .1397. آرايان: تهران. بيگي حيدر

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  شناسي، كنترل خشم كاردرماني، روانكلمات كليدي: 

(، مخاطب را به شادكامي و رضايت REBTرفتاري) -كوشد براساس يک شيوۀ درمان شناختي كتاب حاضر مي معرفي كتاب:
قيد و شرط ديگران، و پذيرش  ش مطلق و بيخودباوري مطلق، پذير: راهنمايي كند. اين شيوه بر سه فلسفة اصلي تأكيد دارد

هاي خود را به چالش بکشد و  منطقي هاي خود و بي كند ترجيح قيد و شرط. محتواي كتاب مخاطب را تشويق مي زندگي بي
ها مسلط  است تا مخاطب را بر آموخته ايستادگي كند تا بتواند موفق شود. هر فصل از كتاب با تمرين مخصوصي همراه شده

 كند.

 

 ص.208 .1396. گل آذين: تهران. زاده صوفيا محمودي، پروانه فخام دختران جسور.. فاويلي، النا/ كاوالو، فرانچسکا. 572

  9786006414959: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهمپايه تحصيلي: 
  ها، زنان نامه داستان، زندگيكلمات كليدي: 

توان موانع را كنار زد و  طور، بدانند چگونه مي سر راهشان آگاه باشند. همين مهم است كه دخترها از موانع معرفي كتاب:
خواهد با بيان  كشد. نويسنده مي هاي اين كتاب زندگي يکي از زنان بزرگ تاريخ را به تصوير مي برطرف كرد. هر يک از داستان

وفق شدند، مخاطب را به اين درک برساند كه كرد، اما تالش كردند و م كس باورشان نمي سرگذشت دختراني كه در ابتدا هيچ
 موفقيت چيزي نيست جز تالش و خواستن.

 

 ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. آداب زندگي براي نوجوانان: راه زندگي. اميني پويا، حسين. 573

  9789640814413: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دوازدهمدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 
  هاي رفتاري، شيوۀ زندگي مهارتكلمات كليدي: 

است. در اين كتاب، برخي از  هاي ديني اصول و آداب صحيح انجام هر كار در ابعاد گوناگون بيان شده در آموزه معرفي كتاب:
اب اجتماعي و ارتباطات آداب فردي، آد»اند. مطالب در سه بخش كلي شده ها مطرح ترين آداب زندگي با نگاهي به اين آموزه مهم

كردن، حضور در مراسم و اماكن مذهبي و  زدن، تفريح رفتن، خوابيدن، غذاخوردن، مسواک اند. راه شده بندي و فناوري دسته
 كردن از جمله مطالب كتاب هستند. عمومي، سوار تاكسي شدن، عيادت و تلفن

 

مؤسسه : تهران. ماندانا فرهاديان دنيا را تغيير دادند. پيشگام جسور كه 50: زنان در علم. ايگنوتوفسکي، راشل. 574
  9789643189839: شابک وزيري. ص.128 .1397. فرهنگي فاطمي

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  زنان، تاريخ جهان، دانشمندانكلمات كليدي: 
اند. كتاب حاضر به معرفي شرح حال و چگونگي  شدهزناني هستند كه كارهاي بزرگي كرده و در تاريخ مشهور  معرفي كتاب:

مشهور شدن بعضي از زنان بزرگ تاريخ اختصاص دارد. ماري كوري، مريم ميرزاخاني، ليليان گيلبرت، دوروتي هاجکين، 
 است. برن از جملة اين زنان هستند. كتاب با تصويرهايي فانتزي از اين زنان همراه شده سيلويا ارل و اليزابت بلک
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. نيلوفر باقري تسلط بر ذهن، جسم و شخصيت.: العاده زندگي خارق. شيلپ شارما، رابين. 575
  9786009870219: شابک رقعي. ص.138 .1397. آرمان رشد
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  راه و روش، تربيت، خودسازيكلمات كليدي: 
اي  بختي دارند. كتاب حاضر، از مجموعه اي براي داشتن زندگي توأم با لذت و خوش بالقوه  ها توانايي همة انسان معرفي كتاب:

ال را به مخاطب عرضه  آميز و ساختن يک زندگي ايده بردن اصول مهارت شخصي و زندگي موفقيت چندجلدي، چگونگي پيش
ريزي  بختي، برنامه عميق شادي و خوش احساس: كند كه شامل مواردي از اين قبيل است اي عرضه مي كند. كتاب برنامه مي

 ها براي تسلط بر نفس. بردن اضطراب، تجديد روابط رو به جدايي، و شناخت مهارت براي از بين

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. نيلوفر باقري دويست راز براي تسلط بر نفس.: العاده زندگي خارق. شيلپ شارما، رابين. 576
  9786009870233: شابک رقعي. ص.210 .1397. آرمان رشد
  معلممخاطب: 

  خودسازي، موفقيتكلمات كليدي: 
اي  بختي دارند. كتاب حاضر، از مجموعه اي براي داشتن زندگي توأم با لذت و خوش بالقوه  ها توانايي همة انسان معرفي كتاب:

است.  نکته خالصه شده 200در همين  كند. در واقع، محتواي كتاب ال را به مخاطب عرضه مي راز زندگي ايده 200چندجلدي، 
 اي براي بهتر شدن زندگي فردي و اجتماعي در بر دارد. هر نکته توصيه

 

. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. نيلوفر باقري سي روز تا آرامش.: العاده زندگي خارق. شيلپ شارما، رابين. 577
  9786009870226: شابک رقعي. ص.92 .1397

  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 
  يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  موفقيت، خودسازيكلمات كليدي: 
اي  بختي دارند. كتاب حاضر، از مجموعه اي براي داشتن زندگي توأم با لذت و خوش بالقوه  ها توانايي همة انسان معرفي كتاب:

ال را به مخاطب عرضه  آميز و ساختن زندگي ايده موفقيتبردن اصول مهارت شخصي و زندگي  چندجلدي، چگونگي پيش
روزه ارائه  اي سي هاي ضروري و مورد نياز موفقيت در زندگي را در برنامه كوشد تمام مهارت كند. در واقع، محتواي كتاب مي مي

 كند.

 

مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهران. )چگونه زندگي نكنيم!(: زندگي معنوي به سبک مثنوي. كريمي، عبدالعظيم. 578
  9789640815533: شابک وزيري. ص.432 .1397. برهان

  معلممخاطب: 
  هاي قرآني، معنويت، شيوۀ زندگي، تفسيرها جنبهكلمات كليدي: 

هاي معنوي حيات طيبه براي نوزايي زندگي، پاک شدن از زندگي  زندگي به سبک مثنوي يکي از جلوه معرفي كتاب:
چيستي زندگي در گفتمان »است در بارۀ  زندگي و بازگشت به اصل آن است. اين كتاب كوشيده غيرفطري، اوج تحول در

هايي از  صحبت كند. سپس تک بيت« هاي زيستن به سبک مثنوي سلبي، بازجست حيات طيبه در مثنوي معنوي و ويژگي
 است. ناسي عاميانه و بازاري پرداختهش شناسي سبک زندگي امروز در مدار روان مثنوي را تفسير كرده و در نهايت به آسيب
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 .1397. صفار: تهران. پرويز احمدي انتفاعي. هاي عمومي و غير سنجش عملكرد در سازمان. .اچ  پويستر، تئودور. 579
  9789643885571: شابک وزيري. ص.372

  معلممخاطب: 
  سازمان، مديريتكلمات كليدي: 

گيري عملکرد را فرآيند تعريف، پايش و  ها دغدغه اساسي مديران است. اندازه سازمانامروزه سنجش عملکرد در  معرفي كتاب:
دانند. كتاب حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. در فصل ابتدايي به سير تطور  هاي عيني عملکرد مي استفاده از شاخص

در ادامه پيرامون تعيين اهداف  شود. هاي سنجش عملکرد اشاره مي سنجش عملکرد، اهداف سنجش و مراحل ايجاد سيستم
هاي عملکرد بحث شده است. در فصل انتهايي فرايند كلي طراحي و  هاي عملکرد و پردازش داده عملياتي برنامه، تعيين شاخص

 شود. هاي شناسايي مسائل سيستم تشريح مي گيري و راه هاي اندازه سازي سيسستم پياده

 

 .1397. پرنيان انديش: تهران. )راهكارهاي ساده براي همه(: هاي زندگي هزينهجويي در  صرفه. انصاري، مهرنوش. 580
  9786008239147: شابک جيبي. ص.96

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  مديريت مالي، شيوۀ زندگيكلمات كليدي: 
دهد كه با توجه  هايي را نشان مي اي از راه اين كتاب مجموعه اي دارد. جويي كردن راهکارهاي بسيار ساده صرفه معرفي كتاب:

جويي و نيز از هدررفت منابع طبيعي جلوگيري كرد. راهکارها  هاي زندگي صرفه توان در هزينه كردنشان مي ها و رعايت به آن
 بعضي لوازم يکبار مصرف. نکردن از هاي برقي در شب يا استفاده بسيار ساده و ابتدايي هستند؛ مثل از برق كشيدن دوشاخه

 

محمد نظري، حسين  علي حل محور دستورالعمل آموزش و درمان. غلبه بر اضطراب به شيوه راه. كوئيک، الن.ک. 581
  9786003093430: شابک وزيري. ص.368 .1397. آواي نور: تهران. ياراحمدي
  مشاورمخاطب: 

  درمان، اضطراب، افسردگيكلمات كليدي: 
محور به مديريت اضطراب را ارائه  حل هاي يک رويکرد راه ها و نگرش كتاب حاضر زيربناي مفهومي، روش معرفي كتاب:

هاي  محور، جزئيات عملي ادارۀ كالس مديريت اضطراب، نکات الزم براي مربي در واكنش حل دهد. مديريت اضطراب راه مي
محور و درمان فردي از  حل طراب، مديريت اضطراب راهجسماني و فنون سازگاري، رفتاري و تفکري، و مسائل زندگي و اض

هاي تمريني توسط  هاي مفصل كتاب نيز شامل ايده موضوعاتي هستند كه كتاب حاضر درباره شان صحبت مي كند. پيوست
 خود فرد است.

 

: تهران. رهنمايانمهناز  خشونت و عدم خشونت.: فلسفه براي كودكان و نوجوانان. البه، بريژيت/ پوش، ميشل. 582
  9786005556681: شابک رقعي. ص.56 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 

  هاي رفتاري شناسي، مهارت كنترل خشم، فلسفه، روانكلمات كليدي: 
هاي عادي و  است با زبان ساده و با مثال حاضر كوشيدهخشونت از جمله مشکالت رفتاري هر جامعه است. كتاب  معرفي كتاب:

واقعي از زندگي روزمره، مخاطب را به تأمل دربارۀ خشونت و عواقب آن وادارد. در واقع، تفکر مخاطب را از بعد فلسفي به 
ها بهتر تصميم  با آنها يا مواجهه  انگيزد تا بتواند موارد منجر به خشونت را تشخيص دهد و براي جلوگيري از آن موضوع برمي

 بگيرد.



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 150  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

 بياضي. ص.76 .1391. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. وگو كتاب كوچک گفت. صادقي، مرسده. 583

  9786005676082: شابک
  معلممخاطب: 

  هاي ارتباطي وگو، مهارت فردي، گفت روابط بينكلمات كليدي: 
اي است براي ايجاد فضاي تعامل و تفاهم در جمع. كتاب حاضر به منظور آموزش  بهانهگو  و توسعة فرهنگ گفت معرفي كتاب:

اند. در اين راستا، ابتدا  است مباحثي را بازآفريني كند كه در ذات بشر نهفته گو، در واقع كوشيده و مباني نظري و عملي گفت
گو را بيان  و هاي گفت دهد، و سپس مهارت توضيح مي گو و گويد، تفاوت بحث را با گفت گو و انواع آن سخن مي و دربارۀ گفت

 ها هستند. گفتن از جملة آن دادن و از دل سخن كند كه گوش مي

 

 چگونه نگذاريم افراد خشم ما را برانگيزند.: تواند اعصابم را به هم بريزد كسي نمي. اليس، آلبرت/ النگ، آرتور. 584

  9786008688402: شابک رقعي. ص.304 .1397. آرايان: تهران. بيگي زينب حيدر
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  فردي، كاردرماني، كنترل خشم روابط بينكلمات كليدي: 
گيري از  كند و براي پيش كتاب حاضر چگونگي احساساتي مانند خشم و هيجان را به طور كامل تشريح مي معرفي كتاب:

حاوي حکايات آموزندۀ بسياري به زبان اول شخص است. نويسنده  دهد. كتاب ها راهبردهايي ارائه مي شدن آن برانگيخته
آورد دراين باره كه  ها، نويسنده مطالبي مي خواهد به مخاطب نشان دهد چگونه خشمش برانگيخته نشود. در خالل فصل مي

نطقي و ممانعت از هاي تغيير طرز فکر غيرم دهيم خشممان را برانگيزند. سپس راه ها اجازه مي چگونه به افراد و موقعيت
 اند. خشمگين شدن آمده

 

. آموخته: اصفهان. زاده صدف حکيمي ها. باز و برخورد با آن درک افراد دغل: گرگ در لباس ميش. سايمون، جرج. 585
  9786008237662: شابک رقعي. ص.176 .1397

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 
  دوازدهمپايه تحصيلي: 

  رفتار اجتماعي، كنترلشناسي،  روانكلمات كليدي: 
كوشد با  هاي بين فردي جاي دارد. نويسنده در كتاب حاضر مي بازي پرخاشگري نهفته در قلب بيشتر دغل معرفي كتاب:

بازي را معرفي كند و  هاي فراوان انواع دغل بازان را به طور كامل بررسي كند، با مثال بازي، رفتار دغل تمركز روي موضوع دغل
 ها چه رفتاري در پيش بگيرد. خاطب ياد بدهد چگونه از تيررس اين افراد در امان بماند يا با آندر نهايت به م

 

ابزارهايي براي گفت و گو : ساز گوهاي سرنوشت و گفت. پترسون، كري/ گرني، جوزف/ مک ميالن، ران/ سوئيتزلر، ال. 586
 رقعي. ص.280 .1397. آموخته: اصفهان. ياراحمديسعيد  وقتي پاي از دست دادن چيزهاي زيادي در ميان است.

  9786008237587: شابک
  معلم/ مشاورمخاطب: 

  فردي هاي ارتباطي، روابط بين مهارتكلمات كليدي: 
ها اختالف نظرها، احساسات و ريسک  اند كه در آن ساز زيادي مواجه و گوهاي سرنوشت همه در زندگي با گفت معرفي كتاب:
كنند. هر يک از  ساز افراد و روابطشان را دگرگون مي گوهاي سرنوشت و خواند كه گفت در اين كتاب مخاطب مي باال وجود دارد.

با خواستة قلبي شروع كنيد، بررسي كنيد، امنيت برقرار كنيد، مسير را تعيين : است ه شد وگو در يک فصل ارائه مراحل اين گفت
 كنيد، مسيرهاي ديگران را كشف كنيد و ...
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

چگونه از بدنم مراقبت و نگهداري كنم؟پاسخ به : هاي كودكان و نوجوانان مجموعه كتاب. ناترسون، كارا. 587
: شابک وزيري. ص.96 .1396. مهرسا: تهران. مهناز جعفري توانند بپرسند!. سؤاالتي كه دختران بزرگتر نمي

9786009751020  
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها ها و پاسخ بهداشت، بلوغ، پرسشكلمات كليدي: 

براي دختران، چه در سن بلوغ و چه پيش از آن، چندان آسان نيست كه دربارۀ تغييرات بدن خودشان از  معرفي كتاب:
با است. آشنايي  ساله دربارۀ مراقبت از بدن نوشته شده 17تا  12ترها سؤال كنند. كتاب حاضر براي كمک به دختران  بزرگ

اي مثل قاعدگي و تغييرات مغز، احساسات و ذهن دختران، از جمله موضوعات كتاب هستند. مطالب به  بدن، رازهاي دخترانه
 اند. هاي مربوط به آن نيز پاسخ داده شده اند و در پايان هر موضوع، سؤال زبان ساده و مناسب دختران اين سن نگاشته شده

 

 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهران. هاي مطالعه مهارت. اهلل فضلرجبي، محمود/ ميردريکوند، . 588
  9786229958551: شابک پالتويي. ص.120

  آموز دانشمخاطب: 
  يازدهم، دوازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  مهارت، يادگيريكلمات كليدي: 
رسد. در  هاي مطالعه ضروري به نظر مي مطلب، آموزش مهارتدر عصر اطالعات براي بهبود يادگيري و درک  معرفي كتاب:

اين كتاب با هدف افزايش اطالعات و تعميق يادگيري و كمک به فراگيران نکاتي براي تقويت حافظه و انگيزش يادگيري بيان 
 ها شرح داده شده است. هاي مربوط به آزمون هاي يادگيري و مهارت شده و سبک

 

 .1397. الهام انديشه: الهيجان. گفت زندگي اين نيست نداي درونم مي. زاده، منوچهر ليلي/ فرجمحمدخانلي، . 589

  9786006964416: شابک رقعي. ص.200
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  درماني خاطره، نويسندگي، روانكلمات كليدي: 

چگونگي و چيستي آن. نويسنده، از طريق تلگرام، با شخصيتي به نام كتاب حاضر داستاني است دربارۀ زندگي و  معرفي كتاب:
كند. آن دو دربارۀ موضوعات مربوط به زندگي مثل زيبايي،  منوچهر كه يک بيمار مادرزاد است، ارتباط نوشتاري برقرار مي

در بين نوشته هايشان، از مرگ، خوش حالي، اخالق، شور زندگي، خودانتقادي، ابتال، و عدم مالکيت انسان صحبت مي كنند. 
 كنند. گيرند و نقل قول مي شناسان نيز بهره مي اشعار شاعران بزرگ، به خصوص موالنا و سخنان روان

 

: تهران. نژاد نگار عباس تان دگرگون شود. نگرشتان را تغيير دهيد تا زندگي: نگرش يعني همه چيز. كلر، جف. 590
  9786008688556: شابک رقعي. ص.176 .1397. آرايان

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي، ارتباط، الگوي مثبت روانكلمات كليدي: 
در سه بخش « نگرش يعني همه چيز»هر موفقيت يا شکستي به طرز نگرش بستگي دارد. اين كتاب با شعار  معرفي كتاب:

و ايمان براي ساختن سرنوشت تمركز شده است و اينکه موفقيت در گرو  در بخش اول، روي نيروي نگرش: است تنظيم شده
تواند انسان را به  هاي مثبت مي كردن تمركز شده است و اينکه چگونه حرف طرز تفکر ماست.در بخش دوم، بر نحوۀ صحبت

 همراه باشد.آموزد كه انديشه و گفتارش بايد با كردار و عملش  سمت اهدافش سوق دهد. در بخش سوم، مخاطب مي
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 

. پرک: قزوين. امير ديواني تر(. )راهنماي اعتماد به نفس و ايمني فزون: دلي هنر شادكامي و خوش. متيوس، اندرو. 591
  9786229938836: شابک رقعي. ص.240 .1397

  آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب: 
  يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  شناسي، شيوۀ زندگي هاي روان نفس، جنبه اعتمادبهزندگي شاد، شادي، كلمات كليدي: 
كوشد  كند و مي شود. كتاب حاضر شادي را معنا مي اي بايد به آن پرداخته شادي مفهومي است كه در هر جامعه معرفي كتاب:

جاذبه را  با دادن الگوهاي رفتاري شادي به مخاطب، مواردي مثل در زمان حال زندگي كردن، تمرين ذهني و توجه به قانون
بياموزد. بيان نکاتي دربارۀ مشکالت، اشتباهات و خطرات، و در نهايت تشويق مخاطب به آموزش از طبيعت، او را به فراگيري از 

 كند. كودكان، خود را به دست حوادث سپردن، شنا در جهت جريان آب، و قدر دانستن هر روزه تشويق مي

 

 .1397. مبتکران: تهران. به عملكرد حداكثري و ورود به يک درصد برتربدرخش، رسيدن  3 2 1. اناري، شهاب. 592
  9789640728277: شابک وزيري. ص.140

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  شناسي فرايندهاي ذهني خودآگاهي، روانكلمات كليدي: 

نيز تسلط بر هدف و انسان براي رسيدن به كمال در پي تسلط بر خويش است. تسلط بر ذهن، جسم و روابط و  معرفي كتاب:
هاي رسيدن به حداكثر عملکرد ممکن، موضوع اصلي اين كتاب است. نويسنده راهکارهاي تسلط بر  زمان، به عنوان مهارت

 آورد تا مخاطب موضوع را به وضوح درک كند. هايي از افراد واقعي مي كند و نمونه دهد، الگوهايي ارائه مي خويش را توضيح مي

 ادب  و خاطره
 نیر

 

خاطرات عصمت احمديان مادر سردار شهيد : اسماعيل مادرم شد!. قائديان، سمانه/ حسيني، فخرالسادات. 593
  9789642421626: شابک رقعي. ص.264 .1397. سلسله: قم. اسماعيل فرجواني و شهيد ابراهيم فرجواني حاج

  دهم، يازدهم، دوازدهم آموز دانشمخاطب: 
  عراق، خاطره نويسي، ادبيات جنگجنگ ايران و كلمات كليدي: 

ساله اهوازي كه امروز مادر دو پسر شهيد، يک  است. عروس يازده« عصمت احمديان»اين كتاب خاطرات خانم  معرفي كتاب:
اش، از  گويد كه سخت و جانکاه سپري شده است، از كودكي دختر جانباز و مادربزرگ دو نوه شيميايي است. او از روزهايي مي

گويد به دهه چهارم زندگي  اندازد. او مي اش جدايي مي هايش و درنهايت از روزهاي جنگ. روزهايي كه بين او و خانواده عاشقانه
 نرسيده، دو فرزندش را تقديم دفاع مقدس كرده است و... .

 

 .1393. موسي صدر مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام: تهران. مهدي سرحدي هاي مكه. بر بلندي. الهدي صدر، بنت. 594
  9786005676198: شابک رقعي. ص.76

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها، آداب و رسوم مذهبي، ادبيات ملل سفرنامهكلمات كليدي: 
چشيده بودند و كرد كه تاكنون خوشبختي و لذت وصال را  هايي را بيان مي هاي ما شرح حال دل آخرين نگاه» معرفي كتاب:

اين كتاب سفرنامه حج نويسنده است و روايت اعمالي كه انجام .« كردند...  از آن پس بايد تلخي و دشواري فراق را تحمل مي
گويد و كلماتي كه براي مُحرم شدن به زبان آورده است و تا وداعش از آن  شود مي داده است. او از زماني كه راهي اين سفر مي

شايان ذكر است كه يکي از اشعار نويسنده در كتاب آمده . ها و رفتار و حركات همسفرانش و... رد سعوديسرزمين. از برخو
 است.
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دفتر نشر فرهنگ : تهران. پيمايي اربعين گزارشي از راه: به صحرا شدم، عشق باريده بود.... حداد عادل، غالمعلي. 595
  9789644309939: شابک جيبي. ص.104 .1397. اسالمي

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها امامان، خاطره نويسي، زيارتگاهكلمات كليدي: 
گويد؛ از مردمي كه  ست. نويسنده از كيفيت سفر مي«كربال»پيمايي روز اربعين، به طرف  كتاب حاضر درباره راه معرفي كتاب:

هايي )اقامتگاه( كه در طول اين مسير ساخته شده است، از مناجات و دعاهاي  موكبكنند، از  تا كربال را طي مي« نجف»از 
هاي مختلفي كه در ميان جمعيت هستند و از سبکروحي و آرامش معنويِ همراه بودنِ با اين رودخانه زالل  مردم، از مليت

پيمايي اربعين، بازار  در يک كالم، راه»: است، آمده «به صحرا شدم... »هاي مختلفي دارد و در بخشي به نام  انساني. كتاب بخش
 «اند. گرم و پر داد و ستد عاشقي است. اينجا مهمان و ميزبان، هر دو عاشق

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. خاطرات استاد سيدهادي خسروشاهي: حديث روزگار: تاريخ شفاهي. قزويني، حميد. 596
  9786005676303: شابک رقعي. ص.260 .1397. تحقيقاتي امام موسي صدر

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
و اطالعات مهم تاريخي، خود « صدر موسي»بر سابقه دوستي طوالني با امام  عالوه« سيدهادي خسروشاهي» معرفي كتاب:

نگاري زندگي امام صدر است. در متن پيش رو تالش شده است مباحث از ترتيب زماني و موضوعي  تاريخيکي از پيشکسوتان 
مشخصي برخوردار باشند و از تکرار و اطناب پرهيز شود. اسامي افراد و رويدادها و اماكن در حد توان با درج توضيحاتي در 

نوشت كتاب آمده است. همچنين شماري از اسناد و  ي نيز در پينامه مختصر برخي از اسام سازي شده است. زندگي پاورقي گويا
 تصاوير مرتبط با متن خاطرات هم در انتهاي كتاب آمده است.

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. اهلل سيدمرتضي مستجابي خاطرات آيت: ياران موافق: تاريخ شفاهي. قزويني، حميد. 597
  9786005676440: شابک رقعي. ص.428 .1395. تحقيقاتي امام موسي صدر

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
است. گروه تاريخ « صدر موسي»و از دوستان نزديک امام « صدر»يکي از برجستگان خاندان « مستجابي»استاد  معرفي كتاب:

صدر، خاطرات ايشان را ضبط و منتشر كرده است. اثر حاضر در بخش  ــ تحقيقاتي امام موسيشفاهي موسسه فرهنگي 
صدر و سجاده  خاطرات، شامل تولد، خانواده و اولين هجرت، خاندان صدر، ورود به سلک روحانيت، مبارزات سياسي، امام موسي

بندي و منتشر  صدر، تصاوير و اسناد، دسته امام موسيهاي  ها، نامه نامه شعر است. همچنين در بخش ملحقات كتاب، ذيل زندگي
 شده است.

 

پرنيان : تهران. 1346سال  37درماني با طنز توفيق( شماره  )خنده: توفيق طنز. انصاري، سپهر/ گلزاز، عصمت. 598
  9786008239383: شابک رقعي. ص.100 .1397. انديش

  آموز دانشمخاطب: 
  پيش دانشگاهيدهم، يازدهم، پايه تحصيلي: 

  انواع ادبي، طنز، سياستكلمات كليدي: 
خورشيدي، به صورت  1350تا  1302اي فکاهي و طنز است كه در مدت نيم قرن، از سال  نشريه« توفيق» معرفي كتاب:

هاي  كه با عنوان 1346مجله توفيق، از سال  37نامه و ماهنامه منتشر شده است. اين كتاب مروري است بر شماره  هفته
و... ارائه شده است. در مطالب اين كتاب با نگاهي انتقادي، اوضاع اجتماعي آن سال، مانند « هيوال»، «حق تقدم»، «زبان»

 عدالتي، فقر، نبود مساوات و... بيان شده است. گراني و بيکاري، بي
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 رقعي. ص.144 .1397. كتاب ابرار: تهران. ژورناليستيهاي طنز  مجموعه يادداشت: خط ويژه. شرفشاهي، كامران. 599

  9786007790342: شابک
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 
  انواع ادبي، طنز، يادداشتكلمات كليدي: 

حيات آن نزديک به ظهور يادداشت طنز ژورناليستي از پيشينه چندان دور و درازي برخوردار نيست و سابقه » معرفي كتاب:
هاي طنز قالب مناسبي است براي بعضي از افکار يا موضوعاتي كه شايد  نگاري در ايران است. همچنين يادداشت پديده روزنامه

اي از بيست يادداشت طنز است كه در نشريات گوناگون اعم از  هاي ديگر موثر يا قابل طرح نباشد. اين كتاب گزيده در قالب
 «نامه و ماهنامه در طول سال گذشته چاپ و منتشر شده است. تهروزنامه، هف

 

 ص.248 .1397. حماسه ياران: قم. هاي خواندني از شهداي مدافع حرم روايت: دم عشق، دمشق. طهماسبي، عالمه. 600

  9786007874615: شابک رقعي.
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهمپايه تحصيلي: 
  ها، خاطره نويسي، جنگ نامه سرگذشتكلمات كليدي: 

اين كتاب زندگي و خاطرات پانزده نفر از شهيدان مدافع حرم، اعم از ايراني، افغانستاني و پاكستاني است.  معرفي كتاب:
گر منش و سيره شهيداني باشد كه با وجود روزمرگي و  نويسنده سعي كرده است با نقل خاطراتي ساده و روان، روايت

مهدي »، «سجاد روشنايي»، «جواد اكبري»اند. شهيد  اهلل را طي كرده الي  زندگي مادي امروزي، مسير تکامل و قربهاي  غفلت
 از جمله اين شهيدان هستند.« مصطفي موسوي سيد»و « ابراهيم رضايي»، «حسيني

 

: تهران. مدني قمصري نامه جانباز شهيد حميدرضا براساس خاطرات و زندگي: زنده عشق. حاتمي تفرشي، زهرا. 601
  9786006594835: شابک خشتي. ص.72 .1396. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، پيش دانشگاهيپايه تحصيلي: 

  ها، جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
به عضويت بسيج درآمد و با آغاز جنگ،  1358، در سال 1342، متولد سال «حميدرضا مدني قمصري»شهيد  معرفي كتاب:

جا ماند. او پس از جنگ، با بدني مجروح و مسموم به خانه بازگشت و در مهر  هاي آخر جنگ در آن ها شد و تا سال عازم جبهه
همسر و يکي از  دهد. سپس خاطرات او از زبان درصد را شرح مي 75به شهادت رسيد. كتاب حاضر زندگي اين جانباز  1371

شود. در پايان، خاطرات روزنگار او و وقايع اعزام به جبهه تا پايان مأموريت و چگونگي شهادتش، با استفاده  دوستانش روايت مي
 از تصاوير بازگو شده است.

 

: تهران. منش خاطرات عجيب يک معلم، براساس زندگي عزيز محمدي: سرزمين خارج از نقشه. نورآبادي، علي. 602
  9786000803537: شابک رقعي. ص.656 .1397. قدياني

  معلممخاطب: 
  خاطره نويسي، معلمان، روستانشينيكلمات كليدي: 

كتاب حاضر خاطرات يک معلم است و چهارده فصل دارد. او در فصل اول، درباره تاريخ و مکان تولد و  معرفي كتاب:
، «كرديم و چي شد! چي فکر مي»گذرانده است. در فصل دوم، با عنوان كند و اينکه كودكي را چگونه  روستايش صحبت مي

كند و اشتباهي كه در تاريخ تولدش صورت گرفته است. در بخشي از فصل سوم، با عنوان  ماجراي سربازي رفتنش را بازگو مي
كند. در فصل چهارم  ، داستان پس گرفتن فرش و بخاري مدرسه را از اهالي روستاي بيان مي«گربه را دَم حجله كشتم»

چيز را خيس  بارد و همه اي كه در نخستين روزهاي اقامتش مي سابقه گويد و از باران بي ماجراي انتخاب محل تدريسش را مي
 كند. در فصل پنجم ... . مي
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 حماسه: قم. روايت حسين كاجي از زندگي شهيد محمدرضا شفيعي: شانزده سال بعد. حسيني مهرآبادي، زهرا. 603
  9786007874554: شابک رقعي. ص.212 .1397. ياران

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها نامه جنگ ايران و عراق، خاطره نويسي، زندگيكلمات كليدي: 
كربالي » )ع( بود كه در عمليات« طالب ابي بن علي» 17از رزمندگان واحد تخريب لشکر « محمدرضا شفيعي» معرفي كتاب:

هاي اُسرا در عراق، به شهادت  پس از مجروح شدن، به اسارت دشمن درآمد و چند روز بعد از انتقال به يکي از اردوگاه« چهار
گردد؛ پيکري كه در  رسيد. شروع داستان از آنجاست كه پيکر محمدرضا، شانزده سال بعد از شهادت، به ميهن اسالمي باز مي

گذارند. اين داستان، روايت سردار  قدر كه حتي در هنگام دفن، عقيقي را براي تبرک زير زبانش مي عين ناباوري سالم است، آن
اش در قبر، شرح حيراني او از اين اتفاق و كنکاش در  همرزم شهيد است از لحظه مالقات دوباره رفيق ديرينه« حسين كاجي»

 بزرگ خداوندي را كشف كند. خاطرات گذشته خود با محمدرضا تا شايد بتواند علت اين معجزه

 

  9786007874622: شابک رقعي. ص.312 .1397. حماسه ياران: قم. الدين شهيد مهدي زين. قرباني، مهدي. 604
  آموز دانشمخاطب: 

  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 
  جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ، خاطره نويسيكلمات كليدي: 

 17، فرمانده لشگر (1363ــ  1338« )الدين مهدي زين»كتاب زندگي و شهادت سردار موضوع اين  معرفي كتاب:
طالب است. خاطرات ارائه شده، درباره زندگي و رزم و شهادت او از زبان خانواده، همسر و همرزمانش است. در بخشي  ابي بن علي

كنم. نگران گفتم آقا مهدي حرف از موندن خوام براشون صحبت  گفت اعالم كن همه جمع بشن، مي»: از كتاب آمده است
 .«هاي خدا از بس سختي كشيدن و براي عمليات امروز و فردا شنيدن، خسته شدن...  بزني، خودت رو سبک كرديا، اين بنده

 

. مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر: تهران. موسي صدر روايت خصوصي از زندگي سيد 7. جعفريان، حبيبه. 605
  9786007746196: شابک رقعي. ص.194 .1393

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  نويسي ها، خاطره نويسي، داستان نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
هايي است كه نويسنده در  است كه دربردارنده مصاحبه« صدر موسي»كتاب حاضر هفت روايت از زندگي امام  معرفي كتاب:

ها با همسر، فرزندان، خواهرها و دوست خانوادگي امام  ، با خانواده او انجام داده است. اين مصاحبه«لبنان»سفرش به 
  اش را سر آن گويد، او آدم بزرگي بود كه براي كارهاي بزرگ ساخته شده بود، زندگي صدر انجام شده است. همسرش مي موسي

 تر شود. ن راه براي او آسانكردم تا طي اي كارها گذاشته بود و من هر كاري مي

 آموزش ادب  -نقد ادب  

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبيات شفاهي كودكان: فولكلور كودكان. رسولي، جواد. 606
  9789640813928: شابک وزيري. ص.120 .1397. مدرسه برهان

  معلممخاطب: 
  كودكانفرهنگ عامه، مقاله ها، كلمات كليدي: 

درآمدي بر شناخت »كتاب حاضر شامل هفت مقاله درباره فرهنگ عامه و ادبيات شفاهي كودكان است.  معرفي كتاب:
، نام سه مقاله از «هاي شفاهي كودكان اسلوب زبان در ترانه»و « هاي كودكان انواع ترانه»، «ها و انواع فولکلور كودكان شاخص

و « زمينه»، «متن»ساالن تفکيک شده است.  کلور كودكان، با هفت شاخص از فولکلور بزرگهاست. در مقاله اول، فول اين مقاله
هاي منظوم كودكان به دو دسته تقسيم شده است؛ منظوم  هاست. در مقاله دوم، متن ، از جمله اين شاخص«نشانه»و « كنش»

شود. نويسنده در  هاي مختلفي تقسيم مي شفاهي بدون بازي كودكان و منظوم شفاهي در بازي كودكان كه هر كدام به بخش
 هاي كودكان خراسان كرده است. نگاهي به ترانه« اسلوب زبان...»مقاله 
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: شابک وزيري. ص.116 .1397. پارسي سرا: ساري. گويي، راز ماندگاري تدريس قصّه. سپهدار، سميّه. 607
9786008560326  

  معلم/ مشاورمخاطب: 
  گويي پرورش، راهنماي تدريس، قصهآموزش و كلمات كليدي: 

هاي آموزشي، به ويژه زمان  گويي، در زمان اجراي فعاليت كتاب حاضر به ترويج و آموزش علمي و اصولي قصه معرفي كتاب:
گويي همراه شود.  مندانِ قصه به گام با عالقه  تدريس اختصاص دارد. اين كتاب سه فصل دارد و بر آن است تا به صورت گام

هايي كه تاكنون در اين  گويي و مثال هاي كمّي و كيفي مؤثر بر اجراي كار قصه وجودي، اركان و قلمرو فعاليت، شاخص ضرورت
گويي  نظران علمي و فني قصه زمينه به صورت عملي به اجرا درآمده است، از جمله مطالب كتاب است. همچنين نظرات صاحب

 اين زمينه تأليف شده، آورده شده است.در كنار منابع متعدد و متنوعي كه تاكنون در 

 

 ص.256 .1396. شهرستان ادب: تهران. سادات هاشمي انسيه گفتگوهايي پيرامون شعر و زندگي.: كليدها. قباني، نزار. 608

  9786008145080: شابک رقعي.
  معلممخاطب: 

  ها، شاعران، مصاحبه نامه سرگذشتكلمات كليدي: 
وگويي پيرامون  ، شاعر معروف عرب، در دمشق به دنيا آمد و در لندن درگذشت. اين كتاب گفت«قبانينزار » معرفي كتاب:

جمهوري متحد »، «نويسم؟  چرا مي»ها موضوعات مختلفي دارد، ازجمله  شعر و زندگي اين شاعر سوري است. اين مصاحبه
. جهان عرب، سياست قرن بيستم، زن و جايگاه او «ترجيح دادم خنجر باشم»و « نويسي، پس رسوا هستي تو مي»، «عشق عربي

گويد. قباني در كتاب  ها مي هايي است كه نزار با صراحت و غالباً با زباني شاعرانه از آن ، ازجمله موضوع«بلقيس»و همسرش، 
ا، عبور از پوسته ه هايي هستند براي يافتن ريشه گوها راه اين گفت»: گويد گويد. او همچنين مي حاضر از فنون سرايش شعر مي

 «اي فرهنگي كه به دور از تفکرات مردساالرانه و ساديستي است. شعر و خواندن شعر از زاويه

 هی  

 

: شابک وزيري. ص.80 .1396. عباس رحماني. آموزش خط شكسته تحريري ساده. رحماني، عباس. 609
9786000486730  

  معلممخاطب: 
  خوشنويسيخط، هنرهاي زيبا، كلمات كليدي: 

اي زيبا و ظريف از خط، همواره  نويسي ايراني قدمتي هزارساله دارد و قلم شکسته، به عنوان نمونه هنر خوش معرفي كتاب:
دهد.  مطرح بوده است. كتاب حاضر خط شکستة تحريري ساده را با گردش حروف و كلمات در بيضي طاليي آموزش مي

هايي از طرز استفاده از  در كتاب خطاطي كرده و در انتها نيز نمونه« شابلون بيضي»با هايي از حروف و كلمات را  نويسنده نمونه
 است. شابلون را آورده

 

 .1397. كتاب نيستان: تهران. باره فيلم ناتمام علي حاتميفيلمنامه مستند در: مرشد و پهلوان. قرباني، حامد. 610
  9789643379889: شابک رقعي. ص.124

  آموز دانشمخاطب: 
  دهم، يازدهم، دوازدهمپايه تحصيلي: 

  ها، فيلمسازي نامه انواع ادبي، فيلمكلمات كليدي: 
است كه « جهان پهلوان تختي»، با نام «علي حاتمي»اي مستند، درباره آخرين فيلم مرحوم  نامه اين كتاب فيلم معرفي كتاب:

گيري اين ايده را در ذهن علي حاتمي بررسي كند و  چرايي شکلكوشد  ، ساخت آن ناتمام ماند. نويسنده مي1375در سال 
هايي رفته كه علي حاتمي در آن به دنيا آمده است  پرده از راز درگذشت تختي بردارد. همچنين وي به سراغ بازنمايي لوكيشن

شود و سراغ  ه كُشتي ميو بسياري از آثار خود را در سوداي چنين جغرافيايي، ثبت و ضبط كرده است. مستندساز وارد باشگا
اي بعد گويي زمان تمرين پايان  اي از جوانان روي تشک مشغول تمرين هستند. لحظه گيرد، عده مربي قديمي كُشتي را مي

 نشينند و... . روي صفحه تلويزيون بزرگي مي گيران روبه يافته است، كشتي
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 نمایۀ عنوان
 ني شيخ ابوالحسن هايي از زندگا آتش شوق: داستان

 26 خرقاني

 27 آخرين هديه 

 573 آداب زندگي براي نوجوانان 

 1 ربايي در ليبي آدم 

 روش برخورد با افرادي كه زندگي شما را  10هاي سمي:  آدم

 549 كنند آور مي عذاب

 ( 50آرامش درون )550 عادت مثبت 

 320 هاي ادبي جامع كنكور آرايه 

 28 دار آرزوهايم را به امانت نگه 

 گويي به زندگي: معناي زندگي از ديدگاه عالمه جعفري  آري

 503 و متفكران غرب

 كردن، مانع  شناسي تربيت اجتماعي: اجتماعي آسيب

 270 شدن است! )چگونه اجتماعي نشويم!( اجتماعي

 373 هاي پايه ژنتيک مولكولي آشنايي با مهارت 

 304 هاي آفتابي آشنايي، طراحي و ساخت ساعت 

 هاي بدن انسان  : تحقيقي پيرامون شگفتيآفرينش انسان

 539 در قرآن

 29 خواست عادي باشد آگوست پسري كه مي 

 30 آليس در سرزمين عجايب 

 540 سي قرآن كريم  آموزش حفظ جز 

 609 آموزش خط شكسته تحريري ساده 

 حضرت   آن است شيوه حكومت: فرمان

 209 السالم( به مالک اشتر علي)عليه امام

 390 نيستجا كه نامي  آن 

 474 آنچه مديران مدارس بايد بدانند 

 177 آوازهاي روسي 

  آيه درباره فضيلت  40آيات واليت: مجموعه

 210 السالم عليه علي اميرالمؤمنين

 31 آيلين 

 514 هاي فسيلي آينده سوخت 

 391 كاري سكوت آيينه 

 176 ابدي 

  ابعاد حقوقي و امنيتي تهديد نظامي جمهوري اسالمي

 462 ايران

 211 الجنۀ )درهاي بهشت( بابوا 

 32 اهميت زندگي يک كاكتوس اتفاقات كم 

  392 اجازه هست بگويم كه دوستت دارم؟ 

 )463 اجتماع تنها )معماري اجتماعي بدن 

  اختالل وسواس اجبار در كودكان: راهنمايي كاربردي براي

 271 كودكان ، والدين و معلمان

 347 اخالق مظفري 

  :جستارهايي در باره دين و مسائل اديان در خدمت انسان

 237 جهان امروز

 393 از آينه تا ماه 

 42 از پشت پنجره 

 394 از پيله تا پروانگي 

 43 ها: )مجموعه داستان( ها و سيب از سنگ 

 آموز  آمد براي آموزش دانش هايي ساده و كار استراتژي

 475 محور

  اسماعيل مادرم شد!: خاطرات عصمت احمديان مادر سردار

 593 اسماعيل فرجواني و شهيد ابراهيم فرجواني حاجشهيد 

 44 اشباح جنگل سوخته 

 476 گرايي: اصل را بچسبيد و فرع را رها كنيد  اصل 

 551 اصول و فنون همسريابي دختران 

 272 اضطراب پژوهش 

 پارچه براي اضطراب،  اضطراب و اجتناب؛ درماني يک

 273 زدگي و ترس وحشت

 565 اطالعات و احساسات 

  اقتصاد رفتاريFOR DUMMIES 274 

 212 خواه اي تماميت اكنكار فرقه 

  438 يازدهم )دوره دوم متوسطه( 2اكو كار شيمي 

  اكو كار عربي، زبان قرآن يازدهم انساني )دوره دوم

 450 متوسطه(

 يازدهم رياضي، تجربي)دوره  2اكو كار عربي، زبان قرآن

 451 دوم متوسطه(

  يازدهم انساني )دوره دوم  2اكو كار علوم و فنون ادبي

 315 متوسطه(

 )316 اكو كار فارسي پايه يازدهم )دوره دوم متوسطه 

 )510 اكو كار فيزيک يازدهم تجربي )دوره دوم متوسطه 
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 )511 اكو كار فيزيک يازدهم رياضي )دوره دوم متوسطه 

 )504 اكو كار منطق دهم انساني )دوره دوم متوسطه 

 45 الف از ايران 

 275 نقطه الف، ب، سه 

 يابي سيستمي و طراحي  : عارضه1الگوهاي سيستمي

 552 اقدامات اهرمي

 541 الگوي آموزشي قرآن كريم 

 46 المپياد شاعران مشروطه 

 !47 الو... آرزو 

 213 گويد السالم با كودكان و نوجوانان سخن مي عليه امام علي 

 48 اميل و سه پسر دوقلو 

 49 1انجمن سري بنديكت 

  51 شريفانجمن يوزهاي 

 52 اندر حكايت دنياي ارتباطات...: گروه تحوالت سبک زندگي 

 نظران ايراني و غير  انديشه ربوده شده: گفتارهاي صاحب

 214 ايراني در باره امام موسي صدر

 هاي آن  السالم و آموزه عليه  حسين هاي سياسي امام انديشه

 217 مردان براي دولت

 512 ري(انرژي برقابي: )انرژي حاصل از آب جا 

 513 گرمايي انرژي زمين 

 276 انضباط بدون اضطراب 

  انگيزش كليدي براي يادگيري )راهنماي كاربردي براي

 277 والدين و معلمان(

 53 ايستگاه گورخوان 

 161 ايلياد 

 54 اين كتاب را ممنوع كنيد 

  اينشتينFOR DUMMIES 515 

 55 با تصور بخوان 

 395 با رديف آب: مجموعه دوبيتي عاشورايي 

 218 با قرآن خوشبخت شويد 

 219 با كاروان غاليان 

 33 دراز بابا لنگ 

 56 باخانمان 

 157 باد در بيدزار 

 57 بازگشت از ماه 

 566 بحث و مناظره 

 295 بحران و رشد 

 هاي خود  ها را از روي قابليت بدون محدوديت: سرپوش

 553 برداريد

 594 هاي مكه بر بلندي 

  238 امام موسي صدربراي زندگي: گفتارهاي تفسيري 

 317 (1شناسي جامي در هفت اورنگ)جلد  بررسي مباني انسان 

 318 (2شناسي جامي در هفت اورنگ)جلد  بررسي مباني انسان 

 477 برنامه درسي وارونه راه حل شكاف نظر تا عمل 

 2 ريزي اسرائيل در قدس برنامه 

 59 برهنه در برهوت 

 220 ها و هشدارهاي قرآني بشارت 

  419 اي كه نيامد بنفشهبعد از 

 )60 بعد از تو هيچ كس )مجموعه هفت روايت داستاني 

 61 آزمايي بليت بخت 

 خواهيد تا به آن  بنويس تا اتفاق بيفتد: بايد بدانيد چه مي

 554 برسيد

 420 به رنگ درنگ 

 پيمايي  به صحرا شدم، عشق باريده بود...: گزارشي از راه

 595 اربعين

 178 به نام يونس 

 429 اببهارخو 

  بهاي عاشقي: روايتي داستاني از زندگي حضرت

 221 عليها اهلل سالم خديجه

 555 هاي زندگي روزمره بهتر از قبل: هنر مهاركردن عادت 

 شده براي رسيدن به  بهترين سال زندگي تو: روشي اثبات

 556 اهداف بزرگ

 34 خانمان بي 

 62 خلوتي بي 

 336 بيژن و منيژه: شاهنامه فردوسي 

 478 ل مهم در موفقيت معاون اجرايي دبيرستانبيست اص 

 63 هزار فرسنگ زير دريا بيست 

 64 بيگانه 

 65 نظير، مثل يک فيل بي 

 396 نقابي بي 

 35 بينوايان 

 66 بيهوشي 
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 67 خطي هاي خط پاورقي 

 شناسي: هزار پرسش  هاي اساسي ستاره ها و پاسخ پرسش

 516 به همراه پاسخ

 68 )زندگينامه شهيد جواد فكوري(تر ز مرغان هوايي  پرنده 

 19 پروين اعتصامي 

 319 پروين اعتصامي، قصايد 

 179 پس از بيست سال 

 69 پسر آفتاب 

 95 دار پلنگ صورتي بال 

 70 پنج هفته پرواز با بالون 

 517 پهپادها 

 397 پيش به سوي عقب 

 هاي امامان  هايي از آخرالزمان: پيشگويي پيشگويي

 227 الزمان آخرالسالم از  عليهم معصوم

 421 پيشواز 

  پيشوايي فراتر از زمان: درآمدي بر نظام فكري و سيره

 215 عملي امام موسي صدر

 398 تا همين غزل 

 557 آوري در نوجوانان راهنماي استقامت تاب 

  11 نظام جديد 11و  10تاريخ پايه 

 12 تاريخ پايه دهم نظام جديد 

 13 تاريخ پايه يازدهم نظام جديد 

 518 ير تكاملي مفاهيم فيزيکتاريخ و س 

 77 تام ساير در غربت 

 162، 36 تام ساير 

  78 داستان ديگر 16تأثير امواج مثبت بر فالفل و 

 180 تحرير ديوانگي 

 تان و  تختت را مرتب كن: كارهاي كوچكي كه شايد زندگي

 558 حتي دنيا را متحول كند

 3 السالم عليها  تدبر در سيره حضرت معصومه 

  228 قرآن براي نوجوانان: راهنماي تدريستدبر در 

 559 تربيت سالم در خانه 

 560 تربيت سالم در مدرسه 

 561 تربيت سالم نوجوانان 

  تست هوشIQ 278 معما و سؤاالت پيشرفته 500: بيش از 

 575 تسلط بر ذهن، جسم و شخصيت 

 519 اي بر اخترفيزيک نوين تشريح كامل مسائل مقدمه 

 520 يک مداريتشريح كامل مسائل مكان 

 521 تشريح كامل مسائل: آشنايي با مكانيک 

  تشيع در مسير تاريخ: تحليل و بررسي علل پيدايش تشيع

 229 و سير تكويني آن دراسالم

 505 تطهير خيال 

 منتظره، استفاده بهينه از كشمكش در  اي غير تعارض: هديه

 562 زندگي و كار

 )567 تفكر جانبي )خالقيت 

 399 تماشايي 

 79 پر هياهو تنهايي 

 سال  37درماني با طنز توفيق( شماره  توفيق طنز: )خنده

1346 598 

 80 تولد دوباره 

 151 جاده طاليي 

  جادوي جذب: مكاني كه قانون جذب، روابط هماهنگ را

 563 آورد گرد هم مي

 564 جادوي فكر بزرگ: از باورهاي بزرگ نتايج بزرگ بگيريد 

 464 يازدهم 2شناسي  جامعه 

 465 شناسي مصرف جامعه 

 305 جبر خطي 

 230 سلم و آله و عليه اهلل صلي  شناسي اصحاب نبوي جريان 

 81 آميز اسرار  جزيره 

 37 جزيره گنج 

 82 اي در آتش جزيره 

 83 ات را قرض بده برادر جمجمه 

 441 بندي شيمي دوازدهم جمع 

 442 بندي شيمي يازدهم جمع 

 506 جنسيت و فلسفه 

 108 جنگل گلخزه 

 377 هاي مانگرو )حرا( جنگل 

 هاي موازي، سفري به آفرينش ابعاد باالتر و آينده  جهان

 522 كيهان

 400 چاپ بيروت 

 84 چاه 

 )466 چراغ انديشه: )مجموعه گفتارهاي اجتماعي، سياسي 
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 85 چرند و پرند 

 123 ما ها هو هاي سبز هي چشم 

 شكافي شخصيت  چشمي به آسمان، نگاهي بر زمين: كالبد

 216 موسي صدرامام 

 321 هاي نيل چكامه 

  چگونه از بدنم مراقبت و نگهداري كنم؟پاسخ به سؤاالتي

 587 توانند بپرسند! كه دختران بزرگتر نمي

 570 چگونه ذهنتان را مطابق ميل خود كنترل نمائيد؟ 

  :چگونه فوراً به اعتماد، باور، نفوذ و رابطه دوستانه برسيد

گو باضمير  و راه گفتراه براي ايجاد ذهن باز از  13

 480 آگاه ناخود

 86 چمدان سفر 

 481 هاي آموزشي )با رويكرد تطبيقي( فرهنگي در نظام چند 

 308 گويد؟  مي  چه كسي دروغ 

 523 هاي علمي به سؤاالت غيرمنطقي( شد اگر؟:)پاسخ چه مي 

 تواند اعصابم را به هم بريزد: چگونه نگذاريم  چيزي نمي

 571 مان شود  ناراحتيهيچ چيز باعث 

 422 حاشا 

  حجاب اجباري آري يا نه؟: تحليل قرآني، روايي حجاب

 231 شرعي و الزام حكومتي آن

 596 حديث روزگار: خاطرات استاد سيدهادي خسروشاهي 

 239 حديث سحرگاهان: گفتارهاي تفسيري امام موسي صدر 

  حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد اول

 306 اول()قسمت 

  حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جلد اول

 307 )قسمت دوم(

 542 : آموزش تجويد و مفاهيم1حق تالوت 

 543 : آموزش تجويد و مفاهيم2حق تالوت 

 544 : آموزش تجويد و مفاهيم3حق تالوت 

 545 : آموزش تجويد و مفاهيم4حق تالوت 

 467 اپنحكايت ساخته شدن يک ملت: كارنامه سفر به ژ 

 87 حليه 

 اي: خاطراتي ماندگار از عبادت رزمندگان  خاطرات فيروزه

 88 در دوران دفاع مقدس

 89 خانه مغايرت 

 536 هاي خورشيدي خانه 

 468 فروپاشي؟  خاورميانه در آستانه 

 90 خدا لعنت كند سياوش را 

 91 خداوند شبان من است 

 337 خسرو و شيرين نظامي گنجوي 

 582 خشونت و عدم خشونت 

 92 خط مرزي 

 599 هاي طنز ژورناليستي خط ويژه: مجموعه يادداشت 

 482 ها خالقيت، نوآوري و كارآفريني بين فرهنگ 

 493 خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه، جامعه 

 93 خواهر عروسكي 

  :94 داستان براي نوجوانان 11خواهران پينوكيو 

 537 خودروهاي هيبريدي و برقي 

 259، 232 خون خدا 

 322 هاي سمک عيار داستان 

 323 هاي عرفاني داستان 

 233 هاي قرآن و پيامبران داستان 

 22 دانشنامه آب و هوا 

 23 دانشنامه زمين 

 375 سانان دانشنامه گربه 

 370 زيست دانشنامه محيط 

 234 السالم بيت عليه المعارف سبک زندگي اهل دايرة 

 311 المعارف هندسه: هندسه تحليلي در فضا دايرة 

 312 (21هاي مخروطي )جلد   المعارف هندسه مقطع دايره 

 313 (20هاي مخروطي)جلد  المعارف هندسه مقطع  دايره 

 152 گو دختر قصه 

  دختر ماه: روايتي داستاني از زندگي حضرت

 98 معصومه)س( فاطمه

 572 دختران جسور 

 99 دختري از چشمه 

 100 در جستجوي حقيقت 

  ،شناختي و فلسفي به  رواندر حريم دل: رويكردي تربيتي

 235 عفاف و حجاب

 101 هايم در خواب 

 236 در راه اربعين 

 483 آموزي در ستايش هيچ 

 102 گذرد؟ در سيارات چه مي 
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 423 بارد در كلماتم باران مي 

 103 اي در كنار او فقط تو بوده 

 104 درخت آرزو 

 اي جهاني براي بهسازي آموزش و  پژوهي ايده درس

 489 سازي يادگيري غني

 245 درسنامه تدبر در قرآن سوره حمد و بقره 

 246 درسنامه روش تدبر در قرآن 

 460 درک مطلب عربي كامل 

 280 درمان شناختي رفتاري كودكان و نوجوانان 

 106 گيرد دريا از كسي اجازه نمي 

 107 ها دزد دقيقه 

 384 هاي بدن انسان به روش پزشكي دستگاه 

 113 دار هاي مرد نقاب نوشته دست 

 )324 دستور زبان فارسي )نظام جديد 

 351 دستور زبان فارسي دهم، يازدهم، دوازدهم 

 114 دشت متالطم 

 ...417 دل تو برد شرط را 

 115 دلدادگي دالرام 

 401 دلم تنگ تنگ است 

 هاي خواندني از شهداي مدافع  دم عشق، دمشق: روايت

 600 حرم

 524 دنياهاي يخي منظومه شمسي 

 116 كران، سالم! دنياي بي 

 247 دو امتحان! آموزش احكام با داستان طنز 

 402 هاي سمندر دو بيتي 

 117 دو زن و يک مرد 

 403 دو قطره اشک و يک غزل 

 118 دور دنيا در هشتاد روز 

 576 دويست راز براي تسلط بر نفس 

 119 ديدار در بيمارستان 

  ديدار در پاريس: خاطرات دكتر حسن حبيبي و خانم

 76 شفيقه رهيده

 120 ديدار عروس 

 411 ديگر 

 243 دين در جهان امروز 

 248 دين در زمانه ما 

  264 10دين و زندگي 

  265 11دين و زندگي 

 325 ديوان رباعيات عبيد زاكاني 

 326 ديوان غزليات عبيد زاكاني 

 38 رابينسون كروزو 

 404 راه رهايي 

  ،راه نجات از اعتياد: تعاريف، ابعاد، معيارهاي تشخيص

 281 و درمانشناسي  سبب

 376 شناسي دهم راه و رمز زيست 

 405 راهبندان 

 282 راهنماي باليني براي درمان اسكيزوفرني 

  راهنماي تأليف كتاب داستان زندگي براي مربيان مراكز

 327 پذير خانواده و والدين فرزند شبه

 71 شاخ راهنماي تربيت تک 

 525 راهنماي دانشجويي استفاده از رياضيات در نجوم 

 )526 راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان )نقشه آسمان 

 اساس اصول  راهنماي عملي درمان اختالل افسردگي بر

 283 شناختي رفتاري

 490 راهنماي عملي نگارش طرح درس 

 اي  راهنماي عملي نگارش و اجراي برنامه مدرسه: درسنامه

هاي مدرسه و  براي طراحي، اجرا و مراقبت از برنامه

 491 سيهاي در برنامه

 72 راهنماي موجودات جادويي 

 121 ردپاي تجربه در زير درختان زيتون 

 127 رمزگشايي در آمازون 

 240 هاي اقتصادي اسالم رهيافت 

 293 نظام جديد 11شناسي پايه  روان 

 294 شناسي جامع كنكور نظام جديد روان 

 298 شناسي كنكور انساني روان 

 279 شناسي كنكور روان 

 284 لم شادكامي و شكوفاييشناسي مثبت ع روان 

 296 روانشناسي يازدهم انساني 

 406 رو روبه 

 407 روح اندوهگين يک شاعر 

 96 روز بازي 

 128 روز داوري 
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  روشناي انتخاب )شرحي بر قانون انتخابات رياست

 469 جمهوري و شوراها(

 181 روياي فاالچي 

 هاي كوتاه زكريا تامر و  رويكردي تطبيقي به داستان

 328 ساعديغالمحسين 

 260 ريحانه پيامبر 

 338 زال و رودابه: شاهنامه فردوسي 

 285 گويد زبان بدن: آنچه بدن مي 

  البالغه به  نهج 45زمامداري و پارسايي: شرح نامه

 249 حنيف انصاري بن عثمان

 58 سبيل دالي بودم زماني كه هم 

 408 زمزمه نبض 

 329 هاي پيدايش رمان زمينه 

 ستارهاي در باره مسائل زن و هاي جامعه: ج زن و چالش

 244 خانواده و جوان

  :574 پيشگام جسور كه دنيا را تغيير دادند 50زنان در علم 

 39 زنان كوچک 

 222 السالم عليه مجتبي حسن زندگاني امام 

 223 السالم عليه حسين زندگاني امام 

 224 السالم عليه زندگاني اميرالمؤمنين 

 225 دختران آن حضرت عليهاالسالم و زندگاني حضرت فاطمه 

 )226 زندگاني حضرت محمد)ص 

  زندگي سياسي هشتمين امام حضرت

 250 السالم عليه الرضا موسي بن علي

 )!578 زندگي معنوي به سبک مثنوي: )چگونه زندگي نكنيم 

 نامه جانباز شهيد  زنده عشق: براساس خاطرات و زندگي

 601 حميدرضا مدني قمصري

 129 زير شمشير غمش 

 378 اوريزيست فن 

 379 خوان جامع: هفت 2شناسي  زيست 

 381 بعدي( جلد اول )سه 3شناسي  زيست 

 383 شناسي دهم زيست 

 380 استاد 40شناسي دوازدهم از نگاه  زيست 

 374، 372 شناسي دوازدهم زيست 

 130 ژاكت 

 527 ساخت ربات 

 568 سازماندهي ذهن 

 286 گرايي: رويكردي خالق در آموزش سازه 

 131 مليهاي باغ  سايه 

 251 سبک زندگي نبوي: حرّيت و استقالل و عزّت 

 330 شناسي كاربردي سبک 

 182 سدا 

 124 سرخ باد 

  ،سرزمين خارج از نقشه: خاطرات عجيب يک معلم

 602 منش براساس زندگي عزيز محمدي

 132 سرقت مصلحانه و چند داستان ديگر 

 430 كند سرم به شانه تو فكر مي 

 133 سرود كريسمس 

  134 ماهسفر به 

 158، 135 سفر به مركز زمين 

 50 سفر پر خطر 

 241 سفر شهادت: گفتارهايي در باره واقعه عاشورا 

 424 سفرنامه با صاد 

 74 زده سلحشوران سياه و دژهاي دود 

 579 انتفاعي هاي عمومي و غير سنجش عملكرد در سازمان 

  سنجش عملكرد: راهنماي عملي سنجش ميزان دانايي و

 484 انتوانايي فراگير

 300 شناسي كنكور انساني، يازدهم انساني سه سطحي روان 

  448 پايه دوازدهم )تجربي و رياضي( 3سه سطحي شيمي 

 136 سوتفاهم 

 73 انگيز هاي شگفت سوفي كواير و كتاب 

  508 : گام منطقي سابق منطق پايه دهم انساني1سوفي لند 

 اخترفيزيک هاي المپيادهاي جهاني نجوم و  سؤاالت و پاسخ

2014-2007 528 

 577 سي روز تا آرامش 

 409 مست سايه تاک ه سيا 

 137 سيذارتا 

 4 السالم باقر عليه   سيره امام 

 5 السالم عليه  عسگري  سيره امام حسن 

 6 السالم عليه  مجتبي  حسن   سيره امام 

 7 السالم عليه  سيره امام حسين 

 8 السالم عليه  رضا  سيره امام 
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 9 السالم عليه  دقسيره امام صا 

 10 السالم زهرا عليه  سيره حضرت 

 17 سيره و سرگذشت امام موسي صدر 

  سيماي توسعه آموزشي فارس با رويكرد عدالت )بر

 485 محوريت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش(

 138 سيمرغ پدر بزرگ من بود 

 139 ها شاخ دماغي 

 )287 شارژ اعصاب )با تكيه بر مديريت خشم 

  288 اعصابشارژ 

 140 شازده كوچولو 

  شانزده سال بعد: روايت حسين كاجي از زندگي شهيد

 603 محمدرضا شفيعي

 141، 122، 40 شاهزاده و گدا 

 125 ستاره هاي بي شب 

 142 زده هاي يخ شكوفه 

 143 شميم باران 

 604 الدين شهيد مهدي زين 

 332 هاي استاد شهريار( ترين غزل شور عشق )گزيده ناب 

 بيت به شيوه  شناسي نوين: نگاهي نو به مكتب اهل شيعه

 252 پرسش و پاسخ

 446 شيمي آلي، دهم، يازدهم، دوازدهم 

 440 شيمي جامع پايه دوازدهم 

 447 شيمي دوازدهم 

 )439 شيمي يازدهم )منهاي مسئله 

 445 شيمي يازدهم 

  صبح و شادي با غزل: )مجموعه اشعار شورانگيز در وصف

 410 صبح و سپيده(

 333 صد رباعي از صد شاعر 

 144 صد روز كما 

 261 صداي بال جبرئيل 

 هاي زندگي: )راهكارهاي ساده براي  جويي در هزينه صرفه

 580 همه(

 هاي  اي از مثل هاي تصويري: )برگزيده صندوقچه مثل

 334 فارسي به همراه تصوير(

 145 صورت زخمي 

  طبيعت بحراني و جامعه ي در معرض تهديد )ميراث

 470 بک( شناسي الريش جامعه

 335 نامه طوطي 

 از نگاه   الشريف فرجه تعالي  اهلل عجل ظهور حضرت مهدي

 253 قرآن كريم

 ها، و نكات  هاي كليدي زيست كنكور: قيدها، واژه عبارت

 385 مهم، دهم، يازدهم، دوازدهم

 452 عربي جامع كنكور 

 461 هاي رياضي و تجربي( عربي دوازدهم )مشترک رشته 

 458 نظام جديد 12لوم انساني پايه عربي ع 

  453 )رياضي و تجربي( 10عربي عمار 

  459 12عربي عمومي پايه 

 449 عربي يازدهم مشترک رشته رياضي و تجربي 

 146 عصاي جنگلبان 

 نامه امام  هاي زندان بزن موسي: زندگي عصايت را به ميله

 18 موسي صدر

 75 عصر حجر پُر خطر 

 254 عصر حيرت 

 174 عطر عربي 

 360 علوم و فنون ادبي جامع كنكور 

 حل محور دستورالعمل  غلبه بر اضطراب به شيوه راه

 581 آموزش و درمان

 نفس پايين با  غلبه بر عزتCBT 289 شناختي، رفتاري(  )درمان 

 255 مهدي)عج( غيبت، ظهور و حكومت امام 

 256 هاي جنسي ضد درمان( فالون دافا )مكتب گرگ 

 147 فاوست 

 148 فراري 

 262 فرزند كعبه 

 412 ها( ها و تصنيف فرشته مهر )ترانه 

 )547 فرهنگ توصيفي تكنولوژي آموزشي )انگليسي به فارسي 

 ش، -فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد هفدهم: س

 548 سيوطي، شابيزک، شيمي فيزيک-سورنا

 16تا  18هايي براي افزايش هوش هيجاني، ويژه  فعاليت 

 303 سال

  509 نظام جديد 11انساني پايه فلسفه علوم 

 507 فلسفه و منطق جامع كنكور 



18نامه دوره آموزش متوسطه دوم شماره  كتاب 164  

 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

  فولكلور كودكان: هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبيات

 606 شفاهي كودكان

 444 فيل شيمي دهم مختصر و مقوي 

 105 قبرستان عمودي 

 )342 قرابت معنايي )نظام جديد 

 149 قرار مهنا 

 ي قرآن كريم النور: آموزش قواعد روخواني و روانخوان قرين

 546 همراه با تمرينات ويژه و كاربردي

 607 گويي، راز ماندگاري تدريس قصّه 

 150 قصه زندگي من 

 153 هاي شب قصه 

 290 قلدري و مشكالت همراه 

  قلم برتر عربي يازدهم )كتاب كار و تمرين( ادبيات و علوم

 454 انساني )دوره دوم متوسطه(

 هاي علوم  مرين( رشتهقلم برتر عربي يازدهم )كتاب كار و ت

 455 تجربي، رياضي و فيزيک )دوره دوم متوسطه(

 486 قوانين مديريت 

 425 هاي شكسته كابوس شاخه 

 154 كاراگاه تام ساير 

  كاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده: كتاب كاربردي

 291 ها براي درمانگران و خانواده

 366 كارپوشه زبان انگليسي پايه دوازدهم 

 155 كالوكائين 

 292 كار(  آگاهي )كتاب كاهش استرس به روش ذهن 

 257 كباال ميستي سيزم عبراني: آيين شيطان، جادو و شهوت 

 367 كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد پايه دوازدهم 

 348 كتاب علي 

 343 كتاب فارسي موضوعي قلمرو ادبي محک 

 382 پايه دوازدهم 3شناسي  كتاب كار زيست 

 يازدهم رياضي، تجربي )دوره  2عربي، زبان قرآن كتاب كار

 456 دوم متوسطه(

  344 يازدهم )دوره دوم متوسطه( 2كتاب كار فارسي 

  پايه يازدهم رياضي )دوره دوم  2كتاب كار فيزيک

 530 متوسطه(

 583 وگو كتاب كوچک گفت 

 263 عبا كريم آل 

 تواند اعصابم را به هم بريزد: چگونه نگذاريم  كسي نمي

 584 افراد خشم ما را برانگيزند

 156 كشتي سيراف 

 426 كفشم زماني گاو بوده 

 159 هاي ناراضي كلوپ آدم 

 608 كليدها: گفتگوهايي پيرامون شعر و زندگي 

 258 كمک به ديگران يا انفاق 

 345 هاي بلوچي مكراني كنايه 

 371 شناسي  كنكور + زمين 

 14 كوروش بزرگ 

 109 كوه آتش 

 160 كوه 

 531 شناسي به زبان ساده كيهان 

 585 ها باز و برخورد با آن گرگ در لباس ميش: درک افراد دغل 

 346 هاي نظامي گزيده منظومه 

 413 گشايش 

 ساز: ابزارهايي براي گفت و گو وقتي  گوهاي سرنوشت و گفت

 586 پاي از دست دادن چيزهاي زيادي در ميان است

 165 جمال: دو عاشقانه از تركمن صحرا گل 

 349 گلزار ادبي 

 97 مادران هاي بو گل 

 166 گلوله و پلنگ 

 167 دانند گنامينوها قدر آدم را نمي 

 175 گودال اسماعيلي 

 414 شاپ گوزن در كافي 

 163 گوژپشت نتردام 

 168 النه كاغذي 

 169 لبخندي براي سوفيا 

 415 مالحظه هاي بي لحظه 

 170 هاي شيرين لطيفه 

 )427 لوح عقيق )متن زيبايي و عشق 

 416 ليلي آذر 

 339 ليلي و مجنون نظامي گنجوي 

 110 ماتياس 

 111 ماتيميو 

  386 دوازدهم 3گرفتن زيست 20ماجراهاي من و درسام براي 
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 532 ماده تاريک در عالم 

 387 مارهاي ايران 

 112 ماريل دژ سرخي 

 171 هاي استريت ماه بر فراز 

 358 گردد ماه تنها در آسمان مي 

 172 ماه را نشانه بگير 

 471 شناسي مباني جامعه 

 297 شناسي محيطي مباني روان 

 487 شناسي تربيتي مباني روش تحقيق در روان 

  مباني زبان فرانسهFOR DUMMIES 368 

 173 مثل شيشه مثل سفال 

 350 االطفال مثنوي 

 353 1نامه  مثنوي 

 354 2نامه  مثنوي 

 355 3نامه  مثنوي 

 356 4نامه  مثنوي 

 352 5نامه  مثنوي 

 314 هاي چوب كبريتي مجموعه پرسش 

 24 زيست عمومي محيط 

 شده براي بهپويي  هايي تجربه مدارس شاد: چارچوب

 -آموزان در مدارس حوزة آسيا يادگيري و زندگي دانش

 488 پاسيفيک

 357 مدخل حماسه ملي ايران 

 492 مددكاري اجتماعي باليني و بهداشت رواني 

 299 دكشيمددكاري اجتماعي مداخله در بحران خو 

 )494 مديريت راهبردي از نگاه حضرت علي)ع 

 495 مديريت مدارس بر مدار قانون 

 496 ريزي براي دوران اوليه كودكي مديريت و برنامه 

  432 مرا صدا كردي؟ 

 184 مرد بهاري 

 433 مرز ما عشق است 

  مرشد و پهلوان: فيلمنامه مستند در باره فيلم ناتمام علي

 610 حاتمي

 185 حيوانات  مزرعه 

 186 ها چي مسلسل 

 باشد، لطفاً مجدداً  مشترک مورد نظر در دسترس نمي

 187 گيري بفرماييد شماره

 501 معلم محبوب: يادنامه استاد عبدالمجيد رشيدپور 

 188 معماي جنايت: معماي قتل آقاي احتشام در ساري 

 نژادي در رويه نهادهاي مبتني بر معاهدات   مقابله با تبعيض

 472 بشريحقوق 

 533 شناسي اي بر كيهان مقدمه 

 534 مكانيک سماوي 

 434 مالحظات 

 189 من پناهنده نيستم 

 190 پشتم من يک الک 

 266 اهلل جوادي آملي الحياة حضرت آيت منتخب مفاتيح 

 535 منشأ سيارات 

 588 هاي مطالعه مهارت 

 )191 موبي ديک )نهنگ سفيد 

 192 فارس هاي خليج ها و كوسه موج 

 267 اي از اسرار آفرينش فضايي و ذره موجودات 

 359 نامه عبيد زاكاني موش و گربه عشاق 

 193 مو مو 

 479 ميدان عمل 

 194 ميشل استروگف 

 195 تلمو و موزه نفرين شده مينا سان 

 15 نادرشاه افشار 

 196 ناصر ايكس ري 

 388 استاد( 40شناسي دهم )از نگاه  نانو زيپ زيست 

 389 استاد 40از نگاه  شناسي يازدهم نانو زيپ زيست 

 242 ناي و ني: جستارهايي درباره اسالم، انسان، لبنان، مقاومت 

 197 نبرد با زندگي 

 589 گفت زندگي اين نيست نداي درونم مي 

 198 نسكافه با شريف رضي 

 199 نشاني روي آب و رد كبوترها 

 301 نظريه انسان سالم 

 529 نظريه و مسائل نجوم 

 200 هاي آلبالويي نعلين 

 309 ها نفوذ به قلب ماتريس 

 )20 نقد عمر: زندگي و خاطرات علي دواني)جلد اول 
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 )21 نقد عمر: زندگي و خاطرات علي دواني)جلد دوم 

 هاي حافظ  نقش آذربايجان در تكوين و پيشبرد حوزه

 362 پژوهي

 363 هاي چگونه بنويسم؟( نگارش خالق )از مجموعه كتاب 

 364 نگارش و انتشار مقاالت علمي 

 گرش يعني همه چيز: نگرشتان را تغيير دهيد تا ن

 590 تان دگرگون شود زندگي

 268 نهضت حسيني و سلوک عرفاني 

 361 واژگان سطر به سطر فارسي كنكور و امال 

 331 واژگان و امالي فارسي يازدهم 

 457 واژه نامه عربي دهم: خالصه قواعد 

 428 واقعه 

 340 صادق نامي وامق و عذرا: ميرزا محمد 

 183 عاري وضعيت بي 

 201 گيرد وقتي تاريخ آلزايمر مي 

 202 وقتي من بچه بودم 

 497 (1آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي 

 498 (2آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي 

 499 (3آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي 

 500 (4آموزان ) هاي معلم موفق از نگاه دانش ويژگي 

 341 ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني 

 16 ويليام هاروي و مكانيک قلب 

 203، 164، 41 فين هاكلبري 

 310 انگيز هتل شگفت 

 204 هجوم دريا 

 365 هفت جستار عرفاني 

 435 ماه سين در بهمن هفت 

 431 هم قفسان 

  همبستگي اجتماعي وفاق اجتماعي: تأملي بر

 473 گسترش آن در جامعههاي  برد شناسي و راه آسيب

 502 هاي تلفن همراه همراه خوب يا بد: بررسي آسيب 

 ريزي استراتژيک توسعه  گيري: برنامه هنر اوج

 302 هاي شخصي توانمندي

 دلي: )راهنماي اعتماد به نفس و  هنر شادكامي و خوش

 591 تر( ايمني فزون

 569 هواي تازه 

 205 ساله هيتي عروسک يكصد 

 است: سيستان اسير سراب! هيرمند در كمند سي

)سرگذشت هيرمند و تأثير آن بر سرنوشت و توسعه 

 25 سيستان(

 206 هاي خيس هيزم 

 436 اند ها خواب هيس! گل 

 437 يادآوري 

 597 اهلل سيدمرتضي مستجابي ياران موافق: خاطرات آيت 

 126 يک جور خوشبختي 

 207 يک خوشه انگور سرخ 

  269 السالم عليه زمانيگانه دهر: نگاهي نو به شناخت امام 

 1984 208 

 1 2 3  بدرخش، رسيدن به عملكرد حداكثري و ورود به يک

 592 درصد برتر

 30 538 جويي انرژي كار ساده براي صرفه 

 500 ( پايه دوازدهم تجربي، 3سؤال تشريحي شيمي )

 443 رياضي

 6410 418 روز تنهايي 

 7 605 موسي صدر روايت خصوصي از زندگي سيد 

 3Vision Plus   369
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 نمایۀ پدیدآورندگان
 107 آبهشت، كژوان 

 168 آپل، كنت 

 186 آرقند، بيژن 

 178 آرمين، علي 

 276 آرنال، جودي 

 307، 306 آزادي، مهرداد 

 490 آقازاده، محرم 

 196 آقاغفار، علي 

 301 آقايي، اصغر 

  ،73 جاناتانآكسيير 

 136 احمد، جالل آل 

 274 آلتمن، موريس 

 39 مي آلكوت، لوئيزا 

 229 آيت اللهي، سيدمحمدتقي 

 193 اِنده، ميشائيل 

 51 اباذري، حميد 

 133 ابراهيمي، حسين 

 327 اكبر ابراهيمي، علي 

 408 ابراهيميان، حسين 

 523 ابريشمي، جميل 

 488 نوري، مهناز  ابوالكاشف 

 104 اپلگيت، كاترين 

 181 عشري، فرشته اثني 

 494 احمد جواهري، سيد فرشيد 

 378 احمدزاده، عطيه 

 343 احمدنيا، علي 

 579 احمدي، پرويز 

 495 احمدي، رضا 

 360 احمدي، سعيد 

 72 احمدي، عاطفه 

 280 احمدي، محمد 

 472 احمدي، مدينه 

 511، 510 اخالقي، رضا 

  اداره كل قرآن عترت و نماز

معاونت پرورشي وزارت آموزش و 

 545، 544، 543، 542، 540 پرورش

 415 اردستاني، مبين 

 368 اروتوپولوس، زوئي 

 365، 321 اسپرهم، داود 

 289 استفان، پالمر 

 50، 49 لي استوارت، ترنتون 

 37 استيونسن، رابرت لوئيس 

 374 اسفندياري، مالک اشتر 

 195 اسكندري، رضا 

 307 اسالمي خوزاني، محمدعلي 

 414 اسالمي، مريم 

 ،198 عطيه اسماعيلي 

 75، 74 اسماعيليان، پيمان 

 297 اشتگ، ليندا 

 406 اصغري، معين 

 319 اعتصامي، پروين 

 244 عطااهلل افتخاري، سيد 

 446 افشار، وحيد 

 15 افشارفر، ناصر 

 477 افشاري، مرجان 

 467 منش، حسين افشين 

 459، 458 الدين افضل، جالل 

 14 پور، اميرهوشنگ اقبال 

 132 پور، احمد اكبر 

 161 و، منوچهراكبرل 

 283 اكبري بياتياني، زهرا 

 321 اكبري، سعيد 

 392 اكرامي، محمود 

 305 اكسلر، شلدون 

 140 ري، آنتوان دوسنت اگزوپه 

 539 داد  زهي، فاروق اهلل 

 298 مرادي، كامران اله 

 6، 5، 4، 3 حسين زاده، محمد الهي ،

7 ،8 ،9 ،10 ،228 ،245 ،246 

 76 الوندي، پدرام 

 382 الياسي، شهين 

 584، 571 اليس، آلبرت 

 66 زاده، نيلوفر امن 

 436، 409 اميري اسفندقه، مرتضي 

 284 اميري، سهراب 

 127، 57 اميري، نيلوفر 

 184 اميريان، داوود 

 573، 248 اميني پويا، حسين 

 295 اميني، بيژن 

 299 اميني، حمزه 

 440 اميني، فخرالزمان 

 592 اناري، شهاب 

 480، 285 انصاري، امير 

 598 انصاري، سپهر 

 580 انصاري، مهرنوش 

 446، 440 انوشه، محمدحسين 

 65 اوتمن هاي، ليندا 

 208، 185 اورول، جورج 

 519 اوستلي، ديل 

 161 اولم استيد، كاتلين 

 231 ايرواني، جواد 

 560، 559 ايزدي، ريحانه 

 546 ايزدي، فهيمه 

 556 ايزدي، مرجان 

 267 ايزدي، مهدي 

 574 ايگنوتوفسكي، راشل 

 468 ايوب، محمد 

 219، 212 بابازاده مقدم، حسين ،

256 ،257 

 291 باباصفري، عباس 

 557 بابايي، كريم 
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 171 بابيت، ناتالي 

 153 بازاري، زهرا 

 444 بازرگاني، بهمن 

 42 باغاني، نگار 

 88 كاظم باغباني آراني، محمد 

 536 باغستاني، فاطمه 

 364 باقر موسوي، ميرسعيد 

 419 باقري، عباس 

 297 ليحهباقري، م 

 577، 576، 575 باقري، نيلوفر 

 52 زاده مقدم، فرشته باقري 

 364 فرد، طاهره باقري 

 318، 317 بجارزهي، محمد انور ،

345 

 391 بختياري، نيلوفر 

 481 بخشي، حامد 

 375 براک، ژوليت كالتن 

 553 يحيي برخوردار، سيد 

 443 برخورداريون، اميرعلي 

 297 برگ، اگنس اي وان دن 

  ،484 سوزانبروكهارت 

 323 بشيري، حيدر 

 322 اصغر بشيري، علي 

 298 بكائيان، زهرا 

 439 جمالي، امير بني 

 487 بهادري خسروشاهي، جعفر 

 46 ردخت بهرامي، آذ 

 451 علي بهرامي، محمد 

 346 بهمني مطلق، يداهلل 

 308 بورخس، خورخه لوييس 

 32 بولينگ، داستي 

 155 بويه، كارين 

 443 بيانلو، مجيد 

 ،449 عصمت پارسائيان 

 364 پاريجا، سوباش چاندرا 

 29 پاالسيو، آر.جي 

 282 پاالنتي، استفانو 

 529 پالن، استيسي 

 1 پاليزبان، مهديه 

 475 پاور، ميكل 

 275 پايدار، محمود 

 586 پترسون، كري 

 310، 309، 308 پرش، امير 

 24 پناهي، مصطفي 

 555 صميمي، پرنديس پور 

 582 پوش، ميشل 

 448 نظر، حامد پويان 

 579 .اچ  پويستر، تئودور 

 72، 71 پيرس، جكسون 

 93 پيري، بهناز 

 52 پيمان، نجمه 

 530 پيماني، علي 

 453 تاج بخش، عمار 

 171 تاجديني، سيمين 

 502 تاجيک اسماعيلي، سميه 

 42 تامپسون، ليزا 

 273 تامپكينز، مايكل.آ 

 84 تايلور، ميلدرن 

 172 زاده، ژيال تقي 

 486 تمپالر، ريچارد 

  ،122، 77، 41، 40، 36 مارکتواين ،

141 ،154 ،203 

 491، 486 توراني، حيدر 

 307، 306 توماس، جورج.ب 

 462 قدم، علي ثابت 

 278 نژاد، جواد ثابت 

 515 ثقفي، حميرا 

 303 جابري، سميه 

 475 جاكوبز، جورج 

 452 جال، محمد 

 329 شير، مهدي جام 

 2 جبارين، يوسف رفيق 

 121 جعفري كلورزي، مريم 

  273 هرندي، رضاجعفري 

 303 جعفري، پريسا 

 123 جعفري، ريحانه 

 523 جعفري، زهره 

 450 جعفري، سعيد 

 89 جعفري، محمدعلي 

 442، 441 جعفري، مسعود 

 587 جعفري، مهناز 

 605 جعفريان، حبيبه 

 393 نسب، جواد جعفري 

 110، 109، 108 جكس، برايان ،

111 ،112 

 22 زاده، زهرا جالل 

 286 )همكار(  جاللوند، انسيه 

 الدين جاللي طهراني، سيدحسام 

507 

 183 جاللي، حامد 

 288، 287، 275 جلوه، مازيار 

 294، 293 جليلي منجيلي، شبنم 

 280 پور، يوسف جمال 

 298 جمالي، زهرا 

 344 جنتي، احسان 

 488 جو كيم، گوانگ 

 492 رضا جواديان، سيد 

 23 جواهري، سپيده 

 147 جوزي، سعيد 

 321 جويده، فاروق 

  ،466 الدين سيدشهابچاوشي 

 550 چپمن، مايكل 

 601 حاتمي تفرشي، زهرا 

 323 حسيني، محسن حاج 

 335 جوادي، سيدكمال سيد حاج 

 306 حاجي جمشيدي، فرزين ،

307 

 370 حاجي نصراهلل، شكوه 
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 هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش متوسطه دوم فهرست توصيفي كتاب

 88 حسيني، حسين حاجي 

 68 حافظي، سيد عليرضا 

 244، 242 حجتي كرماني، علي 

 595 حداد عادل، غالمعلي 

 273 حسام، مائده 

 368 پور، شادي حسن 

 297 پور، كسري حسن 

 370 زاده كيابي، بهرام حسن 

 272 حسني، مهدي 

 210 پور، اميد حسين 

 305 رضا خان، علي حسين 

 443 نژاد، ايمان حسين 

 432 نيا، ليال حسين 

 551 مهدي حسيني بيرجندي، سيد 

 300 حسيني صفا، معصومه 

 603 حسيني مهرآبادي، زهرا 

 286 السادات حسيني، افضل 

 349 الدين حسيني، سيداشرف 

 297 باقر حسيني، سيد 

 464 حسيني، عفت 

 593 حسيني، فخرالسادات 

 116، 104، 69 حضرتي، آناهيتا ،

206 

 298 پرست، نسرين حق 

 31 شنو، فرخنده حق 

 79 حقيقي، فاطمه 

 585، 558 زاده، صدف حكيمي 

 168 حميدي، مرجان 

 584، 571 بيگي، زينب حيدر 

 297 حيدرزاده، مريم 

 252، 234 حيدري ابهري، غالمرضا 

 532 حيدري، رها 

 459، 458 خاكباز، سهيال 

 128 خالقي، سجاد 

 534، 526 خالقي، كامبيز 

 334 خدادادي، حامد 

 509 خدادادي، حسين 

 132 خرامان، مصطفي 

 316 حسين خشنو، اله 

 198 خليل، مياده 

 202، 48 خليلي، سپيده 

 236 خليلي، مرتضي 

 250 خليل خليليان، سيد 

 427 فر، مصطفي خليلي 

 189 زاده، اسما خواجه 

 59 خورشاهيان، هادي 

 16 خوشبخت فهيم، نغمه 

 99 خيريان، ندا 

 524 داسچ، پت 

 374 دانشيار، ديمن 

 61 داودپور، فاطمه 

 411، 400 داوودي، علي 

 283 دبرداني، پريسا 

 396 درويشي، حميد 

 501 دشتي، محمد 

 38 دفو، دانيل 

 297 دگروت، جوديت آي ام 

 251، 249 دلشاد تهراني، مصطفي ،

352 ،353 ،354 ،355 ،356 

 85 اكبر دهخدا، علي 

 21، 20 دواني، علي 

 482 دوبينا، ايگورا .ان 

 348 آبادي، يحيي دولت 

 .517 دوئرتي، مارتين جي 

 75، 74 ديري، تري 

 133 ديكنز، چارلز 

 165 جي، عبدالرحمن ديه 

 591 ديواني، امير 

 367 ذوالفقاري، مهدي 

 514 اجر، النر 

 512 راجر، مارگريت 

 386 راستي بروجني، عباس 

 233 راشدي، لطيف 

 309 راكر، رودي 

 496 پيما، سكينه راه 

 167، 101 راهي، مريم 

 233 الدين راوندي، قطب 

 533 رايدن، باربارا 

 371 رجايي، فرزانه 

 588 رجبي، محمود 

 166، 44 رجبي، مهدي 

 387 زاده، مهدي رجبي 

  ،382 مهتابرحماني چراتي 

 609 رحماني، عباس 

 213 رحيمي، عباس 

 331 پور، نواب رحيمي 

 363 نژاد، ويدا رحيمي 

 157 پناه، سحرالسادات رخصت 

 312، 311 هاشم رستمي، محمد ،

313 

 222 رسولي محالتي، سيدهاشم ،

223 ،224 ،225 ،226 

 606 رسولي، جواد 

 227 رضايي، علي 

 95 رضايي، محدثه 

 385 رضائي، حسين 

 142 رضواني، علي 

 182 رضوي، پري 

 546 فرد، محمد رمضاني 

 475 رنانديا، ويلي 

 274 رناني، محسن 

 443 رنجبر، مهران 

 481 رهنما، اكبر 

 582 رهنمايان، مهناز 

 555 روبين، گرچن 

 562 روحي، اكبر 

 394 روزبه، محمدرضا 
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 82، 81، 70، 63، 30 رياحي، مجيد ،

118 ،134 ،135 ،191 ،194 ،204 

  ،327 جويريس 

 539 ريگي كوته، محمد 

 539 رئيسي، سلمان 

 94 زادهوش، سعيده 

 277 آباد، اعظم زارع ميرک 

 180 زارع، مهدي 

 425 زارعي، مهدي 

 359، 326، 325 زاكاني، عبيد 

 377 زرنديان، اردوان 

 159 زرنگار، شتيال 

 253 زماني، سيدحسن 

 174 زنوزي جاللي، فيروز 

 404 زورق، محمدحسن 

 410، 25 زورقي، ناصر 

 447 حسين زينالي، محمد 

 366 زينل لنگرودي، رضا 

 62 ساحلي، مريم 

 29 ساساني، كوروش 

 271 ساعي، رضوان 

 417 ساالروند، فاطمه 

 515 اكبر ساالري، علي 

 532 ساندرز، روبرت.اچ 

 304 ساوي، دنيس 

 585 سايمون، جرج 

 308 سبحاني طهراني، حسام ،

309 ،310 

 492 ، محمد سبزي 

 607 سپهدار، سميّه 

 255 محبوبه سديدي، سيده 

 100، 80، 27، 17 سرحدي، مهدي ،

117 ،119 ،120 ،197 ،594 

 489 سركارآراني، محمدرضا 

 292 سركوبي، رقيه 

 468 سرمدي، شيدا 

 138 سرمشقي، فاطمه 

 215 القلم، محمود سريع 

 302 سعادت، سعيد 

 416 سعادتمند، اعظم 

 266 سعيدي، رضا 

 13 سادات سعيديان، سكينه 

 538 سالميان، نيما 

 193 سلطاني، كتايون 

 430 پور، فاطمه سليمان 

 207 سليماني ازندرياني، فاطمه 

 130 سليماني مختاري، افسانه 

 457 الدين سليماني، حسام 

 527 سليماني، حسين 

 518 سليمي، رعنا 

 562 سليمي، شيرين 

 402 النقي سمندر علي، علي 

 493 سنگه، پيتر 

 528 سول، آنيكت 

 282 سويزي، رضا 

 143 سويزي، مهرانگيز 

 586 سوئيتزلر، ال 

 280 سي كندل، فيليپ 

 437 سيار، محمدمهدي 

 562 من، اليزابت سي 

 461 امين شاصنم، محمد 

 16 شاكلفورد، جول 

 401 شاماني، طيبه 

 105 آبادي، حميدرضا شاه 

 175 علي، علي شاه 

 476 شاهنگيان، بهنام 

 11 شايان آذر، بهرام 

 24 شايگان، جالل 

  ،382 سعيدهشبان 

 497 الصباح شجاع نوري، سرور ،

498 ،499 ،500 

 87 شجاعي، سارا 

 232، 209 شجاعي، سيدمهدي 

 480 شرايتر، تام 

 599 شرفشاهي، كامران 

 235 رضا شرفي، محمد 

 24 شريعت، محمود 

 243 شريعتمداري، حميدرضا 

 330 شريفي، آزاده 

 315 شريفي، مهناز 

 84 شعباني، داوود 

 2 شعرباف، جواد 

 477 شفائي، مهشيد 

 53 شفيعي، سعيده 

 433 محمدمهدي شفيعي، سيد 

 426 شفيعي، كمال 

 435 سري، حميدرضا شكار 

 73 شكاري، محمدرضا 

 413 فرد، محمد شكري 

 321 نيا، مريم شكوهي 

 102 اهلل شكيباپور، عنايت 

 528 شهماري، نازيال 

 563 شهيدي، گيتي 

 564 شوارتز، ديويد جوزف 

 548 شوراي كتاب كودک 

 289 حسني، شهرزاد شيخ 

 220 بيگي عظيمي، رضا شيرين 

 576، 575 شيلپ شارما، رابين ،

577 

 361 صابريان، فرشته 

 65 صادق، سپيده 

 371 پور، نوشين صادق 

 557 صادقي، حسن 

 11 صادقي، محمدحسين 

 583 صادقي، مرسده 

 265، 264 صائلي، فرزاد 

 481 صباغ اسماعيلي، رعنا 

 328 صحرايي سرمزده، فاطمه 
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 516 كار، مژگان صداقت 

 100، 80، 27 الهدي صدر، بنت ،

117 ،119 ،120 ،197 ،594 

 239، 238، 237 موسي صدر، سيد ،

240 ،241 ،242 ،243 ،244 

 465 صدراالشرافي، سعيد 

 522 صفرپور، ليال 

 176 صفري، مهدي 

 47 صمدي، امير 

 282 طالبي، نجمه 

 384 طاهري، اسفنديار 

 482 المحمد طاهري، عبد 

 315 طاهري، كبري 

 517 طاليي، حسين 

 549 طلي، پروين 

 496 طهماسبي، سيامک 

 600 طهماسبي، عالمه 

 505 طيبان، سيدبهروز 

 130 ظريف صنايعي، مرجان 

 383 اكبر ظهري، علي 

 273 عابدي، احمد 

 373 فرد، متين عارفي 

 189 عاشور، رضوي 

 54 عاشوري، سارا 

 471 عاطفي هنزني، قربانعلي 

 557 سولمازپور محله،  عباس 

 431 عباسلو، مژگان 

 590 نژاد، نگار عباس 

 32 عباسي، آيدا 

 342، 324 عبدالمحمدي، عليرضا 

 24 عبدلي، محمدعلي 

 332 عبديان، محيا 

 126 عبيدي آشتياني، كيوان 

 405، 399 پور، ميالد عرفان 

 98 عرفاني، سارا 

 369 عسگري ازغندي، مجيد 

 284 عسگري، عليرضا 

 12 بيک، مريم عظيم 

 298 عفتي، مهسا 

 443 علمداري، علي 

 541 حميدرضا علوي، سيد 

 247 نهاد، محمد علوي 

 190 بيگي، علي علي 

 145 عليخاني، ليال 

 449 زاده، امير علي 

 541 عليزاده، مژده 

 28 شاهرودي، فروغ علي 

 564 مازندراني، غالمحسين علي 

 298 نژاد، فرهاد علي 

 376 نوري، مجيد علي 

 492 نيا، وهاب علي 

 122 زاده، پرستو عوض 

 129 غفارزادگان، داوود 

 385 غالمي، بهزاد 

 519، 516، 304، 16 غالمي، صمد ،

520 ،521 ،522 ،524 ،525 ،528 ،

529 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 

 24 الدين، منصور غياث 

 572 فاويلي، النا 

 554 فتحي، فهيمه 

 572 زاده، پروانه فخام 

 366 فراهاني، حسين 

 173 گسفرجاد امين، نر 

 589 زاده، منوچهر فرج 

 19 فرجي، محسن 

 12، 11 فرجيان، زينب 

 298 فرخي، سوفيا 

 240، 238، 214 فرخيان، مهدي ،

241 

 560، 559 جواد فرشچي، محمد 

 349 فرهادي، پيوند 

 379 فرهاديان، پدرام 

 574 فرهاديان، ماندانا 

 447 فروزانفر، اكبر 

 562 من، هيالري فري 

 461 كريمي، علي فقه 

 280 فالحي، ابوالفضل 

 557 فلدمن، كارن باروخ 

 525 فليش، دانيل 

 298 فهيميان، فاطمه 

 475 نسب، انسيه فياضي 

 375 فيروزوند، فاطمه 

 39، 38، 34 فيضي، سارا 

 205 فيلد، راشل 

 284 قاسمي نواب، امير 

 296 قاسمي، الناز 

 360 قاضي، ابوالفضل 

 593 قائديان، سمانه 

 552 قبادي، حميدرضا 

 ،608 نزار قباني 

 152، 151 قدياني، سارا 

 610 قرباني، حامد 

 604 قرباني، مهدي 

 423 رضا قزوه، علي 

 597، 596 قزويني، حميد 

 110، 109، 108 قصاع، محمد ،

111 ،112 ،162 ،163 ،164 ،205 

 511، 510 اكبر جويي، علي قلعه 

 148 قندهاري، شقايق 

 412 قهرمان، محمد 

 482 كارايانيس، الياس.جي 

 459، 458 كارآمد، امينه 

 504 كاردان، مهدي 

 550 آبادي، عطيه كارگر دولت 

 519 كارول، بردلي 

 310 كارول، لوييس 

 30 كارول، لوئيس 

 465 كاريگان، پيتر 
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 22 كاسگرو، برايان 

 281 كاشفي ممقاني، شهرام 

 39، 38، 35 كاشي، حميده 

 2 كاظمي، فاطمه 

 279 گران، نگار كاغذ 

 428 كافي، غالمرضا 

 522 و، ميچوكاك 

 278 كامرون، جو 

 136، 64 كامو، آلبر 

 69 كانر، لسلي 

 572 كاوالو، فرانچسكا 

 509 كبيريان، الهام 

 179 كديور، سلمان 

 24 كرباسي، عبدالرضا 

 83 لو، مرتضا كرباليي 

 364 كربالئي اسماعيلي، ندا 

 552 كردگاري، ليال 

 114 اكبر نژاد، علي كرماني 

 66 كرمن، گردِن 

 525 كريژنو، جوليا 

 496 زاده، منصوره كريم 

 570 كريمي، سرگل 

 483، 270 كريمي، عبدالعظيم ،

578 

 511، 510 كريمي، علي 

 509 كريميان، جالل 

 202، 48 كستنر، اريش 

 524 كشاورزي شيرازي، مريم 

 149 كفاش، مهدي 

 115 كفايتي، فاطمه 

 554 آن كالوسر، هنريت 

 206 كالين، كريستينا بيكر 

 590 كلر، جف 

  ،130 اندروكلمنتس 

 358، 103 كلهر، فريبا 

 145 كلود مورلوا، ژان 

 116 كلي، ارين انترادا 

 496 كليک، فيليس 

 284 كمپتون، ويليام سي 

 469 كواكبيان، مصطفي 

 533 دار، زينب كوپايه 

 445 كوهي، اصغر 

 581 كوئيک، الن.ک 

 364 كيت، ويكرام 

 515 كيل، كارلوس 

 552 كيم، دانيل.اچ 

 78 منش، مرتضي كي 

 157 گراهام، كِنِت 

 54 گرتز، الن 

 586 گرني، جوزف 

  گروه تحقيق و توسعه خيريه

 258 عليها اهلل نورالزهرا سالم

 148 گري، كيت 

 549 گالس، ليليان 

 91 گلدوست، حسين 

 598 گلزاز، عصمت 

 314 رضا گلستان، علي 

 50، 49 گلكار، آتوسا 

 560 ، اچ.استيفن گلن 

 513 گليسون، كري 

 147 نگ فونگوته، يوهان ولفگا 

 192 علي گوديني، محمد 

 526 گيلمور، كي.جس 

 562 گيي، شارلين 

 582 البه، بريژيت 

 560 الت، لين 

 93 الدويگ، بنجمين 

 531 الرسن، كريستين 

 584 النگ، آرتور 

 368 الولس، لورا كي 

 170 رضا لبش، علي 

 187، 132 لزگي، مهسا 

 339، 337، 336 علي، مريم لطف ،

340 

 13، 11 لطفي، ريحانه 

 126 لگراند، كلر 

 90 گاني دزكي، محمد هلل 

 308 لم، استانسيالو 

 107 لوثانو، داويد 

 282 لوريلو، جان 

 516 ليو، چارلز 

 195 ير مارتينس،خابي 

 298 مازني، محمدابراهيم 

 56، 34 مالو، هكتور 

 221 ماهوتي، مهري 

 591 متيوس، اندرو 

 55 مثنوي، زهرا 

 491، 488 مجدفر، مرتضي 

  ،370 هنريکمجنونيان 

 140، 137، 64 مجيدي، شهناز ،

185 ،208 

 300 محبي، حبيبه 

 494 محبي، محمد 

 13 محرمي، ارغوان 

 454 محسني، اسفنديار 

 229 محمدجعفري، سيدحسين 

 493 حسين، ليلي محمد 

 589 محمدخانلي، ليلي 

 146 علمي، فرخ محمد 

 60 بيشه، فاطمه  نژاد آج محمدعلي 

 188 محمدنيا، محمدهادي 

  506، 463 اصل، عباسمحمدي 

 407 رضا محمدي، سيد 

 154، 141، 77، 56 محمدي، شيما ،

203 

 367 زاد، كيوان محمدي 

 269 محمودي، حسن 

 572 محمودي، صوفيا 
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 239 رضا محمودي، علي 

 71 مختاري، فرزانه 

 177 مدقق، احمد 

 438 مرادپور، سعيد 

 457 مرادخاني، سكينه 

 18 مرادي، فرشته 

 244، 243 مرادي، مجيد 

 420 مرادي، محمد 

 470 نژاد، زينب مرادي 

 47 نيا، حامد مرادي 

 250 مرتضي حسيني، جعفر 

 333 مرداني، محمدمراد 

 169، 58 مرزوقي، محمدرضا 

 561 مركباتي، انسيه 

 268 مزينانيان، سعيد 

 155 مسيحا، سعيد 

 295 مشايخ، سميه 

 478 مصدق صدقي، زهرا 

 473 مصطفايي، عبدالمحمد 

 476 مصلحي، مهدي 

 298 بي، مونامصي 

 254 نيا، محمود مطهري 

 496 معتمدي، فرزانه 

 442، 441 معروفي، اميرحسين 

 514، 513، 512 معلمي، بهرام ،

537 

 247 فر، محمد معماري 

 350 الملک مازندراني، محمود مفتاح 

 52 مفتخر، زهرا 

 558 اچ مک ريون، ويليام 

 163 مک فادن، ديانا 

 476 مک كيون، گرگ 

 586 مک ميالن، ران 

 553 سي مكسول، جان 

 527 كوم، گوردون مک 

 52 زاده، مريم ملک 

 191 ملويل، هرمان 

 530 منوچهري، هديه 

 26 مهاجري، زهرا 

 398 خاني، غالمعلي مهدي 

 434 نژاد، اميد مهدي 

 347 مهرابي، سيدمحسن 

 397 موسوي، زهرا 

 424 مهدي موسوي، سيد 

 139 عذرا موسوي، سيده 

 239 نژاد، مهدي موسوي 

 92 حسين نيا، سيد موسوي 

 160 مولوي، ريحانه 

 152، 151 مونتگمري، ال.ام 

 523 مونرو، راندال 

 320، 296 ميرحسيني، اميد 

 277 سادات حسيني، فاطمه مير 

 320 ميرحسيني، محمد 

 52 السادات ميرحسيني، مريم 

 588 اهلل ميردريكوند، فضل 

 276 ميرزابيگي، جهانشاه 

 372 ميرزايي، سهيل 

  ،502 محمدميرزايي 

 474 ميرزائي، حسين 

 455، 454 ميرزائي، فاطمه 

 390 ميرشكاک، يوسفعلي 

 96 كياني، محمد مير 

 106 كيايي، مهدي مير 

 124، 86 ميرموسوي، سيد محمد 

 587 ناترسون، كارا 

 150 نادري، شرمين 

 484 پور پلكي، حسن نادعلي 

 24 ناصري، سيمين 

 244، 243، 241 ناظم، احمد 

 285 ناوارو، جو 

 351 نائيجي، كيوان 

 508 محبوبه نبوي، سيده 

 158 پور، ثمين نبي 

 364 لو، محمود نبي 

 144 نجفي، ابراهيم 

 429 نجفي، محمدحسين 

 14 نجيبي، زهرا 

 335 نخشبي، ضياالدين 

 52 ندافي، ليال 

 565، 479 پور اصل، جليل ندائي ،

566 ،567 ،568 ،569 

 289 نريماني، پريوش 

 503، 216 نصري، عبداهلل 

 447 رضا نصيري اوانكي، محمد 

 395 نظاري، سيدحبيب 

 40، 37، 36، 33 نظرآهاري، فاطمه ،

41 ،338 ،341 

 581 محمد نظري، علي 

 262، 261، 260، 259 نعما، محسن ،

263 

 113 اللهي، كاميار نعمت 

 290 نعمتيان، يوسف 

 125 نفري، مرضيه 

 491، 490 زاده، محرم نقي 

 561، 560، 559 نلسن، جين 

 ،347 ميرزاآقاخان نوايي 

 362 نورالديني اقدم، يحيي 

 602 نورآبادي، علي 

 200 نورمحمدزاده، مهدي 

 547 نوروزي، داريوش 

 456 اهلل نوروزي، ولي 

 403، 43 نوري صادق، محمد 

 230 نوري، محمدموسي 

 217 نيكخواه بهرامي، عليرضا 

 418 نيكوي، پونه 

 518 واروگليس، هري 

 156 اكبر وااليي، علي 

  ،211 محمدوانقي 
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 33 وبستر، جين 

 421 وحيدزاده، محمدرضا 

 82، 81، 70، 63، 61، 57 ورن، ژول ،

102 ،118 ،127 ،134 ،135 ،158 ،

194 ،204 

 357 ورهرام، ليلي 

 186 وستال، رابرت 

 547 واليتي، الهه 

 535 ولفسان، ميشل 

 455، 454 ر، محمد پو ولي 

 496 جاني، آمنه ولي 

 23 رز، سوزانا ون 

  ،162 مارتينوود سايد 

 570 ويتوز، راگر 

 289 ويلدينگ، كريستين 

 556 هاردي، دارن 

 536 هارديمن، رابين 

 381 هاشمي، اشكان 

 608 سادات هاشمي، انسيه 

 97 سعيد  هاشمي، سيد 

 218 مهدي هاشمي، سيد 

 284 هالفمن، ادوارد 

 562 هاميلتون، جک 

 537 هانتر، نيک 

 131 هجري، محسن 

 79 هرابال، بهوميل 

  ،137 هرمانهسه 

 164 هو، اليور 

 369 هورتس آبريل، كريستينا 

 18 هوشمند، حسن 

 448 هوشيار، متين 

 35 هوگو، ويكتور 

 563 هيكس، استر و جري 

 17 هيئت رئيسه جنبش أمل لبنان 

 460، 449 يادگاري، راضيه 

 581 ياراحمدي، حسين 

 586 ياراحمدي، سعيد 

 67 يارجانلي، حسين 

 299 زاده، حسين يحيي 

 199 تپه، زهره پناه قره يزدان 

 485 يزداني، راضيه 

 422 يزداني، رضا 

 470 يوسفوند، سامان 

 201، 45 يوسفي، محمدرضا 
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ان  نمایۀ ناشر
 14 آبرنگ 

 549، 365، 323، 322، 321 آرايان ،

553 ،554 ،555 ،556 ،563 ،564 ،

571 ،584 ،590 

 378 آرويج ايرانيان 

 485 آريانقش 

 15 آژنگ 

 332، 143، 142، 99، 60 آشنايي ،

466 ،469 

 558، 480، 476، 285 آموخته ،

585 ،586 

 284، 283، 277، 217 آواي نور ،

289 ،290 ،299 ،363 ،473 ،481 ،

482 ،487 ،492 ،541 ،547 ،551 ،

557 ،570 ،581 

 515، 468، 368، 274 آوند دانش ،

527 

  218، 210 نورآيه 

 550 ابر و باد 

 267 اريش 

 472 اساتيد دانشگاه 

 546 اسوه 

 193، 158، 157، 105، 75، 74 افق 

 477 اقاقيا 

 442، 441، 381، 342، 324 الگو 

 589 الهام انديشه 

 562، 276 انجمن اوليا و مربيان 

 474 انديشه عصر 

 255 انديشه فاطمي 

 23، 22 ايده پردازان چكاد 

 387 ايرانشناسي 

 362 بخشايش 

 )بنياد فرهنگي مهدي موعود )عج 

269 

 213 ها بهار دل 

 361، 360، 279 المللي گاج بين ،

372 ،374 ،383 ،445 ،447 ،449 ،

452 ،460 ،461 ،507 

 607 پارسي سرا 

 65، 54، 50، 49، 42، 32 پرتقال ،

66 ،69 ،71 ،72 ،73 ،93 ،104 ،

116 ،168 ،206 

 265، 264 پرش 

 591 پرک 

  317، 78، 43، 25 انديشپرنيان ،

318 ،319 ،325 ،326 ،345 ،359 ،

403 ،410 ،539 ،580 ،598 

 64، 63، 61، 57، 56، 30 پنگوئن ،

70 ،77 ،79 ،81 ،82 ،85 ،102 ،

118 ،127 ،134 ،135 ،136 ،137 ،

140 ،141 ،154 ،155 ،185 ،191 ،

194 ،203 ،204 ،208 ،523 

 364 پيدار 

 426، 417، 126 پيدايش 

 379، 371، 343 پيشروان 

 488 مدار پيشگامان پژوهش 

 6، 5، 4، 3 تدبر در قرآن و سيره ،

7 ،8 ،9 ،10 ،228 ،245 ،246 

 565، 479 پور اصل جليل ندائي ،

566 ،567 ،568 ،569 

 252، 236، 233 جمال 

 395 جهاد انديشه 

  جهاد دانشگاهي واحد استان

 373 مركزي

 471 جيسا 

 268 حبله رود 

 67 ليحسين يارجان 

 604، 603، 600 حماسه ياران 

 369، 367، 366 خط سفيد 

 386 خيلي سبز 

 496 دانژه 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 

297 ،346 ،601 

 231 دانشگاه علوم اسالمي رضوي 

 146 درج سخن 

 354، 353، 352، 251، 249 دريا ،

355 ،356 

 20، 2 دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،

21 ،28 ،103 ،222 ،223 ،224 ،

225 ،226 ،229 ،232 ،250 ،358 ،

404 ،503 ،595 

 247 دليل ما 

  رمز )وابسته به شركت منظومه

، 376، 304، 16 انديشه خالقي(

516 ،519 ،520 ،521 ،522 ،524 ،

525 ،526 ،528 ،529 ،531 ،532 ،

533 ،534 ،535 

 سازمان جهاددانشگاهي تهران 

286 

 561، 560، 559، 467، 68 سازوكار 

 593 سلسله 

 )408، 115، 55 سيب صادق)ع 

 475 سيمرغ خراسان 

 24 شركت انتشارات فني ايران ،

44 ،51 ،138 ،166 ،187 ،377 ،

397 ،414 ،512 ،513 ،514 ،536 ،

537 ،538 

  شركت انتشارات كانون فرهنگي

 453، 448، 443، 300، 298 آموزش

 45 شركت انتشارات ويژه نشر 

 نامه  شركت تهيه و نشر فرهنگ

 548 ان و نوجوانانكودك

 328 شكوه حكمت رحماني 

 455، 454 شميسا 

 164، 163، 162، 161 شهر قلم 
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 92، 89، 83، 59 شهرستان ادب ،

123 ،125 ،128 ،131 ،139 ،149 ،

174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،

180 ،181 ،182 ،183 ،189 ،199 ،

200 ،390 ،391 ،392 ،393 ،394 ،

396 ،398 ،399 ،400 ،405 ،406 ،

407 ،409 ،411 ،412 ،413 ،415 ،

416 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،

423 ،424 ،425 ،428 ،429 ،430 ،

431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،436 ،

437 ،608 

 295 صابرين 

 579، 307، 306 صفار 

 505، 495، 26 ضريح آفتاب 

 517 طاليي 

 508 طليعه نور 

 609 عباس رحماني 

 314 عليرضا گلستان 

 151، 124، 122، 94 ،47 قدياني ،

152 ،165 ،234 ،335 ،483 ،602 

 91 قو 

 450، 438، 344، 316، 315 كاگو ،

451 ،456 ،504 ،510 ،511 ،530 

 494 كالج برتر 

  كانون پرورش فكري كودكان و

 370، 201، 169، 150 نوجوانان

 599، 288 كتاب ابرار 

 253، 230، 227 كتاب جمكران ،

254 ،259 ،260 ،261 ،262 ،263 

 87، 86، 62، 53، 31 كتاب نيستان ،

90 ،101 ،159 ،167 ،172 ،173 ،

190 ،198 ،207 ،209 ،610 

 439، 331، 320، 296 كالغ سپيد 

 500، 499، 498، 497 كمال انديشه 

 282 كيان افراز 

 572، 470، 465، 147 گل آذين 

 292 گنج علم 

 37، 36، 35، 34، 33 گوهر انديشه ،

38 ،39 ،40 ،41 ،153 ،188 ،336 ،

337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،375 

 444، 379، 371، 343 مبتكران ،

592 

 109، 108، 48، 29 محراب قلم ،

110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،145 ،

171 ،186 ،202 ،205 

 278، 271 مرسل 

 13، 12، 11 مشاوران آموزش ،

293 ،294 ،458 ،459 ،509 

 493 منظومه خرد 

 272 مهدي حسني 

 )401 مهر زهرا)س 

 440، 385، 384، 351 مهر و ماه نو ،

446 ،457 ،464 

 587 مهرسا 

 211 مؤسسه فرهنگي آرمان رشد ،

258 ،402 ،427 ،463 ،506 ،550 ،

552 ،575 ،576 ،577 

  مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام

، 76، 27، 18، 17، 1 موسي صدر

80 ،100 ،117 ،119 ،120 ،197 ،

214 ،215 ،216 ،237 ،238 ،239 ،

240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،583 ،

594 ،596 ،597 ،605 

 305 مؤسسه فرهنگي فاطمي ،

330 ،357 ،518 ،574 

 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان 

19 ،46 ،84 ،95 ،96 ،97 ،98 ،106 ،

129 ،130 ،132 ،133 ،144 ،148 ،

156 ،170 ،184 ،221 ،235 ،248 ،

270 ،308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،

313 ،347 ،348 ،349 ،350 ،486 ،

501 ،573 ،578 ،606 

 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت 

540 ،542 ،543 ،544 ،545 

  مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ

 582 آفرين

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران

 302 تهران

  مؤسسه فرهنگي هنري سيب

، 212، 196، 192، 160 سرخ نيكان

219 ،256 ،257 ،275 ،280 ،287 ،

502 ،588 

 484 مؤسسه كورش چاپ 

 مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت 

489 ،490 ،491 

 52 نامه پارسي 

 389، 388، 382، 380 نانو 

 334 نداي سينا 

 121 نگار تابان 

 329 نگارينه 

 478، 333 نوانديشان دنياي علم 

 266 نوروزي 

 327، 301، 291، 273 نوشته 

 462، 281، 220 هنر اول 

 195، 107، 58 هوپا 

 303 يار مانا 

 )88 ياران مهدي)عج 
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 نمایۀ آدرس
 آبرنگ  

 1314843593 كدپستي: 207فروردين، پل.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 2166419800 دورنگار: 2166407575 تلفن:

 آرايان  

 ، ط. اول6خ. انقالب، خ. فخر رازي، ک. فاتحي داريان، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166971344 تلفن: 1314734761 كدپستي:

2166400235 

 آرويج ايرانيان  

، 14خ. شريعتي، نرسيده به سه راه طالقاني، خ. جواد كارگر، پ.  تهران: 

 2177525165 تلفن: 1563784313 كدپستي: همکف 7واحد 

 2177537076 دورنگار:

 آريانقش  

 15، واحد 150پ.  م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، خ. وحيد نظري، تهران: 

 دورنگار: 2166977289 تلفن: 1314614678 كدپستي:

2166977289 

 آژنگ  

، 2بلوار امام خميني، خ. شهيد خداوردي، ک. اشکان  لواسان كوچک: 

 2126549655 تلفن: 3341669396 كدپستي: 4، واحد6پالک

 2126549655 دورنگار:

 آشنايي  

انتشارات آشنايي نشاني پستي   ،15815، 3399صندوق پستي  تهران: 

)صرفاً جهت استحضار(: خ. وحيد نظري، بين فلسطين و ابوريحان، پ. 

 دورنگار: 2166974137 تلفن: 1315883419 كدپستي: 2، واحد 12

2166974138 

 آموخته  

 8158938131 كدپستي: 46، پالک 19خ مهرآباد، كوي  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360 تلفن:

 آواي نور  

 2ط.  99فروردين خ. شهيد نظري غربي پالک12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166967355 تلفن: 1314675577 كدپستي: 4واحد

2166480882 

 آوند دانش  

 4بست طاليي، پ.  نبي، خ. ناطق نوري، ک. بن پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122893988 تلفن: 1947734411 كدپستي:

2122871522 

 آيه نور  

، 63)ممتاز(، نبش ک. سوم، پالک 24خ. شهدا )صفائيه(، ک.  قم: 

 تلفن: 3715615839 كدپستي: ساختمان نورالثقلين، ط. همکف

 2537840490 دورنگار: 2537839474

 ابر و باد  

، 8، ک. الهي، پ. 55خ. رسالت، نرسيده به چهار راه سرسبز، م.  تهران: 

 دورنگار: 2177890053 تلفن: 1648787415 كدپستي: 3واحد 

2177890053 

 اريش  

 كدپستي: ، ط. دوم181، پ. 18افسريه، پانزده متري دوم، ک.  تهران: 

 2166405317 دورنگار: 2166903813 تلفن: 1785776461

 اساتيد دانشگاه  

 كدپستي: 5/1م.انقالب، بازار بزرگ كتاب، ط. زيرين، واحد  تهران: 

 2166405073 دورنگار: 2166405073 فن:تل 1314653419

 اسوه  

، 859روي خ. خارک، پ.  خ. انقالب،ابتداي پل كالج، روبه تهران: 

 تلفن: 1591635671 كدپستي: دفترمركزي انتشارات اسوه

 2166418022 دورنگار: 2166401747

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردين، خ. شهيد نظري غربي، ک. جاويد  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 كدپستي: سوم

2166414285 

 اقاقيا  

 3415758536 كدپستي: 44بل. سعادت، ک. مهدي، پ.  قزوين: 

 2833368638 دورنگار: 2833368638 تلفن:

 الگو  

 ، انتشارات الگو9م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پالک  تهران: 

 دورنگار: 2188993030 تلفن: 1431653784 كدپستي:

2188993030 

 الهام انديشه  

روي ک. بيستم، پالک  الهيجان، انتهاي خ. كاشف غربي، روبه گيالن: 

 دورنگار: 1342244183 تلفن: 4418653395 كدپستي: 197

1342244183 

 انجمن اوليا و مربيان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرني، نبش خ. سميه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 تي:كدپس

2188829416 

 انديشه عصر  

م. انقالب، ابتداي خ. آزادي، پاساژ )بازار بزرگ انقالب(، ط. زير  تهران : 

 دورنگار: 2166424617 تلفن: 1418914318 كدپستي: 9همکف، پ. 

2166424617 
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 انديشه فاطمي  

 كدپستي: 11مفيد، پ.  بست شيخ خ. بهار، خ. شهيد باقري، بن كرج: 

 2632221329 دورنگار: 2632221329 تلفن: 3153843175

 ايده پردازان چكاد  

خ. وليعصر، خ. بزرگمهر، نبش برادران مظفر، ساختمان بزرگمهر،  تهران: 

 تلفن: 1416935188 كدپستي: 606، واحد 6، ط. 16پالک 

 2166452092 دورنگار: 2166452096

 ايرانشناسي  

 كدپستي: 1، واحد 6طالقاني، خ. بهار شمالي، ک. طبا، پ.  خ. تهران: 

 2177638687 دورنگار: 2177531825 تلفن: 1563655711

 بخشايش  

 تلفن: 3715634969 كدپستي: 143، پالک 28خ. شهدا، ک.  قم: 

 2537749699 دورنگار: 2537737583

 )بنياد فرهنگي مهدي موعود )عج  

 26بن بست شهيد عليان، پ.  خ. صفائيه)شهدا(، ک. آمار، قم: 

 2537737160 دورنگار: 2537841130 تلفن: 0 كدپستي:

 ها بهار دل  

 كدپستي: 92)ناصر(، جنب نانوايي، پ.  18ب. شهيد منتظري، ک.  قم: 

 2537836975 دورنگار: 2537741362 تلفن: 3713744873

 المللي گاج بين  

 كدپستي: 1302فروردين، پ.  12خ. انقالب، نبش خ.  تهران: 

 2166976095 دورنگار: 2164363131 تلفن: 1314743533

 پارسي سرا  

، پ. 2شهر، شهرک فرهنگيان، خ. بوعلي سينا، گلبرگ  جاده قائم ساري: 

 دورنگار: 1133022594 تلفن: 4813137646 كدپستي: 301

1133022594 

 پرتقال  

 كدپستي: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرش  

خ. كارگر جنوبي، بين جمهوري و آذربايجان، جنب ک.  تهران: 

 تلفن: 1318785814 كدپستي: 6اميركبير، ک. فرهاد، پ. 

 2166123620 دورنگار: 2166406980

 پرک  

 ط. دوم ،132پ.   بن. يگانه،  خ. مهجور،  چهارراه فلسطين، قزوين: 

 دورنگار: 2833321213 تلفن: 3413897469 كدپستي:

2833662350 

 پرنيان انديش  

 كدپستي: 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختياريه، انتهاي يزدانيان  تهران : 

 2122569274 دورنگار: 2122569274 تلفن: 1958713815

 پنگوئن  

 كدپستي: 3 ، واحد2خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. الوندي، پ.  تهران: 

 2166977579 دورنگار: 2166977573 تلفن: 1314833868

 پيدار  

، ساختمان مجيد، ط. 90، خ. هفتم غربي، پ. 2رجايي شهر، فاز  كرج: 

 دورنگار: 2634460737 تلفن: 3146958344 كدپستي: 1

2634460648 

 پيدايش  

 86خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166970270 تلفن: 1314733963 كدپستي:

2166401514 

 پيشروان  

 1314764966 كدپستي: 59خ. انقالب خ. وحيد نظري پالک  تهران : 

 2161094182 دورنگار: 2161094311 تلفن:

 مدار پيشگامان پژوهش  

، 12، واحد 3خ. كريم خان زند، خ. ماهشهر، نبش يگانه، پالک  تهران: 

 دورنگار: 2188345217 تلفن: 1584733336 كدپستي: ط. سوم

2188345218 

 تدبر در قرآن و سيره  

 كدپستي: 8خ. امام خميني )ره(، م. ده دي، نبش رازي غربي  مشهد: 

 5138542325 دورنگار: 5138542325 تلفن: 9137955333

 پور اصل جليل ندائي  

كد پستي  803، ط. هشتم، واحد 13دارآباد، خ. سبکرو، پ.  تهران: 

   دورنگار: 9999984465 تلفن:   كدپستي: 1956878193

 جمال  

اولين فرعي سمت چپ)شهيد زاهدي(  18خ. شهيد فاطمي ،ک.  قم: 

 دورنگار: 2531653 تلفن: 3715644811 كدپستي: 39پالک 

2537837074 

 جهاد انديشه  

 7، واحد 8بست نراقي، پ.  خ. شريعتي، خ. آمل، خ. مقدم، بن تهران: 

 دورنگار: 2177526091 تلفن: 1611835671 كدپستي:

2177526091 

 جهاد دانشگاهي واحد استان مركزي  

خ. شهيد بهشتي، ک. مسجد حاج آقا صابر، ساختمان جهاد  اراک : 

 كدپستي: دانشگاهي، انتشارات جهاد دانشگاهي استان مركزي

 8632789690 دورنگار: 8632789690 تلفن: 3813743536

 جيسا  

آور  روي پارک ملت، مركز رشد واحدهاي فن خ. بسيج، روبه رودسر: 

 تلفن: 4481836187 كدپستي: )پارک علم و فناوري گيالن(، ط. دوم

 1342622557 دورنگار: 1342616136
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 حبله رود  

سمنان .باغ فردوس . پايين تر از پل شهيد شاطري . خ. شهيد  سمنان: 

 كدپستي: حسيني. شاه  3صفاييان. ساختمان نيکي . ط 

 2333329345 دورنگار: 2333329345 تلفن: 3519684576

 حسين يارجانلي  

اهلل سعيدي، شاتره، شهرک گلدسته، خ. كالنتري،  بزرگراه آيت تهران: 

  9397063812 تلفن: 55291173، تلفن منزل 136پ. 

 حماسه ياران  

 3713744473 كدپستي: 340، پ. 12بل. شهيد منتظري، ک.  قم: 

 2537748041 دورنگار: 2537748051 تلفن:

 خط سفيد  

 تلفن: 9619633475 كدپستي: 13خ. ابومسلم، نبش ابومسلم  سبزوار: 

 5144220835 دورنگار: 5144220835

 خيلي سبز  

، 71خ. انقالب اسالمي، خ. فخر رازي، خ. روانمهر شرقي، شماره  تهران: 

 دورنگار: 4-02166486790 تلفن: 1314784664 كدپستي: واحدسوم

2166486797 

 دانژه  

 4/2خ. استاد مطهري، خ. سليمان خاطر، ک. اسالمي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188846148 تلفن: 1578635811 كدپستي:

2188842543 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  

 لويزان، خ. شهيد شعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران: 

 دورنگار: 2122970042 تلفن: 1678815811 كدپستي:

2122970003 

 دانشگاه علوم اسالمي رضوي  

حرم مطهر ـ صحن هدايت ـ دانشگاه علوم اسالمي رضوي ـ  مشهد: 

 تلفن: 9134843333 كدپستي: مديريت مركز پژوهش دانشگاه

 5132230772 دورنگار: 5132257089

 درج سخن  

،انتشارات درج 14ريان، پالک بلوار استقالل، ک. شهيد نو بجنورد: 

 دورنگار: 5832260309 تلفن: 9415653913 كدپستي: سخن

5832260309 

 دريا  

 26نظري، خ. سپاهان، پالک  ميرداماد، م. مادر، خ. شاه تهران: 

 تلفن: 1545714811 كدپستي: 2)ساختمان ترمه(، ط. اول، واحد 

 2124814100 دورنگار: 2122911323

  اسالميدفتر نشر فرهنگ  

پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش، خ. آزادي، خ. افتخاريان، ک.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 كدپستي: 23مريم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 دليل ما  

 كدپستي: 613خ. معلم. مجتمع ناشران. ط. ششم . واحد  قم: 

 2537733413 دورنگار: 2537733413 تلفن: 3715697131

 )رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي  

 كدپستي: 17، واحد 27زاده، پ.  خ. كارگر جنوبي، خ. مهدي تهران: 

 2166925244 دورنگار: 2166925244 تلفن: 1313966184

 سازمان جهاددانشگاهي تهران  

روي درب غربي دانشگاه تهران،  آذر، روبه16م. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1417611677 كدپستي: ط. سوم  اهي تهران،سازمان جهاددانشگ

 2166464941 دورنگار: 2166954368

 سازوكار  

فروردين، خ. شهداي ژاندارمري غربي،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314665764 كدپستي: ، ط. اول1بست گرانفر، پالک  بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900

 سلسله  

 3713713993 كدپستي: 97قدس، همکف، شماره خ. ارم، پاساژ  قم: 

 2537749108 دورنگار: 2537730717 تلفن:

 )سيب صادق)ع  

م. رسالت، خ. شهيد مدني، بين ايستگاه مترو فدک و گلبرگ،  تهران: 

زنگ  10شهيد مير غضنفري، پالک  132روبه روي بانک ملي ايران، خ. 

 -02177259020 تلفن: 1635973811 كدپستي: اول

 2177034515 دورنگار: 02177034515

 سيمرغ خراسان  

 9312121121 كدپستي: 45پ.   ،47بل. ابوطالب، ابوطالب  مشهد: 

 5137580352 دورنگار: 5137580352 تلفن:

 شركت انتشارات فني ايران  

. 24خ. مطهري. خ. ميرعماد. روبه روي بانک قوامين. پالک  تهران: 

 تلفن: 1587736511 كدپستي: شركت انتشارات فني ايران

 2188532136 دورنگار: 2188505055

 شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش  

، 7، شماره 1بست حاجيان خ. فلسطين، نرسيده به انقالب، بن تهران: 

 دورنگار: 2166962555 تلفن: 1416933341 كدپستي: 110واحد 

2166484564 

 شركت انتشارات ويژه نشر  

 1شهيد نجات اللهي )ويال(، ک. هواپيمايي، پ. خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2188910091 تلفن: 1599686411 كدپستي:

2188910430 

 نامه كودكان و نوجوانان شركت تهيه و نشر فرهنگ  

 1، زنگ 24خ. انقالب، خ. ابوريحان، ک. عنصري، شماره  تهران: 

 دورنگار: 2166404383 تلفن: 1315663831 كدپستي:

2166950217 
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 شكوه حكمت رحماني  

 كدپستي: 3، پالک  1، شهيد خسروي  20بلوار ميثاق ، ميثاق  مشهد: 

 5136224781 دورنگار: 5136221938 تلفن: 9186437275

 شميسا  

 كدپستي: متري، جنب آپارتمان طوبي8ک.3شهرک شهاب، فاز اهر: 

 4144340427 دورنگار: 4144340427 تلفن: 5451445571

 مشهر قل  

خ. مطهري، نرسيده به خ. سليمان خاطر، جنب مجتمع قضايي  تهران: 

 تلفن: 1576637734 كدپستي: 8، ط. چهارم، واحد 147ارشاد، پالک 

 2188734188 دورنگار: 2188734186

 شهرستان ادب  

روي سينما صحرا، پ.  روبه  خ. شريعتي، باالتر از سه راه طالقاني، تهران: 

 كدپستي: دوم، واحد انتشارات ، شهرستان ادب، ط.168

 2177640897 دورنگار: 2177640897 تلفن: 1543784946

 صابرين  

 كدپستي: 1( ک. مرجان پالک 5خ فاطمي خ شهيد عليزاده) تهران: 

 2188976494 دورنگار: 2188968890 تلفن: 1415674111

 صفار  

 پستي:كد 6م. انقالب، مقابل سينما بهمن، بازارچه كتاب، پالک  تهران: 

 2166408487 دورنگار: 2166408487 تلفن: 1314663661

 ضريح آفتاب  

هنري و  _، دفتر مركزي موسسه فرهنگي 8امام خميني  مشهد: 

 5132280166 تلفن: 9133714165 كدپستي: انتشاراتي ضريح آفتاب

 5132212224 دورنگار:

 طاليي  

 2، واحد 11خ. طالقاني، خ سرپرست جنوبي، ک. پارس، پالک  تهران: 

 دورنگار: 2166483066 تلفن: 1416893571 كدپستي:

2166415233 

 طليعه نور  

 كدپستي: ، نبش فرعي سوم دست چپ29خ. معلم، كوي  قم: 

 2537736790 دورنگار: 2537736790 تلفن: 3713713918

 عباس رحماني  

تاكستان، خ. وليعصر، مجتمع امام علي، دفتر انجمن  قزوين: 

 9122818683 تلفن: كستانخوشنويسان تا

 عليرضا گلستان  

-021 تلفن: 2، واحد 128پ.   آباد، خ. شهيد فاطمي، نازي تهران: 

55344106  

 قدياني  

فروردين، خ. شهداي ژاندارمري شرقي، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 كدپستي: 90

2166403264 

 قو  

 40وليعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ک. نوربخش، پ. م.  تهران: 

 2188903798 دورنگار: 14-02188813412 تلفن: 0 كدپستي:

 كاگو  

 فروردين، ک. الوندي، ساختمان كاگو 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166483427 تلفن: 1314833664 كدپستي:

2166483428 

 كالج برتر  

 كدپستي: فروردين، ساختمان ناشران 12انقالب، خ.  تهران: 

 2166972922 دورنگار: 2166972922 تلفن: 1314733474

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

 كدپستي: 24، 22خ. بهشتي. خ. خالد اسالمبولي.شماره  تهران: 

 2188715545 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416

 كتاب ابرار  

ادي، نرسيده به بزرگراه يادگار امام، خ. شهيدان، م. آزادي، خ. آز تهران: 

 كدپستي: 2، واحد 5ضلع شرقي م. دكتر هوشيار، پالک 

 2189775204 دورنگار: 2166157338 تلفن: 1343643373

 كتاب جمكران  

مسجد مقدس جمکران، ساختمان اداري نيمه شعبان، انتشارات  قم: 

 2537732212 تلفن: 3747113135 كدپستي: كتاب جمکران

 2537253340 دورنگار:

 كتاب نيستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستي: زنگ نيستان

2122612445 

 كالغ سپيد  

 كدپستي: 919خ. انقالب، بين برادران مظفر و فلسطين، پالک  تهران: 

 2166976095 دورنگار: 2164343131 تلفن: 1416935911

 كمال انديشه  

م. انقالب، خ. كارگرجنوبي، ابتداي خ. روانمهر، بن بست  تهران: 

 تلفن: 1314615464 كدپستي: 6، واحد1دولتشاهي، پالک

 2166416329 دورنگار: 02166973663-5

 كيان افراز  

جمهوري، ک. دانا، خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، بعد از سه راه  تهران: 

 دورنگار: 2166401585 تلفن: 1315895185 كدپستي: 12پ. 

2166977166 

 گل آذين  

ـ ط. اول ـ  146نژاد ـ پالک  خ. انقالب ـ خ. ابوريحان ـ خ. لبافي تهران: 

 دورنگار: 2166970816 تلفن: 1315634755 كدپستي: 4واحد 

2166970817 
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 گنج علم  

 كدپستي: 1، پ.1قصردشت، ک.پارامونت، ابتداي  شيراز: 

 7132343234 دورنگار: 7132304017 تلفن: 7185887111

 گوهر انديشه  

فروردين و ارديبهشت، پ.  12نژاد، بين  خ. انقالب، خ. لبافي تهران: 

 دورنگار: 2166466521 تلفن: 1314944144 كدپستي: ، ط. اول214

2166479006 

 مبتكران  

 كدپستي: 59ي، خ. وحيدنظري پالکم. انقالب، خ. فخر راز تهران: 

 2161094182 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764965

 محراب قلم  

 104فروردين، خ. شهداي ژاندارمري، پالک  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 كدپستي:

2166465201 

 مرسل  

 37، پالک 2كوي فرخ اهلل مدني،  خ. شهيد رجايي، خ. آيت كاشان: 

 دورنگار: 3155454513 تلفن: 8713743998 كدپستي:

3155453033 

 مشاوران آموزش  

تر از لبافي نژاد، ک. مهر، پالک  فروردين، پايين 12خ. انقالب،  تهران: 

 دورنگار: 2166953205 تلفن: 1134853513 كدپستي: ط. اول 18

2166478374 

 منظومه خرد  

الحکما(،  دانشجو، بعد از م. ياسمن )شهيدان حسامولنجک، بل.  تهران : 

 2122420086 تلفن: 1984713356 كدپستي: انتشارات منظومه خرد

 2122420085 دورنگار:

 مهدي حسني  

كازرون، شهر كوهمره نودان، اداره آموزش و پرورش كوهمره  فارس: 

  7142434555 تلفن: نودان

 )مهر زهرا)س  

حد فاصل خ. سعدي و تقاطع رجايي، بن  خ. دكتر شريعتي، نجف آباد: 

، ساختمان نشر مهر زهرا، ط. 23بست انديشه، انتهاي بن بست، پالک 

 3142619562 تلفن: 8513733811 كدپستي: دوم، واحد نشر

 3142618871 دورنگار:

 مهر و ماه نو  

نژاد، ک. مينا،  فروردين، بعد از چهارراه لبافي 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 كدپستي: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

. 1م. انقالب. خ كارگر جنوبي. قبل از خ جمهوري. ک. صابر. پ  تهران: 

 تلفن: 1314933781 كدپستي: ط. اول.انتشارات مهرسا

 2166481989 دورنگار: 2166493465

 مؤسسه فرهنگي آرمان رشد  

، ساختمان 1182و ابوريحان، پ.   خ. دانشگاهانقالب، بين  خ.  تهران: 

 تلفن: 1315693567 كدپستي: 38، واحد 10فروردين، ط. 

 2166486011 دورنگار: 2166486013

 مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر  

م. هفتم تير، باالتر از مسجد الجواد، ک. عبدالکريم شريعتي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188494163 تلفن: 1574745131 كدپستي: 2، واحد 10

2188494164 

 مؤسسه فرهنگي فاطمي  

 2واحد 14م. فاطمي، خ. جويبار، خ. ميرهادي شرقي، پالک  تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 كدپستي:

2188944051 

 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان  

خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كريمخان زند، ک. شهيد  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 كدپستي: 8طلب، پ.  حقيقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت  

 26تر از خ. طالقاني، ک. بيمه، پالک  الهي، پايين خ. استاد نجات تهران: 

 دورنگار: 2188894296 تلفن: 1599813813 كدپستي:

2188894290 

 مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين  

 1، واحد 31انتهاي همت غرب، خ. شهران جنوبي، ک. بهار، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188533326 تلفن: 1474954133 كدپستي:

2144302319 

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران  

م. انقالب ، خ. كارگر جنوبي نرسيده به چهارراه لبافي نژاد پالک  تهران: 

 دورنگار: 2166410046 تلفن: 1314983185 كدپستي: 1251

2122085112 

 مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيكان  

، 5زاده، پ.  م. آزادي، خ. آزادي، خ. شهيدان، نبش ک. هاشمي تهران: 

 دورنگار: 2166157338 تلفن: 1343643373 كدپستي: 2واحد 

2189775204 

 مؤسسه كورش چاپ  

وليعصر، خ. شريعتي، خ. خواجه نصيرالدين طوسي، خ. پادگان  تهران: 

 كدپستي: ، ط. دوم، انتشارات كورش چاپ46نبش ک. شهدا، پالک 

 2177685206 دورنگار: 2177685196 تلفن: 1613976914
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 مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت  

 ، ط. همکف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهاني، خ. گلريز، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 كدپستي:

2188813519 

 نامه پارسي  

م. شهرداري، خ. نمازي، جنب بانک تجارت شعبه پيروزي، ط.  شيراز: 

 دورنگار: 7132231280 تلفن: 7137673997 كدپستي: اول

7132231280 

 نانو  

 كدپستي: 2، واحد 37نژاد، پ.  زاده جنوبي، نبش لبافي جمال تهران: 

 2166128264 دورنگار: 2166128143 تلفن: 1313933115

 نداي سينا  

، واحد 4، پ. 5/33خ. شهيد فتحعلي،   خ. پيروزي، نيروي هوايي، تهران: 

 دورنگار: 2177468914 تلفن: 1738753685 كدپستي: 1

2177468914 

 نگار تابان  

 3168988886 كدپستي: 1، واحد 5شرقي، پ.  11، خ. 1فاز  انديشه: 

 2155858382 دورنگار: 2165517225 تلفن:

 گارينهن  

 كدپستي: ، واحد يک25م. هفت تير، كوي نظامي، شماره تهران: 

 دورنگار: 021 88315051و 88310071 تلفن: 1575635911

2188307278 

 نوانديشان دنياي علم  

روي وزارت كشور، خ. ميرزايي بي غش )چهارم(،  خ. فاطمي، روبه تهران: 

 تلفن: 1415774851 كدپستي: شرقي 5، ط. 8ک. يزدي، پ. 

 2188961059 دورنگار: 2188961059

 نوروزي  

 كدپستي: خ. شهيد بهشتي، بازار رضا، ط. همکف گرگان: 

 1732220027 دورنگار: 1732242258 تلفن: 4916675369

 نوشته  

خ. فلسطين، صد متر مانده به چهارراه فلسطين، پشت ايستگاه  اصفهان: 

 فن:تل 8143984136 كدپستي: اتوبوس، ساختمان نويد

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 هنر اول  

فلکه شهيد بهشتي )منصور(، مجتمع تجاري اطلس، ط. پايين،  تبريز: 

 دورنگار: 4133374280 تلفن: 5163755371 كدپستي: 32واحد 

9146141458 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربي3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 كدپستي:

2188964615 

 يار مانا  

 تلفن: 8158938131 كدپستي: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ک.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 )ياران مهدي)عج  

 8741868798 كدپستي: خ. نواب صفوي، ک. قائميه آران و بيدگل: 

 3154754365 دورنگار: 3154754365 تلفن:

 


