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 4فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي

مقدمه

امروزه ،كتابهاي كمكآموزشي و كمكدرسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ ميرسند و
در سطح گستردهاي هم مورد استفادهي دانشآموزان قرار ميگيرند .اما متأسفانه ،بيتوجهي
به كيفيت و محتواي علمي و آموزشي اين كتابها ،بازار آشفتهاي به وجود آورده است .در
نتيجه ،ضرورت دارد كه تمام توان توليدكنندگان اينگونه كتابها ،به سوي نيازهاي واقعي
دانشآموزان و پركردن خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزشوپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر ،در هدايت پديدآورندگان (ناشران،
مؤلفان و مترجمان) به منظور توليد و انتشار كتابهاي آموزشي مورد نياز دانشآموزان
و معلمان ميتواند نقش عمدهاي ايفا كند .البته براي حركت در اين راه ،بايد به بررسي
نيازهاي نسل كودك ،نوجوان و جوان بپردازد و سپس آنها را به صاحبان قلم انتقال دهد
و با اتخاذ سياست تشويقي و حمايتي ،دستاندركاران را به سوي پاسخگويي به اين نيازها
رهنمون شود.
وزارت آموزشوپرورش «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» را با هدف فوق به اجرا گذاشته
است .مجريان اين طرح ،براي سامانبخشي به وضعيت كتابهاي آموزشي و هدايت
پديدآورندگان آنها ،در مسير تحقق اهداف و سياستهاي كلي نظام آموزشوپرورش
منطبق با اهداف متعالي نظام مقدس اسالمي و همچنين منطبق با نيازهاي روز دانشآموزان،
معلمان و اوليا ،چند حركت اساسي را در دستور كار خود قرار داده است كه عبارتاند از:
 .1اعالم استانداردهاي توليد كتابهاي آموزشي براي پديدآورندگان و اعالم نيازهاي
آموزشوپرورش و ارائهي خدمات كارشناسي؛
 .2انتشار «كتابنام ه 
ي رشد» با هدف ارائهي فهرست توصيفي مناسب و مرتبط با برنامهي
درسي دورهي آموزش راهنمايي؛
 .3برگزاري دورهاي جشنوارهي كتابهاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت ،هدايت
و پشتيباني از فعاليت پديدآورندگاني (ناشران ،مؤلفان و مترجمان) كه در جهت اهداف
برنامههاي آموزشي و درسي آموزشوپرورش فعاليت ميكنند.
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كتابنامهی رشد

در سالهاي اخير ،شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينههاي علمي و آموزشي
براي استفادهي دانشآموزان و معلمان بودهايم .اين آثار چنانچه طي حركتي برنامهريزي
شده و مطابق با موازين علمي منتشر و ارائه شوند ،به يقين در تأمين منابع مطالعاتي
مخاطبان نقشي بسزا خواهند داشت.
از سوي ديگر ،شناسايي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي موجود ميتواند قدمي در
راه توسعهي محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهي ـ يادگيري محسوب شود و به منزلهي
ابزاري كارامد در تقويت نظام آموزش كشور باشد.
يكي از قدمهاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به اهداف فوق ،شناسايي كتابها و آثار علمي
و آموزشي مرتبط با برنامههاي درسي و معرفي توصيفي آنها به معلمان مدارس دورهي
متوسطه است .مجموعهاي كه در پيشرو داريد ،با توجه به اين رويكرد تهيه شده است .در
اين زمينه ،ذكر چند نكته ضروري است.

ت توصيفى كتابهای آموزشى
 .1فهرس 

كتابنامهي رشد ،سلسلهي نشريات ادواري است كه براساس برنامهاي مشخص منتشر
ميشود و به معرفي توصيفي كتابهاي آموزشي مورد تأييد شوراي سامانبخشي كتابهاي
آموزشي دورههاي آموزش ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه و دورهي آموزش فنيوحرفهاي و
كاردانش ميپردازد.
هدف از انتشار كتابنامهي رشد ،پشتيباني از كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي
برنامههاي درسي براي ارتقاي دانش ،معلومات و گسترش محيط يادگيري هنرجويان است.

 .2منابع و محدودهى كار

فهرست كتابشناسي حاضر با مراجعه به نشريههاي كتاب ماه ويژهي كودك و نوجوان،
كتاب» خانهي كتاب ايران ،شناسايي
«ماهنامهي تخصصي اطالعرساني و نقد و بررسي ِ
و سپس تهي ه شده و مراحل بررسي را گذرانده است .محتواي اين كتابها از نظر ارتباط با
موضوعهاي محتواي درسي دورهي آموزش متوسطه ،بررسي و اطالعات توصيفي آنها
خالصه و به شكل نهايي درآمده است.
چاپ اول سالهاي  1386و  1387است .از
اين جلد از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي ِ
مجموع اين كتابها تعداد  373كتاب پس از بررسي توسط معلمان و كارشناسان ،براي معرفي
در اين جلد انتخاب شدهاند .هر جلد از كتابنامهي رشد ،طبق جدول مندرج ،به معرفي كتابهاي
چاپ اول براي دورهي تحصيلي آموزش متوسطه در سالهاي مشخص ميپردازد:

 6فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي

 .3برنامهي توليد كتابنامههاي رشد در دورهي آموزش
متوسطه
كتابنامه

سال انتشار

پوشش

جلد دهم

نيمهي اول 1390

كتابهاي چاپ اول 1389

جلد يازدهم

نيمهي اول 1391

كتابهاي چاپ اول 1390

جلد دوازدهم

نيمهي اول 1392

كتابهاي چاپ اول 1391

جلد سيزدهم

نيمهي اول 1393

كتابهاي چاپ اول 1392

جلد چهاردهم

نيمهي اول 1394

كتابهاي چاپ اول 1393

جلد پانزدهم

نيمهي اول 1395

كتابهاي چاپ اول 1394

جلد شانزدهم

نيمهي اول 1396

كتابهاي چاپ اول 1395

جلد هفدهم

نيمهي اول 1397

كتابهاي چاپ اول 1396

جلد هجدهم

نيمهي اول 1398

كتابهاي چاپ اول 1397

جلد نوزدهم

نيمهي اول 1399

كتابهاي چاپ اول 1398

 .3شیوهی تنظیم

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

 .4ادامهی کار

ي رشد به مرور ادامه یابد و کتابهای
از آنجا که قرار است انتشار مجموعهی کتابنام ه 
معرفی شده به نحو مؤثری به معلمان و دانشآموزان سراسر کشور معرفی شوند ،به همکاری و
پشتیبانی گستردهی ناشران و سایر پدیدآورندگان نیازمندیم .از همهی ناشران و پدیدآورندگان
کتابهای آموزشی دعوت میکنیم ،کتابهای چاپ اول ساالنهی خود را در دورههای
پیشدبستانی ،ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه به دبیرخانهی طرح سامانبخشی کتابهای
آموزشی واقع در :تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شمارهی چهار آموزشوپرورش،
دفتر انتشارات کمکآموزشی ،دبیرخانهی طرح سامانبخشی کتابهای آموزشی ارسال دارند.

 .5همکاران

کارشناسان و معلمانی که در کارشناسی و روند تولید این مجموعه (جلد حاضر) از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
* اعضای کمیتهی معلمان:
 .1حميدرضا كاظمزاده  .2شهال پورمصطفي  .3سيدعالءالدين اعاليي  .4مرضيه سعيدي  .5زهره
اعتمادي  .6نرگس مهربانيمرتاضي  .7محمود فروزانفر  .8منيرسادات ضرغاميان  .9زهرا مروتي .10
فرزانهمسلميزاده.11سيدرحمتالهمشهدي.12عليرضايي.13رقيهملكي.14سهيالملكوتي.15
مژگانموالييراد.16اكبرزماني.17حميدشورشي.18منصورهقرباندولتي.19مرضيهپناهيانپور.20
فريدون رحيمي كليان
کارشناسان گروههای درسی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی:
 .1دكتربهنام علوي مقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان و ادبیات فارسی
 .2بتول فرنوش/کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربی
 .3حسين الوندي/کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربی
 .4يونس باقري/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش قرآن
 .5شهرزاد بخشعليزاده/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش ریاضی
 .6سميه سادات مير معيني/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش ریاضی

 8فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي

 .7مسعود جواديان/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش تاريخ
 .8منير زارعزاده/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش حرفهوفن
 .9مینا نواب صفوی/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش هنر
 .10فریبا شاپوریان/کارشناس گروه برنامهریزی درسی آموزش هنر
 .11محمود معافي/کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارت هاي زندگي
 .12کوروش امیرینیا/کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافیا
 .13مهدی چوبینه/کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافیا

 .6شیوه ی استفاده

برای استفاده از اطالعات موجود در این «کتابنامه» میتوان به نمایههای کتاب مراجعه کرد.

1

2

نلسن ،جين

.5

4

طرحي براي پرورش ...

3

انضباط مثبت در طول درس

6

5

غالمرضا حاجي حسيننژاد ...

7

8

 256ص

قطع :وزيري

تهران :امرود 1388 ،

9

موضوع درسی :علوم تربيتي

10

کلمات کلیدی :مدرسه /انضباط /نشستهاي كالس اثربخشي /مهارتهاي ارتباطي

11

چكيده :اين کتاب ،با طرح مباحثي دربارهي نشستهاي کالسي و ديگر روشهاي انضباط مثبت ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري
و شيوههاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد ميکند که راهگشاي بسياري از مشکالت و مسائل رفتاري در مدرسهها و
ارائهدهندهي الگوهاي رفتار مثبت و برخورد مناسب با دانشآموزان خواهند بود .معلمان ،مديران ،معاونان ،مشاوران مدارس و
والدين ،مخاطبان کتاب هستند .مباحث در  12بخش تدوين شدهاند که عنوان برخي از آنها عبارت است از... :
 .1شمارهی مدخل

 .2نام خانوادگی و نام مؤلف

 .5نام ونام خانوادگی مترجم  . 6محل نشر :ناشر ،سال نشر
 .9موضوع درسی

 .10کلمات کلیدی

 .3عنوان مجموعه

 .4عنوان کتاب

 .7تعداد صفحات

 . 8قطع

 .11چکیده
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
دوره ي آموزش متوسطه
(چاپ اول ـ سال )1389
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 .1همايونفر ،سعيد .آرايههاي ادبي به زبان تصوير .تهران :مبتكران ،پيشروان 264 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آرايه /زبان تصوير /قالبهاي شعر /بيان /بديع /ادبيات فارسي
* چكيده :در اين مجموعه آرايههاي ادبي به زبان تصوير آموزش داده شدهاند .نگارنده ،مطالب كتاب
را به همراه كارتهاي تصويري و در قالبهاي شعر ارائه داده است .وي نخست شيوهي آموزشي خود را
بيان كرده و سپس به آموزش تصويري آرايهها و قالبهاي شعر پرداخته است .در پايان نيز تمرينهايي
متناسب با هر موضوع آورده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :نقش آرايههاي ادبي و
آموزش آن؛تصويرسازي در مجموعهي آرايههاي ادبي؛ تشبيه بليغ؛آرايههاي معنوي؛آرايههاي لفظي؛
قالبهاي شعر فارسي.

 .2آسمند ،علي .آرايههاي ادبي ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه ....تهران :موسسه علمي
رزمندگان 224 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آرايههاي ادبي /ادبيات فارسي /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،نخست خالصهي هر بخش را به زبان ساده بيان كردهاست .سپس
به خودآزماييهاي كتاب درسي پاسخ گفته و در ادامه فعاليتهاي تكميلي را كه شامل پرسش كوتاه
پاسخ ،تشريحي و چهارگزينهاي است ،بيان كردهاست .در پايان بخش كتاب سؤاالت امتحانات نهايي
و هماهنگ كشوري همراه با پاسخنامهي تشريحي آنهاست.
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 .3همايونفر ،سعيد .آرايههاي ادبي به زبان تصوير .تهران :مبتكران ،پيشروان 264 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آرايهها/تشبيه/استعاره /بيان /بديع /شعر
* چكيده :در پيشگفتار اين كتاب ،دربارهي نقش تصوير و تصويرسازي در يادگيري آسان مفاهيم،
شرحي آمده است .در ادامه در بخش اول ،به منظور آشنايي دانشآموزان دبيرستاني ،دانشجويان و نيز
دبيران ادبيات و هنر با آرايههاي ادبي (كنايه ،مجاز ،استعاره ،تشبيه ،مراعاتنظير و)...و قالبهاي شعر
فارسي ،تصاويري مرتبط با هر كدام درج شده است .بدينگونه كه به هر آرايه دو صفحهي روبهروي
هم اختصاص يافته كه در صفحهي زوج (اول)تصويري در ارتباط با آرايه طراحي و تدوين شده و در
صفحهي فرد (روبهروي آن) ،نمونهاي از متون ادب فارسي براي همان آرايه ارائه شده است .در بخش
قالبهاي شعري نيز ،بعد از معرفي قالب شعري با عالئم ساده ،اطالعات مختصري دربارهي درون
مايه ،تعداد ابيات ،وزن و سرامدان آن قالب و نمونهاي از آن آمده است .بخش دوم كتاب شامل ابياتي
مرتبط با مفاهيم بخش اول به منظور تمرين بيشتر است.

 .4حسيني ،احمد رضا .آزمونهاي المپياد فيزيك .تهران :فاطمي 200 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آزمون /المپياد فيزيك /پاسخنامهي تشريحي /خودآزمايي
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي پنج آزمون مرحلهي اول المپياد فيزيك است .در پايان هر
آزمون ،حل مسائل به صورت تشريحي و كام ً
ال گويا آمده است .بارم مثبت و منفي هر سؤال در كادر
خاكستري رنگ در ابتداي آن مشاهده ميشود .پس از آنكه دانشآموز تمام كتابها را با دقت مطالعه
كرد و بر مطالب مسلط شد ،در پايان براي محك زدن خود ،ميتواند با حل اين آزمونها از خود امتحان
بگيرد .به همين منظور ،در انتهاي كتاب چند نمونه فرم پاسخنامه درج شده است.
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 .5جونز ،برايان .آسمان شب .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 60 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :منظومه شمسي /نجوم /ستارهها /سيارهها
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر آسمان و شب را با مطالعه ستارهها و سيارات معرفي ميكند.
همچنين ضمن معرفي منظومه شمسي دانش آموزان را با گردش سيارات و مكان ستارهها و موقعيت
آنها نسبت به خورشيد ،ماه و زمين بيان نموده است .مطالب كتاب شامل منظومهي شمسي و سيارات
آن؛ ستارهها؛ ساير اجرام ژرفاي آسمان و نقشههاي ستارهها ميباشد .در پايان فهرست معاني و واژهياب
درج شده است.

 .6سيد حسيني ،سعيد .آشنايي با اصول فقه دورهي پيشدانشگاهي رشتهي علوم و معارفاسالمي.
تهران :مدرسه 72 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :اصول فقه /ادلهي لفظي /ادلهي فقاهي /ادلهي اجتهادي /ادلهي غيرلفظي /اصول
عمليه
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر سعي كرده است ،اصول و مباني استنباط احكام فقهي را مطرح كند.
بدين منظور ،پس از بيان يك مقدمه دربارهي ضرورت و تعريف علم اصول ،مسائل اين علم را به دو
دستهي ادلهي اجتهادي و ادلهي فقاهي تقسيم كرده است .و در ادلهي اجتهادي طي دو فصل ،به روش
استنباط احكام واقعي پرداخته است .بدين گونه كه در فصل نخست ادلهي لفظي و در فصل بعد ادلهي
غيرلفظي را مورد بررسي قرار داده است .سپس در ادلهي فقاهي ،چهار دليلي را كه به آنها «اصول
عمليه» گفته ميشود ،معرفي كرده است .در پايان نيز بخشي را دربارهي تعارض ادله افزوده است.
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 .7محمودي ،احمد و ....آشنايي با تركيبات .تهران :فاطمي 110 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :تركيبات /شمارش /اصل النهي كبوتري /شمول /عدم شمول
* چكيده :تركيبات يكي از شاخههاي جديد رياضيات است كه در آن ،اشيا به صورت گسترده
مطالعه ميشوند .در دورهي دبيرستان نيز اين شاخه به عنوان يكي از دروس رياضي تدريس ميشود
و در مسابقات المپياد رياضي و رايانه نيز مورد آزمون قرار ميگيرد .كتاب حاضر با هدف كمك به
دانشآموزاني كه به تازگي مطالعه براي المپياد را شروع كردهاند ،تأليف شده است .شمارش ،استقرا،
اصل النه كبوتري ،اصل شمول و عدم شمول ،و روابط بازگشتي ،مباحثي هستند كه در اين كتاب با
زباني ساده براي دانشآموزان سوم راهنمايي و اول دبيرستان توضيح داده شدهاند .در هر فصل تعدادي
مثال به صورت سؤال و جواب وجود دارد .البته بهتر است ،دانشآموز ابتدا پاسخ آنها را بدهد و سپس
به پاسخ آنها مراجعه كند .در انتهاي هر فصل نيز تعدادي تمرين گنجانده شده كه پاسخ آنها در
بخش انتهايي كتاب آمده است.

 .8جمالي ،محسن .آشنايي با جبر .تهران :فاطمي 105 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :جبر /تابع /چند جملهاي /نامساويها /اتحادها
* چكيده :جبر يكي از شاخههاي رياضي است كه بيش از شاخههاي ديگر مورد توجه قرار گرفته
است .همچنين ،جبر يكي از مباحث اصلي در مسابقات و المپيادهاي رياضي در ايران و جهان است.
كتاب «آشنايي با جبر» ،از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي اول المپيادهاي علمي
است و مطالب آن با اندك تكيهاي بر كتابهاي درسي تهيه شدهاند .بيشتر فصلهاي كتاب بر پايهي
مسائل متنوع و مهارتهاي اوليهي جبر بنا شدهاند و سعي شده است هماهنگ با مطالب ،در آخر
هر فصل مسائلي براي حل ارائه شود .اين كتاب شش فصل دارد با اين عناوين :عبارتهاي جبري،
اتحادها و تجزيهها ،حل معادالت ،چند جملهايها ،نامساويها ،تابع و معادالت تابعي ،و مهارتهاي
محاسبهي مجموعها و . ...مخاطبين بعد از مطالعهي هر فصل ،با پاسخ دادن به مسائل ميتوانند خود
را ارزيابي كنند و با مراجعه به بخش راهنماييها و راهحل مسائل در بخش پاياني كتاب ،جوابهاي
درست را مشاهده كنند.
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 .9جمالي ،محسن .آشنايي با نظريهي اعداد .تهران :فاطمي 117 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :نظريهي اعداد /همنهشتي /معادلهي ديوفانتي /تجزيه
* چكيده :نظريهي اعداد شاخهاي از رياضي است كه تقريب ًا در هر مسابقهي رياضي سؤالي از آن
ديده شود .اندكي آشنايي با مفاهيم اوليه ،ميتواند در حل اين مسائل به ما كمك كند« .آشنايي با
نظريهي اعداد» ،از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي اول المپيادهاي علمي است
كه مفاهيم آن براي دانشآموزان دورهي دبيرستان در نه فصل تأليف شده است .نظريهي اعداد
چيست؟ ،بخشپذيري ،قضيهي تقسيم،اعداد اول ،همنهشتي ،تجزيه،دو قضيهي كالسيك نظريهي
اعداد ،معادالت ديوفانتي ،و قضيهي آخر فرما ،عناوين فصلهاي اين كتاب هستند .در هر فصل ،ابتدا
مطالب به گونهاي قابل فهم براي مخاطب تشريح شدهاند و سپس مسائلي در انتهاي هر فصل گنجانده
شدهاند كه راهحل آنها در پايان كتاب آمده است.

 .10اصالح پذير ،بهمن و ....آشنايي با هندسه .تهران :فاطمي 90 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /مثلث /دايره /المپياد رياضي
* چكيده :هندسه از علوم اوليهي تمدن بشر محسوب ميشود و به علت ساختار منطقياش ،جايگاه
خاصي در برنامههاي آموزشي و تربيت فكر دارد .از آنجا كه هندسه يكي از مباحث مهم مسابقات
المپياد رياضي است ،آشنايي دانشآموزان با تعاريف و گزارههاي هندسه ضروري به نظر ميرسد.
كتاب «آشنايي با هندسه» از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي اول المپيادهاي علمي
است و به همين منظور تأليف شده است .اين كتاب در سه فصل به مسائل مربوط به مثلث ،دايره ،و
روابط طولي در مثلث و دايره ميپردازد .نظر به اين كه پاسخگويي به سؤاالت المپياد رياضي مستلزم
اطالعات وسيع هندسي و خالقيت و ابتكار است ،در كتاب حاضر ،عالوه بر شرح مطالب كتابهاي
درسي هندسهي  1و  ،2در پايان هر فصل مسائل متنوعي آورده شدهاند كه پاسخ آنها در پايان كتاب
ذكر شده است .همچنين ،براي رشد خالقيت دانشآموزان ،مسائلي بدون ارائهي پاسخ در هر فصل
در نظر گرفته شدهاند.
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 .11حيدري ملك ميان ،فريدون .چلچراغ :آقا بزرگ تهراني .تهران :مدرسه 102 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :سرگذشتنامه /عالمه /فقيه /روحاني
* چكيده :شيخ آقابزرگ عالقهي زيادي به كتاب و نگارش داشت و از همان آغاز نوجواني راهش
را انتخاب كرد و به خوبي ميدانست كه اين وظيفه ،مسئوليت بزرگي به همراه دارد .نخست دفتري
بزرگ از عنوانهاي كتابهاي مشهور شيعه را به ترتيب حروف الفباي نام كتابها فراهم آورد و آن را
« ُم َس ّودِه» ناميد؛ كاري كه نزديك به دو سال طول كشيد .در سال  1334هـ .ق ،مسودهاش را در شش
جلد به پايان رساند .اثر بعدي آقابزرگ «الذريعه الي تصانيف الشيعه» است كه در سال  1355هـ .ق از
چاپ درآمد .وي سراسر زندگياش را به تعبد ،تشهد ،تحقيق و تأليف سرگرم بود .در اين كتاب نوجوانان
به شيوهي داستاني با زندگي ،سفرها ،فعاليتهاي علمي ـ مذهبي و آثار محمد محسن آقابزرگ تهراني
( 1255-1348هـ .ش)آشنا ميشوند .در پايان كتاب ،نظر ديگر بزرگان دربارهي وي درج شده و توضيح
اعالم و منابع نيز گنجانده شده است.

 .12گودرزي ،ابوالفضل /رجبي نژاد ،رويا .آمادگي جسماني به زبان ساده.تهران :بامداد كتاب،
 152 ،1387ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :تربيت بدني
* کلمات کليدي :تحرك /الگوي سالمتي /فعاليت بدني /آمادگي جسماني
* چكيده« :آمادگي جسماني» به مجموعهاي از ويژگيها و خصوصياتي گفته ميشود كه افراد در
ارتباط با تواناييهاشان در انجام فعاليتهاي جسماني دارند يا به دست ميآورند .در اين كتاب طي شش
فصل ،مباني آمادگي جسماني با زباني ساده براي مخاطبان بيان شده است .عناوين فصلها از اين
قرارند :آمادگي جسماني چيست؟ چرا بايد آمادگي جسماني بااليي داشته باشيم؟ چگونه شروع كنيم؟
عوامل آمادگي جسماني و حركتي كداماند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه اندازهگيري كنيم؟ آمادگي
جسماني خود را چگونه توسعه دهيم؟
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 .13گونيگ ،الري .آمريكا (جلد  .)2محمود مزيناني تهران :گام 194 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ آمريكا /دموكراسي آمريكايي /بردهداري /شوروي /عراق
* چكيده :مخاطبان در اين جلد از كتاب «آمريكا» ،با اين داستان كه چگونه دموكراسي آمريكايي با
شرايط صنعتي نوين آشتي كرد ،آشنا مي شوند .همچنين از ديگر موضوعات مطرح شده ميتوان به
اين موارد اشاره كرد :جنگ بين دو سيستم بردهداري و كارآزاد؛ شكوفايي اقتصاد پس از جنگ داخلي؛
ساخت راهآهن بين قارهاي؛ قرن بيستم و اصالحات ترقي خواهانه؛ فروپاشي اتحاد جماهير شوروي؛
بمباران عراق در سال .1991

 .14گونيك ،الري .آمريكا (جلد .)1محمود مزيناني تهران :گام2 ،1388 ،ج  180-ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :اياالت متحده آمريكا /تاريخ /داستان فكاهي /كريستف كلمب /مستعمره/
جنگهاي داخلي آمريكا
* چكيده :نگارنده دركتاب حاضر ،در قالب داستانهاي فكاهي،به بررسي تاريخ ايالت متحده از زمان
كريستف كلمب تا جنگهاي داخلي آمريكا پرداخته است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند
از :فعاليتهاي كشاورزي انگلستان؛ وقتي يك مستعمره بزرگ ميشود؛ براي ادامهي حيات چه كار
توجوي خوشبختي؛ ريلهاي راهآهن؛ روي زمين و زيرزمين؛ در
ميكند؟؛ اسلحه به دست ،در جس 
گرفتن يك جنگ به داليلي خاص.
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 .15گاييني ،محسن .آموزش رياضيات  1مخصوص سال اول دبيرستان همهي رشتهها .تهران:
مبتكران ،پيشروان 320 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /تمرين /مسابقهي رياضي
* چكيده :نگارنده در مجموعهي حاضر مطالب كتاب درسي را بهطور كامل شرح داده و در ارتباط
با آنها ،تمرينهاي جالب ،متنوع و گوناگوني را طراحي و ارائه كرده است؛ تا دانشآموزان در حل
مسئله به مهارت برسند .در پايان هر بخش ضميمهاي طراحي شده است .تا مطالب مورد عالقهي
دانشآموزان نخبه و كساني را كه خواستار شركت در مسابقات علمي رياضي هستند ،پوشش دهد.

 .16گاييني ،محسن و ....آموزش رياضيات  2مخصوص سال دوم دبيرستان همهي رشتهها.
تهران :مبتكران ،پيشروان 320 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /تمرين /مهارتورزي
* چكيده :نگارنده ،كتاب حاضر را براساس سه هدف عمده به شرح زير تنظيم كرده است .1 :هدف
دانشي :اطالعات و دانش رياضي را به دانشآموزان انتقال دهد .2 .هدف مهارتورزي :با انتخاب روش
حل مسئله ،مهارت دانشآموزان را براي حل مسئله افزايش دهد .3 .هدف نگرشي :دانشآموز با دنبال
كردن توالي منطقي مطالب كتاب ،در مورد آنها به ديدگاه رياضي وسيع و مطلوبي دست پيدا كند.
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 .17تيلور،رن .آموزش رياضيات به كمك  .I.C.Tشهرناز بخشعليزاده تهران :مدرسه،1387 ،
 344ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :كاربرد  /ICTرياضيات /آموزش رياضي
* چكيده :كدام منابع  ICTاز نظر سختافزاري و نرمافزاري در دسترس معلمان رياضي قرار
دارند؟ از اين منابع چگونه ميتوان براي توسعه و غنيسازي يادگيري دانشآموزان استفاده كرد؟ چگونه
معلمان ميتوانند  ICTرا به شيوهاي مؤثر ،با درس و طراحيهاي آموزشي خود تلفيق كنند؟ چرا
معلمان رياضي بايد  ICTرا با طرحهاي آموزشي و آموزش خود تلفيق كنند؟ نگارنده در كتاب حاضر با
استفاده از  ICTپاسخهاي روشن و عملي به اين سؤاالت ميدهد .اين كتاب با بيان برخي كاربردهاي
 ICTدر زمينههاي اعداد ،جبر ،هندسه ،مثلثات ،آمار ،مدلسازي و رياضيات پيشرفته ،راهنمايي جامع
براي مخاطبان به شمار ميرود.

 .18كاميابي ،شريف .آموزش شيمي ( )1به روش پرسش و پاسخ .تهران :مدرسه229 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پرسش و پاسخ /نفت
* چكيده :در كتاب حاضر ،نگارنده مطالب را با زباني ساده ،و با ديد مفهومي و كاربردي تنظيم كرده
است .همچنين كوشيده است تا مطالبي افزون بر كتاب درسي و مرتبط با آن را به بحث و بررسي بگذارد
و با استفاده از تصوير ،جدول و نمودارها ،مفهوم را به خوبي شرح دهد .اين كتاب در چهار بخش با اين
عناوين به نگارش درآمده است :مايعي كمياب در عين فراواني ،در پي هوايي پاكيزه ،مصرف دوباره،
تنها راه ادامه و نفت .همچنين ،در انتهاي هر بخش نيز تمرينهاي پاياني كه بيشتر نموداري هستند
و با تصاوير طراحي شدهاند ،دانستههاي خواننده را عمق ميبخشند.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .19سميعي پاقلعه ،دوست محمد و ....آموزش شيمي ()3به روش پرسش و پاسخ.تهران :مدرسه،
 167 ،1387ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پرسش و پاسخ /كتاب درسي /روش آموزش
* چكيده :يكي از روشهاي آموزش دقيق مطالب كتاب درسي ،بهكارگيري شيوهي «پرسش و
پاسخ» است .در اين روش ،ابعاد گوناگون موضوعات درسي با چيدمان طراحي شدهاي از پرسشها
و پاسخها ،به طور موشكافانهاي تحليل شدهاند .نگارنده در كتاب حاضر همهي مباحث كتاب درسي
شيمي ()3را با بهرهگيري از روش ياد شده ارائه ميدهد.

 .20گياهي،مسعود و ....آموزش شيمي پيشدانشگاهي (1و)2به روش پرسش و پاسخ .تهران:
مدرسه 227 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پرسشها و پاسخها
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر مطالب كتاب درسي را با زباني ساده و با ديد مفهومي و كاربردي
تنظيم كرده است .شرح هر موضوع همراه با تصوير ،جدول و نمودار به گونهاي بيان شده است كه
مفهوم آن به خوبي در ذهن خواننده جاي بگيرد .اين كتاب از چهار بخش تشكيل شده است و هر
بخش به چند قسمت تقسيم ميشود .در نهايت ،بعد از جمعبندي ،با تعدادي سؤال (كه پاسخ آنها در
پايان كتاب آورده شده است)تسلط دانشآموز به مطلب گفته شده سنجيده ميشود.
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 .21ادوارد اف ،رديش .آموزش فيزيك .فاطمه احمدي تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي،
 374 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك /فيزيك مقدماتي /ارزيابي مفهومي /ارزيابي نگرشي /مسئلهي
تحليلي
* چكيده :كتاب حاضر براي استفادهي افراد عالقهمند به آشنايي با پيشرفتهاي اخير در زمينهي
آموزش فيزيك،نگاشته شده است و حاوي ابزارهاي متنوعي براي تدريس فيزيك (انواع جديد تكاليف،
مسائل امتحاني و آزمون هاي ارزيابي كالس درس)است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند
از :اصول شناختي و دستورالعملهايي براي آموزش؛ سنجيدن روش تدريس :آزمونهاي ارزيابي؛
روشهاي سخنراني -مبنا؛ تدريس با روشهاي كارگاه آموزشي و استوديويي .همچنين،سيدي همراه
كتاب ،شامل  14آزمون ارزيابي مفهومي،آزمون ارزيابي نگرشي و  250مسئلهي تحليلي از مباحث
فيزيك مقدماتي است.

 .22عاشوري ،محمود .آموزش و پرسشهاي چهارگزينهاي عربي .2تهران :مبتكران،
 320 ،1387ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /آزمون /پرسش و پاسخ /سؤاالت كنكور سراسري /جمع
مكسر
* چكيده :كتاب حاضر شامل  10درس است كه هر درس آن از سه بخش آموزش ،تمرين و آزمون
تشكيل يافتهاست .دانشآموزان ابتدا آموزشهاي الزم را از طريق توضيح و تشريح لغات ،قواعد درسي
و تستهاي متنوع آموزشي فراميگيرند .آنگاه آموختههاي خود را با تستهاي برگزيدهي كنكورها
سراسري ،آزاد و ...تمرين ميكنند .بعد از اين مرحله و در پايان هر درس ،ميتوانند خود را از طريق
آزمون ارزشيابيكنند .همچنين در بخش ضميمه ،جمعهاي مكسر عربي  2با ذكر مفرد و ترجمهي
آنها و سؤاالت كنكور سراسري رياضي و تجربي  1387به همراه پاسخ آنها آوردهشدهاست.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .23صارمي ،شهربانو .فرزانگان :ابن رشد .تهران :مدرسه 88 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :فلسفه و منطق
* کلمات کليدي :فلسفه /دانشمند /ابن رشد /فيلسوف اندلسي
* چكيده :محمد ابن رشد در سال  520در شهر «قرطبه» در اندلس متولد شد .او در خانوادهاي به دنيا
آمد و بزرگ شد كه مهد علم و فقاهت محسوب ميشد .او دانش فقه را نزد استادي به نام ابوالقاسم بن
بشكوال تكميل كرد .طب ،فلسفه و رياضيات را ابوجعفر هارون ترجيلي به محمد ابن ارشد آموخت .او با
راهنماييهاي استاد ،محمد خيام را شناخت ،با خوارزمي آشنا شد و همچنين دهها كتاب از ابنسينا خواند
كه مهمترين آنها «قانون» و «شفا» بودند .به فلسفه بسيار عالقه داشت .نوجوانان در اين كتاب با
زندگي ،استادان ،عقايد و انديشهها و آثار محمد بن احمد ابن رشد ( 520-595هـ .ق)ـ فيلسوف اندلسي
ـ آشنا ميشوند و نظر ديگران را دربارهي وي ميخوانند.

 .24آيشا خان .ابنسينا شهريار پزشكان .حسن ساالري .تهران :فاطمي 108 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زيستشناسي
* کلمات کليدي :زندگينامه /پزشكان اسالمي /ابن سينا /شهريار پزشكان
* چكيده :ابوعلي حسينبن عبداهللبن سينا ،كه در اروپا با عنوان شهريار پزشكان مشهور بود ،يكي از
بزرگترين فيلسوفان و دانشمندان همهي دورانها به شمار ميآيد .هر چند كتاب «قانون» نام وي را
به عنوان پزشكي بزرگ در يادها ماندگار كرد ،در زمينهي فلسفه و شاخههاي گوناگون علوم طبيعي ،از
جمله زيستشناسي ،زمينشناسي ،اخترشناسي ،هواشناسي و مكانيك و حتي رشتههاي به ظاهر نويي
چون زبانشناسي ،دستاوردهاي ارزشمندي داشته است .از اينرو ،ميتوان او را اثرگذارترين شخصيت
علمي جهان در هزارهي دوم ميالدي دانست .در اين كتاب ،خواننده با زندگي پر فراز و نشيب ابنسينا
و دستاوردهاي او در شاخههاي گوناگون دانش آشنا ميشود .همچنين از بازتاب دستاوردهاي علمي او
در مشرق زمين و در اروپاي سدههاي ميانه آگاه مي شود .و درمييابد كه كتاب قانون او سالها كتاب
درسي مرجع در دانشكدههاي پزشكي اروپا بودهاست .افزون بر اين ،مي خواند كه چگونه انديشههاي
فلسفي ابنسينا بر انديشمندان بزرگ اروپا ،مانند توماس آكوئيناس ،رنه دكارت و امانوئل كانت اثر
گذاشت.

دورهي آموزش متوسطه  23 9
 .25شپلر،بيل .ابوريحان بيروني :استاد اخترشناسي و جغرافيا .حسن ساالري تهران :فاطمي،
 108 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :ابوريحان بيروني /زندگينامه /زكرياي رازي /تقويم /تاريخ و فرهنگ مردم هند
* چكيده :ابوريحان بيروني ،دانشمند برجستهي ايراني ،در رشتههاي رياضي ،جغرافيا ،زمينشناسي،
مردمشناسي ،فيزيك و اخترشناسي ،سرآمد روزگار خود بود .اندازهگيري چگالي  18فلز و سنگگرانبها،
اندازهگيري قطر و محيط زمين ،شيوهاي نو براي طراحي نقشههاي جغرافيايي ،تعيين طول و عرض
جغرافيايي شهرها ،پژوهش در تقويم ملتهاي گوناگون ،پژوهش در باورها و تاريخ مردم هند ،و تهيه
فهرست كتابهاي محمدبن زكرياي رازي ،از كارهاي ماندگار اوست .مخاطبان در اين كتاب با زندگي
و دستاوردهاي علمي بيروني آشنا ميشوند .در بخش پاياني كتاب نيز ،دو اثر برجستهي بيروني ،يكي در
زمينهي گاهشماري (تقويم)و ديگري در زمينهي تاريخ و فرهنگ مردم هند ،معرفي شدهاند.

 .26كبيري منش ،بابك .اختر فيزيك مقدماتي .تهران :مبتكران ،پيشروان 94 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :اختر فيزيك /جهان نجومي /موج /ستاره /كهكشان
* چكيده« :اختر فيزيك» به مطالعهي ويژگيهاي فيزيكي و تركيبات اجسام آسماني با استفاده از
قوانين و الگوهاي فيزيكي ميپردازد .بيشتر اطالعات در مورد طبيعت فيزيكي جهان نجومي،بهوسيلهي
امواج الكترومغناطيسي كه اجرام آسماني با طول موجهاي متفاوت گسيل ميكنند ،بهدست ميآيند .با
تحليل شدت،شكل و طيف موجها،اختر فيزيكدانان ميتوانند از شرايط داخلي ستاره و فضاي بين
ستارهاي و طبيعت و كهكشان اطالعاتي به دست آورند و حتي حدس بزنند كه جهان نخستين به چه
صورت بوده است .نگارنده در كتاب حاضر به بررسي فيزيك نجومي پرداخته است .عنوانهاي برخي
از مطالب كتاب عبارتاند از :اندازهگيري اختر فيزيكي؛ طيف سنجي ستارهاي؛ويژگيهاي مشاهدتي
ستارگان؛مرگ ستارگان؛نظريهي نسبيت عام؛ كيهان شناسي

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .27آسمند ،علي .ادبيات فارسي ()1ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه ،دانشآموزان دورهي
پيشدانشگاهي (رشتههاي علوم انساني ـ علوم و معارفاسالمي) .تهران :موسسه علمي رزمندگان،
 156 ،1388ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي /پرسش و پاسخ /خودآزمايي /فعاليتتكميلي /قافيه /عروض /نقد
ادبي
* چكيده :كتاب حاضر در سه بخش با عنوانهاي قافيه ،عروض و نقد ادبي تنظيم شدهاست .در هر
بخش خالصهي مطالب درسي بيان شدهاست و خودآزماييهاي كتاب پاسخ دادهشدهاند .فعاليتهاي
تكميلي شامل سؤالهاي چهارگزينهاي و پرسشهاي كوتاه پاسخ مربوط به هر درس ،به همراه
پاسخآنها آورده شدهاست .همچنين در پايان بخشهاي اول و دوم سؤالهاي چهارگزينهاي و در
پايان بخش سوم نمونهسؤالهاي امتحاني گنجانده شدهاند .در هر دو مورد اخير ،پاسخنامهنيز ضميمه
شدهاست.

 .28ملك محمدي ،محمدرضا .ادبيات فارسي ( )2پيشدانشگاهي انساني (متون نظم و نثر).
تهران :بين المللي گاج 368 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي /المپياد ادبي /خودآزمايي /تاريخ ادبيات
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر تمامي نكات كتاب ادبيات فارسي ،2از جمله ابيات،عبارتها،
تاريخ ادبيات،درآمدها ،واژهها و حتي ابيات آمده در «خودآزماييها» را شرح و توضيح داده است.
همچنين«،مفهوم» ابيات و عبارتهاي مهم را بيان كرده و به تمامي خودآزماييهايي كتاب پاسخ
گفته است .تستهاي كنكور سراسري،آزاد ،آزمايشي سنجش و المپياد ادبي در پايان هر درس و پاسخ
كليدي آنها نيز در پايان كتاب آمده است.
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 .29اكبري شلدره اي ،فريدون .ادبيات فارسي  ،2نظم و نثر ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه،
دانشآموزان دورهي پيشدانشگاهي (رشتهي علوم انساني) .تهران :مؤسسه علمي رزمندگان،1388 ،
 180ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي /پرسش و پاسخ /امتحان هماهنگ كشوري /دستور زبان /تركيبات
دشوار
* چكيده :كتاب حاضر شامل شرح و توضيح تمام ابيات ،عبارتها ،درامدها ،معني لغات و تركيبات
دشوار متن درسها ،نكات ادبي و دستوري ،پاسخخودآزماييها و فعاليتهاي تكميلي كتاب هاي فارسي
 2و پيش دانشگاهي است .همچنين ،براي آشنايي با سؤاالت امتحاني ،در بخش پاياني كتاب چند نمونه
از سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري آورده شدهاند.

 .30قاسم پور ،حسين و ....ادبيات فارسي  :2سال دوم متوسطه .تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ،
 382 ،1388ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي /آزمون/پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر با هدف كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم و محتواي كتاب درسي ،و
ارائهي تكنيكهاي متفاوت حل مسئله ،به منظور ايجاد مهارت براي پاسخگويي به پرسشها ،مسائل و
آزمونهاي گوناگون ،تهيه و تدوين شدهاست .بدين منظور ،نگارنده نخست مفاهيم هر درس از كتاب
درسي را توضيح داده و در پايان آن درس ،نمونه سؤالهاي متنوعي ارائه كرده كه پاسخ آنها در انتهاي
كتاب آورده شدهاست .همچنين در پايان هر شش درس ،دو آزمون براي يادگيري بهتر مطالب گنجانده
شدهاست .در پايان كتاب نيز دو آزمون از كل كتاب به منظور بهكارگيري مطالب فرا گرفته شده توسط
دانشآموزان و آشنايي بيشتر آنها با نمونهسؤالهاي امتحان نهايي ارائه شدهاست.
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 .31قاسم پور مقدم ،حسين و ....ادبيات فارسي  :3سال سوم متوسطه(رياضي و تجربي) .تهران:
مبناي خرد :نقش سيمرغ 243 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي /پرسش دانشي /پرسش و پاسخ /آرايههاي ادبي /پرسش
فرادانشي
* چكيده :كتاب حاضر با هدف كمك به توسعهو درك بهتر مفاهيم و محتواي كتابهاي درسي و
ارائهي تكنيكهاي متفاوت حل مسئله به منظور ايجاد مهارت براي پاسخگويي به پرسشها ،مسائل و
آزمونهاي گوناگون تهيه و تدوين شدهاست .نگارنده نخست مفاهيم هر بخش را توضيح داده و سپس
مفاهيمي از بخش اشعار ،متون تاريخي و همچنين آرايههاي ادبي را مورد بحث قرار دادهاست .در پايان
هر درس ،پرسشهاي دانشي و فرادانشي به منظور تثبيت يادگيري ،و در پايان هر شش درس كتاب
آزمونهايي جامع آن شش درس ارائه شدهاند .در پايان كتاب نيز سه آزمون از كل كتاب با بارمبندي
آمدهاست .پاسخ تمام پرسشها در انتهاي كتاب گنجانده شدهاست.

 .32جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد /حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :استروئيدها (مواد
نيروزا).تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /نيروزا /استروئيد /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر به صورت شفاف و روان براي مخاطبان خود توضيح ميدهد :استروئيدها چه
موادي هستند؟ عوارض رواني و جسماني آنها بر بدن چيست؟ چرا افراد به مصرف استروئيدها روي
ميآورند؟ و چرا مصرف آنها بين قشر جوان كشور بسيار رواج دارد؟ كتاب سعي دارد تا حد امكان سطح
آگاهي مخاطبان را در اين زمينه باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.
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 .33شاه آبادي ،حميدرضا .اعترافات غالمان :داستان دوران واليتعهدي امامرضا (ع) .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 120 ،1387 ،ص
* قطع :خشتي كوچك
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :داستان آموزشي /امام رضا (ع) /واليتعهدي /مأمون
* چكيده :ما سي غالميم كه آنچه را در آن سه سال بر ما رفت مرور ميكنيم .آن را به خود باز
ميگوييم تا دريابيم شقي هستيم يا آمرزيده .ميخواهيم دريابيم دستمان به خون فرزند رسول خدا آلوده
است يا خير؟ هر كدام از ما آنچه را ديده به ديگران باز ميگويد .شما هم بشنويد و بر ما قضاوت كنيد.
كتاب حاضر داستان دوران واليتعهدي حضرت امام رضا (ع)است كه از زبان غالمان دربار مأمون بيان
شده است.

 .34نوروزي ،جمشيد .چهرههاي درخشان :اقبال آشتياني.تهران :مدرسه 120 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ /مورخ /اقبال آشتياني
* چكيده :اقبال با نوشتن كتابهاي تاريخي بر آن بود كه حوادث و وقايع را به شيوهي علمي و
تحليلي بيان كند .به نظر او« :مورخ بايد به جاي توجه زياد به اعالم ،ارقام و حوادث غيرمرتبط ،به علل
واقعي مسائل و وقايع اهميت دهد .گذشته از اين ،بايد مقام واقعي انسان را در حوادث كام ً
ال تبيين كند
و نيز از احوال مردم هنرمند ،دانشمند و با ذوق و نقش آنان در ترقي جوامع سخن بگويد .عباس اقبال
آشتياني ( 1275-1334هـ .ش)يكي از تاريخنويسان ايراني معاصر بود كه فعاليتهاي وي در اين كتاب
به شيوهي داستاني براي نوجوانان روايت ميشود .هم چنين آثارش و نظرات ديگران دربارهي وي آمده
است .در پايان كتاب هم توضيح اعالم و منابع گنجانده شده است.
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 .35شيخ پور قاسمي نيا ،مهدي .اقتصاد .تهران :بين المللي گاج 92 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :اقتصاد
* کلمات کليدي :اقتصاد /پرسش و پاسخ /آزمون /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهي متنوعي از سؤاالت را دربر ميگيرد كه شامل پرسشهاي
تشريحي ،مسئله و سؤاالت جاي خالي ،درست و نادرست و تستي به همراه پاسخنامهي تشريحي
آنهاست .ترتيب سؤاالت منطبق با نظم كتاب درسي است و به اين ترتيب ،دانشآموزان ميتوانند
در تمام طول سال تحصيلي و پا به پاي مطالب تدريس شدهدر كالس ،از نمونه سؤاالت موجود در
اين كتاب بهره بگيرند .براي جمعبندي مطالعه نيز ،در انتهاي كتاب نمونه سؤاالت امتحاني نيمسال و
پايان سال درج شدهاست.

 .36جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد /حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :اكستازي.تهران:
دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /اكستازي /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونهاي ملموس و قابل استفاده براي
عموم ،به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ گويد :اكستازي چيست؟ چگونه به دست ميآيد؟ انواع آن
كداماند؟ در صورت مصرف اكستازي ،چه اتفاقي ميافتد؟ كتاب كوشيده است كه تا حد امكان سطح
آگاهي مخاطبان خود را در اين زمينه باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.
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 .37محمد آبادي ،مرتضي .الفباي المپياد رياضي .تهران :دانش پژوهان جوان 300 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد /رياضي /مسابقه /تمرين /مسئله /آناليز تركيبي /المپياد رايانه /استقرا
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهار فصل است .در فصل اول آن مفاهيم پايهاي آناليز تركيبي كه
پايهي المپياد رايانه هستند ،مورد بحث قرار گرفتهاند .فصل دوم و سوم به معرفي روشهاي اساسي
شمارش و اثبات مسائل تركيباتي يعني تناظر يك به يك ،دوگونه شمردن ،و اصل شمول و عدم
شمول ميپردازد .فصل چهارم كتاب كه مهمتين فصل است ،به بررسي مهمترين مبحث المپياد رايانه
يعني «استقرا» ميپردازد .از آنجا كه براي درك هر مبحث و تسلط بر آن تمرين و ممارست بسيار
الزم است ،در پايان هر فصل تمرينهايي گنجانده شده است ،همچنين مسائلي از المپيادهاي رياضي
و رايانه كشورهاي ديگر براي ايجاد مهارت بيشتر عالقهمندان درج شده است .حل اكثر اين تمرينها
در انتهاي هر فصل آورده شده است.

 .38حسيني ،احمد رضا .الكتريسيته ،مغناطيس و موج .تهران :فاطمي 252 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :الكتريسيته /مغناطيس /موج /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :نگارنده مطالب كتاب را در پنج فصل به اين شرح نوشته است :در فصل اول به بررسي
برهمكنش بارهاي الكتريكي ساكن ميپردازد .در فصل دوم ،بارهاي متحرك را مورد بررسي قرار
ميدهد .در فصل سوم ،در مورد ميدانهاي مغناطيسي متغير با زمان بحث ميكند .در فصل چهارم به
موجهاي الكترومغناطيسي،مكانيكي و ترموديناميكي ميپردازد و در فصل آخر نيز،مدارهاي الكتريكي
را با ديدگاه تقريب ًا مهندسي بررسي ميكند .در پايان هر فصل،سؤاالت المپياد فيزيك آورده شده است.
بخش پاياني كتاب نيز به پاسخنامهي سؤاالت اختصاص دارد..
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 .39جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد /حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :الكل .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /الكل /عوارض و عواقب /پيشگيري
* چكيده :كتاب حاضر به صورتي روان و شفاف براي مخاطبان شرح ميدهد :الكل چگونه به دست
ميآيد؟ چه اثراتي بر بدن و مغز دارد؟ در صورت مصرف الكل چه اتفاقي ميافتد؟ چرا نوجوانان به
مصرف الكل روي ميآورند؟ و ...كتاب سعي دارد كه تا حد امكان ،اطالعات الزم را به قشر جوان كشور
ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

 .40آذري ،محمد مهدي .الفباي جبر در المپياد رياضي .تهران :دانش پژوهان جوان،1388 ،
 200ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد /الفباي جبر /رياضي /مسئله و تمرين
* چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعه كتابهاي «ميخواهم المپيادي شوم» ،در چهار فصل به مباحث
مقدماتي جبر ميپردازد .كتاب به منظور تسلط خوانندگان بر مباحث ،مسائل تستي و تشريحي شامل
سؤاالت جبر آزمون مرحلهي اول سالهاي گذشته و مسائل تستي و تشريحي كشورهاي ديگر را با حل
كامل تشريحي آورده است .در پايان هر فصل تمرينهاي حل نشدهاي نيز گنجانده شدهاند.
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 .41قرباني ،عليرضا .المپيادهاي رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر اساس كتاب جبر و
احتمال دبيرستانهاي ايران و آمريكا....تهران :شباهنگ 202 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /المپياد /مسائل /تمرينها
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر سعي كرده است تا مسائلي از المپيادهاي داخلي و بينالمللي و
مسابقات رياضي كشورهاي ديگر را طبقهبندي كند .نويسنده سعي داشته است پاسخ تشريحي قابل
دركي براي دانشآموزان ارائه كند ،تا آنها براي حل مسائل رياضي و شركت در المپيادهاي رياضي
آماده شوند .مطالب كتاب در پنج فصل تنظيم شده است كه عنوانهاي آنها عبارتاند از :روشهاي
استدالل ،نظريهي بازيها ،نظريهي مجموعهها ،آناليز تركيبي و احتمال.

 .42قرباني ،عليرضا .المپيادهاي رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر اساس كتاب حسابان
دبيرستانهاي ايران و امريكا و....تهران :شباهنگ 208 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد رياضي /مسئله /تمرين
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر سعي كرده است مسائلي از المپيادهاي داخلي و بينالمللي و
مسابقات رياضي كشورهاي ديگر را طبقهبندي كند .نويسنده سعي داشته است پاسخ تشريحي قابل
دركي براي دانشآموزان ارائه كند تاآنها براي حل مسائل رياضي و شركت در المپيادهاي رياضي
آماده شوند .مطالب كتاب در دوازده فصل تنظيم شده است كه عنوان برخي از آنها عبارتاند از :توابع
و معادالت شامل قدرمطلق ،توابع مثلثاتي ـ معادالت مثلثاتي ،حل معادالت و رابطهي بين ريشههاي
يك معادله ،بخشپذيري و تعيين باقيمانده ،پيوستگي ،مشتق و انتگرال.
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 .43بهرامي ؛ محمد .المپيادهاي شيمي ايران به تفكيك موضوع .تهران :فاطمي،1388 ،
 294ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :سؤاالت المپياد /شيمي /شيمي آلي /شيمي فيزيك /شيمي معدني /شيمي تجزيه
* چكيده :كتاب حاضر ،حاصل جمعآوري سؤالها و مسئلههاي  18دورهي المپياد شيمي در ايران
است كه از آغاز برگزاري المپياد در ايران تاكنون ،در قالبي طبقهبندي شده ،ارائه شدهاند .طبقهبندي
سؤاالت با توجه به گرايشهاي اصلي علم شيمي (شيمي آلي ،شيمي فيزيك ،شيمي معدني و شيمي
تجزيه) صورت گرفته است .عالوه بر اين ،هر يكي از دستههاي اصلي به زير دستههاي ديگري مطابق
با چارچوب كتابهاي شيمي دبيرستان نيز تقسيم شدهاند .در انتهاي كتاب به تمامي سؤاالت ،پاسخ
كليدي داده شدهو پاسخ تشريحي برگزيده نيز آمده است.

 .44زائري اميراني ،محمد .المپيادهاي مقدماتي رياضي ايران و مرحله اول.تهران :دانش
پژوهان جوان 140 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :سؤاالت المپياد رياضي /ايران /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتابهاي المپياد ،با هدف حمايت از جوانان مستعد ايراني و به منظور تقويت بنيهي علمي
دانشآموزان ،خصوص ًا عزيزاني كه به دليل نداشتن امكانات و منابع مطالعاتي مناسب ،امكان رشد و
شكوفايي نيافتهاند و با توجه به عدم انسجام مطالب كتابهاي موجود در زمينهي المپياد ،انتشار مييابند.
كتابحاضر حاوي سؤاالت مرحلهي مقدماتي و اول المپياد رياضي سالهاي  1383تا  ،1386به همراه
پاسخ تشريحي آنهاست.
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 .45رضايي ميانرودي ،جمشيد .المپيادهاي نجوم ايران :مرحلهي اول .تهران :دانش پژوهان
جوان 214 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد نجوم ايران /سؤاالت كوتاه /سؤاالت چندگزينهاي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر حاوي سؤاالت پنج دوره از آزمون مرحلهي اول المپياد نجوم (آغاز تاكنون)،
به همراه حل تشريحي آنهاست .همچنين در انتهاي كتاب،سؤاالت اولين المپياد آزمايشي نجوم ،به
همراه حل تشريحي آن،آورده شده است .اين سؤاالت به صورت سؤاالت چندگزينهاي و كوتاه پاسخ
هستند.

 .46فراهاني ،كامبيز .المپيادهاي شيمي ايران (مرحله اول)قابل استفاده براي دبيران شيمي....
تهران :كانون فرهنگي آموزش 244 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :المپياد شيمي /پرسشهاي طبقهبندي شده /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :اين كتاب شامل پرسشهاي المپيادهاي مرحلهي اول ايران به همراه پاسخ تشريحي
آنهاست .از ويژگيهاي اين كتاب ميتوان به طبقهبندي موضوعي پرسشها و منطبق بودن آنها بر
آخرين تغييرات كتابهاي درسي اشاره كرد .عنوانهاي برخي از مباحث كتاب عبارتاند از :ساختار اتم؛
تركيبهاي يوني؛ كربن و تركيبهاي آلي؛واكنشهاي شيميايي؛ استوكيومتري و محلولها.
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 .47نجم زاده ،محمد و ....المپيادهاي شيمي ايران .مرحله اول .تهران :دانش پژوهان جوان،
2 ،1388ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :المپياد ايران /پرسش و پاسخ /آزمون آزمايشي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل آزمونهاي المپياد شيمي ايران از دورهي چهاردهم تا نوزدهم و
پاسختشريحي آنهاست .اين دورهها كام ً
ال با سرفصلهاي كتابهاي درسي مطابقت دارند .در پايان
كتاب يك آزمون آزمايشي در سطح مرحلهي اول طراحي شدهاست عالوه بر پاسخ كام ً
ال تشريحي
كتاب ،سعي شدهاست تمام شكلها و ساختارهاي شيميايي نيز به طور صحيح با نرمافزاز «chem
 »2009 sketchرسم شوند كه منطبق با جديدترين تغييرات « »2008 IUPACاست.

 .48استريسگاث ،تامس .امپراتوري چنگيزخان .منوچهر پزشك تهران :ققنوس128 ،1388 ،
ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :امپراتوري مغوالن /چنگيزخان /تاريخ /قرن سيزدهم ميالدي /قوانين مغوالن
* چكيده :ارتش مغول ،در اوايل سدهي سيزدهم ميالدي ،در بخش وسيعي از آسيا وحشت پراكند.
مغولها به رهبري چنگيزخان ،از سرزمين خود در شمالشرق آسيا به حركت درآمدند و همهي
كشورهاي سر راه خود را نابود ساختند .آنها چين شمالي،آسياي مركزي،بغداد و اميرنشينهاي روسيه
را فتح كردند .پس از مرگ چنگيزخان ،به هجوم دسته جمعي به لهستان پرداختند و تا مجارستان
پيش رفتند .اين امپراتوري حدود  150سال ادامه يافت و سرانجام در سدهي پانزدهم به كلي از هم
پاشيد .كتاب حاضر پژوهشي است دربارهي امپراتوري چنگيزخان كه در شش بخش تنظيم شدهاست.
عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :برآمدن چنگيزخان؛ مجموعه قوانين مغولها؛ زندگي
مغولها و انحطاط امپراتوري مغول.

دورهي آموزش متوسطه  35 9
 .49وكيل،مسعود .انس با قران كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن كريم.تهران:
مدرسه ،1387 ،ج  100 ،4ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :قرآن
* کلمات کليدي :قرآن /راهنماي آموزشي /قرائت /ترجمه /درك تدريجي
* چكيده :جلد چهارم از مجموعهي «انس با قرآن كريم» ،به جزء  16تا  20قرآن كريم اختصاص
دارد و به قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن پرداخته است .بدين منظور ،بخشي از هر آيه كه
ميتوان آن را به كمك كلمات معنا شده در صفحات قبل ترجمه كرد ،رنگي چاپ شده است .اين
بخش گاهي يك جملهي كامل ،گاهي يك تركيب ساده و گاهي فقط يك كلمه است .همچنين در
حاشيهي صفحات ،تمريناتي براي درك بهتر معاني آيات گنجانده شده است .بخش پاياني كتاب نيز
شامل فهرست كلمات معنا شده است.

 .50نلسن ،جين .انضباط مثبت در كالس درس :طرحي براي پرورش دانشآموزان بر مبناي
مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني .غالمرضا حاجيحسيننژاد /مرتضي مجدفر تهران :امرود،1388 ،
 256ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :مدرسه /انضباط /نشستهاي کالسي اثربخش /مهارتهاي ارتباطي
* چكيده :اين کتاب ،با طرح مباحثي دربارهي نشستهاي کالسي و ديگر روشهاي انضباط مثبت،
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري و شيوههاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد ميکند که راهگشاي
بسياري از مشکالت و مسائل رفتاري در مدرسهها و ارائهدهندهي الگوهاي رفتار مثبت و برخورد مناسب
با دانشآموزان خواهند بود .معلمان ،مديران ،معاونان ،مشاوران مدارس و والدين ،مخاطبان کتاب
هستند .مباحث در  12بخش تدوين شدهاند که عنوان برخي از آنها عبارت است از :انديشهي ادارهي
مثبت کالس؛ تقويت مهارتهاي ارتباطي؛ مهارتهاي حل مسئلهي اثربخش؛ کنار هم گذاشتن تمام
بخشهاي مع ّما؛ ابزارهاي مديريتي براي انضباط مثبت در کالس درس.
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 .51آلن،جن .آموزش و ارزشيابي مهارتهاي زندگي :انعطاف پذيري .حسين دانشفر تهران:
فاطمي 72 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :انعطافپذيري كودكان /آموختن /روانشناسي /اعتماد به نفس
* چكيده :اين كتاب،ضمن ارائهي تمرينهاي گوناگون ،معناي اعتماد به نفس و انعطافپذيري را
روشن ميكند و به معلم ميآموزد كه چگونه بايد از لحاظ عاطفي به دانشآموزان كمك كند تا متكي
به خود باشند .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :انعطافپذيري چيست؟؛ مزاياي انعطافپذيري؛
نقش معلم؛ سازماندهي در كالس؛ استراتژيها و فعاليتها؛ آنچه بيش از همه پرسيده ميشود؛
رهنمودهايي براي معلمان ،ارزشيابي و ثبت سوابق؛ مقدماتي براي شروع كالس.

 .52بلند ،حسن .انگليسي ( .)3تهران :بين المللي گاج 168 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /امتحان نهايي هماهنگ كشوري /دستور
زبان /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهاي طبقهبندي شده و جامع از نمونه سؤاالت امتحان نهايي هماهنگ
كشوري و استاني  9سال اخير به همراه پاسخهاي كام ً
ال تشريحي آنهاست كه بيش از  1000پرسش
و تست از تمام مطالب كتاب را شامل ميشود .نگارنده براي هر درس نخست لغات و اصطالحات آن
درس را سطر به سطر معني كرده و سپس دستور زبان درس را با ذكر نكات مهم و مثالهاي متنوع
آموزش دادهاست .در پايان هر درس نيز دو آزمون استاندارد منطبق با نمونه سؤاالت هماهنگي كشوري
همراه با پاسخ آنها ارائه دادهاست .كتاب با چند نمونه سؤاالت هماهنگ كشوري همراه با پاسخ آنها
به پايان ميرسد.
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 .53قرباني ،نوراهلل و .....انگليسي  2سال دوم متوسطه .تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ،1388 ،
 120ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون /پرسش و پاسخ /خودآزمايي /امتحان نهايي
* چكيده :دركتاب حاضر ،مفاهيم هر درس از كتاب درسي توضيح داده شدهاند و براي تفهيم
بهتر محتواي كتاب درسي ،در هر بخش مثالهاي متنوعي ارائه شدهاند .همچنين ،تمرينهاي
تثبيتيادگيري به منظور خودآزمايي دانشآموز از محتوايي كه مطالعه كرده ،ارائه شدهاند .در بين دروس،
نمونه سؤالهاي متفاوتي براي استفادهي دانشآموزان و آشنايي آنها با نمونهسؤالهاي امتحاني
مربوط به آن درس ،مطرح شدهاند .در خاتمهي كتاب نيز چند آزمون از كل كتاب به منظور به كارگيري
مطالب فراگرفته شده توسط دانشآموزان و آشنايي بيشتر آنها با نمونه سؤالهاي امتحان نهايي ،همراه
با پاسخآنها ارائه شدهاست.

 .54آريانيا،مسعود .انگليسي پيشدانشگاهي و سوم .تهران :مبتكران ،پيشروان284 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون كنكور سراسري /پرسش و پاسخ /تست بسته
پاسخ /درك مطلب
* چكيده :كتاب حاضر در هفت فصل تنظيم شدهاست .فصلهاي اول و دوم آن شامل هشت
درس مطابق با درسهاي كتابهاي انگليسي پيشدانشگاهي  1و  2هستند .تدريس هر درس با
دستور زبان شروع ميشود و سپس بالفاصله تستهاي مربوط به آن درس آمدهاست .تستها شامل
سه قسمتاند:قسمت اول تست از جمالت متن كتاب ،قسمت دوم سؤاالت كنكور مربوط به همان
درس و قسمت سوم سؤاالتي از منابع متفاوت يا تأليفي است .فصل سوم شامل آزمون درك مطلب و
تستهاي بسته پاسخ است .فصل چهارم كتاب مروري بر كتاب سوم دبيرستان دارد .فصلهاي پنجم
تا هفتم نيز به سؤاالت كنكور سالهاي  1384تا  1387وتستهاي جامع لغت همراه با پاسخ نامهي
آنها اختصاص دارند.

 38فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .55آريانيا ،مسعود .انگليسي پيشدانشگاهي و سوم شامل PRE-university English
 .bookthreeتهران :مبتكران ،پيشروان 284 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر شامل شش فصل است .فصلهاي اول و دوم آن مربوط به دروس شيمي
 1و  2پيشدانشگاهي است .تدريس هر درس در اين فصول با گرامر شروع ميشود .بعد از تدريس
گرامر ،بالفاصله تستهاي مربوط به آن درس آمدهاست .اين تستها شامل  3قسمت «جمالت متن،
سؤاالت كنكور مربوط به همان درس ،سؤاالت از منابع مختلف يا تأليفي ميباشد .فصل سوم شامل
درك مطلب  close testميباشد .در فصل چهارم مروري بر مطالب كتاب سوم و تستهاي مربوط
به آنشدهاست .فصل پنجم ،ششم و هفتم شامل تست هاي سال  84و  87و تستهاي جامع لغت
همراه با پاسخهاي آنها ميباشد.

 .56چاوشي ،عليرضا .انگليسي كنكور :براي داوطلبان آزمونهاي عمومي و اختصاصي.تهران:
مبتكران ،پيشروان 304 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /كنكور سراسري /پرسش و پاسخ /دستور زبان
* چكيده :كتاب حاضر به مخاطبان در يادگيري قواعد دستوري زبان انگليسي كمك ميكند و آنها
را براي شركت در امتحانات و آزمونهاي گوناگون آماده ميسازد .كتاب شامل هفت بخش با اين
عنوانهاست :دستور زبان؛ واژگان؛ متون؛ واژهنامه؛ پيشوندها؛ پسوندها؛ آزمونها .در همهي بخشها
نيز پرسشهاي كنكور از سال  1383تا سال  1387آمده است.
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 .57روح افزار ،سعيد .اول سالم آخر سالم .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 82 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :اخالق اسالمي /اسالم /ايمان /آرمان
* چكيده :خداوند پايهگذار صلح و صفا ،صميميت و نشاط ،و دوستي و مهرباني است .او سرچشمهي
همهي خوبيها و دوستداشتنهاست .او براي همهي آفريدگانش سالمت و سعادت ميخواهد.
خشنوداي او در اين است كه بندگانش از يكديگر ستم نبينند و به يكديگر آزار نرسانند .او آفرينش را بر
مبناي محبت و مهرباني و سالمتخواهي آغاز كرد .پس «ابتداي سالم» خداست .از سوي ديگر ،هر
كسي اين رشته را دنبال كند ،خوشنودي او را به دست ميآورد و به او نزديك ميشود .پس «انتهاي
سالم» نيز خداست .نگارنده در كتاب حاضر ،مفاهيم ديني و اخالقي چون :سالم ،اسالم ،ايمان ،محبت،
هماهنگي و آرمان را ،به زباني ساده و روان بيان ميكند تا زمينهاي براي عميق شدن بينش نوجوانان
فراهم آيد.

 .58نوري لطيف ،زهرا .با تو ميگويم خدا .تهران :مؤسسه نشر شهر 32 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :قرآن /تفسير /تعليم و تربيت ديني
* چكيده« :آگاه باشيد كه تنها ياد خدا آرامبخش دلهاست[ .رعد ]28/بدون ياد تو در لحظههاي
بيقراريام ،من تنهاترين انسان جهانم« ،».هنگامي كه پروردگارش به او فرمود :تسليم باش گفت:
تسليم پروردگار دو جهان شدم[ .بقره ،]131/عشق دليل نميخواست دستهايم را باال بردم .تسليم
و مسلمان شدم« ،»...همانا ما از خداونديم و به سوي او باز ميگرديم[ .بقره .....،]156/كتاب حاضر
در برگيرندهي ،برگزيدههايي از آيات قرآن ميباشد .و نگارنده براي هر آيه ،تفسيرهاي ادبي را ارائه
دادهاست.
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 .59غالمي ،صمد .بانك سؤاالت چند گزينهاي المپياد نجوم :بيش از  1400تست.....تهران:
دانش پژوهان جوان 320 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :سؤاالت المپاد /نجوم /فيزيك /سؤاالت توصيفي
* چكيده :در اين مجموعه بيش از  1400تست نجوم مورد بررسي قرار گرفتهاست كه همگي از
معتبرترين منابع خارجي ،متعلق به مدارس و دانشگاههاي اروپا و آمريكا ،گردآوري شدهاست .سؤاالت
مورد بررسي همگي توصيفي هستند و از ارائه مسائل خودداري شدهاست .پاسخ سؤاالت نيز در انتها
آورده شدهاست .پايانبخش كتاب ،فهرستي از اصطالحات نجومي است.

 .60غالمي ،صمد .بانك مسائل المپياد نجوم 333 :مسئله حل شده.تهران :دانش پژوهان جوان،
 376 ،1387ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :مسائل المپياد نجوم /روابط رياضي و فيزيك /ثابتهاي نجومي
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهار بخش است :بخش اول شامل  333مسئلهي نجوم با شرح و حل
كامل آنهاست .در بخش دوم ،برخي روابط رياضي و فيزيك آورده شدهاست .بخش سوم شامل جدول
ثابتهاي نجومي و فيزيكي است .در بخش چهارم نيز اصطالحات نجومي گنجانده شدهاند.
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 .61چشر ،جرارد :3 .بررسي جدول تناوبي عناصر .ميثم هدايت تهران :شباهنگ،1388 ،
 192ص
* قطع :جيبي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :عناصر شيميايي /جدول تناوبي /مندليف /خواص عناصر /راديواكتيويته
* چكيده :درسال ،1869دميتري مندليف،نمونهي جدول تناوبي خود را كه مبناي تمام نمونههاي
امروزي است،منتشر كرد .جدول تناوبي نمايشي نموداري از تمام عناصر شناخته شده ،با ترتيبي خاص
است .ميتوان تنها با نگاه كردن به جاي هر عنصر نسبت به عناصر ديگر در جدول،به اطالعات مهمي
دست يافت .مندليف عناصر را در جدول تناوبي به ترتيب افزايش جرم اتمي مبنا قرار داد .وي عناصر
را در سطرهاي افقي (دوره)قرار داد تا عناصري كه خواص مشابه دارند،در ستونهاي عمودي (گروه)
ظاهر شوند .او براي اينكه مطمئن شود عناصر با خواص يكسان در يك گروه قرار گرفتهاند،مجبور
بود برخي خانههاي جدول را خالي بگذارد .اين جدول باز هم به اين خاطر كه دانشمندان را قادر به
پيشبيني خواص عناصر جاافتاده ميساخت ،منبع اطالعاتي مناسبي بود .بعدها ثابت شد كه فرضهاي
مندليف دربارهي خواص عناصر جا افتاده،به طرز شگفتانگيزي دقيق بودهاند .نگارنده در كتاب حاضر
به بررسي جديدترين جدول تناوبي عناصر (مندليف)پرداخته است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب
عبارتند از :عنصر چيست؟؛ اتم از چه ساخته شدهاند؟؛ راديواكتيويته و جدول تناوبي.

 .62النگارتي ،لينت .آموزش وارزش يابي مهارت هاي زندگي :برقراري ارتباط و مقابله با
تعارض .حسين دانش فر تهران :فاطمي 64 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي اجتماعي /برقراري ارتباط /اختالف بين اشخاص /راهنماي آموزشي
* چكيده :برقراري ارتباط،مهارتي است كه معمو ًال براي رسيدن به آن ،نيازي به تالش احساس
نميكنيم .مث ً
ال توانايي در صحبت كردن با ديگران را در اينباره ،كافي ميدانيم .در حالي كه در بيشتر
موارد ،اين حد از ارتباط،كافي نيست و معلم و شاگرد بايد به مرحلهاي برسند كه بتوانند همديگر را
درست درك كنند .نويسنده در اين كتاب ،ويژگيهاي برقراري ارتباط كارآمد را بررسي و مهارتهايي
را معرفي ميكند كه برخورداري از آنها براي ايجاد روابط سازنده و پايدار ضرورت تام دارد .مخاطبان
كتاب معلمان،دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند.

 42فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .63قمي تفرشي ،بهروز .بينام تا اطالع ثانوي .تهران :بين المللي گاج 264 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي كوچك
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :كنكور دانشگاه /تستزني /محاسبات رياضي /استرس تحصيلي /انتخاب رشته/
منابع سؤاالت
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي پرسشهاي متداول دانشآموزان و داوطلبان كنكور است.
نگارنده پاسخ پرسشها را به گونهاي تنظيم كرده است كه هم علل بروز مشكالت را نشان ميدهد
و هم با ارائهي توصيههاي راهبردي ،افراد را در غلبه بر مشكالت ياري ميرساند .پرسشهاي مذكور
دربارهي اين موضوعها هستند :تست و تستزني؛ امتحانات مدرسه؛ مدارس شبانهروزي؛ ضعف در
محاسبات رياضي؛ استرسهاي تحصيلي ،مشكالت خانوادگي؛ انتخاب رشته در دانشگاه آزاد؛ منابع
سؤاالت آزمون سراسري و...

 .64گادينو ،سالي .آموزش وارزشيابي مهارت هاي زندگي :پرسش كردن .حسين دانش فر تهران:
فاطمي 72 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :پرسشگري /ارتباط در آموزش و پرورش /راهنماي مهارتهاي زندگي
* چكيده :برخورداري از مهارتهاي پرسش كردن،افراد را به يادگيرندگان موفقتري تبديل ميكند.
زيرا بهتر ميتوانند مسائل خود را حل كنند و با ايجاد موقعيتهاي تازه ،باعث بروز تغيير شوند .در اين
كتاب،ضمن معرفي انواع سؤال ها ،به معلمان آموزش داده ميشود كه چگونه مهارت پرسش كردن را
در دانشآموزان پرورش دهند و چگونه محيط كالس را براي پرسيدن و پاسخ دادن ،آن هم در محيطي
دوستانه،آماده كنند .مخاطبان كتاب معلمان ،دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند.
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 .65بهمن ،شهناز /مافيني ،هلن .پرورش هوش هيجاني كودكان .حسن رستگار پور تهران:
بين المللي گاج 120 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
*موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :آموختن /روانشناسي /محيط كالس /هوش هيجاني
* چكيده« :هوش هيجاني» انتخاب هوشيارانهي تفكر ،احساس و عمل براي دستيابي به بهترين
نتيجه در ارتباط با خود و ديگران است .در اين كتاب چهار ركن اساسي هوش هيجاني مورد بررسي
قرار ميگيرد ،كه عبارتاند از :خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني و مديريت روابط
با ديگران .مخاطبان ميتوانند در اين كتاب ،با مطالعهي تاريخچهي نظري و راهكارهاي عملي ،به
پياده كردن تكنيكهاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث باالرفتن مهارتكودكان در
اين زمينه شوند.

 .66نظري ،اصغر .پويايي نظام شهري ايران .تهران :مبتكران ،پيشروان 312 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :نظام شهري ايران /جغرافياي شهري /طرح توسعهي ملي /پيدايش شهر و
شهرنشيني
* چكيده :اساس ًا شهر پديدهاي است پويا كه در تبعيت از تحوالت تاريخي ،سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي،فرهنگي و ...در يك قلمرو جغرافيايي به خود شكل كالبدي ميدهد ،در ارتباط با شهرهاي
ديگر ،شكل فضايي پيدا ميكند و نظام پويايي را در گذر زمان بهوجود مي آورد .اين پويايي در تبعيت از
عوا ملي كه ذكر شد،تحت تأثير شرايط جغرافيايي از مكاني به مكان ديگر متفاوت است .اين كتاب در
چارچوب دانش جغرافيايي شهري ايران و جايگاه جغرافيايي شهري در برنامهريزي شهري و منطقهاي،با
كاربرد تحليل تكويني ،تحليل ساختاري و در مواردي تحليل كاركردي،در نه فصل به رشتهي تحرير
در آورده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :تاريخ و ديدگاههاي پيدايش شهر و
شهرنشيني؛ بازسازي و تجديد ساختار نظام شهري ايران؛ دورهي پهلوي و استقرار نظام سرمايهداري؛
سلسله مراتب شهرهاي ايران؛ شهر و نظام شهري در طرحهاي توسعهي ملي.

 44فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .67بديعي ،فريدون .پيوندهاي شيميايي (تركيب يوني و مولكولي)ويژهي دانشآموزان سال
دوم آموزش متوسطه و داوطلبان ورود به دانشگاه /نظري (رشتههاي علوم تجربي -رياضي و فيزيك).
تهران :مؤسسه علمي رزمندگان 156 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :پيوندهاي شيميايي /تركيبات يوني /تركيبات مولكولي /سؤاالت تشريحي
* چكيده :كتاب پيوندهاي شيميايي شامل دو بخش مهم است« :تركيبهاي يوني» و تركيبات
مولكولي» كه در اين مجموعه ،همهي نكتههاي مهم مربوط به پيوندهاي بين اتمها و پيوندهاي بين
مولكولي گفته شده و پرسشهاي كافي هم در مورد مطلب مطرح شده است .در پايان كتاب سؤاالت
تشريحي و چهارگزينهاي همراه با پاسخنامهي آنها آورده شده است.

 .68پلن استيسي اي .تئوري و مسائل نجوم :سري سوم .صمد غالمي تهران :دانش پژوهان
جوان 338 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :مسائل نجوم /كيهان شناسي /المپياد نجوم /ستاره /سياره /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر شامل  11فصل با اين عنوانهاست :اجرام؛ آسمان و تلسكوپها؛ سيارات
خاكي؛ سيارهي مشتري و اقمار آن؛ خرده سيارات؛ محيط ميان ستارهاي و ساختار ستارهها؛ ستارگان
رشتهي اصلي و خورشيد؛ تكامل شبه ستاره؛ باقيماندههاي ستارهاي؛ كهكشان و خوشهها؛ كيهان
شناسي .نگارنده در هر فصل ،نخست شرح مختصري از مطالب را ارائه دادهاست .سپس در انتهاي
هر فصل در آزمون به صورت مسائل حل شده و تكميلي گنجاندهاست .همچنين ،در انتهاي كتاب نيز
چهار پيوست با عنوانهاي ثابتهاي فيزيكي و نجومي ،واحدها و تبديالت واحد ،قواعد جبري و تاريخ
خط زمان نجوم آوردهاست.
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 .69اكبري شلدره اي ،فريدون و .....تاريخ ادبيات ايران و جهان ()1ويژهي داوطلبان ورودبه
دانشگاه دانشآموزان دورهي دبيرستان نظري (رشته ادبيات و علوم انساني)* .تهران :مؤسسه علمي
رزمندگان 112 ،1378 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :تاريخ ادبيات ايران و جهان /مفاهيم ادبي /پرسش و پاسخ /نمودار تاريخ
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،نخست مجموعهي نموداري تاريخ ادبيات را براي سرعت بخشيدن
به امر يادگيري بيان كردهاست .سپس مفاهيم هر درس را شرح داده و در پايان هر درس ،تعدادي
پرسش چهارگزينهاي همراه با پاسخ نامهي آنها را براي كسب مهارت بيشتر آورده است .همچنين،
به منظور اطمينان از يادگيري مخاطبان ،تعدادي پرسش نمونه و پاسخ آنها براي خودآزمايي ارائه
شده است.

 .70اكبري شلدره اي ،فريدون .تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )2ويژه داوطلبان ورود به دانشگاه
و دانشآموزان دبيرستان نظري (رشتهي ادبيات و علوم انساني) .تهران :مؤسسه علمي رزمندگان،
 132 ،1388ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :تاريخ ادبيات ايران /تاريخ ادبيات جهان /پرسش و پاسخ /نمودار تاريخ
* چكيده :كتاب حاضر شامل  24درس است .مفاهيم بنيادي هر درس را شرح داده و سپس براي
اطمينان از يادگيري مخاطب و سهولت كار ،پاسخ خودآزماييهايي نمونه را ارائه كردهاست .در پايان هر
درس نيز پرسشهاي چهارگزينهاي همراه با پاسخآنها ،براي آمادگي و كسب مهارت بيشتر گنجانده
شدهاست .همچنين ،مجموعهي نموداري تاريخ ادبيات ( )2به منظور سرعت بخشي به امر يادگيري
آمده است.

 46فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .71بهرامي ،عسگر .تاريخ اساطيري ايران .تهران :ققنوس 120 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ اساطير ايران /پيشداديان /زردتشت /آفرينش
* چكيده :حدود هزار سال پيش از ميالد،زردتشت در يكي از سرزمينهاي شرقي ايران ظهور كرد
و در دين كهن «هندو ايراني» تحولي چشمگير پديد آورد،از جمله آموزههاي دين زردتشت اين بود كه
جهان كرانمند است .در پايان آن ،همهي مردمان بر اساس انديشه،گفتار و كردارشان داوري ميشوند و
براي آنان پاداش و كيفر در خور در نظرگرفته خواهد شد ،در اين عمر كرانمند جهان ،رويدادهاي مهمي
رخ دادهاند يا در آينده اتفاق خواهند افتاد كه مجموعهي آنها را در تاريخ اساطيري ايران مي توان
يافت .كتاب حاضر بر پايهي روايتهاي ديني و تاريخي بهجا مانده ،بازنويسي شدهاست و بدين ترتيب
به تاريخ جهان ،نگاهي از ديدگاه انديشهي ايراني نيز دارد .عنوانهاي برخي از مطالبكتاب عبارتاند از:
آفرينش؛ پيشداديان و تشكيل حكومت؛ عصر پهلوانان؛ زردتشت و دين او؛ بازسازي جهان.

 .72غالمي ،هادي .تاريخ ايران و جهان ( .)1تهران :بين المللي گاج 112 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ/ايران /جهان/پرسش و پاسخ
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر مطالب كتاب درسي تاريخ ايران و جهان را ،با توجه به گستردگي
مطالب و حجم زياد و توضيحي و تشريحي بودن اكثر مطالب و همچنين اوقات محدود دانشآموزان ،در
قالب پرسش و پاسخ به گونهاي علمي و قابل يادگيري ،جمعآوري و در اختيار مخاطبان قرار داده است.
همچنين در بخش پاياني كتاب،نه دوره امتحان ميانسال و پايانسال همراه با پاسخنامهي تشريحي
آنها گنجانده شده است.
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 .73معتمدي ،اسفنديار .تاريخ علم در ايران (جلد سوم) .تهران :مهاجر 180 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تخت جمشيد /تاريخ علم
* چكيده ::اين كتاب ،جلد سوم از مجموعهي «علم و نامداران» است و در سه فصل به شرح
فعاليتهايي ميپردازد كه در دورههاي صفويه ،افشاريه ،زنديه و قاجاريه به منظور انتظام علوم و فنون
جديد به ايران ،صورت گرفتهاند .كتاب با تصاويري مرتبط با موضوع همراه است و عنوانهاي سه
فصل آن عبارتاند از :علوم و فنون در دوران صفوي؛ علوم و فنون در عصر قاجار از آخر صفويه تا اول
قاجاريه؛ مروجان و پيشروان علم.

 .74هردمن ،شارلوت .تاريخ مصور جهان دنياي باستان .تبسم آتشين جان تهران :نشر ني،
 256 ،1388ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تمدن باستان /مصر /روم /يونان /عصر حجر /امپراتوري روم /تاريخ
* چكيده :كتاب حاضر كه به عنوان مرجعي براي آموزش موضوعات تاريخي به دانشآموزان در نظر
گرفته شده ،شامل مطالبي دربارهي چگونگي زندگي مردمان عصر حجر ،مصر باستان ،يونان باستان و
امپراتوري روم است .بيش از  800عكس ،تصوير و نقشهي رنگي از تمدنهاي مذكور مخاطبان را ياري
ميكند تا مطالب را بهتر درك كنند .همچنين ،مهارتها و حرفههاي قديمي گامبهگام به دانشآموزان
آموزش داده ميشوند .كتاب در پنج بخش با اين عناوين شكل گرفته است :تولد تمدن؛ عصر حجر؛
مصر باستان؛ يونان باستان؛ امپراتوري روم.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .75گياهي يزدي ،حميد رضا .تاريخ نجوم در ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1388 ،
 120ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :تاريخ نجوم ايران
* چكيده« :تاريخ نجوم» يكي از مباحث جالب «تاريخ علم» است .ايرانيان باستان از دانش اختر
شناسي بهرهمند بودند و به رصد نجومي ميپرداختند .آگاهي كنوني از تاريخ نجوم ايران،بيشتر به
فعاليتهاي اخترشناسان ايراني در دورهي اسالمي بازميگردد .نگارنده در اين كتاب سعي كرده
است،نمونههايي از نجوم ايران را به زبان ساده بيان كند .بدين منظور در فصل نخست كتاب،به اختصار
به تاريخ نجوم تمدنهاي گوناگون ميپردازد .در فصل دوم شخصيتهاي مهم اخترشناسي ايراني در
سدههاي دوم تا نهم هجري قمري را معرفي ميكند .فصل سوم ابزارهاي نجومي و رصدخانهها و فصل
چهارم دستاوردهاي علمي اخترشناسان ايران را توصيف ميكند .در هر كدام از اين فصلها،مطالب
و موضوعات ،براساس سير تاريخي مشخص پيگيري ميشوند .در فصل پنجم،تحوالت نجوم جديد
ايران به صورت توصيفي از دورهي صفويه تا دورهي كنوني بررسي ميشوند.

 .76ملك زاده ،محمد حسين .تجويد كامل نماز.قم :ابتكار دانش 160 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :نماز /تجويد /قرآن /حديث /تعليم و تربيت ديني
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،نخست به معرفي تجويد و تعريف كلي و تقسيمات آن به سه
بخش مخارج حروف ،صفات حروف و احكام حروف پرداخته است .سپس به تفصيل ،تشريح و آموزش
ب درسهايي كه هر يك داراي مثالها و تمريناتي است ،پرداخته است.
يكيك اين قسمتها در قال 
همچنين،بيش از هر درس يك آيه از قرآن كريم با عنوان «آيهي نور» و يك حديث از كلمات چهارده
معصوم (ع) ،با عنوان« ،حديث نور» در قالب صفحهاي به نا م «مصباح» ،در موضوع نماز آورده است.
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 .77رستگار ،آرش .مجموعه كتاب هاي دانش پايه رياضي  -آموزش معلمان:ترسيمهاي هندسي
مقدمهاي بر آموزش تفكر هندسي.تهران :مدرسه 176 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /ترسيمهاي هندسي /آموزشي رياضي /حل مسئله /آموزش تفكر
* چكيده« ::كتاب ترسيمهاي هندسي» در جهت رشد تواناييهاي علمي مخاطبان و اعتالي
آموزش رياضي به نگارش درآمده است .تأكيد بر مباني فلسفي رياضيات و نكات آموزش رياضي ،اهم
محتواي كتاب را تشكيل داده است .همچنين نگارنده براي درك بهتر مطالب ،مثالهايي ملموس
در سطح رياضيات دبستان ،راهنمايي ،دبيرستان و دانشگاه بيان كرده است .برخي از مباحث كتاب
عبارتاند از :هندسه چيست؟ اليههاي تجريد هندسه و علم ترسيم ،نقش ترسيم در حل مسئله،
كاربردهاي ترسيم ،مكانهاي هندسي مهم ،و هندسه و شهود.

 .78سيف اهلل ،جليلي .ترموديناميك شيميايي.تهران :مدرسه 224 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :ترموديناميك /شيمي /مفاهيم كتاب
* چكيده :ترموديناميك شيميايي ،يكي از مباحث مهم در شيمي است كه در بخش دوم كتاب شيمي
( )3مورد بررسي قرار گرفته است ،قوانين ترموديناميك شيميايي در كتابي با همين عنوان به زبان ساده
و توصيفي ارائه شده است .به طوري كه همهي مفاهيم كتاب درسي را به خوبي پوشش ميدهد .در
اين كتاب مثالها و تمرينهاي متعددي توضيح داده شده است كه كمك فراواني به درك مفاهيم
ميكند .خوانندگان با مطالعهي اين كتاب با جنبههاي گوناگون و بعض ًا پيچيدهي اين شاخهي علمي
به خوبي آشنا ميشوند.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .79جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :ترياك .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /ترياك /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر به صورت شفاف و ساده براي مخاطبان توضيح ميدهد كه :ترياك چيست؟
مشتقات آن كداماند؟ مصرف آن چه اثراتي روي مغز دارد؟ آيا مصرف ترياك ميتواند مصرف ساير مواد
را در پي داشته باشد؟ و ...بدين وسيله كتاب سعي دارد ،سطح آگاهي مخاطبان خود را تا حد امكان باال
ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

 .80كاهه ،محمد حسن .تست هوش و خالقيت رياضي قابل استفادهي دانشآموزان دورهي
راهنمايي ....تهران :مبتكران ،پيشروان 248 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضي /خالقيت /آزمون /تمرين /پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر در چهار بخش تنظيم شده است .بخش اول شامل آزمونهايي با راهحل
تشريحي كامل است تا دانشآموزان با روشهاي حل اين گونه مسائل آشنا شوند .در بخش دوم،
آزمونها حل كامل ندارند و فقط به راهنمايي و ارائهي مطالبي اكتفا شده است تا مخاطب به سمت
حل مسئله هدايت شود .در بخش سوم ،آزمونها فقط پاسخ كليدي دارند؛ چرا كه براي رشد خالقيت و
تقويت قوهي تفكر و استدالل گاهي الزم است راهحل در اختيار دانشآموز نباشد .بخش چهارم شامل
پاسخنامهي كليدي تمام آزمونهاست.
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 .81خير انديش ،عبدالرسول .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن ايران باستان.تهران :مدرسه،1387 ،
 44ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :ايران باستان /تمدن پيش از اسالم /تخت جمشيد ايران باستان /تمدن پيش از
اسالم /تخت جمشيد
* چكيده :نوجوانان در اين كتاب ،با مطالعهي متن ساده و روان و نيز مشاهدهي تصاوير ،اطالعاتي
دربارهي ايران باستان ،از جمله آيينها ،جشنها ،اخالق ،آموزشهاي نظامي ،آتشكدهها ،تخت جمشيد،
هنر و ادب و شهرهاي ايران باستان به دست ميآورند .مطالعات زمينشناسان نشان ميدهد ،بيشتر
سرزمين ايران ،دريايي بزرگ بوده است .سپس با عقبنشيني دريا ،خشكيها به تدريج بيرون آمدند.
انسانهاي ساكن ايران ،ابتدا در كوهها زندگي ميكردند و غارنشين بودند .در غارهاي نقاط گوناگون
ايران ،استخوان انسانها و خاكستر آنها به دست آمده كه مربوط به هزاران سال قبل است .اين
انسانها از طريق شكار حيوانات غذا تهيه ميكردند.

 .82نوروزي ،جمشيد .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن ايران در دورهي صفويه .تهران :مدرسه،
 68 ،1387ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :ايران /تاريخ /صفويان /شيخ صفيالدين /شاه عباس اول ايران /تاريخ /صفويان/
شيخ صفيالدين /شاه عباس اول
* چكيده :در آغاز قرن دهم ،خانداني صوفي مسلك به حكومت ايران دست يافت و شيعهرا مذهب
رسمي كشور اعالم كرد .اين رويداد ،در شرايطي رخ داد كه سرزمين ايران ،در اختيار حكومت واحدي
نبود و همسايههاي قدرتمند نيز ،چشم طمع به آن داشتند .حكومت صفويه در سال  907هـ .ق به دست
شاه عباس اول تأسيس شد و تا  1135هـ .ق برقرار بود .شاهان صفويه ،از فرزندان عارف و صوفي
معروف ،شيخ صفيالدين اردبيلي ( 650-735هـ .ق)بودند .در اين كتاب مصور ،نوجوانان با فراز و فرود
صفويان ،ساختار جامعه ،سازمان اداري و مشاغل ،ادارهي واليتها ،سپاه ،بازرگاني ،كشاورزي ،علم و
انديشه ،عدل و داد ،صنعت ،معماري و ...در دوران صفويه آشنا ميشوند.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .83خير انديش ،عبدالرسول .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن چين باستان.تهران :مدرسه،1387 ،
 70ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :چين /تاريخ /تمدن
* چكيده :نكتهي مهم دربارهي تمدن چين اين است كه پيدايش و پيشرفت چنين تمدني ،تقريب ًا بدون
كمك گرفتن از ديگر تمدنها صورت گرفته است .تمدن چين كمتر از تمدنهاي ديگر بهرهگرفته
و حتي بيشتر به تمدنهاي ديگر كمك كرده است .يكي از داليل اين امر ،قرار داشتن اين كشور در
گوشهاي از شرق قارهي آسيا و دور بودن آن از ديگر كشورها است .در اين كتاب ،جنبههاي گوناگون
تمدن چين شامل نقاشي ،خط ،سنت ،تجارت در جادهي ابريشم ،آيين ،اختراعات ،ديوار بزرگ ،سلسلهها،
جنگها ،آثار تاريخي ،انقالب و ...به طور موجز و خالصه به همراه تصاويري ،طي سه فصل براي
نوجوانان بيان شده است.

 .84ميرسعيدي ،نادر .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن يونان .تهران :مدرسه 64 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :فرهنگ و تمدن يونان /تاريخ /تمدن كرت /دوران مقدوني /دوران هلني فرهنگ
و تمدن يونان /تاريخ /تمدن كرت /دوران مقدوني /دوران هلني
* چكيده :كتاب مصور حاضر ،به منظور آشنايي نوجوانان با تمدن يونان ،طي شش فصل با اين
عنوانها تدوين شده است :نخستين مراحل تاريخ و تمدن يونان؛ دولتشهر اسپارت؛ دولتشهر آتن؛
فرهنگ و تمدن يونان؛ رويدادهاي تاريخ يونان در قرنهاي پنجم و چهارم پيش از ميالد؛ دوران
مقدوني و دوران هلني؛ تأثير فرهنگ يوناني بر سرزمينها و ملتهاي ديگر .جزيرهي «كرت» محلي
است كه تاريخ و تمدن يونان باستان در آن شروع شد .كشف تمدن كرت ،از حدود  100سال پيش با
كاوشهاي آرتور جان ايوانز ،باستانشناس انگليسي در خرابههاي «كِنوسوس» ،يعني شهر اصلي كرت
باستان آغاز شد و  40سال طول كشيد تا تمام شهر از زير خاك بيرون آمد .باستانشناسان به تدريج
شهرهاي ديگر كرت را نيز كشف كردند.
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 .85لطف اله ،داود .شاهکارهاي موضوعي شعر فارسي :تنهايي.تهران :مدرسه 54 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :تنهايي /عاشقانهها /شعر فارسي /عارفانهها
* چكيده :اين مجموعه نگاهي دارد به تنهايي شاعران و عاشقانهها و عارفانههايشان دربارهي تنهايي.
پارهاي از عنوانهاي سرودههاي اين مجموعه عبارتاند از :انتظار ،كوي عزلت ،وصفالحال ،و وصل
جانان.

 .86باليس ،تامس اسكات .جبر به روش تمرين (مجموعه مسائلي در جبر با حل آنها) :كتاب
پنجم :گروه تاليف.تهران :مبتكران ،پيشروان 112 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /تمرين جبر /آموزش رياضي /سريها /نظريهي سيلو
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهار فصل با اين عنوانهاست :زير گروهها؛ خودريختي گروهها و
نظريهي سيلو؛ سريها؛ نمايش گروه .در هر درس ،نخست خالصهاي از مطالب نظري و سپس
سؤاالت مربوط به آن درس آوردهشدهاست .در پايان درسها ،جواب سؤاالت گنجانده شده و در انتهاي
كتاب نيز ،سؤال امتحاني مربوط به هر درس ارائه شدهاست.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .87رستگار ،آرش .مجموعه كتابهاي دانش پايه رياضي ـ آموزش معلمان :جبر و معادله :مقدمهاي
بر آموزش تفكر جبري .تهران :مدرسه 168 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :جبر /آموزش رياضيات /تفكر جبري /حل مسئله
* چكيده :كتاب حاضر با هدف توسعه و بسط دانش پايهي رياضي مورد نظر مخاطبان نگارش يافته
است .نگارنده در اين مجموعه ،بر مباني فلسفي رياضيات و نكات آموزشي تأكيد دارد .به عالوه ،براي
درك بهتر مطالب ،مثالهايي ملموس در سطح رياضيات دبستان ،راهنمايي ،دبيرستان و دانشگاه
بيان كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :جبر چيست؟ اليههاي تجريد و علم
مختصاتگذاري و تشكيل معادله ،نقش مختصاتگذاري در حل مسئله ،روشهاي حل مسائل با تفكر
جبري ،و جبر و مراتب تجليات حقيقت.

 .88بلوري ،بهداد و .....جعبه آموزش نرم افزار رياضي  .2007 Mathematicaتهران:
اسحاق ،علوم و فنون 296 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :رايانه
* کلمات کليدي :نرمافزار /Mathematica /كاركردن با دادهها /سامانهي پويا /ترسيمات/
حساب
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر نحوهي استفاده از نزم افزار رياضي””  ””Mathematicaرا
آموزش ميدهد و ويژگيها و توانمنديهاي اين نرمافزار را بيان ميكند .آشنايي با برنامه؛ ترسيمات
دو بعدي؛ ترفندهاي كار با برنامه؛ ترسيمات سه بعدي؛ حساب؛ حل معادالت؛ كار كردن با دادهها؛
سامانههاي پويا و فراكتالها؛ زيبا سازي در .Math
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 .89گرين ،رابرت .جنگ جهاني اول .مهدي حقيقت خواه تهران :ققنوس 124 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :جنگ جهاني اول/تاريخ اروپا /فرانتس فرد يناند /امپراتوري اتريش -مجارستان/
بوسني و هرزگوين
* چكيده :جنگ جهاني اول در  28ژوئيه  1914آغاز شد ،علت شروع جنگ ،قتل دوك بزرگ ،فرانتس
فرديناند ،وارث تاج و تخت امپراتوري اتريش -مجارستان بود .دوك بزرگ در سارايوو ،پايتخت قديمي
بوسني و هرزگوين و بزرگترين شهر بالكان به قتل رسيد .دو گروه از قدرتهاي بزرگ اروپا ،يعني
بريتانيا ،فرانسه و روسيه در يك سو،و آلمان،اتريش و مجارستان در سويي ديگر ،گرچه ميگفتند تنها
خواهان صلح هستند،اما عم ً
ال براي جنگ آماده ميشدند .در اين زمان اروپا به كانون زمين لرزهاي
سياسي تبديل شد و موجهاي ضربهاي آن به سرعت به بيرون گسترش يافت و به تمامي نقاط جهان
رسيد .اين درگيري در تاريخ به جنگ جهاني اول( )1914 -1918يا جنگ بزرگ مشهور شد.

 .90بكراش ،دبورا .جنگ كريمه .آرش عزيزي تهران :ققنوس 140 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :جنگ كريمه/تاريخ /فلسطين /جنگ در اروپا
* چكيده :يك رشته اختالفات مذهبي ظاهراً ناچيز در فلسطين ،سبب شروع جنگ كريمه شد .در اين
جنگ كشورهاي انگلستان ،فرانسه ،روسيه ،ساردني و عثماني،چه از لحاظ نيروي انساني و چه از نظر
مالي ،خسارتهاي فراواني رامتحمل شدند و سرزمينهايآنها هر چه بيشتر به كام ويراني و انهدام
كشيده شد .نگارنده در كتاب حاضر وقايع مهم جنگ كريمه را در هشت فصل با اين عنوانها شرح
داده است :خاستگاههاي جنگ كريمه؛ ارتشها و تداركات براي جنگ؛ به سوي آلما و آن سوتر؛ نبرد
باالكالوا؛ نبرد اينكرمان؛ زندگي در منطقهي جنگي ،محاصرهي سواستوپول؛ توافق بر سر صلح.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .91ناردو ،دان .جنگ و تسليحات .فاطمه ايجي تهران :ققنوس 136 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ /جنگ جهاني دوم /نوآوري نظامي /جنگ مدرن /صنعتي شدن جنگ
* چكيده :جنگ خواه ناخواه جز ِء اجتناب ناپذير زندگي بشر است .از زمان پيدايش نخستين
نوشتهها،هزاران درگيري بزرگ و كوچك در جهان رخ داده است .تاريخنويسان معتقدند خيلي پيش
از آن كه بشر بتواند بنويسد ،جنگهايي در گرفته است .از اين گذشته،ميليونها زن و مرد و كودك
جانشان را در اين درگيريها از دست دادهاند .تنها در شش سال جنگ جهاني دوم ،بيش از  45ميليون
نفر جان باختند و احتما ًال ميليونها نفر در قرنهاي آينده كشته خواهند شد .نگارندهي اين كتاب مطالب
آن را در هشت بخش تنظيم كردهاست .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :جنگهاي عصر
حجر و بوميان آمريكايي؛ نوآوريهاي نظامي در خاور نزديك باستان؛ ارتشهاي سرسخت و سريع
فاتحان آسيايي؛ صنعتي شدن ميدانهاي جنگ:اولين جنگهاي مدرن.

 .92كلهر ،فريبا .جواب سالم خدا را بده .تهران :مؤسسه نشر شهر 48 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :قرآن
* کلمات کليدي :قصههاي قرآني /دعاي جوشن كبير /داستانآموزشي
* چكيده :دختر كوچكي چند روزي به دهكده ،نزد مادربزرگش رفت .اولين صبحي كه دختر
چشمهايش را در خانهي مادربزرگ باز كرد ،صداي قناريها را شنيد .پشتآواز ،چهچهي قناريها،
صداي آب بود و صداي افتادن توتهاي رسيده در آب جوي و كمي دورتر ،صداي گاوهايي كه زمين
را شخم ميزدند .مادربزرگ به نوهاش گفت« :خدا دارد به تو سالم ميكند ،چرا جواب سالم خدا را
نميدهي؟» دختر در رختخوابش نشست .گوشهايش را به روي سالم خدا باز كرد و پرسيد :چهطور
جواب سالم خدا را بدهم؟ من كه زبان خدا را بلد نيستم!» مادربزرگ گفت« :انجام كارهاي خوب،
جواب سالم خداست .فقط كارهاي خوب انجام بده ».سپس بوي نان تازه و شير ،اتاق را پركرد .كتاب
حاضر در برگيرندهي قصههايي از قرآن ،احاديث و عرفان اسالمي است .همچنين خواننده ردپايي از
بعضي دعاهاي صحيفهي سجاديه،جوشن كبير و مجير ،شعرهايي از موالنا و سعدي را هم در قصهها
خواهد يافت .عنوان داستانهاي ديگر كتاب عبارتانداز« :نيازمندواقعي»« ،سفر بيپايان»« ،خاكستر
عشق»« ،پرندهآبي آواز خواند»« ،سؤال مرشد» و «بوي خدا».
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 .93صمدي ،علي افضل .جهان به كجا ميرود؟ (سرنوشت سياره زمين در صد سال
آينده) .تهران :مؤسسه فرهنگي  -هنري جهان كتاب 184 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :جهان /محيط زيست /سيارهي زمين
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر سعي دارد واقعيتهايي را كه به آلودگي محيط زيست در ابعاد
جهاني منجرشده است و در پي آن ،حوادثي را كه در اثر گرم شدن سيارهي زمين در سنوات آينده
پيش خواهد آمد،با زباني ساده بيان كند .بدين منظور مطالب كتاب را در چهار فصل با اين عنوانها به
رشتههاي تحرير آورده است :از پيدايش سيارهي زمين تا تخريب آن؛چه ميتوان كرد؟ ،توليد و مصرف
انرژيهاي متفاوت؛بحران مصرف.

 .94باستاني ،سوسن .جهاني شدن .قم :ابتكار دانش 108 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :جهاني شدن /علوم اجتماعي /گيدنز /اقتصاد ديجيتالي
* چكيده :جهانيشدن واقعيتي انكارناپذير است كه نميتوان اثرات آن را در جوامع گوناگون ناديده
گرفت .بهطور كلي ،جهاني شدن بهصورت يك بستهي جامع ،تمامي وجوه فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و حتي فردي جوامع را تحت تأثير قرار داده است .گيدنز از جامعهشناسان برجستهاي است
كه به بررسي وجوه گوناگون جهانيشدن پرداخته و روابط داخلي آنها را بر اساس تحوالت جهاني
تحليل و بررسي كرده است .در كتاب حاضر ،ابتدا شرح نظرات گيدنز در زمينهي جهاني شدن و ابعاد
آن آمده و سپس اثرات جهاني شدن بر دولتهاي ملي و نيز رابطهي جهاني شدن اقتصاد ديجيتالي
تحليل شدهاست.

 58فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .95ملكي ،حسن .چگونگي برگزاري اردو.تهران :آواي نور 156 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :اردو /مهارتهاي زندگي /علوم اجتماعي /خودشناسي
* چكيده ::برگزاري «اردو» ،از جمله فعاليتهاي فوق برنامه است كه شركتكنندگان در آن فرصت
پيدا ميكنند ،ضمن كسب تجربه در خصوص مهارتهاي زندگي ،به خودشناسي دست يابند .از آنجا
كه سه اصل «مشاركتي بودن»« ،داوطلبانه بودن» و «اختياري بودن» ركن آن را تشكيل ميدهند
و هيچگونه تهديدي از قبيل كم كردن نمره ،اخراج و ...وجود ندارد ،شركت كنندگان شخصيت اصلي
خويش را به نمايش ميگذارند كه به اين ترتيب ،مربي شركتكنندگان را هرچه بيشتر ميشناسند .از
سوي ديگر ،خودشناسي افراد نيز تقويت ميشود .از آنجا كه برگزاري اردوي مناسب و مطلوب كه
توأم با اهداف تربيتي تأثير گذار باشد ،به تدوين اهداف ،طرحريزي و اجراي مناسب نياز دارد ،در كتاب
توگو شود .عنوانهاي برخي از مطالب
حاضر سعي شدهاست به طور مفصل درخصوص آن بحث و گف 
كتاب عبارتاند از :اردو و اهداف تربيت؛ اقدامات حين اردو؛ ارزيابي اردو؛ اردو در اردوگاه؛ مكانهاي
اجراي اردو.

 .96اسكندري ،حسين .چگونه انتخاب رشته كنيم؟ ويژه انساني .تهران :مبتكران ،پيشروان،
 80ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :انتخاب رشته در گروه انساني/گرايش/پذيرش دانشجو /دانشگاه امام صادق(ع)
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر،نخست به بيان مهمترين نكات در انتخاب رشته ميپردازد .سپس
رشتههاي گروه انساني را معرفي ميكند و گرايشهاي هر يك از رشتهها را شرح ميدهد .همچنين
در بخش پاياني چگونگي پذيرش دانشجو در «دانشگاه امام صادق(ع)» را شرح ميدهد و رشتههاي
اين دانشگاه را معرفي ميكند.
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 .97اسكندري ،حسين .چگونه انتخاب رشته كنيم ؟ ويژه رياضي .تهران :مبتكران ،پيشروان،
 104 ،1388ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :انتخاب رشته /رياضي /گرايش /زمينهي شغلي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،به بيان نكاتي كه بايد در انتخاب رشته مدنظر داشت ،پرداخته است.
وي ابتدا رشتههاي دانشگاهي گروه رياضي و گرايشهاي اين رشته را معرفي كرده و در ادامه ،دربارهي
توانايي دانشآموختگان ،زمينههاي شغلي ،و وضعيت ادامهي تحصيل در اين رشتهها توضيحاتي را
آورده است.

 .98محمدي روزبهاني ،كيانوش .چگونه خود را بهتر بشناسيم؟ (خودشناسي ،براي تحصيل
و انتخاب رشته) ويژهي دانشآموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان .تهران :مبتكران ،پيشروان،1388 ،
 72ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :خودشناسي /تحصيل /انتخاب رشته
* چكيده ::ساالنه هزاران تقاضاي انصراف از تحصيل ،تغيير رشته و موارد اخراج و مشروطي در
دانشگاههاي كشور ثبتميشود كه يكي از علتهاي اصلي آنها ،بيعالقگي به رشتهي تحصيلي
يا ناتواني در ادامهي تحصيل است .البته بسيارند دانشجوياني كه با بيميلي ،به تحصيل خود در
دانشگاه ادامه ميدهند .بنابراين ،قبل از انتخاب رشتهي تحصيلي ،الزم است خود را بشناسيم تا بتوانيم
زمينهي مناسب براي پرورش استعدادهايمان را پيدا كنيم و دربارهي آنها به درستي تصميم بگيريم.
به اين ترتيبمقدمهي منطقي انتخاب رشته ،خودشناسي است و اين وظيفهي مهم بايد در بلندمدت
و به كمك خانواده ،مدرسه و دانشآموزان انجام شود .مخاطب اصلي اين كتاب ،دانشآموزان و
داوطلبان كنكور هستند .نگارنده تالش كرده است تا حد امكان و با زباني ساده ،مهمترين موضوعاتي
را كه براي شناخت خود و انتخابي آگاهانه الزم است ،مدنظر قرار دهد .عنوانهاي برخي از مباحث
كتاب عبارتاند از :نوشتن براي كشف خود؛ برگهي اطالعات شخصي؛ چهقدر مهارتهاي خود را
ميشناسيد؟؛ خودشناسي و تصميمگيري؛ بعضي از تصورات اشتباه دربارهي انتخاب رشته؛ موانع انتخاب
رشته؛ خودشناسي چه ارتباطي با شناخت رشتهها دارد؟

 60فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .99محمدي روزبهاني ،كيانوش .چگونه كار آفرين باشيم؟ ويژه دانشآموزان مقطع راهنمايي
و دبيرستان .تهران :مبتكران ،پيشروان 64 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :كارآفريني /مهارت آموزش
* چكيده« :كارآفريني» يعني داشتن هدف ،حساسيت نسبت به محيط و احساس مسئوليت در برابر
آن ،توانايي زندگي با جمع ،و به كار انداختن فكر و اراده براي ساختن آينده .مدرسه و خانواده بايد به رشد
چنين بينشي در فرزندان خود كمك كنند و مهارتهاي الزم را به آنها بياموزند .آموزش كارآفريني
فرصتي است تا بچهها اين مهارتها را در عمل ياد بگيرند و تا جايي كه امكان دارد ،آنها را تمرين
كنند .كتاب حاضر مهارتهاي كارآفريني را به زباني ساده براي دانشآموزان توضيح ميدهد .برخي از
اين مهارتها عبارتاند از :هدف داشته باشيد؛ فرصتها را بشناسيد؛ خالق و نوآور باشيد؛ با گروه كار
كنيد؛ طرح خود را سروسامان دهيد.

 .100آزكان ،مايكل وي .چين از جنگ جهاني دوم به بعد .رضا عليزاده تهران :ققنوس،
 128 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ/چين /كشور كمونيست /جنگ جهاني دوم /شيائوپينگ
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر رويدادهاي مهم تاريخ چين را پس از جنگ جهاني دوم شرح
ميدهد .بدين منظور مطالب كتاب را در هفت بخش تنظيم كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب
كتاب عبارتاند از :فتح چين به دست كمونيستها؛ چين به كشوري كمونيست تبديل ميشود؛ تبديل
چين به قدرت نظامي و سياسي؛ هدايت چين به سمت و سويي جديد به دست دنگ شيائوپينگ؛ چين
امروز ،غول اقتصادي ناآرام.
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ج مالهادي سبزواري .تهران :مدرسه 104 ،1388 ،ص
 .101بصيري تويسركاني ،مصطفي .حا 
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :فلسفه و منطق
* کلمات کليدي :هادي سبزواري /سرگذشتنامه /بزرگان ديني
* چكيده :مالهادي سبزواري به سال  1212هجري قمري در شهرستان سبزوار متولد شد .او در
سال  1222براي ادامهي تحصيل به مشهد مهاجرت كرد .سپس در سال  1252به سبزوار برگشت
و تدريس و تأليف را آغاز كرد .كتابهاي «شرح منظومهي حكمت»« ،منظومهي منطق»« ،شرح
اسماءالحسني»« ،هدايه الطالبين» و «اسرارالحكم» از جمله آثار او هستند .كتاب حاضر در قالبي
داستاني به شرح زندگي ايشان پرداخته است .بخش پاياني كتاب نيز به شرح آثار وي اختصاص دارد.

 .102شهشهاني ،سياوش .حساب ديفرانسيل و انتگرال (جلد اول) .تهران :فاطمي،1388 ،
2ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :آموزش رياضي /ديفرانسيل /انتگرال /رياضيات عمومي
* چكيده :اين كتاب براي استفاده در درسي كه معمو ًال با عنوان «رياضيات عمومي» به دانشجويان
سال اول رشتههاي مهندسي و علوم پايه تدريس ميشود ،تأليف شدهاست .درس رياضيات عمومي به
حساب ديفرانسيل و انتگرال معطوف است ،زيرا كه اين بخش از رياضيات حربهي اصلي صورتبندي
اسلوبمند پديدههاي غير خطي و حل مسائل آنهاست .جلد اول كتاب حاضر به تابعهاي يك متغيري
اختصاص دارد و شامل شش فصل با اين عنوانهاست :عدد؛ تابع؛ محاسبه و تقريب؛ مشتق؛ انتگرال؛
معادالت ديفرانسيل؛ سريهاي عددي و تابعي .نگارنده در هر فصل ،نخست مطالب مربوط به موضوع
آن فصل را توضيح داده سپس تمريناتي در جهت يادگيري بهتر ارائه دادهاست .همچنين در قسمت
پيوست كتاب ،جدول نمادها ،جدول مقادير توزيع احتمال نرمال ،جدول انتگرال و نمايه آورده شدهاند.

 62فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .103ليتهلد ،لوئيس .حساب ديفرانسيل و انتگرال (قسمت اول /جلد .)1مهدي بهزاد و...
تهران :فاطمي3 ،1388 ،ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :حساب ديفرانسيل/مشتق /حد/تابع /انتگرال /سري نامتناهي
* چكيده :حساب ديفرانسيل و انتگرال از موضوعاتي است كه در همهي رشتههاي مهندسي ،علوم
پايه ،كشاورزي و برخي از رشتههاي علوم اجتماعي ،ما نند مديريت،و حتي رشتههاي علوم انساني،
مانند جامعهشناسي و باستانشناسي ،تدريس ميشود .كتاب حاضر توابع يك متغيره و سريهاي
نامتناهي را در بر ميگيرد .مطالب آن در چهار بخش تنظيم شده و در هر بخش مطالب مرحله به مرحله
توضيح داده شده است .براي درك بهتر مطالب نيز از مثالهاي حلشده و تمرينهاي متنوع استفاده
شده است .همچنين ،پيوست كتاب شامل مباحثي از پيش حسابان است و نيز بخشهاي تكميلي آن،
حاوي بحثهاي نظري و برخي از اثباتهايي هستند كه «مشكل» به حساب آمدهاند .عنوانهاي
برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :تابع؛ حد و پيوستگي؛ مشتق و مشتقگيري؛ رفتار تابع و نمودار آن؛
مقدارهاي قرينهي تابع و تقريب؛ انتگرال معين و انتگرالگيري.

 .104كشاورزي ،عنايتاهلل .حساب ديفرانسيل و انتگرال پيشدانشگاهي ( .)1تهران:
بين المللي گاج 384 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :حساب ديفرانسيل /پرسش و پاسخ /آزمون /كتاب درسي
* چكيده :نگارندهي كتاب نخست مطالب كتاب درسي را به زبان ساده و روان بيان كرده است.
سپس به بررسي تمرينها و مثالهاي مهم كتاب درسي و حل آنها پرداخته است .همچنين،بيش
از هزار پرسش چهارگزينهاي از كنكورهاي سراسري ،آزاد،آزمايشي سنجش و تأليفي با پاسخ كام ً
ال
تشريحي در كتاب گنجانده است .اعداد حقيقي و ويژگيهاي آن،ويژگيهاي ديگر براي اعداد حقيقي،
قدر مطلق ،نمودارها و معادالت،تابع جزء صحيح ،نمودارهاي جزء صحيح و همسايگيها ،عنوانهاي
مطالب كتاب هستند.
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 .105استوارت ،جيمز .حساب ديفرانسيل وانتگرال قسمت اول ،جلد  .1تهران :فاطمي،
 2 ،1388ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :ديفرانسيل /انتگرال
* چكيده :نويسندهي كتاب كوشيده است در پي فهماندن مفاهيم حساب ديفرانسيل و انتگرال ،دليل
سودمندي آن ،باال بردن تواناييهاي تكنيكي خوانندگان كتاب و نمودن برخي زيباييهاي ذاتي اين
مبحث برآيد .مؤلف براي رسيدن به درك مفهومي ،تمرينهاي متعدد مفهومي تدارك ديده است .او
همچنين مثالها و تمرينهاي كتاب را از دنياي واقعي و عيني انتخاب كرده است .اين جلد از كتاب
(جلد اول) با چهار آزمون سنجش آمادگي در موضوعات جبر مقدماتي ،هندسهي تحليلي ،توابع و مثلثات
آغاز ميشود و در ادامه با نگاهي اجمالي به حساب و ديفرانسيل ،بهتفصيل مباحث تابعها و مدلها ،حد،
مشتق و كاربردهاي مشتقگيري و انتگرال را پي ميگيرد .در مجلدات بعدي قرار است مباحثي چون
كاربردها و تكنيكهاي انتگرال گيري ،معادالت ديفرانسيل مرتبهي اول و دوم ،معادلههاي پارامتري و
مختصات قطبي ،دنبالهها و سريهاي نامتناهي ،بردارها و هندسهي فضا ،توابع برداري ،مشتق جزئي،
انتگرال چندگانه و حساب ديفرانسيل و انتگرال برداري دنبال شود .گفتني است كه اين كتاب ،از
ويراست ششم كتاب  Calculusترجمه شده است.

لونقل .مجيد عميق تهران :افق 40 ،1387 ،ص
 .106كرود ،رابين .علم در قرن  :21حم 
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :حرفه و فن( علوم اجتماعي)
* کلمات کليدي :حملونقل /جاده /راهآهن /خودرو /قطار /پرواز /ترافيك و آلودگي /فضا
* چكيده :با پيشرفت علم ،شيوههاي حملونقل در جهان امروز هم به شكل اعجابآوري دگرگون
شده است .اما ارائهي فناوريهاي نوين تا كجا و چگونه ادامه پيدا خواهد كرد؟ متن ساده و تصاوير
رنگي و ديدني اين كتاب ،نوجوانان را با دانش و يافتههاي نوين ،در شيوههاي حملونقل زميني ،هوايي
و فضايي آشنا ميكند .برخي موضوعات كتاب از اين قرارند :ترافيك و آلودگي؛ جاده؛ راهآهن؛ قطارهاي
تندرو؛ حركت روي آب؛ عمود پرواز؛ سفر به فضا.

 64فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .107داد فر .،سجاد .تاريخ بخوانيم :حمله مغوالن به ايران .تهران :مدرسه 88 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :چنگيزخان /حملهي مغوالن /ايلخانان /تاريخ
* چكيده :جوابهاي درشت خوارزمشاه به پيغامهاي چنگيزخان و قتل تجار و فرستادگان ،به همراه
فروش اموال ايشان ،بهانهي الزم را براي حملهي چنگيز به ايران فراهم كرد .امپراتوري خوارزمشاهيان
در اين زمان كشوري ثروتمند ،داراي سرزمينهاي آباد و بهرهمند از تجربيات تمدن اسالمي در
زمينههاي گوناگون بود .البته كافي نبودن منابع طبيعي و زيستي مغوالن ،عالقهي چنگيز را به تسخير
سرزمينهاي جديد و تمايل او را به سلطه بر راههاي بازرگاني كه چين را به غرب پيوند ميداد ،بيشتر
ميكرد .كتاب حاضر به منظور آشنايي نوجوانان با حملهي مغول ،سرزمين مغولستان ،عقايد و افكار،
فرمانروايان مغول ،لشكركشي چنگيزخان به سرزمينهاي مجاور و آثار و نتايج اين حمله به رشتهي
تحرير درآمده است.

 .108غفاريان،سيروس .خليج فارسهارتلند جهان ،مخزن انرژي دنيا و اهميت ژئوپلتيك آن.
تهران :مدرسه 216 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :خليج فارس /انرژي /منابع نفت /ايران /ژئوپلتيك خليج فارس
* چكيده :خلیج فارس ،بزرگترین مخزن انرژی جهان و قلب آن است .نویسنده ،در فصول آغازين
كتاب میکوشد تصویری از اين نقش مهم جغرافیایی ـ سياسي به خوانندهی خود بدهد .او توضيح
ميدهد که ثروت نهفته در خلیج فارس منحصر به نفت و گاز نیست و آبزیان این منطقه نیز از
سرمایههای پر ارزش آن هستند .در بخش ديگر اين كتاب ،مسئلهي اصالت نام خلیج فارس و هویت
جزایر سهگانهی ایرانی مورد بررسي قرار ميگيرد و كوشش ميشود با استفاده از متون و تصاویر مستند
تاریخی و جغرافیایی خصوص ًا منابع عربی ،فارسی بودن این خلیج و تعلق جزایر سهگانهي تنب کوچک
و بزرگ و ابوموسی به ایران اثبات شود .آخرین فصل کتاب ،تصاویر و نقشههایی از خلیج فارس و جزایر
آن در طول تاریخ و امروز است که مورد استناد نویسنده قرار گرفته است.
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 .109برزينا ،كارونا .خوارزمي بنيانگذار جبر .حسن ساالري تهران :فاطمي 108 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :خوارزمي /سرگذشتنامه /رياضيدانان ايراني /جبر
* چكيده :محمدبن موسي خوارزمي ،يكي از بزرگترين رياضيدانان همهي دورانها به شمار
ميآيد .او با نگارش كتاب «الجبر و المقابله» شاخهي جديدي از رياضيات را به نام «جبر» بنيان
نهاد و با نگارش «الجمع و التفريق بحساب الهند» جهانيان را با شيوهي حساب و ارقام هندي،
يعني شيوهي حساب و عددنويسي امروزي .آشنا كرد .در اين كتاب مخاطب با زندگي و دستاوردهاي
علمي خوارزمي آشنا ميشود و درمييابد خوارزمي نه تنها در شاخهي رياضيات كه در اخترشناسي،
گاهشماري (تقويم)و جغرافيا نيز پژوهشهاي ارزندهاي داشته است .همچنين با عواملي كه باعث رشد
چشمگيري پژوهشهاي علمي در روزگار خوارزمي شدند و كساني كه از دانشمندان پشتيباني ميكنند،
آشنا ميشوند .در پايان نيز ،شرح دستاوردهاي علمي خوارزمي در اروپا و ميرائي كه براي ما به جا
گذاشت ،آمده است.

 .110دارابي ،ابراهيم .خودآموز هندسه فضايي در مسائل و تمرينات ويژه دانشآموزان دوره
متوسطه و عالقهمندان هندسه فضايي .تهران :مبتكران ،پيشروان 164 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسهي فضايي /راهنماي آموزشي /مسئله/تمرين
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،مفاهيم هندسهي فضايي را در چند بخش با شرحي مختصر و مفيد
آورده است .در هر بخش از كتاب ،پس از توضيح مطالب ،سؤاالت و مسائل مربوط به آن بخش همراه
با حل آنها ارائه شده است .برخي از مباحث مطرح شده عبارتاند از :قضاياي خط و صفحه؛ تصوير
اشكال هندسي؛ قضاياي فرجه؛ تعريف كنج و قضاياي آن؛ معرفي مكعب مستطيل؛ مكعب و منشور؛
متوازيالسطوح؛ هرم؛ محاسبهي جرم اجسام.

 66فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .111دارابي ،ابراهيم .خودآموز هندسه در مسائل و تمرينات ويژه دانشآموزان رشته رياضي و
داوطلبان آزمونهاي رياضي .تهران :مبتكران ،پيشروان 284 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /مسائل /تمرينها /خودآموز /مساحت /دايره
* چكيده :كتاب حاضر حاوي بيش از  300مثال و مسئله و حدود  150قضيه و شبه قضيه و نتايجي
از آنهاست .مثالها و مسائل كتاب به گونهاي انتخاب شدهاند كه به تفهيم هرچه بيشتر مطالب كتاب
كمك كنند .همچنين قضاياي اساسي هندسه كه در كتابهاي درسي وجود ندارند و يا به طور شهودي
به آنها اشارهاي شده ،همراه با اثبات آنها آورده شدهاند .نگارنده ،مطالب كتاب را در  14فصل تنظيم
ت است از :مفهوم تعريفنشدهها در هندسه ،مساحت اشكال ـ
كرده است .عنوان برخي از فصلها عبار 
مفهوم مساحت ،نامساويهاي هندسه ،دايره ـ ويژگيها و نتايج ،و ماكزيمم و مينيمم.

 .112آدامز ،سيمون و .....دائرهالمعارف اينترنتي .منوچهر اكبرلو و ...تهران :محراب قلم،1388 ،
 440ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :حرفه و فن( رايانه)
* کلمات کليدي :فضا /زمين /دانش و فناوري /بدن انسان
* چكيده :نوجوانان با مراجعه به «دايرهالمعارف اينترنتي» ميتوانند به پاسخ سؤاالتشان در نه حوزهي
فضا ،زمين ،طبيعت ،بدن انسان ،دانش و فناوري ،مردم و مكانها ،جامعه و اعتقادات ،هنر و سرگرمي و
تاريخ برسند .مشاهدهي تصاوير رنگي به اين امر ،كمك شاياني ميكند .مخاطبان ميتوانند با استفاده
از سايت اينترنتي اختصاصي كه در كتاب درج شده ،روي بيش از  1000لينك ،كليك كنند و به مطالب
مورد نياز دست يابند.
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 .113جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :داروهاي غير
تجويزي (مسكنها،آرامبخشها و داروهاي محرك) .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /داروهاي آرامبخش /وابستگي /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد ،اطالعات الزم را در مورد داروهاي غيرتجويزي در اختيار نوجوانان
و اولياي آنها قرار دهد .كتاب به روشني به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ ميگويد :داروهاي غير
تجويزي كداماند؟ چگونه روي مغز و بدن اثر ميگذارند؟ عوارض مصرف اين شبه افيونها چيست؟
و ....مؤلف سعي داشته است كه تا حد امكان سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال ببرد و كنجكاوي و
ابهامات آنان را برطرف سازد.

 .114گروگان ،حميد .دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد سوم).تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان3 ،1387 ،ج  608-ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :دايرهالمعارف /اطالعات ديني /واژهنامه /اصول و احكام
* چكيده :كتاب حاضر جلد سوم «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است و حروف الفبايي ص تا
ي را دربرميگيرد .در اين كتاب اطالعات بسياري پيرامون اصول ،عقايد اسالمي ،تاريخ اسالم ،احكام
و ...به صورت علمي گردآوري شده است .مخاطب با رجوع به اين كتاب ميتواند پاسخ بسياري از
سؤاالت ديني خود را پيدا كند.

 68فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .115شجاعي ،سيد مهدي .دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد .)1تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان3 ،1387 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :دايرهالمعارف /اطالعات ديني /واژهنامه /اصول و احكام
* چكيده :كتاب حاضر جلد اول «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است .مطالب اين مجموعه در
سه جلد و با هدف پاسخگويي موجز و مختصر به سؤاالت ديني نوجوانان تنظيم شده است .جلد حاضر
حروف الفبايي آ تا ت را دربرميگيرد.

 .116شجاعي ،مهدي .دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد .)2تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان3 - 468 ،1387 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :دايرهالمعارف /اطالعات ديني /واژهنامه /اصول و احكام
* چكيده :كتاب حاضر جلد دوم «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است و حروف الفبايي ث تا
ش را دربرميگيرد .اين مجموعه با هدف پاسخگويي موجز و مختصر به سؤاالت ديني نوجوانان تنظيم
شده است .از جمله موضوعات مطرح شده در اين كتاب ميتوان به تاريخ اسالم ،احكام ،شخصيتها،
امكان مقدس و ...اشاره كرد.
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 .117فارندن ،جان .دانشنامه فشرده زمين.حسين دانش فر تهران :مدرسه 240 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زمين شناسي
* کلمات کليدي :زمينشناسي /واژهنامه /دانشنامه /نمايه /زندگينامه /دانشمندان علومزميني
* چكيده :كتاب حاضر به كمك بيش از  450تصوير ،اصول دانش زمين را به شيوهاي نو و جذاب ارائه
ميدهد .ساختار موضوعي دانشنامه ،بيش از دو هزار واژه و مفهوم را در زمينههاي موضوعي كليدي
گروهبندي ميكند .سيستم ارجاع متقابل سادهي آن ،خواننده را به بخشهاي متفاوت كتاب راهنمايي
ميكنند تا به سادگي بتواند موضوعهاي مرتبط با هم را بيابد .نمايهي جامع آن به سرعت خواننده را به
تعاريف گويا براي كمك به فهم زبان دانش زمين هدايت ميكند .زندگينامههاي مختصر كتاب هم
كار بيش از  60نفر از پيشگامان و دانشمندان علوم زمين را بيان ميكند.

 .118گلستانيان ،نعمت اهلل .دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي).
تهران :مبتكران ،پيشروان 9-116 ،1388 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زمين شناسي
* کلمات کليدي :دانشنامه /زمينشناسي /آب و هوا /سيالب /زمينلرزه
* چكيده :جلد اول ايندانشنامه تحت عنوان «زمين ،فرزند خورشيد» شامل  16فصل است .در اين
كتاب عالوه بر ترجمهي مطالب متن كتاب اصلي ،در جاهاي مناسب موضوعهايي اضافه شدهاند كه از
جملهي آنها نكات دقيقتري دربارهي دوران زمينشناسي ،تسونامي ،مقياسهاي لرزه سنجي ،زمين
لرزههاي مهم نقاطي از ايران در سدهي چهاردهم هجري شمسي ،طول و عرض جغرافيايي ،آب و
هواي مناطق سرزمين ايران و سيالبهاي مهم ايران و جهان را ميتوان نام برد .در پايان كتاب ،عالوه
بر پيوستهاي متن اصلي ،شامل اطالعات تكميلي ،عددها و يكاهاي اندازهگيري ،شكلهاي هندسي،
دانشمندان نامآور ،اختراعها و اكتشافها ،فرهنگنامه ،نمايهي نامهها ،واژهنامهي انگليسي -فارسي و
كتابشناسي نير آمدهاست.

 70فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .119گلستانيان ،نعمت اهلل .دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي).
تهران :مبتكران ،پيشروان 9 - 124 ،1388 ،ج
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :دانشنامه /موجودات زنده /باز فراوري جانوران /تكيافتهاي
* چكيده :برخي فصلهاي كتاب عبارتاند از :تشريح گياهان؛ اندامگانهاي تك ياختهاي؛
سختپوستان؛ خزندگان؛ پرندگان؛ بازفراوري جانوران .در پايان كتاب ،عالوه بر پيوستهاي متن اصلي،
شامل اطالعات تكميلي ،عددها و يكاهاي اندازهگيري شكلهاي هندسي ،دانشمندان نامآور ،اختراعها
و اكتشافها ،فرهنگنامه ،نمايهي نامهها ،واژهنامهي انگليسي -فارسي و كتابشناسي نيز آمده است.

 .120گلستانيان ،نعمت اهلل .دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي).
تهران :مبتكران ،پيشروان 9 - 116 ،1388 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /عنصرهاي شيميايي /دانشنامه /فلزات /اسيدها
* چكيده :كتاب حاضر به موضوع «شيمي و عنصرهاي شيميايي» اختصاص دارد و به مباحثي
مانند عنصرهاي شيميايي ،ساختارمواد جامد،آلودگيهوا،آلكانها و آلكنها،اكسايش و كاهش،فلزات و
استخراج آنها،و اسيدها ميپردازد .در پايان كتاب ،عالوه بر پيوستهاي متن اصلي ،شامل اطالعات
تكميلي ،عددها و يكاهاي اندازهگيري ،شكلهاي هندسي ،دانشمندان نامآور ،اختراع ها و اكتشافها و
فرهنگ نامه،نمايهي نامها،واژهنامهي انگليسي -فارسي ،كتابشناسي و نمايه نيز آمده است.
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 .121ريچارد واكر .دايرهالمعارف اينترنتي بدن انسان.مجيد رضايي راد تهران :محراب قلم،
 96 ،1387ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :بدن انسان /دايرهالمعارف/اينترنت /اكتشافات پزشكي
* چكيده :دايرهالمعارف اينترنتي بدن انسان يك وب سايت اختصاصي دارد كه به وسيلهي
مؤسسههاي انتشاراتي «دارلينگ كنيدرسلي» و اينترنتي «گوگل» طراحي شده است .هنگامي كه
موضوعي را در اين كتاب پيگيري ميكنيد .به واژگان و اصطالحاتي برميخوريد كه «واژگان كليدي»
محسوب ميشوند و خواننده را به ساير وبسايتها راهنمايي ميكنند كه در آنها،اطالعات بيشتري
به صورت آنالين وجود دارد .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :اجزاي تشكيل دهندهي
بدن؛ ماهيچهها؛ گردش خون؛ دستگاه عمل آورندهي غذا؛دستگاه تنفس؛بارداري و زايمان ؛ ژنها و
انتخاب؛ سير تاريخي اكتشافات پزشكي.

 .122لطف اهلل ،داود .شاهكار موضوعي شعر فارسي :درخت.تهران :مدرسه 64 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زمستان /شعر فارسي /سبك شعر /نگاه به طبيعت
* چكيده :شاعران پارسي زبان ،از همان روزگاري كه شعر فارسي ثبت و ضبط شده است ،سر و سري
يو
ن نگريستهاند .گاه به آزادگ 
با درخت و وجود رازآميز آن داشتهاند و از دريچههاي گونهگوني به آ 
وارستگياش ستودهاند ،گاه به مهرباني و گشادهدستياش و گاه به سايهگسترياش .شاعري برگهاي
ي و سرسبزياش را در افق چشم نشانده.در اين
آن را راهنماي معرفت كردگار خوانده و شاعري سرزندگ 
مجموعه ،همانند ديگر مجموعههاي گروه ،كوشيده شده است تا بهترين شعرها در موضوع «درخت»
گرد آيد و برابر چشم خواننده گسترده شود .شعرهاي انتخاب شده ،خود به دستههاي خردتري مانند
برگريزان ،تاراج روزگار ،درخت بيبر و عروسي شكوفه تقسيم شده است.

 72فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .123قمشه ،فواد .درك عمومي رياضي و فيزيك در هنر .تهران :مبتكران ،پيشروان،1388 ،
 208ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضي در هنر /فيزيك در هنر /درك عمومي رياضي در هنر
* چكيده :كتاب حاضر يكي از عناوين مجموعهي  7جلدي «كنكور هنر» است كه در آن پرسشهاي
«درك عمومي رياضي و فيزيك» سالهاي  83تا  88گردآورده شده است .عالوه بر سؤاالت و كليد
پاسخ آنها ،نكات مهم مرتبط با هر درس نيز ارائه شده است .دبير مجموعه ،ويژگيهاي اين گروه از
كتابها را چنين برشمرده است:
• جمعآوري كامل مباحث كنكور هنر از منابع اصلي و مادر
ف به شكل موجز و مؤثر و اغلب به شكل نكتههاي آموزشي
• ارائه تعاري 
• برخورداري از تصاوير كامل و جامع
• كوشش براي طرح مباحث به شكل جدول و نمودار ،براي بهخاطر سپاري آسان آنها
ي كارگاهي و تعريفي كتابها عليرغم تعدد مؤلفان مجموعه
• حفظ ويژگ 

 .124اكبري شلدرهاي ،فريدون .دستور توصيفي زبان فارسي .تهران :شورا 120 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :دستور زبان /هنجارشناسي /زبان فارسي /زبانشناسي
* چكيده« :دستور زبان» ،هنجارشناسي زبان در گفتار و نوشتار است .با دستور زبان ،منطق و قواعد
حاكم بر زبان را ميتوان بازشناخت .نگارنده در اين كتاب نخست مباني نظري زبان و زبانشناسي را
بررسي و سپس عناصر سازهاي زبان فارسي و كاربت و تحليل آن را در نگاهي توصيفي بيان كردهاست.
عنوانهاي مباحث كتاب عبارتاند از :مباني زبانشناختي فارسي؛ جمله؛ فعل؛ اسم؛ قيد.
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 .125اسميت ،اندي .دستيابي به اهدافتان در كار و زندگي .فرزاد هراتي تهران :به تدبير،
 142 ،1388ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :ارزيابي مهارتها /پاسخهاي صادقانه /دستيابي به اهداف /مسئوليت/
خودآگاهي
* چكيده :كتاب حاضر ،بهترين روش را براي جلب مخاطب و با انگيزه نگهداشتن ذهن او ارائه
ميدهد .شيوههايي از قبيل «ارزيابي مهارتها و تجزيه و تحليل آنها» و «ارائهي پاسخهاي صادقانه»
پس از تمرين ،مخاطب كتاب را قادر ميسازد تا بازخورد صريحي از پيشرفت خود داشتهباشد .خواننده
بايد به نكتهها و راهكارها به دقت توجه كند و بداند كه براي رسيدن به مقصد از كجا بايد شروع كند .به
اينمنظور به خواننده توجه ميدهد كه :مسئوليت بر عهده بگيرد؛ قدرت شخصي خود را گسترش دهد؛
بر آنچه ميخواهد تمركز كند ،مثبت بينديشد؛ خودآگاهي خويش را گسترش دهد؛ مشخص كند چه
چيزي مهم است؛ موانع را از ميان بردارد؛بر نتيجهي دلخواه خود تمركز داشتهباشد؛ روي نقاط قوت
تأكيد كند و از اشتباهات درس بگيرد.

 .126يحيي ،هارون .دنياي شگفتانگيز اطراف ما :راهي به سوي خداشناسي .عليرضا عياري
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 144 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :دنياي شگفتانگيز /معجزات /منظومهي شمسي /خلقت موجودات زنده/
DNA
* چكيده :جهان ،كهكشان راه شيري كه منظومهي شمسي در آن قرار دارد و سيارهي زمين،
همگي توسط عوامل بيشماري كنترل ميشوند .تمامي قوانين حيات و توازن موجودات در شرايط
خاصي طراحي و به صورت معجزهآسايي مرتب شدهاند تا محيط مناسبي براي زندگي انسان به وجود
آورند .هر ذره از دنيا يك معجزه و اثر بينظير از خرد ،قدرت و هنر خداوند است .محاسبات اخير نشان
ميدهند كه اگر قوانين فعلي فيزيك واكنشهاي مسئول نظم در جهان تغيير ميكردند ،زندگي ،بهويژه
زندگي انسان امكانپذير نبود .اين كتاب شامل نمونههايي از معجزاتي است كه از لحظهي اول خلقت
رخ دادهاند و امروزه نيز همچنان رخميدهند .نگارنده اين معجزات را به صورت سر موضوع اصلي
جهان ،منظومهي شمسي ما ،و موجودات زنده دستهبندي كرده ،و توضيح دادهاست .عنوانهاي برخي
از مطالب كتاب عبارتاند از :فاصلهي بين اجرام آسماني؛ توازن در زمين؛ معجزهي شيميايي در آب؛
شگفتيهاي خلقت موجودات زنده؛طرح معجزهآساي DNA؛ هوش باكتريها.
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 .127قدرتي ،احسان .دوساالنه تاريخ و جغرافيا سال سوم دبيرستان :شامل جدول فراواني
سؤالها و بودجهبندي امتحانات .....تهران :كانون فرهنگي آموزش 184 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ -جغرافيا
* کلمات کليدي :تاريخ /جغرافيا/آزمون/تمرين /پرسش و پاسخ
* چكيده :هدف از نگارش اين كتاب،كمك به دانشآموزان و راهنمايي آنها در امتحانات تشريحي
پايان سال تحصيلي است .بدين منظور،نگارنده نخست نكات آموزشي مربوط به هر درس را بيان
كرده و سپس سؤالهاي مربوط به هر درس را همراه با پاسخ نامه آنها آورده است .اين سؤاالت در
قالبهاي «تكميل كنيد»»،پاسخ كوتاه»«،صحيح و غلط» و «تشريحي» رائه شدهاند .همچنين،تعداد
تكرار سؤالها مقابل هر سؤال آورده شده است تا دانشآموزان به اهميت و فراواني هر سؤال پي ببرند.
در پايان نيز ،چند دوره نمونه سؤالهاي هماهنگ كشوري با پاسخ تشريحي آورده شده است.

 .128ساعتي ،فريدون و . ...دوساالنه رياضيات گسسته :شامل  221سوال با پاسخ تشريحي....
تهران :كانون فرهنگي آموزش 132 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات گسسته /سؤاالت امتحاني /گراف /نظريهي اعداد /احتمال /پاسخ
تشريحي /پاسخ كوتاه
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي سؤاالت امتحاني رياضيات گسسته است و در هشت فصل
با اين عنوانها تنظيم شدهاست :گراف؛ درخت و ماتريس مجاورت گراف؛ نظريهي اعداد -كليات و
تقسيمپذيري؛ نظريهي اعداد -اعداد اول؛ هم نهشتي و معادلهي سياله؛ مدلهاي شهودي؛ تركيبات؛
احتمال .سؤاالت دوساالنهي اين كتاب شامل  221سؤالداراي پاسخ تشريحي و  221سؤال مشابه
داراي پاسخ كوتاه براي تمرين بيشتر است .اين سؤاالت امتحاني از سراسر كشور انتخاب شدهاند.
همچنين در پايان كتاب ،سؤاالت مجموعهاي همراه با پاسخآنها گنجانده شدهاست.
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 .129عليرضا يوسف زاده و ....دوساالنه زبان انگليسي پيشدانشگاهي .تهران :كانون فرهنگي
آموزش 120 ، 0 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /امتحانات نهايي /سؤاالت پر تكرار /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر مشتمل بر  16آزمون منطبق با امتحانات نهايي است .سؤالهاي مدارس كشور
با دقت و وسواس خاصي طبقهبندي و سؤالهاي پر تكرار از بين هزاران سؤال تفكيك شدهاند .در
نگارش درسنامه ،توجه خاصي به نحوهي انتقال مفاهيم به دانشآموزان وجود داشتهاست .پاسخهاي
تشريحي نيز به شيوهاي نگارش يافتهاند كه دانشآموزان براي فراگيري مطالب به كمك ديگران
نياز نداشتهباشند .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :ربط دهندههاي زمان؛ دليل و شرط؛
جمالت و عبارتهاي وصفي؛ جمالت پيرو قيدي؛ علت ،نتيجه و بيان مغايرت.

 .130يوسف زاده ،عليرضا .دوساالنه زبان انگليسي سال سوم.تهران :كانون فرهنگي آموزش،
 132 ،1387ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /سؤاالت پر تكرار /نكاتآموزشي /آزمون
جامع
* چكيده :كتاب حاضر بهگونهاي طراحي شدهكه حاوي نكات آموزشي و سؤالهاي پر تكرار امتحاني
از مدارس سراسركشور است .اين سؤاالت به صورت پاسخ كوتاه ،تكميل كنيد ،چهار گزينهاي و پاسخ
كامل طراحي شدهاند .نكات آموزشي به گونهاي نوشتهشدهاند كه دانشآموز با خواندن آنها قادر
خواهد بود ،به تمام سؤاالت هر درس پاسخ دهد .همچنين ،تعداد تكرار سؤالها مقابل هر سؤال آورده
شدهاست تا دانشآموز به اهميت هر سؤال پي ببرد .سه آزمون جامع همراه با پاسخآنها پايان بخش
كتاب هستند.

 76فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .131پور جاويد،محمد رضا و ......دوساالنه شيمي ( )1شامل  375سؤال امتحاني و  518تمرين
با پاسخ تشريحي از سراسر كشور .تهران :كانون فرهنگي آموزش 116 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پرسش و پاسخ /امتحانات كشوري /آزمون نيم سال /آزمون جامع
* چكيده :اين كتاب دربرگيرندهي سؤالهاي پرتكرار امتحانات كشوري و شامل  375سؤال امتحاني
و  518تمرين با پاسخ تشريحي است .در كنار سؤاالت ،تعداد دفعات تكرار سؤالها طي دو سال
گذشته ذكر شده است .همچنين در بخش پاياني كتاب چهار دوره آزمون نيم سال اول و جامع همراه
با پاسخنامهي آنها آمده است.

 .132جليل وند ،حسين .دوساالنه شيمي ( )2شامل  445سؤال امتحاني و  623تمرين با پاسخ
تشريحي از سراسر كشور .تهران :كانون فرهنگي آموزش 132 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /شيمي /سؤاالت پرتكرار /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل  445سؤال امتحاني و  623تمرين با پاسخ تشريحي از سراسر كشور
است .مطالب كتاب در پنج فصل با عنوانهاي ساختار اتم ،خواص تناوبي،تركيب يوني ،تركيب
كوواالنسي و كربن عنصري شگفتانگيز تنظيم شده است .چيدمان سؤالها به ترتيب فصلهاي كتاب
درسي است و در كنار هر سؤال تعداد تكرار آن طي دو سال گذشته نوشته شده است تا مخاطبان متوجه
شوند كه سؤاالت پرتكرار در امتحانهاي گوناگون (در سراسر كشور ) كداماند .همچنين،در پايان كتاب
چهار دوره آزمون نيم سال اول و جامع همراه با پاسخنامه گنجانده شده است.
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ي :شامل  209سؤال با پاسخ تشريحي....تهران:
 .133اسپهرم ،سامان و ....دوساالنه هندسه تحليل 
كانون فرهنگي آموزش 148 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :دستگاه معادالت خطي/مقاطع مخروطي /هندسهي تحليلي پيشدانشگاهي/
پاسختشريحي /پاسخ كوتاه
* چكيده :كتاب حاضر حاوي  209سؤال داراي پاسخ تشريحي و  209سؤال داراي پاسخ كوتاه،درس
هندسه تحليلي پيشدانشگاهي است .چيدمان سؤالها به ترتيب فصلهاي كتاب درسي است .سؤالها
در پنج فصل با اين عنوانها تنظيم شدهاست :بردارها؛ خط و صفحه؛ مقاطع مخروطي؛ ماتريس و
دستگاه معادالت خطي؛ وارون .همچنين در پايان كتاب ،سؤالهاي مجموعهاي گنجانده شدهاند.

 .134هيلر ،رجينا و ....راهبردهاي يادگيري ،برنامهريزي درسي براي موفقيت در تحصيل .حميد
رضا رضا زاده و ...تهران :مهاجر 280 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :علوم اجتماعي /برنامهريزي درسي /راهبردهاي يادگيري /پردازش اطالعات/
قدرت يادگيري
* چكيده :در اين كتاب به مهارتهاي اساسي براي افزايش قدرت يادگيري اشاره شدهاست تا توانايي
دانشآموزان و دانشجويان در اين زمينه ارتقا يابد .راهبردهاي يادگيري مجموعهاي از روش هاي
مناسب براي برنامهريزي درسي و موفقيت در تحصيل هستند كه بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفتهاند.
بدين ترتيب ،اگر دانشآموز يا دانشجو از راهبردهاي يادگيري آگاه شود و از آنها استفاده كند ،بيشتر و
بهتر قادر به درك مطلب و پردازش ،سازماندهي و يادآوري اطالعات خواهد بود.

 78فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .135صالحي ،نصراهلل .راهكارهاي آموزش تاريخ .تهران :شورا 220 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مطالعات اجتماعي(تاريخ)
* کلمات کليدي :آموزش تاريخ /بازسازي گذشته /راهنماي آموزشي /داستان تاريخي
* چكيده :شناخت زندگي مردمان در زمانها و مكانهاي ديگر به ما كمك ميكند تا درك درستي
از هويت خودمان بهدست آوريم .كسي كه به تاريخ ميپردازد ،مثل كارآگاهي است كه با طرح
پرسش،جمعآوري اطالعات،و بررسي شواهد و مدارك ،ميكوشد تا گذشته را از نو بازسازي كند .كتاب
حاضر حاوي  18مقاله دربارهي آموزش تاريخ از نويسندگان گوناگون داخلي و خارجي است .كتاب در
پنج بخش با اين موضوعات تدوين شدهاست :مباحث نظري آموزش تاريخ؛ آموزش تاريخ و مدارس؛
آموزش تاريخ؛ وسايل كمك آموزشي تاريخ؛ اهميت قصه و داستان در آموزش تاريخ.

 .136حق دوست،صغري .راهنماي آموزش هديههاي آسمان :ويژه دانشجويان دانشگاهها و
مراكز تربيتمعلم .مشهد :ضريح آفتاب 258 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :تعليم و تربيت ديني /شيوههاي آموزشي /ارزشيابي /رشد و تكامل درك ديني
* چكيده :در تعليم و تربيت ديني ،نبايد دانشآموزان را به حفظ كردن مطالب ارائه شده وادار و
يادگيري را در قالبي خشك و نظري محدود كرد .در عين حال هم نميتوان از آشناكردن بچهها با
تعاليم ديني صرف نظر كرد .آنچه همواره بايد مورد توجه مربيان باشد ،استفاده از شيوههاي مناسب
براي آموزش و ارزشيابي است .دانشآموزي كه شيوههاي به دست آوردن اطالعات را آموختهاست،
با هدايت و راهنمايي به موقع و صحيح معلم ،خود به تحقيق و جستوجو ميپردازد ،و آنچه را به
دستآوردهاست ،تجزيه و تحليل ،و تركيب ميكند ،از يادگيري لذت ميبرد و ارزش آنچه را كه ياد
گرفتهاست ،بهخوبي ميداند .او آموختههايش را به سهولت و به سرعت فراموش نميكند .به عالوه،
امكان تشخيص جايگاه و زمان بهكار بردن آنها را نيز دارد و به احتمال زياد ميتواند آنچه را به
نظرش درستآمدهاست،به عمل درآورد .نگارنده در كتاب حاضر ،شيوههاي آموزش مطالب ديني را
بررسي كردهاست .مطالب كتاب در دو بخش تنظيم شدهاند :بخش اول شامل موضوعاتي از اين قبيل
است :رشد و تكامل درك ديني كودكان  7تا  12ساله؛ ويژگيهاي تفكر كودكان؛ شيوههاي آموزشي
داستانهاي ديني؛ شيوههاي آموزشي اعياد ديني؛ و ارزشيابي دروس ديني .در بخش دوم كتاب،
تجربيات همكاران همراه با سوابق علمي آنها آمدهاست.
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 .137جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :راهنماي پيشگيري
از سوء مصرف مواد در نوجوانان.تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد ،راهكارهاي پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر را براي نوجوانان
و بهخصوص اولياي آنها توضيح دهد تا هم والدين بتوانند عوامل تهديدكنندهي فرزندانشان را در برابر
اينگونه مواد كاهش دهند و هم فرزندان از خود در برابر گسترش اينگونه مواد محافظت كنند .اين
اصل مهم را هميشه در نظر داشته باشيم كه :عالج واقعه ،قبل از وقوع بايد كرد.

 .138جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :راهنماي تابآوري.تهران :دانژه24 ،1387 ،
ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /سازگاري /تابآوري /مشكالت زندگي
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،جنبههاي
گوناگون مهارت تابآوري را توضيح داده است .تابآوري از ضروريات زندگي است .افراد بسيار تابآور،
پس از يك ضربه ،در مدت زمان كوتاهي ميتوانند به شرايط اوليهي خود باز گردند و زندگي را از سر
بگيرند .ولي بعضي از افراد اينگونه نيستند و در برابر مشكالت ،بسيار زود تاب و توان خود را از دست
ميدهند .اين كتاب قصد دارد كه با ارائهي دستورالعملهايي ،تابآوري فرد را در برابر مشكالت محيط
و زندگي باال ببرد.

 80فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .139گروه دوستداران .نوجوانان و حفظ محيط زيست :راهنماي حفظ محيط زيست در
محلهاي كار .شهرزاد فتوحي تهران :شركت انتشارات فني ايران 120 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :حفظ محيط زيست /صرفهجويي /علوم اجتماعي /مهارتهاي زندگي
* چكيده :ما ميتوانيم با انجام كارهاي ساده در خانه ،مدرسه و محل كار ،به حفظ محيط زيست كمك
كنيم .در محلهاي كار ،صرفهجويي در مصرف كاغذ ،استفاده از المپهاي كم مصرف ،جلوگيري از
فرار انرژي ،استفاده از مواد قابل بازيافت ،نگهداري از گياهان ،استفاده از اجناس داراي بستهبندي كمتر،
جلوگيري از چكه كردن شيرها و هرز رفتن آب ،از روشهاي مؤثر به شمار ميروند .مخاطبان در اين
كتاب با جزئيات اين روشها و راهكارهاي ديگر آشنا ميشوند و ميآموزند ،با رعايت نكاتي هر چند بي
اهميت ،ميتوان سهم عمدهاي در حفظ محيط زيست داشت.

 .140مور ،پاتريك .راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان (نقشه آسان) .تهران :دانشپژوهان
جوان 152 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :راهنماي رصد /اجرام آسماني /صورتهاي فلكي /نجوم
* چكيده :با توجه به هجوم روزافزون قشر جوان بهسمت علم آسماني نجوم و ورود فناوريهاي
پيشرفتهي عكاسي ،ثبت تصاوير اجرام اعماق آسمان ،به يكي از محبوبترين رشتههاي مورد عالقهي
منجمان تبديل شده است .عالوه بر اينها ،برگزاري مسابقات شكار اجرام مسيه ،رقابت صوفي و
پروژههاي از اين دست ،لزوم استفاده از نقشههاي تفكيكي را بيشتر از پيش نمايان ميكنند .نگارنده در
كتاب حاضر نخست به بيان تاريخچههاي بعضي از صور فلكي ميپردازد .سپس  44صورت فلكي را
معرفي كرده و براي معرفي آنها مشخصات جرم مربوطه از جمله بعد ،ميل ،قدر ،ابعاد ،و نيز نام و نوع
هر يك را بيان داشته است .همچنين،عكس جرم و نقشهي تفكيكي دقيقتري ار جرم را نمايش داده
است .برخي از صورتهاي فلكي عبارتاند از :دلو؛ عقاب؛ جاثي؛ اسداصغر؛ سياهگوش؛ حجار؛ چوب
دستي؛ مثلث؛ دب اكبر...
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 .141جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :راهنماي قاطعيت ورزي.تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /روانشناسي شخصيت /قاطعيتورزي /دفاع از ارزشها
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت
قاطعيتورزي ،دستورالعملها و راهكارهاي قاطعيتورزي ،و ...را توضيح داده است .فرد با به دست
آوردن اين مهارت ميتواند قاطعانه از ارزشهاي خود دفاع كند .اين كتاب داراي دستورالعملهايي در
اين رابطه است و مخاطب با به دست آوردن اين مهارت قادر خواهد بود با نيازها و چالشهاي روزمرهي
خود برخورد كند.

 .142اكبري ،ابوالقاسم .راهنمايي سازگاري ،تحصيلي و شغلي .تهران :رشد و توسعه:
ساواالن 304 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :سازگاري /راهنمايي تحصيلي /راهنمايي شغلي /انتخاب رشته /كاريابي
* چكيده :راهنمايي سازگاري ،تحصيلي و شغلي به دانشآموزان و دانشجويان كمك ميكند تا كار و
رشتهي تحصيلي آيندهشان را با ضابطه و معيار علمي انتخاب كنند .همچنين ،ارائهي خدمات راهنمايي
به نوجوانان و جوانان باعث ميشود تا آنان براساس قضاوتهاي شخصي و به صورت تصادفي ،به
انتخاب رشتهي تحصيلي كه در نهايت به انتخاب شغل منجر ميشود ،اقدام نكنند ،بلكه با همفكري
مشاور ،مدير ،معلم ،اوليا و در نظر گرفتن عوامل متعدد شخصي و محيطي و با توجه به چشمانداز آيندهي
كشور ،رشتهي تحصيلي خود را انتخاب كند .نگارنده مطالب كتاب را در  14فصل تنظيم كرده است
كه عنوانهاي برخي از آنها عبارتاند از :تاريخچهي راهنمايي و مشاوره در آموزشوپرورش ايران؛
روشهاي مشاوره؛ راهنمايي به عنوان توزيع سازگاري؛ مشكالت تحصيلي دانشآموزان؛ راهنمايي و
مشاورهي شغلي؛ روشهاي كاريابي؛ و فنون و ابزارهاي مورد استفاده در راهنمايي و مشاوره.

 82فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .143آندرسكيو ،تيتو و ....رقابتهاي المپياد رياضي.محمد علي فريبرزي عراقي تهران :مدرسه،
 328 ،1387ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد رياضي /آزمون و تمرين /مسابقه
* چكيده :مطالعهي كتاب حاضر براي معلمان و دانشجويان سالهاي اول دانشگاه و دانشآموزان
دورهي دبيرستان مفيد خواهد بود .اين كتاب كه به حل مسائل پيشرفتهي دورههاي آموزشي ميپردازد،
مرجع و منبع مناسبي براي اشخاصي است كه عالقهمندند از عهدهي مسائل رياضي رقابتي برآيند .در
كتاب حاضر ،هر مجموعه از مسائل به تفكيك موضوع طبقهبندي شدهاند و در دو قسمت مجزا ،ابتدا
صورت مسائل و سپس راهحلهاي آنها به تفضيل آمدهاند .در هر بخش نويسندگان ،پيشزمينهها
و اطالعات مورد نياز ،اعم از تعاريف ،قضايا و روابط رياضي مربوط را تشريح كردهاند تا خواننده با
آمادگي بهتري راهحلهاي مسائل را بيابد و بررسي كند .همچنين در هر بخش ،نمونه مسائلي نيز براي
روشنشدن موضوع ،پس از ارائهي مطالب درسي مورد نياز ،حل شده و مورد بحث قرار گرفتهاند.

 .144خالقيان ،فضلاهلل .روزنهي آفتاب :مروري بر اعجاز قرآن كريم.تهران :مدرسه 88 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :قرآن /اعجاز /معجزه
* چكيده :كتاب حاضر مروري اجمالي بر وجوه متعدد اعجاز قرآن دارد و عمدهترين آنها را به اختصار
مطرح ساخته است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :معجزه چيست؟ معجزه و اثبات
پيامبري ،اعجاز قرآن كريم ،تبيين وجوه اعجاز قرآن ،آيات علمي قرآن و كيفيت تفسير آنها ،و قرآن
در آينهي نهجالبالغه
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 .145بابايي اربوسرا ،ايرج .روشهاي مطالعه و پژوهش براي يادگيري بهتر .....تهران :كتاب آوا:
نوين،دادستان 151 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :روش مطالعه /يادگيري /گزارشنويسي /مقاله نويسي
* چكيده :يكي از ضرورتهاي مهم براي رشد و توسعهي اجتماعي و حتي اقتصادي هر جامعه،
توسعهي فرهنگ مطالعه و كتابخواني و در نهايت داشتن جامعهاي اهل كتاب است .كتاب به منزلهي
گنجينهي عظيم دانش بشري -اعم از آثار جديد و آثار قديم -و به عنوان منبعي معتبر و قابل استفاده،
همواره مورد توجه قرار گرفتهاست .نگارنده در كتاب حاضر ،روشهاي مطالعه و پژوهش براي يادگيري
بهتر را مورد بررسي قرار دادهاست .بدين منظور مطالب كتاب را در چهار فصل به اين شرح تنظيم
كردهاست :مطالعهي روشهاي آن؛ شيوهي بهرهگيري از كتاب خانه و منابع آن؛ شيوهي گزارشنويسي
و تهيهي مقالهي علمي ،پژوهشي و مطبوعاتي؛ روشهاي تحقيق و جمعآوري اطالعات.

 .146خاكپاش ،حسين .رياضيات  :2سال دوم نظري (رياضي و فيزيك  -علوم تجربي)
يوحرفهاي .تهران :فاطمي 256 ،1388 ،ص
فن 
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /مسئله و تمرين /راهنماي آموزشي
* چكيده :در كتاب حاضر ،مفاهيم هر فصل از كتاب درسي استخراج و شرح هر يك از آنها به روش
حل مسئله بيان شده است .در انتخاب مسئلهها و ارائهي راهحل آنها ،دقت شده است كه آنها نكات
آموزشي الزم از براي درك ،توسعه و تعميق مفاهيم كتابهاي درسي در برداشته باشد .در پايان هر
فصل ،تعداد زيادي مسئله با عنوان «تمرين» براي كار مستقل دانشآموز آورده شده كه راهحل آنها
در بخش «پاسخ و راهنمايي و راهحل» در انتهاي كتاب آمده است.

 84فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .147اسالمي ،پريسا و . ...رياضيات تجربي هندسه  -1آمار و مدلسازي  2و  3و پيشدانشگاهي
 1و  2با پاسخنامهي كامال تشريحي ويژهي رشتهي تجربي .تهران :ايران باستان 400 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضي /آمار/مدلسازي /آزمون /پاسخنامهي تشريحي /مشتق /مقاطع مخروطي/
آناليز تركيبي
* چكيده :اين كتاب در  22فصل و با هدف پوشش كامل مطلب كتابهاي درسي هندسهي ،1
رياضي 2و،3آمار و مدلسازي و رياضي عمومي 1و 2تنظيم شده و هر فصل آن شامل تستهاي
تأليفي و كنكور به همراه پاسخنامهي تشريحي آنهاست .آناليز تركيبي،دستگاه مختصات،قدرمطلق و
جزءصحيح ،مقاطع مخروطي ،مشتق ،كاربرد مشتق عنوانهاي برخي از مباحث كتاب هستند.

 .148مك گاوان ،كيت .نوجوانان و حفظ محيط زيست :زبالههاي خطرناك.ترانه طاهري تهران:
شركت انتشارات فني ايران 88 ،1387 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :محيط زيست /زبالههاي خطرناك /دفع زبالهها /سالمت انسان
* چكيده :دفع زبالههاي خطرناك يكي از مسائل جدي زيست محيطي است .زبالههاي خطرناك
شامل زبالههاي شيميايي،مواد سمي ،فلزات سنگين ،زبالههاي پرتوزا و ديگر زبالههايي است كه اگر
به درستي و با احتياط ويژهاي دفع نشوند،آثار نامطلوبي بر سالمت انسان و محيط زيست به جا
خواهند گذاشت .نگارنده در كتاب حاضر به اهميت پاكسازي مكانهاي دفع زبالهها ميپردازد و
رويكرد مقامات دولتي ،مردم و صنايع را در رويارويي با اين مسئله بيان ميكند .سرانجام نيز به
تحليلراهحلهاي موجود ميپردازد.
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 .149صدقي ،مسعود .زبان انگليسي ( .)1تهران :بين المللي گاج 180 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان /پرسش و پاسخ /آزمون /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر با هدف تفهيم مفاهيم و نكات دستور زبان نگارش يافتهاست .و نمونه سؤاالت
جامع امتحاني را نيز ارائهميدهد .كتاب شامل نه درس است كه در هر درس آن ،نخست واژگان مهم
موجود در بافت متن و معاني آنها آمده و سپس مطالب مختصري دربارهي دستور زبان هر درس ،به
همراه مثالها و نكاتگويا بيان شدهاست .در پايان هر درس نيز دو آزمون همراه با پاسخنامهي تشريحي
در نظر گرفتهشدهاست .هر آزمون نيز متشكل از تستها ،امال ،واژگان ،ساختار دستور زبان ،نقشهاي
زبان ،تلفظ و درك مطلب است .در پايان كتاب ،آزمونهاي نوبتاول و دوم همراه با پاسخآنها آورده
شده است.

 .150ميرتهامي،سعيد .زبان انگليسي (( )1سال اول متوسطه)منطبق بر آخرين تغييرات كتاب
درسي .تهران :ايران باستان 204 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /خودآزمون /پاسخنامهي تشريحي/
كتاب كار
* چكيده :كتاب حاضر شامل نه درس است كه در ابتداي هر درس ،مطالب و مفاهيم كتاب درسي براي
مخاطبان بيان شدهاست .سپس تمامي تمرينات و مسائل كتاب درسي بهطور كامل پاسخ دادهشدهاند.
در ادامه ،تعدادي سؤال تحت عنوان «كتاب كار» براي استفاده در كالس و منزل ارائه شده و در پايان
هر فصل نيز آزمون تشريحي گنجانده شدهاست .همچنين ،منتخبي از تستهاي تأليفي تحت عنوان
« »Test your selfيا «خود آزمون» آمده است .در پايان كتاب نيز چند نمونه سؤال امتحاني براي
كار در منزل ارائه شدهاست تا دانشآموزان با آمادگي بيشتري در جلسات امتحاني شركت كنند.
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 .151بلند ،حسن .زبان انگليسي ()1سال اول دبيرستان .تهران :بين المللي گاج 248 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون /پاسخنامهي تشريحي /پرسش و پاسخ /دستور
زبان /سؤاالت هماهنگي
* چكيده :كتاب حاضر شامل نه درس است .در هر درس ،نخست پس از ترجمهي مطالب درسي،در
بخش فهرست واژگان ،تمامي لغات جديد و پايهي درس به همراه تلفظ ،معاني ،مترادف و متضاد آنها
بر اساس حروف الفبا طبقهبندي شدهاست .در ادامه ،دستور زبان هر درس را با ذكر نكات مهم توضيح
داده و تمرينات مربوط به آن درس را تشريح كردهاست .سپس يك آزمون استاندارد منطبق با نمونه
سؤاالت هماهنگ كشوري ارائه كرده و در پايان نيز ،تستهاي سراسري و آزاد در قالب يك آزمون
تستي ارائه شدهاست .به تمامي سؤالهاي هر درس نيز به صورت تشريحي پاسخ داده شدهاست.

 .152بابالو ،داود .زبان انگليسي ( .)2تهران :بين المللي گاج 152 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /سؤاالت امتحانات نيمسال و پايان سال /دستور زبان/
پرسش و پاسخ /آزمون تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهاي از سؤاالت طبقهبندي شدهي درس به درس و منطبق با امتحانات
نهايي و نيمسال پايهي دوم دبيرستان و شامل قسمتهاي زير است • :واژگان :كه به صورت كامل از
هر درس كتاب درسي آورده شدهاند • .توضيح دستور زبان :كه همان درسنامه است و در آن ،دستور
زبان و نكات مهم درس با توضيح آورده شدهاند و دانشآموزان را در زمينهي يادگيري دستور زبان درس
بسيار ياري ميكند • .آزمون تشريحي :كه دو آزمون تشريحي از هر درس بر اساس نمونه سؤاالت
امتحانات نيمسال و نهايي ،همراه با پاسخنامهي تشريحي آنها را شامل ميشود • .سؤاالت تستي :از
هر درس  18سؤال تستي ( 5تست گرامر و  13تست لغت)آورده شدهاست • .نمونه آزمونهاي نيمسال
(بعد از درس چهار)و پايان سال (انتهاي كتاب) :كه همراه با پاسخنامهي تشريحي آنها است.
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 .153مير تهامي ،سعيد .زبان انگليسي (()2سال دوم متوسطه)(منطبق بر آخرين تغييرات كتاب
درسي) .تهران :ايران باستان 204 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /آزمون /خودآزمايي /تستهاي كنكور
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر در ابتداي هر فصل ،مطالب و مفاهيم كتاب درسي را بيان كردهو
سپس تمامي تمرينات كتاب درسي را بهطور كامل پاسخ گفتهاست .در ادامه،براي يادگيري بهتر مطالب
توسط مخاطبان ،منبعي از نمونه سؤاالت مشابه كتاب درسي را آوردهاست .در پايان هر فصل نيز ،يك
آزمون تشريحي براي خودآزمايي ،و تستهايي متناسب با همان فصل مشتمل بر تستهاي كنكور
سالهاي گذشته و تستهاي تأليفي ،همراه با پاسخنامه ،آورده شدهاند.

 .154بلند ،حسن .زبان انگليسي ()2سال دوم دبيرستان .تهران :بين المللي گاج 216 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /سؤاالت هماهنگ استاني /دستور زبان/
مترادف و متضاد
* چكيده :مجموعهي حاضر شامل هفت درس و هر درس داراي شش بخش است .بخش اول
شامل ترجمهي ساده و روان درس و سؤالهاي درك مطلب كتاب درسي است .در بخش دوم با عنوان
«فهرست واژگان» ،تمامي لغات جديد و پايهي درس به همراه تلفظ ،معاني،مترادف و متضاد آنها
بر اساس حروف الفبا طبقهبندي شدهاند .در بخش سوم نيز دستور زبان هر درس با ذكر نكات مهم
و مثالهاي متنوع توضيح داده شدهاست .تمرينهاي كتاب درسي با ذكر نكات مهم و توضيحات در
بخش چهارم تشريح شدهاست .در بخش پنجم براي هر درس يك آزمون استاندارد منطبق با نمونه
سؤاالت هماهنگ استاني ارائه شدهاست .بخش ششم نيز شامل تستهاي سراسري و آزاد است .به
عالوه ،به سؤالهاي هر درس به صورت كام ً
ال تشريحي با ذكر نكات مهم پاسخ داده شدهاست.
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 .155ميرتهامي ،سعيد .زبان انگليسي ()3سال دوم متوسطه( .منطبق بر آخرين تغييرات كتاب
درسي) .تهران :ايران باستان 212 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /امتحانات نهايي /پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر ،مطابق با سرفصلهاي كتاب درسي زبان انگليسي  3تدوين شدهاست و
منبعي براي حل مسائل و تمرينهاي كتاب درسي و نيز مكملي براي مطالب آن به شمار ميرود .اين
كتاب ضمن در برداشتن همهي مطالب كتاب درسي ،حاوي نكات مهم و كليدي نيز هست .همچنين
حاوي تعدادي آزمون ،سؤاالت متنوع و پرسشهايي از امتحانات نهايي همراه با پاسخآنهاست.

 .156صابريان پورمقدم ،فرشته .زبان فارسي ( )3عمومي .تهران :بين المللي گاج144 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /زبان فارسي /آزمون /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :مجموعهي حاضر دربرگيرندهي تمام مطالب درسي،سؤاالت متن،فعاليتها و خودآزمايي
هاست .نگارنده حدود  40دوره سؤاالت امتحاني عمومي و اختصاصي را بررسي و مطابق محتواي هر
درس طبقهبندي كرده است .همچنين،به حدود هزار سؤال امتحاني و تأليف به صورت تشريحي پاسخ
گفته است.
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 .157قاسم پور مقدم ،حسين و ....زبان فارسي  :2سال دوم متوسطه .تهران :مبناي خرد :نقش
سيمرغ 368 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي /آزمون /پرسش و پاسخ /زبانشناسي /دستور زبان
* چكيده :كتاب حاضر شامل  28درس است .نگارنده نخست مفاهيم هر درس را توضيح داده و
سپس مفاهيمي از بخش دستور زبان ،زبانشناسي و همچنين نگارش را كه يادگيري و درك آنها
كمي مشكل است ،بيشتر مورد بحث قرار گرفتهاست .در پايان هر درس پرسشهاي دانشي و فردانشي
به منظور تثبيت يادگيري ،و در پايان هر هفت درس كتاب ،دو آزمون با بارمبندي ارائه شدهاند .در پايان
كتاب نيز نه آزمون از كل كتاب آمدهاست .پاسخهمهي پرسشها در آخر كتاب گنجانده شدهاست.

 .158براري جير ندهي ،عباس .زبان فارسي ( 3همه رشتهها) .تهران :خيلي سبز284 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زبان فارسي /امال /دستورزبان /تاريخ ادبيات /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي تستهاي زبان فارسي به صورت درس به درس و موضوعي
است و موضوعها عبارتاند از :واج؛ تكواژه؛ هستهاي؛ امال؛ فاصله و نيم فاصله؛ چندجزئيها؛وابستههاي
پسين و پيشين؛ وابستههاي وابسته؛ ساختمان واژه؛ فرايندهاي واجي؛ كلمات دخيل؛ تاريخ ادبيات؛ نقش
كلمات؛ دستور تاريخي .در پايان كتاب نيز پاسخنامهي تشريحي آورده شده است.
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 .159قاسم پور مقدم ،حسين و ....زبان فارسي  :3سال سوم متوسطه (رياضي و تجربي) .تهران:
مبناي خرد :نقش سيمرغ 240 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي /پرسش دانشي /پرسشو پاسخ /پرسش فرا دانشي
* چكيده :در كتاب حاضر ،مفاهيم هر بخش از كتاب درسي توضيح داده شدهاست و مفاهيمي از
بخشهاي دستور زبان ،زبانشناسي و همچنين نگارش كه يادگيري و درك آنها براي دانشآموزان
مشكل به نظر ميرسد ،بيشتر مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .در پايان هر درس پرسشهاي دانشي
و فرادانشي به منظور تثبيت يادگيري ارائه شدهاند .در پايان هر شش درس كتاب ،دو آزمون يا نمونهي
امتحاني با بارمبندي و همچنين چهار آزمون نوبت اول براي آشنايي دانشآموزان آورده شدهاست .در
بخش پاياني نيز نه آزمون از كل كتاب مشاهده ميشود .پاس خ تمام پرسشها در پايان كتاب گنجانده
شدهاست.

 .160الوندي ،عزت اهلل .چهرههاي درخشان :زرينكوب .تهران :مدرسه 184 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :زندگينامه /شخصيت ادبي /زرينكوب
* چكيده :دكتر عبدالحسين زرينكوب ،شخصيتي است كه حوزهي فعاليتهاي پژوهشي او عالوه
ي ِ كوچك
بر ادبيات ،تاريخ ،فلسفه و علوم انساني ديگر را نيز شامل ميشود .پيرمردي كه در كتابخان ه 
خود ،آثاري بزرگ را پديد آورد .تجربهي او عالوه بر خوب ديدن جهان ،سفر به سرزمينهايي است كه
هر يك داراي فرهنگ ،مردم و گونههاي متفاوت انديشهاند .حسي كه زرينكوب به مطالعه دارد ،شايد
از حس سفر و ديدن نقش برجستههاي آدمهاي پيش از ما بر ديوار تاريخ ،قويتر باشد .نوجوانان در اين
كتاب به شيوهي داستاني با زندگي ،خانواده ،فعاليتهاي ادبي ،آثار ،دوستان ،سفرها و ...دكتر زرينكوب
( )1301-1378آشنا ميشوند .در پايان كتاب توضيح اعالم و منابع درج شده است.
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 .161الماسي ،مهدي .شاهكار موضوعي شعر فارسي :زمستان.تهران :مدرسه 80 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زمستان /شعر فارسي /سبك شعر /نگاه به طبيعت
* چكيده« :زمستان» در شعر شاعران ما جلوههاي متفاوتي دارد .اين رنگارنگي و تنوع در ارائهي
چهرهاي از زمستان در شعر فارسي ،گاه به سبك شعر شاعران در دورههاي متفاوت تاريخي برميگردد و
گاه به نحوهي نگاه شاعر به طبيعت و عوامل تأثيرگذار پيرامون وي .مجموعهي حاضر شامل شعرهايي
با موضوع زمستان است .پارهاي از عنوانهاي اين سرودهها عبارتاند از :زمستان آمد ،گلبرگ سپيد،
سپه برف ،سرما ،زمستان فقرا ،لشكر آبان ،برف و بوستان.

 .162ناردو ،دان .زنان يونان باستان .ليال رضايي تهران :ققنوس 127 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :زنان يونان باستان /تاريخ جهان /دوران كالسيك /عصر هلني /اسطوره
* چكيده :دربارهي زندگي زنان يونان باستان اسناد عيني و مستقيم بس اندك است .در حقيقت،تصاوير
روشن و كامل دربارهي اموري چون عشق و آرزو و رؤياهاي آنان ،قرنها پيش در البهالي غبارهاي
زمان از ميان رفته است .بسياري از همين شواهد اندك نيز مربوط به عصر آتن و نيز دوران كالسيك و
عصر هلني ،يعني از پنج قرن پيش از ميالد به اين سوي ،باقي مانده است .دربارهي جنبههاي اجتماعي
و يا تاريخي دورههاي برنز ،تاريكي و باستان آگاهيهاي اندك وجود دارد و اطالعات موجود با زحمت
بسيار ،از راه شواهد باستان شناختي و آثار ادبي دوران اوليه و شخصيتها و داستانهاي اساطير يوناني،
بهدست آمده است .نگارنده مطالب كتاب حاضر را در شش بخش با اين عنوانها تنظيم كرده است:
زنان در جوامع اوليه يونان؛ زندگي داخلي زنان يونان در عصر كالسيك؛ نقشها و فعاليتهاي اجتماعي
زنان يونان باستان؛ زنان يوناني در اسطوره؛ نمايشنامه و فلسفه؛ زندگي زنان يوناني در دورهي هلني.
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 .163شيرازي ،رضا .زندگينامه مشاهير جهان (جلد :)2علماي جهان اسالم .تهران:پيام كتاب،
 376 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :علماي اسالم /زندگينامهي مشاهير جهان /ابن شهرآشوب /شيخ مفيد/مالصدرا/
شيخ حر عاملي /شهيد بهشتي /شهيد نواب صفوي
* چكيده :نگارندهي اين جلد از كتاب زندگينامهي مشاهير جهان ،به شرح زندگي برخي از علماي
جهان اسالم پرداخته است كه از جملهي آنها مي توان به :ابن شهرآشوب ،شهيد بهشتي ،شيخ حر
عاملي ،شيخ مفيد ،ميرزا جواد آقاملكي،مالصدرا ،شهيد نواب صفوي و شيخ فضلاهلل نوري اشاره كرد.

 .164شيرازي ،رضا .زندگينامه مشاهير جهان (جلد :)3هنرمندان و سياستمداران .تهران :پيام
كتاب4 - 168 ،1388 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :هنرمندان /سياستمداران /زندگينامهي مشاهير /كمالالملك /ناصرالدينشاه/
گاندي /باقرخان /بزرگمهر
* چكيده :نگارنده اين جلد از كتاب زندگينامهي مشاهير جهان ،به شرح زندگي هنرمندان و
سياستمداران مشهور جهان پرداخته است كه از جملهي آنها ميتوان به استالين ،باقرخان ،بزرگمهر،
ناصرالدينشاه ،يعقوب ليث ،مهاتما گاندي ،والت ديزني ،پيكاسو و كمالالملك اشاره كرد.
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 .165شيرازي ،رضا .زندگينامه مشاهير جهان (جلد :)4شاعران و نويسندگان .تهران:
پيام كتاب4 ،1388 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :زندگينامه شاعران و نويسندگان /آلنپو /ابوالمعالي /ميبدي /سعدي /صائب
تبريزي /ديكنز /ژولورن
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر به معرفي شاعران و نويسندگان مشهور جهان پرداخته است كه
برخي از آنها عبارتاند از :ابوالمعالي ،چارلز ديكنز ،ميبدي ،ژولورن ،سعدي ،صائب تبريزي و هومر.

 .166نصري ،ابوذر .زيست و آزمايشگاه .2تهران :خيلي سبز 376 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :راهنماي آموزشي /امال /فارسي /جدول ارزشيابي
* چكيده :كتاب حاضر شامل  10فصل با اين عنوانهاست :ايمني بدن؛ دستگاه عصبي؛ حواس؛
هورمونها و دستگاه درون ريز؛ مادهي ژنتيك؛ كروموزومها و ميتوز؛ ميموز و توليد مثل جنسي؛ توليد
مثل گياهان؛ رشد و نمو در گياهان؛ توليد مثل و رشد و نمو جانوران .نگارنده در هر فصل ،نخست براي
تسلط و يادگيري هر چه بيشتر دانشآموز،تستهايي را عين متن كتاب و به صورت خط به خط طرح
كرده است .سپس به بيان تستهاي مفهومي و تركيبي پرداخته و در ادامه همهي تستهاي كنكور را
كه با مطالب كتاب جديد همخواني داشته باشند،آورده است .در پايان هر فصل نيز پاسخ تشريحي آنها
را بيان كرده است .در بخش ضميمه،سؤاالت كنكورهاي اخير ژنتيك هندسي همراه با پاسخنامهي
آنها مطرح شده است.
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 .167نصري ،ابوذر .زيستشناسي پيشدانشگاهي .1تهران :خيلي سبز 392 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي پيش دانشگاهي /سؤاالت تركيبي /سؤاالت مفهومي /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر پنج فصل دارد و نگارنده در هر فصل،سؤاالتي را به صورت خط به خط از متن
درس و به صورت مفهومي و تركيبي مطرح كرده است و پاسخ آنها نيز به صورت كليدي و تشريحي
در پايان هر فصل آمده است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :پروتئين سازي؛ تكنولوژي زيستي؛
پيدايش و گسترش زندگي؛ تغيير گونههاي جمعيت؛ ژنتيك جمعيت.

 .168نصري ،ابوذر .زيستشناسي پيشدانشگاهي .2تهران :خيلي سبز 368 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي/تست مفهومي /پاسخ نامهي تشريحي/رفتار شناسي
* چكيده :نگارندهي اين كتاب ،نخست براي يادگرفتن و به خاطر سپردن بهتر مطالب توسط
دانشآموزان ،تستهايي را مطابق با متن كتاب و به صورت خط به خط مطرح كرده است .سپس
تستهاي مفهومي و تركيبي را بيان كرده است .پاسخكليدي و تشريح تستها در پايان هر درس
گنجانده است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :پويايي جمعيتها؛ رفتارشناسي؛ شارش
انرژي،ويروسها و باكتريها؛آغازيان و قارچها.
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 .169الوندي ،حسين و .....زيستشناسي و آزمايشگاه ()1سال دوم متوسطه رشته تجربي.
تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ 222 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيستشناسي /آزمايشگاه /پرسش و پاسخ /آزمون نهايي
* چكيده :نگارنده در اين كتاب سعي كردهاست ،ضمن ارائهي توضيحات و شرح مفاهيم اساسي ،با
استفاده از پرسشهاي گوناگون كه به صورت دو گزينهاي ،درست يا نادرست ،كامل كردني و مفهومي
طراحي شدهاند ،درك مطالب را براي خواننده آسان كند .در پايان هر فصل آزمون نهايي آن فصل
گنجانده شدهاست .در پايان كتاب نيز آزموني به منظور آشنايي دانشآموزان با نمونه سؤاالت امتحاني
نوبت اول آمده است .پاسخ تمامي سؤاالت در پايان كتاب گنجانده است.

 .170نصيري ،ابوذر .زيستشناسي و آزمايشگاه .1تهران :خيلي سبز 464 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي /آزمايشگاه /سلول /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :اين كتاب در هشت درس با عنوانهاي مولكولهاي زيستي ،سفري به درون سلول،
سازمانبندي سلولها ،تغذيه و گوارش ،تبادل گازها ،گردش مواد ،تنظيم محيط داخلي،دفع مواد زايد
و حركت نگارش يافته است .در هر درس سؤاالتي به صورت خط به خط از متن درس و به صورت
مفهومي و تركيبي آورده شدهاند .در پايان هر درس نيز پاسخنامههاي كليدي و تشريحي آنها گنجانده
شدهاند.

 96فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .171الوندي ،حسين .زيستشناسي و آزمايشگاه  2سال دوم متوسطه (رشته علوم تجربي).
تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ 311 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي:
* چكيده :كتاب حاضر در  11فصل با اين عنوانها نگارش يافتهاست :ايمني بدن؛ دستگاه عصبي؛
حواس؛ هورمونها و دستگاه درون ريز؛ مادهي ژنتيك؛ كروموزومها و ميتوز؛ ميوز و توليدمثل جنسي؛
ژنتيك و خاستگاه آن؛ توليدمثل گياهان؛ رشد و نمو در گياهان؛ توليد مثل و رشد و نمو جانوران .نگارنده
در هر فصل نخست مفاهيم مربوط به آن را توضيح داده و سپس سؤاالت متفاوتي را به صورت
«پرسشهاي دو گزينهاي»« ،درست و نادرست»« ،كامل كردن جملههاي ناقص»« ،پرسشهاي
تشريحي» و «آزمونهاي نهايي  1385تا  »1387ارائه كرده است .در انتهاي كتاب نيز جواب سؤاالت
كتاب آورده شده است.

 .172الوندي ،حسين .زيستشناسي و آزمايشگاه  2سال سوم متوسطه (رشته علوم تجربي).
تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ 312 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيستشناسي /علومتجربي /آزمون /پرسش و پاسخ /ژنتيك /توليدمثل /ايمني
بدن
* چكيده :كتاب حاضر در  11فصل با اين عنوانها نگارش يافتهاست :ايمني بدن؛ دستگاه عصبي؛
حواس؛ هورمونها و دستگاه درون ريز؛ مادهي ژنتيك؛ كروموزومها و ميتوز؛ ميوز و توليدمثل جنسي؛
ژنتيك و خاستگاه آن؛ توليدمثل گياهان؛ رشد و نمو در گياهان؛ توليد مثل و رشد و نمو جانوران .نگارنده
در هر فصل نخست مفاهيم مربوط به آن را توضيح داده و سپس سؤاالت متفاوتي را به صورت
«پرسشهاي دو گزينهاي»« ،درست و نادرست»« ،كامل كردن جملههاي ناقص»« ،پرسشهاي
تشريحي» و «آزمونهاي نهايي  1385تا  »1387ارائه كردهاست .در انتهاي كتاب نيز جواب سؤاالت
را ارائه دادهاست.
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 .173اميني پويا ،،حسين .زيستن چرا؟ زيستن چگونه؟ .تهران :ذكر 112 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :راه و رسم زندگي /پرسشهاي بنيادينبشر /ستيز هستي و نيستي
* چكيده :يكي از بنياديترين پرسشهاي بشر از خود ،چيستي و چرايي زندگي است؛ يعني هدف
زندگي و فلسفه آن ،همان پرسشي كه آدمي از ابتداي انديشيدن به خود و سرانجامش ،به آن فكر
ميكردهاست؛ پرسشي كه شايد بيشترين تمام توجه انسان را در طول حيات مادي و معنوياش به خود
معطوف كردهاست .اما در اين ميان ،بيگمان جوانان كه ذهن بازتر و آزادتري دارند ،بيش از هر قشري
به اين پرسش فكر ميكنند و به دنبال پاسخ آن ميگردند .پاسخهايي كه آنها مييابند و به آن معتقد
ميشوند ،رنگي است كه به تمام زندگي خودميزنند .نگارنده دركتاب حاضر سعي كردهاست ،مطالب
عقلي و فلسفي را با كمك گرفتن از مثالهاي گوناگون ،به شكلي ساده عرضه كند .عنوانهاي برخي
از مطالب كتاب عبارتاند از :خدا و تنهايي؛ ستيز هستي و نيستي؛ چيستي دنيا؛ موهبت درد؛ راز و رمز
تفاوتها؛ غريزهي حيواني يا آرماني انساني؛ مقصد نهايي و قصر هستي.

 .174جبل عاملي ،مهين .ساختار اتم و پيوندهاي شيميايي .تهران :فاطمي 204 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :اتم /پيوند شيميايي /المپياد شيمي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهار فصل با اين عنوانهاست :ساختار اتم؛ جدول تناوبي عنصرها؛
تركيبهاي يوني؛ تركيبهاي كوواالنسي .هر فصل تعدادي مثال حل شده و تعدادي تمرين نيز براي
سنجش ميزان فراگيري مطالب كتاب دارد .در پايان هر فصل،متناسب با محتواي فصل ،تعدادي سؤال
از جمله نمونههايي از سؤاالت مراحل گوناگون آزمونهاي المپياد شيمي كشور آمده است .پاسخ اين
سؤاالت و حل تشريحي گزيدهاي از آنها در پايان كتاب آورده شده است.
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 .175لطف اله ،داود .شاهكار موضوعي شعر فارسي :سكوت و سخن.تهران :مدرسه90 ،1387 ،
ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :سكوت /شعر فارسي /سخنوري /فضيلتسخن
* چكيده :سخن زيباست و سخنور زيبايي آفرين .يكي از ويژگيهاي سخن خوب ،هدايتگري آن
است تا ذهنهاي شبزده را به روشنايي روز ببرد و دلهاي خفته را از خواب زمستاني غفلت بيدار كند.
ادبيات فارسي ،از ديرباز به سخن و سخنوري توجه داشته و شاعران از ديدگاههاي متفاوت به آنها
نگريستهاند .گاه چون ناصحان و معلمان اخالق ،انسان را مخاطب قرار داده و او را به واال سخن گفتن
دعوت كردهاند ،و گاه اصول اخالقي را گوشزد ساختهاند .در اين مجموعه سعي بر آن بوده است كه
بهترين شعرها در زمينهي «سخن» جمعآوري شود .پارهاي از عنوانهاي اين سرودهها عبارتاند از:
سود و سخن ،ستايش سخن و حكمت و اندرز ،گفتار در فضيلت سخن و ستايش خاقان سخن.

 .176جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :سوء مصرف مواد
و ايدز.تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :ايدز /اعتياد /پيشگيري /آگاهي /مواد مخدر /ايمني بدن
* چكيده :كتاب حاضر بهصورتي شفاف و روان براي مخاطب توضيح ميدهد :ايدز چيست؟ سيستم
ايمني بدن چگونه است؟ و چه مدت طول ميكشد تا  HIVبه ايدز تبديل شود؟ ايدز از چه راههايي
قابل انتقال است؟ عالئم بيماري ايدز چگونه ظاهر ميشود؟ و ....سوءمصرف مواد مخدر يكي از
مهمترين عوامل ابتال و انتشار بيماري ايدز در كشور است .اين كتاب سعي دارد كه تا حد امكان ،سطح
آگاهي قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.
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 .177ساكي ،رضا .سواد پژوهشي معلم (راهنمايي براي ژرفانديشي دربارهي ياددهي -يادگيري).
تهران :دانشآفرين 260 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :آموزش و پرورش /پژوهش معلمان
* چكيده :بر اساس مطالعات موجود ،مدارس براي اجراي كاركردهاي خود و نيل به اثر بخشي بايد
فعاليتهاي فراواني را طراحي و به مرحلهي اجرا درآورند .اين مجموعه عمليات صرف ًا زماني به نتيجهي
موردنظر خواهد رسيد كه هوشمندانه و برمحور دانايي و آگاهي سازمان يابد .پژوهش در اين ميان
مهمترين عامل براي نيل به اين دانايي و آگاهي در درون مدرسه به شمار ميآيد .به عبارت ديگر،
فصل مشترك و بستر فعاليتهاي مدارس براي نيل به اثربخشي را پژوهش تشكيل ميدهد .عوامل
و دستاندركاران مدرسه ،چه خود به انجام پژوهش اقدام كنند ،چه از دستاوردهاي پژوهشي ديگران
بهره بگيرند،الزم است به پژوهش و استفاده از يافتههاي آن براي ادارهي مؤثر مدرسه و كالس درس
عالقهمند باشند .نگارنده در كتاب حاضر ميكوشد به بيان و تحليل ابعاد و سطوح پژوهش درآموزش
و پرورش بپردازد .بدين منظور مطالب كتاب را در هشت فصل تنظيم كردهاست .عنوانهاي برخي از
مطالب كتاب عبارتاند :پژوهش به عنوان يك كاركرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه
و پژوهش؛ پژوهش و حرفهي معلمي؛ روشهاي پژوهشي معلم محور.

 .178حيدري،محمد حسن و ......سؤالهاي پرتكرار امتحاني دوساالنه هندسه ()1شامل:
 258سؤال با پاسخ تشريحي (در صفحات زوج)و .....تهران :كانون فرهنگي آموزش 120 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /1قضيهي فيثاغورس/تشابه/شكل فضايي/پاسخ تشريحي /پاسخ كوتاه
* چكيده :كتاب حاضر به منظور تسهيل يادگيري مفاهيم كتاب درسي هندسه  1تدوين شده و شامل
 258سؤال داراي پاسخ تشريحي و  258سؤال داراي پاسخ كوتاه است .اين سؤاالت مربوطه به دو
سال اخير هستند و از سراسر كشور انتخاب شدهاند .چيدمان آنها نيز به ترتيب فصلهاي كتاب است.
در پايان كتاب،سؤاالت مجموعهاي ميانسال و پايانسال همراه پاسخنامه گنجانده شده است .مطالب
كتاب در چهار فصل به اين شرح زير تنظيم شدها ند :هندسه و استدالل؛ مساحت و قضيهي فيثاغورس؛
تشابه؛ شكلهاي فضايي.
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 .179حيدري ملك كيان ،فريدون .فرزانگان :سيد رضي .تهران :مدرسه 104 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :نهجالبالغه /سيدرضي /سخنان حضرت علي (ع)
* چكيده :ثمرهي كوششهاي علمي و ادبي سيد رضي نتيجهي بزرگتري هم داشت :اينك كه كار
تدوين نهجالبالغه به پايان رسيده بود ،نزديك به  20سال از زماني ميگذشت كه جمعي از دوستانش
در دورهي جواني ،از وي خواسته بودند تا كتابي تأليف كند؛ حاوي سخنان برگزيدهي امير مؤمنان
حضرت علي (ع)؛ كتابي كه فكر ميكرد تأليف آن بهرهي معنوي عظيمي در بر دارد و جاويد خواهد
ماند .نوجوانان در اين كتاب به شكل داستاني با زندگي ،تالشها و مجموعه آثار محمدبن حسين
شريفالرضي ( 359-406هـ.ق) ،گردآورندهي «نهجالبالغه» آشنا ميشوند .در كتاب ،گزيدههايي از
نهجالبالغه درج و نظر ديگر بزرگان ديني دربارهي اين شخصيت بزرگ بيان شده است.

 .180نصر اللهي ،منيژه .تاريخ بخوانيم :شاپور دوم .تهران :مدرسه 78 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ /ساسانيان /داستانهاي تاريخي
* چكيده :هرمزشاه در بستر جان داد و به اين ترتيب ،هشتمين پادشاه سلسلهي ساساني از دنيا رفت.
پس از مرگ او ،بزرگان كشور نظير فرماندهان سپاه ،رؤساي آتشكدهها ،و زنان و مردان خانوادهي
شاهي ،هر يك به نوعي در كارها دخالت ميكردند .اين دخالتها باعث نوعي بينظمي و آشفتگي در
كشور شد ...همه با شنيدن خبر بهدنيا آمدن پسر شاه شادمان شدند .آنان از اين كه ميديدند تاج و تخت
بيوارث نمانده است ،شادي ميكردند .نام نوزاد را شاپور گذاشتند و تاج را بر سر گهوارهي او قرار دادند.
به اين ترتيب ،نوزاد را به عنوان شاه مملكت انتخاب كردند .نوجوانان در اين كتاب به زبان داستاني با
زندگي شاپور ساساني دوم ـ شاه ايران ـ و وضعيت ايران در اين دورهي تاريخي ،كشورداري و مبارزات
وي با اعراب ،هونها و روميها آشنا ميشوند.
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 .181شهبازي ،اصغر .شناخت زبان فارسي در سه سطح آوايي ،دستوري و معنايي.
تهران :سامان دانش 248 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زبان فارسي /آواشناسي /دستور زبان /زبانشناسي
* چكيده :توانايي تكلم يكي از شگفتانگيزترين استعدادهاي بشر است و تنها اوست كه از قدرت
نطق و بيان برخوردار است .بشر ميتواند به كمك زبان با ديگران ارتباط دو سويه برقرار كند .اين
استعداد شگرف و خداداي همواره مورد اعجاب و شگفتي بوده و زيربناي علم و تفكر شناخته شدهاست.
نظر به چنين اهميت و ارزشي است كه از ديرباز عدهاي از پژوهشگران و محققان مطالعات خود را روي
زيان متمركز كردهو توانستهاند در زمينهي آواشناسي ،دستور ،معاني و واژگان زبان به اطالعات ارزن دهاي
دست پيدا كنند و علم زبانشناسي را به وجود آورند .نگارنده در كتاب حاضر بر اساس علم زبانشناسي،
زبان فارسي را در سه سطح آوايي ،دستوري و معنايي مورد مطالعه قرار دادهاست .عنوانهاي برخي از
مطالب كتاب عبارتنداز :ويژگيهاي زبان انسان؛ محل توليد و نحوهي توليد واجها؛ ويژگيهاي اسم؛
ساختمان فعل؛ حاالت صفت؛ انواع واژهها؛ روابط دروني معنايي.

 .182رهنما ،شاهين .چلچراغ :شهيد مهدي عراقي .تهران :مدرسه 110 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :جمعيت مؤتلفهي اسالمي /زندگي /حاج مهدي عراقي
* چكيده :حاج مهدي كه در اتاق نشسته بود ،چشمهايش را بسته بود و داشت خاطرات گذشته را
مرور ميكرد .او در سن  15سالگي با جمعيت «فدائيان اسالم» آشنا شد و در سن  16سالگي نواب
صفوي را شناخت .در همان سالها هم وارد مبارزات سياسي شد و به جمعيت فدائيان اسالم پيوست.
يك روز حاج مهدي تصميم گرفت به ديدن حاج آقا خميني در قم برود تا او را ببيند .حرف زدن ،نشستن
و حتي نگاه كردن روحاهلل خميني ،حاج مهدي را ياد نواب صفوي ميانداخت .در اين كتاب زندگي و
فعاليتهاي سياسي ـ فرهنگي شهيد مهدي عراقي ()1358-1309به صورت داستاني براي نوجوانان
روايت ميشود .در پايان كتاب ،نظر ديگران دربارهي وي درج شده است .همچنين توضيح اعالم و
منابع نيز گنجانده شده است.
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 .183جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده :شيشه.تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مادهي مخدر شيشه /پيشگيري /آگاهي /مواد روانگردان
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونهاي ملموس و قابل استفاده براي
عموم ،اطالعات درستي در مورد مواد روانگردان ،در اختيار جوانان و اولياي آنان قرار دهد .كتاب
شرح ميدهد كه شيشه چيست ،چگونه به دست ميآيد در صورت مصرف آن ،چه اتفاقي ميافتد تا
كنجكاوي و ابهامات مخاطبان تا حد امكان برطرف شود.

 .184صادقي ،محبوبه و .....شيمي ( 2فرآيندهاي شيميايي ) دورهي پيشدانشگاهي (رشتههاي
علوم تجربي و علوم رياضي) .تهران :فاطمي 224 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /فرايندهاي شيميايي /پرسش و پاسخ /پرسش طبقهبندي شده
* چكيده :هدف از تهيه و انتشار اين مجموعه ،كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتابهاي
درسي و ايجاد مهارت براي پاسخگويي به پرسشها ،مسائل و آزمونهاي گوناگون است .در هر فصل
كتاب،ابتدا مفاهيم كتاب درسي استخراج و شرح هر يك از آنها جدا از هم بيان شده است .سپس
پرسشهاي طبقهبندي شده در چند گروه با عنوانهاي پرسشهاي مروري،پرسشهاي مفهومي،
پرسشهاي مرتبط ،پرسشهاي درست -نادرست و آزمونهاي چهارگزينهاي درج شده است .در پايان
كتاب نيز پاسخ سؤاالت آورده شده است.
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 .185سميعي ،دوست محمد .شيمي  3و آزمايشگاه :سال سوم متوسطه (رياضي و تجربي).
تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ 180 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي /آزمايشگاه /پرسش و پاسخ /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر سه بخش دارد و در هر بخش مفاهيم كتاب درسي به طور واضح و روشن
توضيح داده شدهاست .در متن درس مثالهايي متفاوت با مثالهاي كتاب درسي ،براي تفهيم محتواي
متن درس ارائه شدهاند .مفاهيمي از بخش استوكيومتري ،ترموديناميك و محلولها كه يادگيري و
درك آنها براي دانشآموزان ،مشكل بهنظر ميرسد ،بيشتر در مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .در
پايان هر درس نيز پرسشهاي دانشي و فرادانشي به منظور تثبيت يادگيري درج شدهاند .در پايان كتاب،
به ترتيب چند آزمون از كل كتاب درسي كه اكثر آنها سؤالهاي امتحان نهايي خردادماه هستند ،پاسخ
پرسشها و آزمونهاي نيمسال اول ،و نمونههاي آزمون پايان سال مشاهده ميشود.

 .186سيدي ،علي .شيمي آلي .تهران :فاطمي 138 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي آلي /پرسش و پاسخ /المپياد كشوري /حل مسئله
* چكيده :كتاب حاضر در نه فصل با عنوان آلكانها ،آلكنها،آلكينها ،سيكلو آلكانها ،هيدروكربنهاي
آروماتيك يا معطر،الكلها ،فنولها و اترها،آلدهيدها و كتونها،كربوكسيليك اسيدها و آمينها نگارش
يافته است .نگارنده در اين كتاب ،پس از توضيح مطالب فصل ،براي آشنايي دانشآموزان با روشهاي
حل مسئله ،تعدادي تمرين با عنوان «مثال» حل كرده است .در پايان هر فصل نيز تمرينها و
پرسشهايي شيمي آلي آزمونهاي المپيادهاي كشوري آورده شده كه در پايان كتاب به آنها پاسخ
داده شده است.

 104فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .187پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با نگرش تحليلي (جلداول) .تهران :فاطمي3 ،1388 ،ج
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي دوم دبيرستان/پرسش و كنكاش/پاسخنامهي تشريحي/نظريهي اتمي/
شيمي آلي
* چكيده :مطالب اين كتاب مطابق با سرفصل برنامهي درسي مصوب شيمي سال دوم دبيرستان
است .به منظور ايجاد حس كنجكاوي و تقويت جنبهي پژوهشي كتاب،پرسشهايي تحت عنوان
«پرسش و كنكاش» در متن ارائه شدهاند .همچنين ،در انتهاي هر فصل تعداد قابل توجهي مسئله و
پرسش،به تفكيلك براي هر بخش آمده است .پاسخنامهي تشريحي سؤاالت نيز در انتهاي كتاب درج
شده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :مقدمهاي بر نظريهي اتمي ساده؛ ساختار اتمي
و خواص تناوبي عنصرها؛ تركيبهاي يوني؛پيوند كوواالنسي؛ شيمي آلي.

 .188پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با نگرش تحليلي (جلددوم) .تهران :فاطمي3 ،1388 ،ج
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /نگرش تحليلي /ترموديناميك شيميايي /خودآزمايي
* چكيده :كتاب حاضر در هشت فصل نگارش يافته و در هر فصل مطالب درسي توضيح داده
شده است .همچنين،در هر فصل تعدادي «پرسش و كنكاش» مرتبط با موضوع مورد بحث ،و در
انتهاي فصل ،تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش به تفكيك براي هر مبحث آمده است .خواننده پس
از مطالعهي هر بخش ميتواند براي ارزيابي ميزان درك خود،مسائل آن بخش را حل كند و سپس
پاسخخود را با پاسخنامهي انتهاي كتاب مقايسه كند .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :واكنشهاي
شيميايي و استوكيومتري؛ترموديناميك شيميايي؛مخلوطها؛ محلولها؛ كلوئيدها؛ سوسپانسيونها.

دورهي آموزش متوسطه  105 9
 .189پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با نگرش تحليلي (جلدسوم) .تهران :فاطمي3 ،1388 ،ج
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /كتاب درسي /پرسش و كنكاش /الكتروشيمي /تعادل شيميايي
* چكيده :كتاب حاضر منطبق بر مطالب و مواد درسي كتاب شيمي تدوين شده است تا به عنوان منبع
كمك درسي در كنار مطالب كتاب اصلي مورد استفاده قرار گيرد .نگارنده مطالب كتاب را در  12فصل
تدوين كرده است و در هر فصل،تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش آورده است .در پايان كتاب نيز
جواب نهايي آنها را بيان كرده است .سينتيك شيميايي،تعادل شيميايي،اسيدها و بازها،و الكتروشيمي
عنوانهاي مطالب كتاب هستند.

 .190زومدال ،استيون اس .شيمي پايه ( .)1محمود دياني تهران :نص 2- 398 ،1388 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي پايه /سؤاالت /مفاهيم كانوني /شيمي در عمل
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر در ابتداي هر بخش هدف يا اهدافي مشخص كرده است تا
دانشآموز بداند هنگام خواندن آن بخش،مفهوم يا مفاهيم اصلي و كانوني كدام هستند .سپس مطالب
درس را توضيح ميدهد .در انتهاي فصل نيز مسائلي را به دقت مطرح كرده است تا دانشآموزان
بتوانند به كمك آنها،مفاهيم مطرح شده در كتاب را براي خود كام ً
ال جا بيندازند .پاسخ بسياري از اين
سؤالها و مسائل در انتهاي كتاب داده شده است .همچنين،براي تشويق دانشآموز به استفاده از روش
علمي،طراحي آزمايش و تعبير نتايج آزمايش،بخشهايي موسوم به «شيمي در عمل» تدارك ديده شده
است .اين فعاليتها به درك عملي مفاهيم مطرح شده كمك ميكنند

 106فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .191زومدال ،استيون اس .شيمي پايه ( .)2تهران :نص2 - 380 ،1388 ،ج
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي پايه /راهنماي آموزشي /پرسش و پاسخ /آزمايشگاه شيمي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر كوشيده است ،عالوه بر پرداخت مناسب به مفاهيم و مسائل شيمي،
مطالب جانبي بسياري را نيز مطرح كند .اين مطالب به دانشآموز براي خواندن درس شيمي انگيزه
ميدهد و ارتباط دنياي واقعي را با آنچه ميخواند ،به او نشانميدهد .در ابتداي هر بخش از كتاب،
هدف يا اهدافي مشخص شدهاند تا دانشآموز بداند هنگام خواندن آن بخش ،مفهوم يا مفاهيم اصلي
و كانوني كدام هستند .سپس براي مرور مطالب سؤالهاي كانوني را مطرح كرده است تا دانشآموزان
پس از خواندن بخش ،به اين سؤالها پاسخدهند .پاسخ اين سؤاالت در انتهاي كتاب داده شده است.
همچنين در پايان هر فصل،بخشي به نام «شيمي در آزمايشگاه» وجود دارد كه به مطالب مطرح شده
در آن فصل مربوط ميشود.

 .192سپهري ،نيما .شيمي پيش دانشگاهي ( .)1تهران :خيلي سبز 336 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي/سينتيك شيميايي/تعادل شيميايي /تست /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر از دو بخش «سينتيك شيميايي» و «تعادل شيميايي» تشكيل شده
است .در هر بخش دو مجموعه تست همراه با پاسخنامهي كليدي و تشريحي گنجانده شده است.
تستهاي مجموعهاول شاملتستهاي تأليفي و مفهومي ،كنكور سراسري و آزاد (ايراني و خارجي)
است .تستهاي مجموعهي دوم از نظر مفهومي و تأليفي كمي دشوارتر از مجموعهي اول هستند.
عنوانهاي برخي از مباحث كتاب عبارت اند از :مفاهيم و مسائل سرعت واكنش؛ مفاهيم تعادل ،تفسير
ثابت تعادل؛پيشبيني جهت پيشرفت واكنش.
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 .193علينژاد ،احمد .شيمي پيشدانشگاهي ( .)1تهران :بين المللي گاج 132 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /شيمي /سؤاالت هماهنگ كشوري /مفاهيم سينتيك شيميايي/
تعادل شيميايي
* چكيده :اين كتاب شامل سؤاالت درس شيمي  1و در دو بخش تنظيم شده است :بخش نخست
مفاهيم سينتيك شيميايي و بخش دوم تعادل شيميايي .هر بخش حاوي پرسشهاي تشريحي و
چهارگزينهاي است و در پايان آن نيز پاسخ سؤاالت بيان شده است .همچنين در پايان كتاب سؤاالت
هماهنگ كشوري گنجانده شده است.

 .194نوري زاده ،علي .شيمي پيشدانشگاهي (( )1مشترك رشتهي تجربي و رياضي) .تهران:
ايران باستان 156 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي /مفاهيم /پاسخنامهي تشريحي /پرسش و پاسخ /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر شامل مطالبي منطبق با مباحث ارائه شده در كتاب درسي شيمي پيش
دانشگاهي 1است .هر فصل از كتاب داراي قسمتهايي با اين عنوانهاست :آموزش مفاهيم؛ حل
مسائل و تمرينات كتاب درسي؛ نمونه سؤاالت امتحاني و تأليفي با پاسخنامهي تشريحي؛ كتاب كار
تشريحي؛ آزمون تستي با پاسخنامهي تشريحي؛ كتاب كار تستي .بخش پاياني كتاب نيز شامل نمونه
سؤاالت پايان نيمسال همراه با پاسخنامه است.

 108فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .195احمدي ،افشين .شيمي پيشدانشگاهي ( .)2تهران :بين المللي گاج 132 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /آزمون هماهنگ كشوري/اسيد و باز /تركيبهاي آلي
* چكيده :كتابحاضر در برگيرندهي سؤاالت شيمي پيشدانشگاهي است .در هر قسمت پرسشهايي
به صورت «كامل كنيد» « ،صحيح و غلط»« ،تشريحي» و«چهارگزينهاي» بيان شدهاند .در پايان
هر بخش نيز پاسخ آنها به صورت تشريحي آورده شده است .همچنين در پايان كتاب آزمونهاي
هماهنگ كشوري همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده شده است .عنوان برخي از مطالب كتاب
عبارتاند از :سرگذشت اسيدها و بازها؛اسيدها و بازهاي آلي؛اكسايش و كاهش در تركيبهاي آلي؛
سلولهايالكتروشيميايي.

 .196امير آفتابي ،سيد جالل و .....شيمي پيشدانشگاهي (( ) 2رشتههاي رياضي و تجربي)به
همراه پاسخ تشريحي پرسشها .تهران :مبتكران ،پيشروان 152 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي پيش دانشگاهي /2پرسش و پاسخ /نكتهي كليدي /ديدگاه برونستد-
لوري
* چكيده :پرسشهاي چهارگزينهاي اين كتاب تمامي مطلبهاي درسي شيمي پيشدانشگاهي را
پوشش ميدهند .پاسخ پرسشها نيز به صورت تشريحي است تا در حد امكان،مبحثهاي درسي
تكرار و به خصوص نكتههاي كليدي درس بيان شوند .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند
از :سرگذشت اسيدها ـ بازها؛ ديدگاه برونستد ـ لوري؛ درجهي تفكيك يوني؛ آمفوتري؛قدرت اسيدها؛
آمينواسيدها؛ سنجشهاي حجمي؛ واكنش اكسايش ـ كاهش.
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 .197سپهري ،نيما .شيمي پيشدانشگاهي (.)2تهران :خيلي سبز 400 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي پيشدانشگاهي /تست /آزمونهاي /1386-88پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب كار شيمي پيش دانشگاهي  2حاوي دو مجموعه تست است كه از نظر تركيبي و
مفهوم،مجموعهي دوم آن در پايان هر فصل پاسخنامههاي كليدي و تشريحي آمده و در پايان كتاب
نيز سؤاالت آزمونهاي سالهاي  1386-88به همراه پاسخنامهي تشريحي آنها آورده شده است.

 .198خلينا ،مرتضي .شيمي در سپهر المپياد.تهران :كانون فرهنگي آموزش2 - 150 ،0 ،ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :سؤاالت چهارگزينهاي/المپياد شيمي /شيمي  2دبيرستان/پاسخ نامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل تمامي سؤاالت كشورهاي صاحب سبك (كانادا ،استراليا ،آمريكا)در
برگزاري المپياد شيمي پيرامون مباحث شيمي  2دبيرستان است .سؤاالت به صورت چهارگزينهاي
هستند و در پايان فصل نيز پاسخ تشريحي آنها آمده است .عنوانهاي مباحث كتاب عبارتاند از:
ساختار اتم؛ خواص تناوبي؛تركيبهاي يوني؛ تركيبهاي كوواالنسي؛ كربن و تركيبهاي آلي.

 110فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .199ابوالقاسمي ،بيژن .شيمي سال سوم .تهران :تخته سياه 332 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي/پرسش و پاسخ /بانك تست كنكور /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب كار شيمي سال سوم،شامل سه فصل با اين عنوانهاست :واكنش شيميايي و
استوكيومتري؛ ترموديناميك شيميايي؛ محلولها .آموزش هر فصل با تستهاي چهارگزينهاي شروع
ميشود و «جعبهي آموزش» ،نكتههاي آموزشي را جمعبندي ميكند .سپس تستهاي تأليفي
مربوط به جعبهي آموزش آورده شده است .بعد از پايان تستهاي آموزشي،در هر فصل بانك تست
كنكور گنجانده شده كه شامل تستهاي كنكور سراسري ،دانشگاه آزاد و المپيادهاي شيمي ايران
و آمريكاست .در پايان هر فصل نيز،جواب سؤاالت به صورت تشريحي در قسمت «پاسخ بانك
تست»آورده شده است.

 .200كاميابي ،شريف .كتاب هاي كوچك شيمي :شيمي نفت .تهران :مدرسه 96 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :نفت /پااليش /هيدروكربن پتروشيمي /شيمي نفت
* چكيده :نفت مادهاي روغني و مخلوطي از هيدروكربنهاست كه در اعماق زمين وجود دارد .اين
ماده از قرنها پيش پديد آمده و از آن استفاده شده است .نگارنده در كتاب حاضر مخاطب را با اين
مادهي پرارزش ،نقش ،اهميت و شيمي آن آشنا ميكند .كتاب در چهار فصل با اين عنوانها به نگارش
درآمده است :نفت و استخراج آن ،پااليش نفت خام ،شيمي تركيبات نفتي ،صنعت پتروشيمي.
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 .201خلينا ،مرتضي .شيمي در سپهر المپياد.تهران :كانون فرهنگي آموزش2-172،1387،ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :سؤاالت المپياد شيمي /پرسش و پاسخ /ترموديناميك شيميايي /واكنش شيميايي/
استاندارد آيوپاك
* چكيده :كتاب حاضر با هدف ارتقا و تعميق علم دانشپژوهان در تمامي نقاط كشور تدوين شدهاست
و شامل سه فصل با اين عنوانهاست :واكنشهاي شيميايي و استوكيومتري؛ ترموديناميك شيميايي؛
محلولها .اين فصلها بر اساس سؤاالت المپيادهاي قارهي آمريكا ،استراليا و كانادا تفكيك و پاسخ
سؤاالت نيز واضح و روشن بيان شدهاند .همچنين ،رسم نمودارها وتصاوير براساس آخرين «استاندارد
آيوپاك» ( )2007صورت پذيرفتهاست.

 .202كاظمي نيا ،مهر علي .ضمير :مباحث مربوط به انواع ضمير و كاربردهاي آن براي دانشآموزان،
دانشجويان ....تهران :مدرسه 124 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /ضمير /پرسش و تمرين
* چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعهي «كتاب كوچك عربي» ،به بررسي موضوع «ضمير» ميپردازد.
نگارنده در مرحلهي نخست سعي كرده است كه با پرسشهاي ساده و هدفمند ،دانشآموز را به سوي
مطلب مورد نظر هدايت كند .در مرحلهي بعد ،آن قاعده يا موضوع را در جاي جاي كتاب تكرار كرده
و براي هر موضوعي تمرينهاي متنوع و پرسشهاي چهارگزينهاي ارائه كرده است .عنوانهاي
فصلهاي كتاب عبارتاند از :آشنايي با ضميرهاي عربي و تقسيمبندي آنها ،آشنايي با كاربرد يا نقش
ضميرهاي عربي ،و نكتههايي پيرامون مبحث ضمير.

 112فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .203تيموري ،قاسم .طراحي و ساخت دستسازههاي جبري (ويژه دبيران رياضي و
پيشدانشگاهي) .تهران :منادي تربيت 280 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :جبر /دستسازهي جبري /وسيلهي كمك آموزشي /حسابان
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر روش طراحي و ساخت دستسازههاي جبري را بيان كرده
است .او براي سهولت ساخت هر دستسازه ،عالوه بر مواد الزم و شرح مراحل ساخت و نقشههاي
تكميلي،عكس رنگي هر دستسازه را نيز در آخر كتاب آورده است .از آنجا كه رسم دقيق نمودار بعضي
از مطالب جبري با ابزارهاي معمولي رسم مشكل است،لذا در قسمت ضميمه ،نمودار بعضي از آنها
گنجانده شده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از :مراحل ساخت دست سازهها؛چگونه
از دستسازهها هنگام تدريس استفاده كنيم؟؛ دستسازههاي مربوط به سال اول و دوم دبيرستان؛
دستسازههاي مربوط به حسابان؛ دست سازههاي مربوط به حساب انتگرال و ديفرانسيل.

 .204تيموري ،قاسم .طراحي و ساخت دستسازههاي جبري(ويژه دبيران رياضي و
پيشدانشگاهي) .تهران :منادي تربيت 280 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :جبر /نمودار جبري /طراحي /دستسازههاي رياضي
* چكيده :در ساخت دستسازههاي رياضي افرادي موفقتر هستند كه هم با رسم دقيق نمودارها به
كمك ابزارهاي رسم و خواص رياضي آنها ،و هم با مفاهيم و قوانين رياضي و نمودار مربوط به آنها،
روش حل مسئله و انواع استدالل رياضي آشنا باشند .بر همين اساس ،نگارنده در فصل اول كتاب بيشتر
به آشنايي اجمالي خواننده با مطالب باال پرداختهاست .سپس براي سهولت ساخت هر دستسازه ،عالوه
بر مواد الزم و شرح مراحل ساخت و نقشههاي تكميلي ،عكس رنگي هر دستسازه را نيز در آخر كتاب
آوردهاست .از آنجايي كه رسم دقيق نمودار بعضي از مطالب جبري با ابزارهاي معمولي رسم مشكل
است ،در قسمت ضميمه نمودار بعضي از آنها آورده شدهاست.
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 .205نقيه ،مجيد .ظرافتهاي معلمي ( 678نكتهي كاربردي براي معلمان ،دبيران و اساتيد).
تهران :بينالمللي گاج 112 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :معلمان /اخالق حرفهاي /روش تدريس /تمركز /بيانضباطي
* چكيده :معلمان به عنوان نيروي خط مقدم و عامل اصلي تحقق اهداف نظام آموزشي تلقي
ميشوند .آنها ميتوانند با وجود كمبود امكانات و فضاي آموزشي ،بستر الزم را براي يادگيري و رشد
فراگيرندگان فراهم كنند و با به كارگيري شيوهها و الگوهاي مناسب تدريس،و برخوردها و روابط انساني
با فراگيرندگان ،موجب رشد فكري،اجتماعي،عاطفي ،اخالقي و خالقيت آنان شوند .در اين كتاب 678
نكتهي كاربردي براي معلمان و دبيران دربارهي روشها و فنون تدريس ،توجه فراگيرندگان به مطالب
درسي،عوامل مؤثر در تمركز آنان ،برخورد با فراگيرندگان بيانضباط و مخل كالس ،باالبردن قدرت
مديريت و رهبري معلمان،ارتباط بيشتر و عميق با فراگيرندگان ،باالبردن انگيزهي آنان و ...تدوين
شدهاست.

 .206نوايي لواساني ،حميد .چهرههاي درخشان :عبدالغفار نجمالدوله .تهران :مدرسه،1388 ،
 72ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :نقشهكشي /رياضي /منجمباشي /محاسبهي تقويم
* چكيده :عبدالغفار در سال  1290هجري قمري ،پس از فوت ميرزا رضا نجمالملك ،منجمباشي
عباس ميرزا نايبالسلطنه ،به سمت «منجمباشي» انتخاب شد و لقب «نجمالملك» را به دست آورد.
مدتي بعد به خاطر حضورش در دربار و بررسي آسمان شب و صور فلكي براي ناصرالدين شاه ،لقب
«نجمالدوله» را به او دادند .نوجوانان با مطالعهي اين كتاب ميتوانند در قالب داستان اطالعاتي دربارهي
زندگي ،عبدالغفار نجمالدوله ( 1255-1326هـ .ق)آثار و فعاليتهاي علمي او در دارالفنون و دستگاه
حكومتي ناصرالدين شاه ،به دست آورند.
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 .207شهرياري ،پرويز .مجموعه كتابهاي دانش پايه رياضي ـ آموزش معلمان:عدد و عددنويسي
و رياضيات در زندگي.تهران :مدرسه 96 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضي /عددنويسي /رياضيات در زندگي /مجموعهها
* چكيده :كتاب حاضر در جهت رشد تواناييهاي علمي مخاطبان و اعتالي آموزش رياضي به نگارش
درآمده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :مجموعهها ،عددهاي طبيعي ،بستگي
رياضيات با زندگي ،جستوجوي انسان براي آگاهي بيشتر از طبيعت ،و گوشهاي از زندگينامهي
يك رياضيدان.

 .208ماهيني ،محسن .عربي ( )2سال دوم دبيرستان .تهران :بينالمللي گاج160 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :عربي /2آزمون /تست كنكور /تمرين /قواعد عربي /ترجمه و تعريب
* چكيده :كتاب حاضر ،با هدف درك بهتر مفاهيم كتاب درسي و ايجاد مهارت پاسخ دادن به
پرسشها ،آزمونهاي گوناگوني ارائه كردهاست .كتاب شامل  10درس و هر درس داراي اين بخش
هاست :ترجمه؛ قواعد نموداري درس؛ تمرينها؛ سؤاالت تأليفي از قواعد درس؛ زنگ تفريح .در انتهاي
هر درس 20 ،تست منتخب از كنكور يا تأليفي همراه پاسخنامه آورده شده و شامل «ترجمه و تعريب»
و «قواعد» درس است .همچنين نمونهي سؤاالت امتحاني نيمسال و پايانسال و سؤاالت امتحاني
پايانسال در كتاب گنجانده شدهاست.
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 .209ماهيني ،محسن .عربي ( )3سال سوم دبيرستان .تهران :بينالمللي گاج 160 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :عربي /2آزمون /تمرين /قواعد عربي /ترجمه و تعريب /تست كنكور
* چكيده :كتاب حاضر مخاطبان را براي يادگيري مباحث ترجمه و قواعد عربي ،قدمبهقدم ياري
ميكند .تا ضمن آموزش مطالب ،در زمينهي پاسخگويي به سؤاالت تشريحي،به ويژهامتحانات پايان
نيمسال و نهايي به مهارت برسند .هر درس كتاب شامل ترجمه،قواعد نموداري درس ،تمرين ،سؤاالت
تأليفي از قواعد هر درس و زنگ تفريح است .همچنين،در انتهاي هر درس ،امتحان جامع و  30تست
متفاوت از كنكور يا تأليفي همراه با پاسخنامهي آنها آورده شدهاست .اين تستها شامل سه بخش
«ترجمه و تعريب»« ،درك مطلب» و «قواعد» درس ميشود.

 .210حيدري ،حميد رضا و .....عربي  2سال دوم متوسطه (رياضي و تجربي) .تهران :مبناي خرد:
نقش سيمرغ 314 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /خودآزمايي /پرسش و پاسخ /كارگاه ترجمه
* چكيده :ويژگيهاي شيوهي كتاب حاضر براي ارائهي مطالب به اين شرحاند .1 :واژگان و
اصطالحات متن درس از دو جنبهي معنا و نكتههاي مهم مورد بررسي قرار گرفتهاند .2 .مفاهيم
هر بخش از درسهاي كتاب درسي بهطور واضح توضيح داده شدهاند .3 .در تدريس قواعد ،روش
پرسش و پاسخ ،اكتشافات و نتيجه گيري همواره مد نظر بوده و پس از قواعد ،تمرينهايي تحت
عنوان «خودآزمايي» ارائه شدهاند .پاسخ خودآزماييها در انتهاي كتاب آمدهاست .4 .در بخشي با عنوان
«كارگاه ترجمه» ،نكتههاي ترجمهاي كه غالب ًا ناظر بر قواعد دروس هستند ،با زباني ساده توضيح داده
شدهاند .در پايان هر درس ،تمرينها وآزمونهاي مربوط به آن آورده شدهاست.
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 .211پرتوي زاده ،رضا .عربي نوين :صرف ،براي دانشآموزان ـ داوطلبان كنكور ،دانشپژوهان
تربيتمعلم ـ دانشجويان دانشگاهها همراه با  400نكته و  500تست كنكور و پاسخنامه تشريحي.
تهران :منادي تربيت2 182 ،1387 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /صرف /پرسش و پاسخ /آزمون /كنكور سراسري
* چكيده :آموزش زبان عربي ،صرف ،پرسش و پاسخ ،آزمون ،كنكور سراسري چكيده :اين كتاب
به منظور تكميل آموختههاي عربي دورهي دبيرستان ،به عنوان حد واسط عربي دبيرستان و دانشگاه
تدوين شده و مقدمهاي بر آموزش عربي در رشتههاي دانشگاهي است .به عالوه موارد زير در آن
رعايت شدهاند .1 :استفاده از تعاريف كوتاه و موجز؛  .2مروري بر صرف و كتب آموزش نظام جديد
متوسطه؛  .3استفاده از جدول براي درك سريع و دقيق و مقايسهي مطالب با يكديگر؛  .4استفاده از
شكلها و نشانهها به جاي كلمات و حروف؛  .5ارائهي بخش جديدي براي تركيبهاي وضعي و اضافي
در انتهاي مبحث اسم؛  .6دستهبندي مطالب و مرور خالصهي مطالب گذشته در انتهاي هر فصل و
هر بخش؛  .7ارائهي نكاتي براي داوطلبان كنكور و آزمونهاي سراسري؛  .8ارائهي مجموعهي 200
قسمت در انتهاي هر بخش و در انتهاي كتاب ،براي سنجش پيشرفت دانشآموزان و دانشجويان.9 .
ارائهي تستهايي در انتهاي هر بخش براي سنجش دانشآموزان و دانشجويان.

 .212پرتويزاده ،رضا .عربي نوين :نحو ،براي دانشآموزان ـ داوطلبان كنكور ،دانشپژوهان
تربيتمعلم ـ دانشجويان دانشگاهها همراه با  400نكته و  500تست كنكور و پاسخنامه تشريحي.
تهران :منادي تربيت2 143 ،1387 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /نحو /پرسش و پاسخ /آزمون /كنكور سراسري
* چكيده :هدف اصلي در تأليف اين كتاب ،افزايش دقت و سرعت و ايجاد انگيزه در آموزش عربي
است .بدين منظور نگارنده نخست ،مروري بر قواعد نحو كتابهاي آموزشي نظام جديد متوسطه داشته
و مطالب را به صورت كوتاه توضيح دادهاست .سپس براي درك سريع و دقيق و مقايسه مطالب با
يكديگر ،از جدول استفاده كردهاست .در انتهاي هر فصل خالصهي مطالب و نيز تستهاي مربوط
به آن فصل آمدهاست .در انتهاي كتاب نيز تستهايي از آزمون سراسري  1386و  1387همراه با
پاسخنامه گنجانده شدهاست.
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 .213گودرز نيا ،محدثه .چلچراغ :عالمه اميني .تهران :مدرسه 90 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :سرگذشتنامه /عالمه /الغدير
* چكيده :شيخ عبدالحسين اميني تبريزي ،معروف به «عالمه اميني» ،در تبريز متولد شد .پس از
تحصيل نزد علماي تبريز به نجف رفت و به تكميل تحصيالت خود پرداخت تا سرانجام به درجهي
اجتهاد رسيد .عالمه اميني دانشمندي مؤلف و پركار بود« .مجموعهي الغدير» را دربارهي حديث غدير
و اثبات واليت حضرت علي اميرالمؤمنين (ع)نوشت كه بسيار شهرت يافت و علماي اهل سنت نيز آن
را ستودند .كتاب ديگر عالمه اميني «شهداء الفضيله» است كه در معرفي پارهاي از بزرگان اسالم كه
به شهادت رسيدهاند ،نوشته است .در اين كتاب با نثري روان و شيرين و به شيوهي داستاني ،زندگاني
عالمه اميني ( 1281-1349هـ .ش)و آثارش براي نوجوانان نمايانده شده و نظر ديگران دربارهي اين
مجتهد و عالم آمده است .توضيح اعالم و فهرست منابع ،پايانبخش صفحات كتاب است.

 .214صاعلي ،شهناز .فرزانگان :عالمه حلي .تهران :مدرسه 88 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :مجتهد /عالم /فقه جعفري
* چكيده :عالمه حلي ،اين دانشمند بزرگ و از شخصيتهاي بزرگ جهان تشيع ،در نشر و گسترش
«فقه جعفري» نقش فراواني داشت .او در دربار سلطان مغول ،اولجاتيو محمد خدابنده ،داراي نفوذي
فوقالعاده بود و از همين طريق توانست در ارائهي عقايد فقه تشيع نقش قابل مالحظهاي ايفا كند .در
اين كتاب به صورت داستاني ،شرح زندگي و فعاليتهاي علمي و ديني عالمه حلي ( 648-726هـ .ق)
را به همراه گزيدهاي از آثار اين مجتهد بزرگ شيعه براي نوجوانان ميخوانيم و با نظر ديگران دربارهي
او آشنا ميشويم .صفحات پاياني كتاب شامل توضيح اعالم و منابع است.
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 .215بيشور ،جرج .تاريخ علم براي نوجوانان :علم در اسالم.حسن ساالري تهران :محراب قلم،
 56 ،1387ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :اسالم /تاريخ /علوم /كشورهاي اسالمي
* چكيده :برپايهي آموزههاي اسالم ،بر مسلمانان واجب است كه به جستوجوي دانش ،هر جا
كه باشد ،بپردازند .پس از آنكه سپاهيان مسلمان به سرزمينهاي جديد گام مينهادند ،دانشپژوهان
مسلمان به گردآوري نوشتههاي تمدنهاي پيشين مشغول ميشدند و تاريخ،آداب و رسوم ،و دانش
فرهنگهاي ديگر را ميآموختند .آنها بيش از همه به نظريهها و انديشههاي دانشمندان پيشين
عالقه پيدا كردند .در اين كتاب ،طي شش فصل ،تالشهاي دانشمندان مسلمان در ارتباط با علم و به
دست آوردن آن ،شرح داده شده است .عناوين فصلهاي كتاب از اين قرارند :عصري نو در تاريخ علم،
نگرشي نو به عددها ،اخترشناسي و جغرافيا ،شگفتيهاي پزشكي اسالمي ،پيبردن به رازهاي جهان و
دستاوردهاي علمي مسلمانان.

 .216وودز ،جرالدين .تاريخ علم براي نوجوانان :علم در مصر باستان.حسن ساالري تهران:
محراب قلم 56 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :علم /مصر باستان /تاريخ /پزشكي مصر
* چكيده :مصريان شيوهاي براي شمارش و اندازهگيري پديد آوردند و حتي ميتوانستند گذر زمان را
بسنجند .آنها براي بيماريها و آسيبهاي گوناگون ،درمانهايي پيريزي كردند .همچنين كشفهايي
كه مصريان باستان داشتند ،در شكلگيري جهاني كه امروزه در آن زندگي ميكنيم ،نقشي در خور
توجه داشته است .در اين كتاب تاريخ علم در مصر باستان به همراه تصاويري براي نوجوانان گزارش
ميشود .كتاب شامل شش فصل با اين عناوين است :وامداري مصر به نيل؛ ساختن اهرام؛ رياضيات
مصري؛ اخترشناسي و زمان؛ پزشكي مصر باستان و ميراث مصر باستان.
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 .217گي ،كتلين .تاريخ علم براي نوجوانان :علم در يونان باستان.حسن ساالري تهران :محراب
قلم 56 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :علوم /يونان /تاريخ /مهندسي /بطلميوس
* چكيده :يونانيها دستاوردهاي بسياري در پزشكي و رياضيات داشتند .بطلميوس ،اخترشناس
پرآوازهي يوناني ،نخستين كسي بود كه نظمي براي تبيين جايگاه خورشيد ،زمين و سيارههاي ديگر
پيشنهاد كرد .علوم پيشرفته و امروزي ما نيز ،از روشهاي پژوهشي كه يونانيها پيريزي كردند ،سود
ميبرند .اين كتاب مصور ،به منظور آشنايي نوجوانان با تاريخ علم در يونان باستان در هفت فصل با اين
عناوين تدوين شده است :سرگذشت يونان باستان؛ نگاه يونانيها به كيهان؛ سامان دادن به انديشهها؛
رياضيات در يونان باستان؛ يونانيها و درمان بيماران؛ علوم كاربردي؛ ميراث يونان باستان.

 .218بهرامي ،آذردخت .چهرههاي درخشان :فرخي يزدي .تهران :مدرسه 102 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :شاعر مردم و عدالت /نمايندهي مردم /مجلهي طوفان
* چكيده :فرخي وطنپرست بود و در سراسر زندگي پرماجرايش ،هيچ نيرويي نتوانست نداي
وطنپرستي او را خاموش كند ،دومين خصلت انكارناپذير او آزاديخواهي و آزاديطلبي اوست .فرخي
هيچگاه بر حرف زور گردن نگذاشت .در آغاز جنبش مشروطه ،نداي آزاديخواهي از چهار گوشهي ايران
بلند شده بود .كينهاي كه حكومت از او داشت و هر روز بيشتر و بيشتر ميشد ،او را به سمت مهلكهاي
ميراند كه خود شاعر از آن آگاه بود ،اما چون س ِر پرشوري داشت ،ترسي به دل راه نميداد .در اين
كتاب ،زندگينامه ،فعاليتهاي سياسي و انقالبي شاعر آزاديخواه و وطنپرست دوران مشروطه ،فرخي
يزدي ( 1267-1318هـ .ش)به زبان داستاني براي نوجوانان روايت ميشود .همچنين تعدادي از اشعار
و برخي مطالب و مقاالت وي در اين مجموعه آمده است .نظر و عقيدهي ديگران دربارهي وي نيز درج
شده و در پايان توضيح اعالم و منابع آمده است.
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 .219كالرن ،جان .فرهنگ رياضي .سيامك كاظمي تهران :فرهنگ معاصر 232 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :فرهنگنامهي رياضي /فرهنگ معاصر
* چكيده :كتاب حاضر فرهنگنامهي رياضي است كه تمامي واژهها رايج و كاربردي در رشتهي
رياضي در آن گردآوري شدهاست .هر مدخل،ترجمهي مدخلي از متن اصلي انگليسي است،ولي ترتيب
مدخلها طبق الفباي فارسي است.

 .220اشكبوس،عادل .فرهنگ فارسي  -عربي.تهران :مدرسه 774 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :زبان فارسي /واژهنامهها /زبان عربي /فرهنگ لغت /زبان عاميانه
* چكيده :در تأليف اين فرهنگ ،از فرهنگهاي متفاوت موجود استفاده شده است و بسياري از واژهها
نيز از روزنامهها ،مجالت ،پايگاههاي اينترنتي و كتابهاي معاصر استخراج شدهاند .از جمله ويژگيهاي
اين فرهنگ ،ذكر برخي معادلها به زبان عاميانهي عربي است .هدف از نوشتن چنين فرهنگ لغتي،
برآوردن نيازهاي آن دسته از عالقهمندان زبان عربي است كه عالوه بر فهم زبان ،مشتاق يادگيري
زبان گفتاري هستند .همچنين اين كتاب از واژگان و اصطالحات نوين ،كاربردي ،روزمره ،علمي و
سياسي بسياري بهره برده است.
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 .221باطني ،محمدرضا .فرهنگ معاصر پويا انگليسي ـ فارسي كوچك .تهران :فرهنگ
معاصر 980 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /فرهنگ لغت /دستور زبان /تلفظ واژه /نكات كاربردي
* چكيده ::اين فرهنگنامه بر اساس الفباي محض تنظيم شده و در آن براي نشان دادن تلفظ
واژههاي انگليسي از الفباي آوانگاري بينالمللي « »IPAاستفاده شدهاست .البته برخي نكات دستوري
و كاربردي مهم زبان انگليسي هم تحت عنوان «نكتهي كاربردي» در اين كتاب مطرح شدهاند .اين
نكات كاربردي ،درون كادرهايي آبي رنگ بعد از مدخل آورده شدهاند

 .222كوپر ،هيثر .فرهنگنامهي نجوم و فضا .شادي حامدي آزاد تهران :طاليي320 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فرهنگنامه /نجوم /فضا /رصد آسمان شب /كهكشان
* چكيده :هدف از تهيهي اين فرهنگنامه،آشنايي مخاطبان با مباني نجوم،رصد آسمان شب و معرفي
مرزهاي دانش اخترشناسي است .گروه نويسندگان و مترجمان اين اثر كوشيدهاند،تازهترين رويدادهاي
اخترشناسي را در اين فرهنگنامه منعكس كنند .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :تاريخ
نجوم؛ مشاهدهي كيهان؛كاوش فضا؛ سيارهها و قمرها؛ ستارگان؛كهكشانها و ورايآنها؛ اخترشناسي
آماتوري.
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 .223ماخ ،ارنست .فضا و هندسه در پرتو پژوهشهاي فيزيكي ،فيزيولوژيكي و روانشناسي.تهران:
مبتكران ،پيشروان 128 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :فضاي هندسي /ارنست ماخ /روانشناسي /تاريخ /فيزيك
* چكيده :ارنست ماخ در سال  1838در شهر «شوليتز» متولد و در فوريه سال  1916درشهر «مونيخ»
درگذشت .او را يك فيزيكدان ،فيلسوف و نظريهپرداز علوم تجربي ميشناسند .كتاب حاضر از روي
سه مقاله كه در آوريل  ،1901جوالي  1902و اكتبر  1903در مجلهي «مونيست» درج شدند ،فراهم
آمدهاست .پرفسور ماخ در اين مقاالت ،مسائل مربوط به منشأ و تكامل مفاهيم انسان از فضا را ،از سه
ديدگاه روانشناسي و فيزيولوژيكي حواس ،تاريخ ،و فيزيك مورد پژوهش قرار دادهاست .عنوانهاي
مطالب كتاب عبارتاند از :فضا و هندسه؛ دربارهي فيزيولوژي ،امري ممتاز از فضاي هندسي؛ دربارهي
تكامل فيزيولوژي و طبيعي هندسه؛ فضا و هندسه از ديدگاه پژوهشهاي فيزيكي؛ توضيحات اضافي
دربارهي نظريهي ماخ.

 .224مورداك ،كت .آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي :فكركردن .حسين دانش فر تهران:
فاطمي 72 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :تفكر انتقادي /تفكر خالق /استعداد /پرورش مهارت فكر كردن
* چكيده :در اين كتاب،انواع تفكر(نقادانه ،خالق و تأملي)معرفي ميشود و به كمك تمرينهاي
فراوان به معلم آموزش داده ميشود كه چگونه مهارت فكر كردن را در دانشآموزان خود پرورش بدهد،
روش تفكر آنان را بشناسد و محيط كالس را براي ايجاد و پرورش اين مهارت آماده كند .مطالب
كتاب از اين قرارند :اهميت فكر كردن؛ انواع تفكر؛ نقش معلم؛ سازماندهي كالس درس؛ استراتژيها
و فعاليتها؛ آنچه بيش از همه پرسيده ميشود؛ رهنمودهايي براي معلمان؛ ارزشيابي و ثبت سوابق؛
مقدماتي براي شروع كالس.
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 .225بدريان ،عابد /منسوب بصيري ،عليرضا .كتابهاي دانش پايه :فناوري نانو .تهران :مدرسه،
 96 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تجربي (فيزيك)
* کلمات کليدي :فناوري نانو /نانوتكنولوژي /كاربرد نانوتكنولوژي
* چكيده :شيميدانان معتقدند كه خواص هر مادهاي از نوع اتمهاي تشكيلدهنده و آرايش ويژهي
آنها ناشي ميشود .بنابراين ،اگر بتوانيم نوع و چينش اتمهاي تشكيلدهندهي مواد را تغيير دهيم،
ميتوانيم مواد جديدي با خواص از پيش تعيين شده توليد كنيم .اين كار مهمترين هدف در فناوري
نانو است .در اين كتاب تالش شده است طي شش فصل ،مخاطبان با اين موضوعات و مفاهيم آشنا
شوند :فضا و ابعاد نانومتر؛ عناصر پايه در فناوري نانو؛ ابزارها و روشهاي كار در مقياس نانو؛ مفاهيم
اصطالحاتي كه در فناوري نانو به كار ميروند؛ تواناييهايي كه بشر به واسطهي دستيابي به فناوري
نانو كسب خواهد كرد.

 .226خوشخو ،ميالد .فيزيك ( )2سال دوم دبيرستان .تهران :بين المللي گاج 148 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /دورهي متوسطه
* چكيده :پرسشهاي موجود در اين كتاب بر مبناي پيشرفت بحث در كتاب درسي و به صورت
موضوعي و در عين حال از آسان به سخت طبقهبندي شده است .به اعتقاد مؤلف ،اين شكل از كار
موجب ميشود تا دبيران بتوانند با طرح هر موضوع درسي ،از پرسشهاي اين كتاب در كالس درس
استفاده كنند يا آنها را براي تمرين در منزل به دانشآموزان واگذارند .عمدهي ويژگيهاي كتاب چنين
برشمرده شده است:
• حاوي بيش از  800پرسش طبقهبندي شده متناسب با پيشروي درس در كالس
• استفاده از پرسشهاي آزمون هماهنگ استاني براي آشنايي خواننده با سؤاالت استاندارد
• آوردن تمرينهاي اضافي براي دانشآموزان سختكوش در پايان هر فصل
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 .227احمدي ،احمد و .....فيزيك  2و آزمايشگاه .تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ436 ،1388 ،
ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /آزمايشگاه /اندازهگيري /پرسش و پاسخ /كار و انرژي
* چكيده :كتاب حاضر با هدف كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم و محتواي كتابهاي درسي و
ارائهي تكنيكهاي متفاوت حل مسئله به منظور ايجاد مهارتبراي پاسخگويي به پرسشها ،مسائل و
آزمونهاي گوناگون تهيه و تدوين شدهاست .نگارنده مفاهيم هر بخش از فصلهاي كتاب درسي را
توضيح داده و در انتهاي هر بخش ،پرسشها و تمرينهاي تكميلي را گنجانده كه در پايان كتاب پاسخ
آنها را آوردهاست .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :فيزيك و اندازهگيري؛ كار و انرژي؛
ويژگيهاي ماده؛ گرما و قانون گازها.

 .228احمدي ،احمد .فيزيك  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (رياضي فيزيك) .تهران :مبناي
خرد :نقش سيمرغ 406 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /آزمايشگاه /ترموديناميك /الكتريسيته /پرسش و پاسخ /مغناطيس
* چكيده :اين كتاب در پنج فصل ترموديناميك ،الكتريسيته ساكن ،جريان الكتريكي و مدارهاي
جريان مستقيم ،مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي را شرح دادهاست .در هر درس ،پس از توضيح
متن درس ،پرسشهاي گوناگون همراه با پاسخنامه آمدهاست .همچنين ،چند آزمون به منظور آشنايي
دانشآموزان با نمونه سؤالهاي امتحاني نوبت اول و دوم ارائه شدهاست.
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 .229احمدي ،احمد .فيزيك  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (علوم تجربي) .تهران :مبناي
خرد :نقش سيمرغ 330 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /آزمايشگاه /علوم تجربي /مغناطيس /پرسش و پاسخ /جريان الكتريكي
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهارفصل با عنوانهاي الكتريسيتهي ساكن ،جريان الكتريكي و
مدارهاي جريان مستقيم ،مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي است .نگارنده نخست مفاهيم هر فصل
از كتاب درسي را توضيح داده و براي تفهيم بهتر محتواي كتاب ،در هر فصل مثالهاي متنوعي ارائه
دادهاست .همچنين در البهالي هر قسمت از درس ،تمرينهاي تثبيت يادگيري را گنجانده است .در
پايان هر بخش نيز نمونهسؤالهايي ارائه شدهاند كه پاسخ آنها در انتهاي كتاب آمدهاست .كتاب با
سؤاالت مربوط به امتحانات نهايي همراه با پاسخنامه به پايان ميرسد.

 .230فيليپس ،سي .فيزيك ستارهها .محمود بهار و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 332 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /ستاره /خواص ماده /اخترفيزيك /همجوشي گرما هستهاي /سياهچاله
* چكيده :هدف اين كتاب،كشف خواص درون ستارهها و شناخت ساختار و سير تحول آنهاست.
بدين منظور نگارنده مطالب كتاب را در هفت فصل به اين شرح تدوين كرده است :در فصل اول مفاهيم
اختر فيزيكي با استفاده از ايدههاي فيزيك پايه تشريح شده است .خواص ماده و تابش در فصل دوم،
انتقال گرما در فصل سوم ،همجوشي گرما هستهاي در فصل چهارم ،ساختار ستارهها در فصل پنجم،
و سرانجام تحول ستارهها ،يعني خواص كوتولههاي سفيد،ستارههاي نوتروني و سياهچالهها در فصل
ششم مورد بحث قرار گرفته است .در فصل هفتم نيز فيزيك انتشار موجها تشريح شده است .در پايان
هر فصل مسئلههاي مربوط به آن فصل همراه با پاسخنامهي آنها آمده است.
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 .231پل جي هيوئيت .فيزيك مفهومي :جلد اول :مكانيك .منيژه رهبر تهران :فاطمي،1388 ،
 4 - 276ج
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /مكانيك /نيوتون /تبادل مكانيكي /پرسش و تمرين/
خودآزمايي
* چكيده :جلد اول از «فيزيك مفهومي» به موضوع مكانيك اختصاص دارد .نگارنده در كتاب حاضر
نخست به بررسي اندازهگيري اوليهي زمين و فاصلهي آن تا ماه و خورشيد پرداخته است .سپس قانون
اول نيوتون و تعادل مكانيكي را بيان كرده است .در ادامه نيز دربارهي حركت خطي ،قانون دوم حركت
نيوتون،تكانه ،انرژي،حركت چرخشي ،گراني،حركت پرتابه و ماهواره توضيحاتي ارائه داده است .كتاب
عالوه بر مطالب درسي،شامل پرسشها،تمرينها و مسئلهها و طرحهايي در پايان هر فصل است كه
درك خوانندگان از مطالب آن را ميسنجد.

 .232هيوئيت ،پل جي .فيزيك مفهومي :جلد چهارم :فيزيك اتمي و هستهاي .منيژه رهبر تهران:
فاطمي4 - 252 ،1388 ،ج
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /فيزيك اتمي /فيزيك هستهاي /نظريهي نسبيت خاص و عام
* چكيده :اتم از يك هستهي مركزي تشكيل شده است كه ترتيب پيچيدهاي از الكترونها آن را
احاطه كردهاند .اين مطالعهي ساختار اتمي را «فيزيك اتمي»مينامند .نگارندهي اين كتاب به بررسي
تحوالت فيزيك اتمي ميپردازد و اين تحوالت را از فيزيك كالسيك تا كوانتومي دنبال ميكند .پس
از آن نيز فيزيك هستهاي را شرح ميدهد .همچنين در پايان هر فصل براي درك بهتر مطالب سؤاالتي
را مطرح كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتانداز :اتم و كوانتوم؛ شكاف و همجوشي
هستهاي؛ نظريهي نسبيت خاص؛ نظريهي نسبيت عام.
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ك مفهومي :جلد دوم :خواص ماده ،گرما ،صوت .منيژه رهبر تهران:
 .233پل جي هيوئيت .فيزي 
فاطمي 258 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /ماده /گرما /صوت
* چكيده :ماده هر قدر هم كه جامد به نظر برسد،از اجزاي بسيار ريزي تشكيل شده است كه آنها
نيز فضاي تهياند .اينها اتم هستند كه ميتوانند تركيب شوند و مولكولها را به وجود آورند .مولكولها
نيز دور هم جمع ميشوند و مادهي اطراف ما را تشكيل ميدهند .نگارنده در كتاب حاضر نخست
ويژگيهاي ماده را بيان كرده است .سپس دربارهي انتقال گرما،ترموديناميك ،ارتعاشها و امواج و
صداهاي موسيقيايي توضيحاتي ارائه داده است .همچنين در پايان هر بخش ،پرسشها و مسئلههايي
را براي درك بهتر مطالب مطرح كرده است.

 .234پل جي هيوئيت .فيزيك مفهومي :جلد سوم :الكتريسيته و مغناطيس نور .منيژه رهبر تهران:
فاطمي 4 - 262 ،1388 ،ج
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /الكتريسيته /مغناطيس /نور
* چكيده» :الكتريسيته» نامي است كه به گسترهي وسيعي از پديدههاي الكتريكي ،به شكلهاي
متفاوتي اطالق ميشود كه تقريب ًااساس بسياري از چيزهاي اطراف ما را تشكيل ميدهند .از آذرخش
در آسمان گرفته تا درخشش المپ،از آنچه اتمها را به شكل مولكول به هم ميپيوندند تا ضربههاي
عصبي كه در دستگاه اعصاب ما حركت ميكنند،همگي منشأ الكتريكي دارند .در عصر فناوري،شناخت
مباني الكتريسيته و همچنين چگونگي به كارگيري طرحهايي بنيادي براي حفظ و ارتقاي آسايش ،ايمني
و رفاه كنوني ما اهميت دارد .نگارنده در كتاب حاضر نخست الكتريسيتهي ساكن يا الكتروستاتيك را
بررسي ميكند .سپس مطالبي دربارهي نور و ويژگيهاي الكترومغناطيسي آن بيان ميكند .همچنين
در پايان هر فصل،پرسشها و تمرينهايي را مطرح كرده است .جريان الكتريكي ،مغناطيس ،بازتاب و
شكست،امواج نور و كوانتومهاي نور ،عنوانهاي برخي از مطالب كتاب هستند.
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 .235محمد زاده،اسماعيل .قرابت معنايي (درك مفهوم) منطبق بر آخرين تغييرات
كتاب درسي .تهران :ايران باستان 248 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :قرائت معنايي /درك مفاهيم /تست كنكور /پاسخنامه
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،نخست سؤاالتي را كه دربارهي «قرائت معنايي» در كتاب ادبيات
فارسي  2و  3و ادبيات عمومي پيش دانشگاهي 1و  2آمدهو در كنكور سراسري و دانشگاه آزاد مورد
سنجش قرارگرفته ،به صورت تشريحي توضيح دادهاست .سپس مفهوم كلي ادبيات و عبارات را به
صورت درس به درس توضيح و آموزش دادهاست .با ارائهي تستهاي تأليفي كنكور سراسري و
دانشگاه همراه با پاسخنامه ،كتاب به پايان ميرسد.

 .236جعفري ،نسرين .كارآزمون اقتصاد سال دوم رشتهي ادبيات و علوم انساني :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 136 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :اقتصاد /پرسش و پاسخ /توسعهي اقتصادي /بازار مالي /آزمون /پاسخ تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر در شش بخش با اين عنوانها تنظيم شدهاست:مقدمات؛ توليد و بازار؛
مديريت كالن اقتصادي؛ توسعهي اقتصادي؛ نهادها و بازارهاي مالي و اقتصاد جهان .براي هر
بخش،پرسشهاي گوناگون طراحي شدهاند .اين پرسشها در بردارندهي مبحثهاي اصلي و فرعي
درس اقتصاد هستند .بعد از پرسشهاي هر قسمت ،پاسخ آنها به صورت تشريحي و به گونهاي بيان
شدهاست كه مطالبهاي درسي نيز توضيح دادهشوند .همچنين نمونههاي آزمونهاي نيمسال و پاياني
به همراه پاسخ تشريحي آنها ارائه شدهاند.
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 .237صادقينژاد مقدم ،نسرين .كارآزمون آرايههاي ادبي و انواع شعر سوم (علوم انساني):
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخ نامهي تشريحي و ....تهران :مبتكران ،پيشروان 92 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :شعر /آرايهي ادبي /پرسش و پاسخ /پاسخ تشريحي /آزمون هماهنگ كشوري
* چكيده :سه بخش اول كتاب حاضر با اين عنوانها تنظيم شدهاند :انواع شعر ،علم بيان ،علم بديع.
نگارنده نخست براي هر بخش پرسشهايي را طراحي كرده و پاسخ آنها را به صورت تشريحي
آوردهاست .در ادامه و و در بخش چهارم ،مباحث كل كتاب به صورت پرسشهاي جامع مطرح شدهاند
تا به اين وسيله ،دانشآموزان معلومات خود را بسنجيد و مواردي را كه هنوز خوب نياموختهاند ،با
مروري دوباره بياموزند .در بخش پاياني نيز چند آزمون كلي و نمونهاي از آزمون هماهنگ كشوري
آورده شدهاند.

 .238كريمي ،عليمحمد .كارآزمون تاريخ ايران و جهان ( )1سال دوم دبيرستان :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و .تهران :مبتكران ،پيشروان 132 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ ايران و جهان/1كتاب درسي /پاسخنامهي تشريحي /پرسش و پاسخ/
پرسش موضوعي
* چكيده :كتاب حاضر شامل  22درس است و پرسشهاي هر درس آن مطابق با مطالب كتاب
درسي و به صورت «اصالح كنيد»« ،تكميل كنيد»« ،ارتباط دهيد»« ،پاسخ كوتاه» و «تشريحي»
تنظيم شدهاند .بعد از پرسشهاي هر درس،پاسخ آنها به صورت تشريحي و به گونهاي بيان شده است
كه مطلبهاي درسي نيز توضيح داده شوند .در پايان فصلها يا درسهاي نيمسال ،تعدادي آزمون
همراه با پاسخنامهي آنها آورده شده است .همچنين بخش پاياني كتاب شامل آزمونهاي نهايي همراه
با پاسخنامهي تشريحي آنهاست.
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 .239علي دوست ،شهين .كارآزمون تاريخ ايران و جهان ( )2سال سوم ادبيات و علوم انساني:
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه تشريحي .تهران :مبتكران ،پيشروان 152 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ ايران و جهان /2كتاب درسي /پرسش و پاسخ /پرسش موضوعي/
پاسخنامهيتشريحي
* چكيده :كتاب حاضر به منظور تسهيل يادگيري مفاهيم كتاب درسي تدوين شده است .بدين منظور
هر فصل از كتاب درسي به قسمتها يا درسهايي تقسيم شده است و براي هر قسمت يا درس،
پرسشهاي گوناگوني طراحي شدهاند .اين پرسشها در بردارندهي مبحثهاي اصلي و فرعي درس
هستند و بر حسب مورد به صورت «اصالح كنيد»« ،تكميل كنيد»« ،ربط دهيد» ،چهارگزينهاي»،
«پاسخ كوتاه» و «تشريحي» تنظيم شده اند .بعد از پرسشهاي هر قسمت يا هر درس ،پاسخ آنها
به صورت تشريحي و به گونهاي بيان شده است كه مطلبهاي درسي نيز توضيح داده شوند .بعد از
پايان فصلها يا درسهاي نيمسال ،تعدادي آزمون ارائه شده است .هم چنين در پايان كتاب ،چند نمونه
آزمون نهايي همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده شده است.

 .240فريدوني ،ليلي .كارآزمون جامعهشناسي  2سال سوم علوم و معارفاسالمي :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخ نامه تشريحي .تهران :مبتكران ،پيشروان 156 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :جامعهشناسي /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي /آزمون هماهنگ
* چكيده :در اين كتاب براي هر درس كتاب درسي ،پرسشهاي گوناگون ،در بردارندهي مبحثهاي
اصلي و فرعي درس ،در قالب «درست يا نادرست»« ،تكميل كنيد»« ،ربط دهيد»« ،چهار گزينهاي»،
«پاسخ كوتاه» ،و «تشريحي» ارائه شدهاست .بعد از پرسشهاي هر قسمت يا هر درس ،پاسخ آنها به
صورت تشريحي و به گونهاي بيان شدهاست كه مطلبهاي درسي نيز توضيح دادهشوند .بعد از پايان
فصلها يا درسهاي نيمسال اول ،تعدادي آزمون به شيوهي آزمونهاي هماهنگ نيمسال كه آموزش
و پرورش برگزار ميكند ،طراحي شدهاست .در پايان كتاب ،چند نمونه آزمون ويژهي نيمسال دوم و
تعدادي آزمون نهايي همراه پاسخنامهي تشريحي گنجانده شدهاست.
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 .241بكاء،اصغر و ....كارآزمون جغرافيا  1سال دوم رشتهي ادبيات و علوم انساني :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامههاي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 120 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :پرسش موضوعي /پرسشها و پاسخها /جغرافيا /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل  18درس است .پرسشهاي هر درس آن مطابق با مطالب كتاب درسي
و به صورت «ربط دهيد»« ،اصالح كنيد»« ،تكميل كنيد» و «شرح دهيد» تنظيم شدهاند .بعد از
پرسشهاي هر درس پاسخ آنها آورده شده است .همچنين ،بعد از پايان فصلها يا درسهاي نيمسال،
تعدادي آزمون به شيوهي آزمونهاي هماهنگ نيمسال همراه با پاسخنامهي تشريحي آنها ارائه شده
است .در پايان كتاب نيز آزمونهاي پايان سال همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده شده است.

 .242آل داوود ،ضياء الدين .كارآزمون جغرافيا  2سال سوم :شامل پرسشهاي موضوعي،
پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 140 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :جغرافيا/پرسش و پاسخ /سكونتگاه /ناحيه /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل پرسشهاي درس جغرافيا  2سال سوم متوسطه نظري است كه در
هشت فصل با اين عنوانها تنظيم شده است :سكونتگاههاي شهري و روستايي ،نواحي سياسي ،و
نواحي اقتصادي .پرسشهاي هر فصل در بردارندهي مبحثهاي اصلي و فرعي يكي از درسهاي
كتاب درسي هستند و بر حسب مورد به صورت «اصالح كنيد»« ،كامل كنيد»« ،ربط دهيد» و «شرح
دهيد» تنظيم شدهاند .بعد از هر مجموعه پرسش ،پاسخ آنها به صورت تشريحي و به گونهاي بيان
شده است كه مطلبهاي درسي نير توضيح داده شوند .بعد از پايان درسهاي نيمسال،آزمونهاي
نيمسال همراه با پاسخنامهي آنها آورده شده است .در پايان كتاب نيز،چند نمونهي آزمون همراه با
پاسخنامهي تشريحي براي يادگيري بهتر دانشآموزان،گنجانده شده است.
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 .243معبودي ،مينا .كارآزمون جغرافيا پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي
تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 116 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :جغرافيا پيش دانشگاهي /پرسش و پاسخ /پرسش موضوعي /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر در پنج فصل،شامل پرسشهاي گوناگون در حوزهي جغرافيا براي دانشآموزان
پيش دانشگاهي است .دانشآموزان در حين پاسخ به سؤاالت مي توانند به نقصهاي خود در درك
مفاهيم پي ببرند .اين پرسشها در بردارندهي مبحثهاي اصلي و فرعي درسهاي كتاب درسي هستند
و به صورت «كامل كنيد»« ،اصالح كنيد»« ،شرح دهيد» ،و يا «ربط دهيد» تنظيم شدهاند .بعد از هر
پرسش ،پاسخ آنها به صورت تشريحي بيان شده است .همچنين بعد از پايان فصلها يا درسهاي
نيمسال اول ،آزمونهاي نيمسال اول و پاسخآنها به صورت تشريحي آورده شده است .بخش پاياني
كتاب نيز شامل آزمونهاي پايان نيمسال همراه با پاسخنامهي آنهاست.

 .244بكاء ،اصغر و ....كارآزمون جغرافيا سال دوم رشتههاي علوم تجربي و رياضي و فيزيك :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 120 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :جغرافيا سال دوم متوسطه نظري /پرسش و پاسخ /پرسش موضوعي /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر به منظور تسهيل يادگيري مفاهيم كتاب درسي تدوين شده و شامل پرسشهاي
درس جغرافياي سال دوم رشتههاي علوم تجربي و رياضي و فيزيك است .اين پرسشها در بردارندهي
مبحثهاي اصلي و فرعي كتابهاي درسي هستند و بر حسب مورد به صورت «اصالح كنيد»،
«تكميل كنيد»« ،ربط دهيد» ،و «شرح دهيد» تنظيم شدهاند .بعد از پرسشهاي هر قسمت،پاسخآنها
به صورت تشريحي به گونهاي بيان شده است كه مطلبهاي درسي نيز توضيح داده شوند .همچنين
در پايان فصلهاي هر نيمسال ،آزمونهاي هماهنگ نيمسال ،همراه با پاسخ نامهي تشريحيآنها
آورده شده است .در پايان كتاب نيز چند نمونه آزمون پايان سال همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده
شده است.
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 .245باوند سواد كوهي ،يوسف .كارآزمون زبان انگليسي پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاس خ نامهي تشريحي و . ...تهران :مبتكران ،پيشروان 208 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /آزمون /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :مطالب كتاب در هشت درس تنظيم شدهاست .براي هر درس ،پرسشهاي گوناگوني
طراحي شدهاند كه در بردارندهي همه مطلبهاي درسي هستند .بعد از هر درس ،پاسخ پرسشها
به صورت تشريحي و به گونهاي بيان شدهاست كه مطالب درسي نيز توضيح دادهشوند .بعد از پايان
فصلها يا درسهاي نيمسال اول ،تعدادي آزمون در پايان كتاب نيز نمونهي پرسشهاي امتحاني پايان
سال و پاسخ آنها گنجانده شدهاست.

 .246صالحينيا ،اكرم .كارآزمون زبان فارسي سال دوم دبيرستان :شامل پرسشهاي موضوعي،
پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 132 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زبان فارسي /پرسش و پاسخ /آزمون پاياني /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهي جامعي از پرسشهاي گوناگون است و تمام مطالب درسي را
در برميگيرد .كتاب شامل چهاربخش است و در ابتداي هر بخش ،توضيحات مختصري از مطالب
درسي آورده شده و سپس براي هر قسمت يا درس،پرسشهاي گوناگون همراه با پاسخنامهي آنها
طراحي شده است .همچنين در بخش پاياني كتاب ،آزمونپاياني به همراه پاسخنامهي تشريحي
گنجانده شده است.
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 .247نوربخش ،سيد سعيد .كارآزمون زبان فارسي سوم (تجربي و رياضي) :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامه تشريحي .تهران :مبتكران ،پيشروان 84 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :زبان فارسي /پرسش و پاسخ /آزمون /دستور زبان /ويرايش /امال /زندگينامه
نويسي
* چكيده :كتاب حاضر شامل پرسشهاي موضوعي و پاسخنامهي تشريحي درس زبان فارسي است
و از چهار فصل تشكيل شدهاست .پرسشهاي مطرح شدهدر بخشاول شامل قواعد تركيب،جمله،
ويرايش ،امالي همزه در فارسي ،مطابقت نهاد و فعل ،نگارش تشريحي ،گروه فعل و زندگينامه نويسي
است .در بخش دوم ،پرسشهاي مربوط به جملهي ساده و اجزاي آن و گروه اسمي و وابستههاي
آن مطرح شدهاست .پرسشهاي مطرح شده در بخش سوم نيز شامل ساختمان واژهو كلمات دخيل
در امالي فارسي ،مرجع شناسي نقشهاي زبان و اسناد و نوشتههاي حقوقي است .در بخش چهارم،
نمونهي آزمونهاي نيمسال و پاياني به همراه پاسخنامهي تشريحي گنجاندهشدهاست.

 .248شكري ،زهرا .كارآزمون زبان و ادبيات فارسي پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامه تشريحي و . ...تهران :مبتكران ،پيشروان 108 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي/پرسش و پاسخ /آزمون نيمسال /آزمون جامع
* چكيده :كتابحاضر مجموعهي جامعي از پرسشهاي گوناگون است و تمام مطالب درسي را در
بر ميگيرد .اين كتاب در شش بخش با عنوانهاي تمحيديه وحماسه ،ادبيات غنايي ،ادبيات تعليمي
و توصيفي،حسب و حال و زندگي نامه،ترجمه و ادبيات دورهي معاصر تنظيم شده است .در هر قسمت
يا درس،پرسشهاي مربوط به آن درس همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده شده است .بعد از پايان
درسهاي نيمسال اول،تعدادي آزمون به شيوهي آزمونهاي نيمسال طراحي شده است .همچنين در
پايان كتاب سه آزمون جامع همراه با پاسخنامهي آنها آورده شده است.
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 .249آذر ،علي اصغر .كارآزمون زيستشناسي و آزمايشگاه (سال دوم :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان148 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي /كتاب كار /آزمايشگاه
* چكيده :كتاب حاضر ،با دو ويژگي «پرسشهاي موضوعي» و «پاسخهاي تشريحي» در يازده
ل زير ارائه شده است :ايمني بدن ،دستگاه عصبي ،حواس ،هورمونها و دستگاه درونريز ،مادهي
فص 
ژنتيك ،كروموزومها و ميتوز ،ميوز و توليد جنسي ،ژنتيك و خاستگاه آن ،توليد مثل گياهان ،رشد و نمو
در گياهان ،توليد مثل و رشد و نمو جانوران .در انتهاي كتاب نيز نمونههايي از پرسشهاي امتحاني
آورده شده است.

 .250اميدوار ،مستانه .كارآزمون شيمي  1سال اول دبيرستان :شامل پرسشهاي موضوعي،
پاسخنامهي تشريحي و ...تهران :مبتكران ،پيشروان 176 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پاسخنامهي تشريحي /هواي پاكيزه /طالي سياه /آب /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر در چهار بخش با عنوانهاي مايعي كمياب در عين فراواني ،در پي هوايي
پاكيزه ،مصرف دوباره تنها راه ادامه،و طالي سياه اندوختهاي رو به پايان ،نگارش يافته است .براي
هر بخش هم ،پرسشهاي گوناگون طراحي شده است .بعد از پرسشهاي هر قسمت ،پاسخ آنها به
صورت تشريحي و به گونهاي بيان شده است كه مطلبهاي درسي نيز توضيح داده شوند .بعد از پايان
درسهاي نيم سال،تعدادي آزمون هماهنگ نيمسال طراحي شده است .همچنين بخش پاياني شامل
آزمونهاي پاياني همراه با پاسخنامه تشريحي است .كتاب حاضر در چهار بخش با عنوانهاي مايعي
كمياب در عين فراواني ،در پي هوايي پاكيزه ،مصرف دوباره تنها راه ادامه،و طالي سياه اندوختهاي
رو به پايان ،نگارش يافته است .براي هر بخش هم ،پرسشهاي گوناگون طراحي شده است .بعد از
پرسشهاي هر قسمت ،پاسخ آنها به صورت تشريحي و به گونهاي بيان شده است كه مطلبهاي
درسي نيز توضيح داده شوند .بعد از پايان درسهاي نيم سال،تعدادي آزمون هماهنگ نيمسال طراحي
شده است .همچنين بخش پاياني شامل آزمونهاي پاياني همراه با پاسخنامه تشريحي است.
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 .251تهامي ،مهري .كارآزمون شيمي پيشدانشگاهي ( :)1شامل پرسشهاي موضوعي،
پاسخنامههاي تشريحي و ....تهران :مبتكران ،پيشروان 120 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ/آزمون/شيمي پيش دانشگاهي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده« :كارآزمون شيمي پيش دانشگاهي» مجموعهاي از پرسشهاي گوناگون است كه تمام
مطلبهاي درسي را دربرميگيرد .بعد از پرسشها،پاسخآنها به صورت تشريحي و بهگونهاي بيان
شده است كه مطالب درسي نيز توضيح داده شوند .در پايان كتاب نيز چند نمونه آزمون به همراه
پاسخنامهي تشريحي آورده شده است.

 .252عبادتي ،شهناز .كارآزمون قافيه ،عروض و نقد ادبي پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامه تشريحي .تهران :مبتكران ،پيشروان 80 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :قافيه /عروض /نقد ادبي /پرسش و پاسخ /آزمون /ادبيات فارسي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر در چهار بخش آزمونهاي مربوط به قافيه ،عروض و نقد ادبي را
طراحي و ارائهكردهاست .بعد از هر آزمون،پاسخ آنها به صورت تشريحي بيان شدهاست؛ به گونهاي
كه مطالب درسي نيز توضيح دادهشوند .بخش پاياني كتاب نيز شامل نمونهي آزمونهاي پايان سال
به همراه پاسخنامه تشريحي است.
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 .253داوودي ،مهران .كارآزمون هندسهي تحليلي و جبر خطي پيشدانشگاهي :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه تشريحي .تهران :مبتكران ،پيشروان 176 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر ،مجموعهي جامعي از پرسشهاي گوناگون است كه تمام مطلبهاي كتاب
درسي را دربرميگيرد و پاسخها نيز به صورت تشريحي بيان شدهاند .در پايان كتاب نيز براي يادگيري
بهتر مطالب ،آزمونهايي گنجانده شده است.

 .254احمدي ،بهروز .كاربردهاي انرژي هستهاي ( )Fissionانرژي جوش هستهاي
( )Fissionالف از كشف نوترون تا غنيسازي كامل اورانيوم ،كيك زرد ،پلوتونيوم ،آب سنگين.....
تهران :سيماي دانش 142 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :انرژي هستهاي /جوش هستهاي /آلفا
* چكيده :حتي در زبالههاي باقيمانده از استفاده از «انرژي هستهاي» ( ،)Fissionمانند پلوتونيوم و
ديگر ايزوتوپهاي اورانيوم،پرتوهاي مخرب آلفا ،بتا و گاما وجود دارند كه تشعشعات خطرناكي هستند.
به اين سبب ،امروز بشر به دنبال انرژي ديگري به نام «جوش هستهاي» ()Fissionاست كه از
طريق جوش هستهاي هيدروژن وايزوتوپهاي آن ،به هليوم و رهاسازي نوترونهاي پرانرژي ايجاد
ميشود و نسبت به انرژي هستهاي ،كه داراي اشعههاي مخرب بسيار باال نيست .اينك در پروژههاي
چند ميلياردي آمريكا ،ژاپن ،اروپا و روسيه ،ميكوشند اين انرژي را به الكتريسيته تبديل كنند .نگارنده
در كتاب حاضر اصول گرفتن انرژي از ذرات را كه به نام شكاف هستهاي و جوش هستهاي است ،با
استفاده از منابع روز دنيا و تاريخچهي علمي و آزمايشات دانشمندان بيان ميكند .در فصل آخر هم
انواع نيروگاههاي اتمي را بهطور كامل شرحميدهد .شيمي هستهاي نوترون ،توليد اورانيوم -كيك زرد،
قدرت و توان جوش هستهاي ،و مسيرهاي نيروگاههاي گداخت هستهاي ،عنوانهاي برخي از مطالب
كتاب هستند.
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 .255تيموري ،قاسم .كاربردهاي رياضي در زندگي روزمره و صنعت «قابل استفاده براي
دانشآموزان و دبيران راهنمايي و دبيرستان» .تهران :منادي تربيت264 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :دستسازهها /هندسه /طلق و مقوا /كاغذ و تا
* چكيده :به عقيدهي نگارنده ،ابداع و ساخت دست سازههاي هندسي ساده با مواد ارزان قيمت و
استفادهي به موقع از آنها هنگام تدريس ،عالوه بر آسان كردن كار معلم ،سبب يادگيري عميقتر و
سريعتر دانشآموزان ميشود .زيرا با اين روش ،هم ارتباط بين خطوط و زواياي نمودارها و هم دستور
محاسبهي سطح يا حجم اشكال به صورت علمي و تجربي مشاهده ميشود .مخاطب در اين كتاب
ميآموزد ،چگونه از «طلق و مقوا» يا «كاغذ و تا» براي ساخت دست سازه استفاده كند و چگونه از
«روش حل مسئله» براي سهولت ياددهي و يادگيري مطالب و مسائل هندسه كمك بگيرد .عنوانهاي
برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :روش حل مسائل هندسهي مسطحه و احجام؛ ساخت دست
سازههاي هندسي با طلق و مقوا يا با كاغذ و تا؛ نكات مربوط به چهار ضلعيها ،خط ،صفحه ،شكلهاي
فضايي ،و تبديالت در صفحه.

 .256شيخي ،مژگان .كاش تو را ميديديم :فرازهايي از زندگي بانو معصوم ه (س)و حوادث
تاريخي زمان ايشان .تهران :قدياني ،كتابهاي بنفشه 110 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :حضرت معصومه(س) /زندگينامه /امام رضا(ع) /هارون /امام كاظم(ع) /حوادث
تاريخي /تعليم و تربيت ديني
* چكيده :امام كاظم(ع)از حاكمان زمان خويش آزار و اذيت زيادي ميديد ،بهطوري كه ناراحتيها
و رنجهاي ايشان ،دل كوچك فاطمه معصومه(س)را به درد ميآورد و او را سخت غمگين ميكرد.
فاطمه از حرفهاي پدرش ميفهميد كه مهمترين مشكل مسلمانان ظلم و ستم هارون ا ست .سرانجام
هارون فرمان داد كه امام كاظم (ع)را دستگير كنند و در زندان به شهادت برسانند .فاطمه  10ساله بود
و برادرش  35ساله كه زمام امور را به دست گرفت .هر روز پيكي ميرسيد .مأمون از امام رضا(ع)دعوت
كردهبود تا به خراسا ن برود .سرانجام گروهي به خراسان آمدند تا امام و همراهانشان را به خراسان
ببرند .يك سال از سفر امام گذشته بود .روزي نامهاي از برادر به دست فاطمه(س)رسيد .از او خواسته
بود به خراسان برود .او با قافلهي كوچكي به سمت خراسان حركت كرد .اما دوري از برادر ،رنج سفر و
غذاي آلوده به زهر او را بيمار كرد و سرانجام در سن  28سالگي ،روح بلندش از باالي كويرها به پرواز
در آمد و به سوي معبود شتافت .كتاب حاضر حاوي فرازهايي از زندگي بانو معصومه(س)و حوادث
تاريخي زمان ايشان است.
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 .257جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :كانابيسها (ماري
جوانا و حشيش).تهران :دانژه 48 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /حشيش /ماري جوانا /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان توضيح ميدهد« :كانابيسها» كه
همان ماريجوانا و حشيش هستند ،چگونه توليد ميشوند؟ و طرز مصرف آنها چيست؟ چه اثراتي
بر بدن دارند؟ به چه دليل جوانان آنها را مصرف ميكنند؟ و چگونه ميتوان تشخيص داد كه فردي
ماريجوانا يا حشيش مصرف ميكند؟ كتاب سعي دارد سطح آگاهي مخاطبان را تا حد امكان باال ببرد
و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

 .258ساداتيان ،اكبر و ...كتاب كار ـ فيزيك دوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،1388 ،
192ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك /آزمون /پرسش و تمرين
* چكيده :كتاب حاضر در شش فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :فيزيك و اندازهگيري؛
حركتشناسي؛ ديناميك؛ كار و انرژي؛ ويژگيهاي ماده؛ گرما و قانون گازها .اين مجموعه براساس
سرفصلهاي كتاب درسي به بخشهاي «آنچه بايد بدانيد»« ،تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي
ش آنچه بايد بدانيد ،به ترتيب زير موضوعات كتاب و با توجه به
دورهاي» تقسيم شدهاست .در بخ 
اهميت آنها ،نكتههاي مهم درس به همراه مثالها به منظور يادآوري درج شدهاست .در بخش
تمرينهاي آموزشي هم تمرينهاي متنوعي به منظور درگير كردن مؤثر دانشآموزان در خود ارزيابي
در نظر گرفته شدهاست .همچنين در اين بخش ،تمام تمرينها با پاسختشريحي ،كه در برگيرندهي
نكتههاي آموزشي و نحوهي نگارش صحيح ،گويا و كامل پاسخ است مطرح شدهاست .در بخش
تمرينهاي دورهاي هم ،تمرينهايي كه از نظر تعداد حدود سه برابر تمرينهاي كتاب درسي هستند،
به ترتيب زير موضوعات كتاب درسي و با توجه به اهميت آنها ،در سطوح مفاهيم اوليه ،تسلط ،تجزيه
و تركيب ،تحليل و خالقيت مطرح شدهاند.

 140فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .259كريم زاده ،شهرام /محجوبي ،شهراد .كتاب كارـ زبان انگليسي سوم دبيرستان .تهران:
مرآت دانش 208 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان /پرسش و پاسخ /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر ضمن آشنا ساختن دانشآموزان با مفاهيم ،قواعد دستوري ،تلفظ و ساير
موضوعات زبان انگليسي ،آنها را براي شركت در آزمونهاي گوناگون آماده ميسازد .كتاب در شش
درس با اين عنوانها نگارش يافته است :واژگان؛ گرامر؛ نقشهاي زبان؛ تلفظ؛ درك متون؛ در پايان
هر درس آزموني  20نمرهاي گنجانده شده و بعد از هر درس نيزآزمون پاياني نوبت اول و نهايي آمده
است .همچنين ،در آغاز كتاب تستهاي دورهاي ،واژگان و گرامر مطالب سال گذشته ،و در پايان كتاب،
تستهاي دورهاي مرجع از كل واژگان و گرامر همان سال عرضه شدهاست.

 .260محمد ،حسن /براتي ،مهدي .كتاب كار ـ شيمي .3تهران :مرآت دانش 192 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر با هدف تكميل محتواي آموزشي مدارس و كتابهاي درسي تدوين شدهاست.
نگارنده سعي كردهاست ،ضمن رعايت پوششدهي مناسب زير موضوعات هر درس ،پرسشها و
تمرينهاي كتاب را از ساده به شكل تنظيم كند .بدين منظور ،سرفصلهاي كتاب درسي را به
بخشهاي «آنچه بايد بدانيد»« ،تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي دورهاي» تقسيم كردهاست.
در بخش آنچه بايد بدانيم ،نكتههاي مهم درس به همراه مثال ،به منظور يادآوري درج شدهاست.
در بخشتمرينهايآموزشي ،تمام تمرينها با پاسخ تشريحي كه در برگيرندهي نكتههاي آموزشي و
نحوهي نگارش صحيح است ،مشاهده ميشود .در بخش تمرينهاي دورهاي هم ،تمرينها به ترتيب
زير موضوعات كتاب و با توجه به اهميت آنها ،در سطح مفاهيم اوليه ،تسلط ،تجزيه و تركيب ،تحليل
و خالقيت مطرح شدهاند.
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 .261رمضاني ،عليرضا .كتاب كار ـ فيزيك سوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش 432 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك /آزمون /پرسش و تمرين /ترموديناميك /جريان الكتريكي
* چكيده :كتاب حاضر در پنج فصل با اين عنوانها نگارش يافتهاست :ترموديناميك؛ الكتريسيته
ساكن؛ جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم؛ مغناطيس؛ القاي الكترومغناطيسي .هر فصل از سه
بخش «آنچه بايد بدانيد»« ،تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي دورهاي» در كتاب درسي يا سؤاالت
امتحانات نهايي و حتي آزمونهاي سراسري دانشگاه و آزاد برگزار شده و نيز سؤاالت و تمرينهاي
طراحي شده توسط مؤلف است .در بخش تمرينهاي آموزشي ،از سؤاالت مهم امتحانات نهايي (در
هر دو رشتهي تجربي و رياضي) ،سؤاالت تأليفي ،آزمونهاي هماهنگ استاني و نيز آزمونهاي
مدارس ممتاز استفاده شدهاست .تمرينهاي دورهاي هم از سؤاالت امتحانات هماهنگ كشوري يا
استاني انتخاب شدهاند .اين تمرينها كه داراي پاسخهاي كوتاه هستند ،در جهت تكميل فرايند آموزش
دانشپژوهان طراحي شدهاند.

 .262ساداتيان ،سيد اكبر و .....كتاب كار ـ فيزيك اول دبيرستان .تهران :مرآت دانش،1388 ،
 144ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :آموزش فيزيك /آزمون /پرسش و تمرين
* چكيده :اين مجموعه براساس سرفصلهاي كتاب درسي ،به بخشهاي «آنچه بايد بدانيد»،
«تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي دورهاي» تقسيم شدهاست .در بخش آنچه بايد بدانيد ،به
ترتيب زير موضوعات كتاب ،نكتههاي مهم درسي به همراه مثال براي يادآوري درج شدهاند .در بخش
تمرينهاي آموزشي ،تمرينهاي متنوعي به منظور درگير كردن مؤثر دانشآموزان در خود ارزيابي
در نظر گرفته شدهاست .همچنين در اين بخش تمام تمرينها با پاسختشريحي كه در برگيرندهي
نكتههايآموزشي و نحوهي نگارش صحيح ،گويا و كامل است ،مطرح شدهاند .در بخش تمرينهاي
دورهاي نيز ،تمرينهايي كه از نظر تعداد حدود سه برابر تمرينهاي كتاب درسي هستند ،به ترتيب زير
موضوعات كتاب و با توجه به اهميت آنها ،در سطوح مفاهيم اوليه ،تسلط ،تجزيه و تركيب ،تحليل و
خالقيت مطرح شدهاند.

 142فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .263كريم زاده ،شهرام .كتاب كار زبان انگليسي  2سال دوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 192 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون /پرسش و پاسخ /دستور زبان /كتاب كار
* چكيده :كتاب حاضر شامل هفت د رس است .اما قبل از آغاز درسها،تست دورهاي واژگان و دستور
زبان مطالب سال گذشته آمدهاست .در ابتداي هر درس ،با استفاده از جدول،راهنماي تلفظ و معني هر
كلمه توضيح داده شدهاست .در ادامه نيز ،سؤاالت مربوط به هر درس به صورت پرسشهاي چهار
گزينهاي،تشريحي،تكميلي ،تصويري ،جوركردني و ...آورده شدهاست .همچنين ،براي هر درس يك
آزمون پاياني  20نمرهاي ،در پايان دروس تستهاي دورهاي مرجع از كل واژگان دستور زبان هما ن
سال ،و در نهايت پنج آزمون پاياني نوبت دوم از كل كتاب را آوردهاست.

 .264كريم زاده ،شهرام .كتاب كار زبان انگليسي 1سال اول دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 224 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون/پرسش و پاسخ
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر نخست تست دورهاي واژگان و دستور زبان مطالب سال گذشته
را ارائه كردهاست .سپس در ابتداي هر درس با استفاده از جدول ،راهنماي تلفظ و معني هر كلمه
و در ادامه،سؤاالت مربوط به هر درس را به صورت پرسشهاي چهارگزينهاي،تشريحي،تكميلي،
تصويري،جوركردني و ...آوردهاست .همچنين،براي هر درس يك آزمون پاياني  20نمرهاي،در پايان
دروس تستهاي دورهاي مرجع از كل واژگان و دستور زبان همان سال ،و در پايان كتاب ،سه آزمون
پاياني نوبت دوم از كل كتاب درنظر گرفتهشدهاست.
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 .265اقبالي ،سوسن .كتاب كار زبان انگليسي 3سال سوم دبيرستان شامل تمرينات تشريحي و
پرسش چهارگزينهاي . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 116 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /تست بسته پاسخ /كلمهسازي /پرسش و پاسخ /آزمون
درك مطلب
* چكيده :كتاب حاضر شامل شش درس است كه هر درس آن شامل اين بخشهاست :دستور زبان؛
واژگان؛ مترادف و متضاد؛ همنشيني كلمات؛ كلمهسازي؛ تست بسته پاسخ؛ آزمونهاي درك مطلب
متناسب با موضوع خواندن هر درس .همچنين ،تمرينهاي متنوعي كه بيشتر جنبهيآموزشي دارند،
در هر قسمت گنجانده شدهاند.

 .266محمد ،حسن .كتاب كار شيمي  1سال اول دبيرستان .تهران :مرآت دانش 144 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آموزش شيمي /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي /خودارزيابي
* چكيده :كتاب حاضر با هدف تكميل محتواي آموزشي مدارس و كتابهاي درسي تدوين شدهاست.
با توجه به اينكه مخاطب اصلي آن معلمان هستند ،تمرينها و پرسشهاي آن با فعاليتهاي كالس
و طرح درس دبيران ،هماهنگ و در جهت تحقق راهبردهاي ياددهي و يادگيري است .نگارنده نخست
نكتههاي مهم درس را به همراه مثال به منظور يادآوري در بخشي با عنوان «آنچه بايد بدانيد» آورده
است .سپس تمرينها و پرسشهايي را به همراه پاسختشريحي ارائه كردهاست .براي خودارزيابي
دانشآموزان هم ،تمرينها و پرسشهاي دورهاي بدون پاسخ تشريحي كه دبيران ميتوانند آنها را به
عنوان تكليف و به منظور افزايش مهارت دانشآموزان به آنها بدهند ،درج شدهاست.

 144فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .267محمد ،حسن .كتاب كار شيمي  2سال دوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش 160 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /2پرسش /پاسخ /مفاهيم
* چكيده :كتاب حاضر با هدف تكميل محتواي آموزشي كتاب درسي نگارش يافته و مكمل كتاب
شيمي سال دوم دبيرستان است .كتاب داراي پنج بخش با اين عنوانهاست :ساختار اتم؛ خواص تناوبي
عنصرها؛ تركيبهاي يوني؛ تركيبهاي كوواالنسي؛ كربن و تركيبهاي آلي .هر بخش نيز به سه
قسمت «آنچه بايد بدانيد»« ،تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي دورهاي» تقسيم شدهاست .در
قسمت «آنچه بايد بدانيد» ،نكتههاي مهم درس به همراه مثالهايي براي يادآوري آورده شدهاست.
در قسمت «تمرينهاي آموزشي» ،تمرينهاي متنوعي به منظور درگير شدن مؤثر دانشآموزان با
خودارزيابي در نظر گرفته شدهاند كه پاسخ آنها به صورت تشريحي آمدهاست« .تمرينهاي دورهاي»
نيز حدود سه برابر تمرينهاي آموزشي است و به ترتيب زير موضوعات كتاب در سطوح مفاهيم اوليه،
تجزيه و تركيب ،تحليل و خالقيت مطرح ميشوند .پاسخ اين تمرينها تشريحي نيست.

 .268ابراهيم نتاج ،اكبر .كتاب كار شيمي  :3شامل  495سؤال با پاسخ كوتاه .تهران :كانون
فرهنگي آموزش 148 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پرسش و پاسخ /واكنش شيميايي /ترموديناميك شيميايي /محلولها
* چكيده :كتاب كار شيمي  3شامل سه بخش واكنشهاي شيميايي و استوكيومتري،ترموديناميك
شيميايي و محلولهاست .در ابتداي هر بخش،ابتدا مطالب درسي به اختصار بيان شده است و سپس
مسائل و تمرينها از آسان به دشوار تنظيم و ارائه شدهاند .در طراحي تمرينها و مسائل،از قضيهها،
تعريفها و حتي قراردادهاي كتاب درسي استفاده شده است .تا يك دورهي كامل از مطالب درسي در
كتاب مرور و به نوعي،مفاهيم كتاب درسي در قالب حل مسئله آموزش داده شود .پاسخ سؤاالت نيز
در انتهاي كتاب آورده شده است.
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 .269نصيري زاده ،ابوالحسن و . ...كتاب كار عربي سال اول دبيرستان .تهران :مرآت دانش،
 176 ،1388ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /پرسش و پاسخ /قواعددستور زبان /ترجمه /آزمون /تمرينهاي
دورهاي
* چكيده :نگارنده دركتاب حاضر نخست نكات ريز قواعد و ترجمه را در قالب «آنچه بايد بدانيد»
ارائه دادهاست .سپس تمرينهاي آموزشي را همراه با پاسخنامه و در ادامه تمرينهاي دورهاي را
شامل نمونههايي از مباحث قواعد و ترجمه ،آورده است .به عالوه ،در پايان هر درس پرسشهاي
چهارگزينهاي و آزمون كامل  20نمرهاي ،در پايان هر نيمسال نمونههاي آزمون پاياني ،و در پايان
كتاب ،دو نمونه آزمون چهارگزينهاي مطابق با محورهاي سؤاالت كنكور سراسري كه براي احاطهي
دقيق دانشآموزان بر مطالب و آمادگي آنان براي شركت در آزمونهاي جامع علمي يا ماهانه سودمندند،
ارائه شدهاند.

 .270آل بويه لنگرودي،عبدالعلي و . ...كتاب كار عربي سال دوم متوسطه ادبيات و علوم
انساني.تهران :مدرسه 286 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :زبان عربي /درس عربي /آزمون و تمرين /پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر براساس هدفهاي آموزشي كتاب درس عربي دوم رشتهي ادبيات و علوم
انساني تأليف شده است .در اين كتاب همهي متوني كه براساس اهداف آموزشي بايد ترجمه شوند،
به شيوههاي متفاوت طراحي شدهاند و براي يادگيري واژگان نيز ،تمريناتي مانند «استخدام الكلمه»،
«المفردات»« ،مترادف و متضاد» و «جدول» در نظر گرفته شده است .ترجمهي بخشهاي «في رحاب
نهجالبالغه» و «األضواء القرآنيه» كه داراي واژگان دشواري هستند نيز با روش سادهتري ارائه شده
است .همچنين ،براي درك بهتر مطالب ،آزمونهايي در كتاب گنجانده شده است.

 146فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .271آل بويه لنگرودي،عبدالعلي و . ...كتاب كار عربي سال سوم متوسطه ادبيات و علوم
انساني.تهران :مدرسه 284 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :زبان عربي /پرسشها و پاسخها /آزمونها و تمرينها
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهاي از فعاليتهاي متنوع است كه براساس هدفهاي برنامهي درسي
طراحي ميشود و هدف اصلي آن توسعهي يادگيري است .در طراحي متن آن سعي شده است ،مفاهيم
و موضوعات به دنبال يكديگر و در ارتباط با هم عرضه شوند .براي يادگيري واژگان نيز تمريناتي مانند
«استخدام الكلمه»« ،المفردات»« ،مترادف و متضاد» و «جدول» در نظر گرفته شده است .ترجمهي
بخشهاي «في رحاب نهجالبالغه» و «األضواء القرانيه» كه داراي واژگان دشواري هستند نيز با روش
سادهتري ارائه شده است .همچنين ،براي يادگيري بهتر مطالب آزمونهاي تشريحي و تستي در كتاب
گنجانده شده است.

 .272نصيريزاده ،ابوالحسن .كتاب كار عربي  2دوم دبيرستان .تهران :مرآت دانش،1388 ،
 192ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :عربي
* کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /پرسش و پاسخ /آزمون /تمرينهاي دورهاي /ترجمه
* چكيده :اين مجموعه براساس سرفصلهاي كتاب درسي ،به بخشهاي «آنچه بايد بدانيد»،
«تمرينهاي آموزشي» و «تمرينهاي دورهاي» تقسيم شدهاست .نكات ريز قواعد و ترجمه با بياني
آسان و قابل فهم در قالب آنچه بايد بدانيد و مطالبي فراتر از مطالب كتاب درسي تحت عنوان «بيشتر
بدانيد» ارائه شدهاند .در بخش تمرينهاي آموزشي ،تمرينهاي متنوعي همراه با پاسخ آنها براي
تسلط بر مباحث كلي قواعد هر درس بيان شدهاند .تمرينهاي دورهاي نيز شامل نمونههايي متنوع
و هدفمند از مباحث قواعد و ترجمهي هر درس هستند .همچنين ،در پايان هر درس پرسشهاي
چهارگزينهاي و آزمون  20نمرهاي براي يادگيري بهتر ،در پايان هر نيمسال نمونههاي آزمون پاياني،
و در پايان كتاب نيز دو نمونه آزمون كامل چهارگزينهاي مطابق با محورهاي سؤاالت كنكور سراسري
گنجانده شدهاند.
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 .273قاسمي ،غالمرضا .كتاب كار و مطالعه علوم زيستي و بهداشتي .تهران :نوآور،1388 ،
 248ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيستشناسي /نگرش علمي و علوم زيستي /ساختار سلولي /ساختار شيميايي/
توليد كنندگي /تغذيه /توليد مثل /وراثت /اكولوژي /ميكروبها
* چكيده :كتاب حاضر شامل هشت فصل با اين عنوانهاست :نگرش علمي و علوم زيستي؛ ساختار
سلولي؛ ساختار شيميايي؛ توليد كنندگي؛ تغذيه؛ توليد مثل و وراثت؛ اكولوژي؛ ميكروبها.
در هر فصل ،شرح كامل هر درس و پرسشهاي چهارگزينهاي و پرسشهاي تشريحي ارائه
شدهاند .همچنين در پايان كتاب ،آزمونهاي هماهنگ كشوري ،همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده
شده است.

 .274حياتي ،علي .كتاب همراه گرامر انگليسي پيشدانشگاهي .تهران :منشور دانش،
 224 ،1388ص
* قطع :جيبي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :زبان انگليسي /گرامر /راهنماي آموزشي /تمرين /پاسخ
* چكيده :نگارنده در اين كتاب تالش كردهاست ،مطالب دستوري را به طور كامل و همگام با
كتاب درسي و در جهت تكميل آن بيان كند .دانشآموزان ميتوانند پس از مطالعهي مطلبي در كتاب
همراه ،سؤالهاي مربوطه به آن را در كتاب درسي پاسخ دهند .البته در اين كتاب نيز تمرينهايي
براي يادگيري بهتر مطالب گنجانده شدهاست .در پايان هر تمرين ،پاسخنامههاي آن آورده شدهاست.
عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :جملهوارههاي قيدي؛ مصدر؛ قيدهاي كمي و بخشي از
جملهوارههاي قيدي؛ بيان مغايرت؛ افعال ناقص.

 148فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .275حياتي ،علي .كتاب همراه گرامي زبان انگليسي دورهي دبيرستان ،آموزش كامل
و جامع گرامر سه سال دبيرستان ،تمرينها و مثالهاي متنوع در هر مبحث . ...تهران :منشور دانش،
 288 ،1388ص
* قطع :جيبي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان /پرسش و پاسخ
* چكيده ::كتاب حاضر تمامي موضوعات دستوري و مكملهاي آنها را با تمرين كافي پوشش
دادهاست .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :زمان حال؛ زمان آيندهي ساده؛ كاربرد
زمانهاي حال به معناي آينده؛ اسم مصدر؛ وجه مجهول؛ قيد و صفت؛ نقل قولها امري؛ خواهشها.

 .276حياتي ،علي .كتاب همراه واژگان زبان انگليسي پيشدانشگاهي ،آموزش كامل و
جامع واژگان پيشدانشگاهي ،تمرينها و مثالهاي متنوع در هر درس . ...تهران :منشور دانش،1388 ،
 272ص
* قطع :جيبي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :واژگان زبان انگليسي /پيشدانشگاهي /آزمون /پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر در هشت درس ،كاربردها و اصطالحات رايج مربوط به هر واژه را ،با مثالكافي
ارائه دادهاست .همچنين در هر قسمت براي نمونه ،تمرينهاي مفيدي قرار داده و در پايان هر درس،
پاسخنامهي سؤاالت را گنجانده است.
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 .277حياتي ؛ علي .كتاب همراه واژگان زبان انگليسي دورهي دبيرستان ،آموزش كامل و
جامع واژگان سه سال دبيرستان ،مثالهاي متنوع در هر درس . ...تهران :منشور دانش352 ،1388 ،ص
* قطع :جيبي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :واژگان زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /آزمون /دورهي دبيرستان
* چكيده :در روشهاي نوين آموزش واژگان ،واژه نبايد ناقص و يا به صورت تك كلمهاي تكرار شود.
بلكه آن را بايد در متن و در جمله فرا گرفت و معني رايج آن را به خاطر سپرد .به اين دليل و براي پرهيز
از بدآموزي واژهنامههاي موجود ،در اين كتاب واژگان با معاني كامل و مثالهاي كاربردي ارائه شدهاند.
در ضمن كاربرها و اصطالحات رايج مربوط به هر واژه نيز با مثال كافي ارائه شدهاست.

 .278جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد /حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :كرك .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /كرك /پيشگيري /درمان /كوكايين
* چكيده :كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان شرح ميدهد :كرك چيست؟ چگونه
به دست ميآيد؟ چه تفاوتي با كوكايين دارد؟ چهطور ميتوان تشخيص داد فردي كرك مصرف كرده
است يا خير؟ اثرات بلندمدت و كوتاه مدت مصرف آن بر بدن و مغز چيست؟ كتاب سعي دارد كه تا
حد امكان ،سطح آگاهي والدين و به خصوص قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات
آنان را برطرف سازد.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .279شعيبي ،محمود .كالس زيستشناسي پيشدانشگاهي  1و  :2آموزش ،مرور درس،
سنجش .تهران :مبتكران ،پيشروان3 ،1387 ،ج ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي /آزمون ورودي دانشگاه /حيات /تكنولوژي زيستي
* چكيده :كتاب حاضر با انگيزهي كمك به دانشآموزان و داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها
دريادگيري مباحث و مفاهيم زيست شناسي دبيرستان و پيش دانشگاهي تأليف شده است .نگارنده
نخست در هر فصل مطالب درس را توضيح داده است .سپس به بيان پرسشهايي كه از ساده تا
مفهومي طبقهبندي شدهاند ،پرداخته است .تكنولوژي زيستي ،پيدايش و گسترش حيات،جمعيتها،
آغازيان و قارچها ،عنوانهاي برخي از مطالب كتاب هستند.

 .280شعيبي،محمود .كالس زيستشناسي سال دوم دبيرستان :آموزش ،مرور درس ،سنجش.
تهران :مبتكران ،پيشروان 276 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي /كنكور /1387-8پاسخنامهي تشريحي/سلول /گاز/گردش مواد
* چكيده :كتاب حاضر شامل هشت فصل با اين عنوانهاست :مولكول زيستي؛سفري به درون
سلول؛سازمانبندي سلولها؛تغذيه و گوارش؛ تبادالت گازها؛گردش مواد؛تنظيم محيط داخلي و دفع
مواد زائد؛ حركت .در اين مجموعه تالش شده است ،ضمن برطرف كردن ابهامات كتاب درسي،مباحثي
كه درك آنها براي دانشآموزان دشوار است،بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند .بعد از توضيح
مطالب درسي ،پرسشها به صورت خودآموز و چهارگزينهاي مطرح و پاسختشريحي آنها آورده شده
است .در پايان كتاب نيز پرسشهاي كنكور سالهاي  1387و  1388همراه با پاسخنامهي آنها
گنجانده شده است.
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 .281شعيبي ،محمود .كالس زيستشناسي سوم :آموزش مرور درس ،سنجش .تهران :مبتكران،
پيشروان 382 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زيست شناسي
* کلمات کليدي :زيست شناسي /كنكور دانشگاه /پرسش مفهومي /پايهي سوم دبيرستان
* چكيده :كتاب حاضر با انگيزهي كمك به دانشآموزان و داوطلبان آزمون وروردي دانشگاهها ،در
يادگيري مباحث و مفاهيم زيستشناسي دبيرستان و پيشدانشگاهي تأليف شده است .در اين مجموعه
تالش شده است ،ضمن برطرف كردن ابهامات كتاب درسي،مباحثي كه درك آنها براي دانشآموزان
دشوار است،بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند .بعد از بيان دقيق مطالب كتاب ،ابتدا پرسشهايي
در كادر «خودآزمايي» بيان شدهاند و سپس مخاطب پرسشهاي چهارگزينهاي را كه از ساده تا مفهومي
طبقهبندي شدهاند،مشاهده ميكند .در پايان هر بخش نيز پاسخ سؤاالت آورده شده است.

 .282جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :كوكائين .تهران:
دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /كوكائين /آگاهي /پيشگيري
* چكيده :كتاب حاضر ميكوشد ،آگاهيهاي الزم را در مورد اينكه :كوكائين چگونه به دست ميآيد؟
چه مدت در بدن باقي ميماند؟ چه اثراتي روي مغز ميگذارد؟ و ...به مخاطبان و اولياي آنها به صورت
كام ً
ال شفاف و روان ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات ايشان را تا حد امكان برطرف سازد.

 152فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .283تولي ،بابك .گرامر انگليسي .تهران :نوآور 208 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :دستور زبان /آموزش زبان انگليسي
* چكيده :كتاب حاضر به تبيين دستور زبان انگليسي ميپردازد و ضمن بيان نكات دستوري هر درس،
بخشهاي گوناگون آن را توضيحدادهاست .عنوانهاي برخي مطالب كتاب عبارتاند از :ضماير فاعلي؛
جمع بستن اسم؛ افعال حسي؛ ضماير مفعولي؛ حروف تعريف نامعين؛ طرز قرار گرفتن صفات متفاوت
قبل از يك اسم؛ انواع قيد؛ افعال معين؛ ضماير موصولي يا ضماير ربط؛ محل ضمير تأكيدي در جمله؛
جمالت شرطي و انواع جمالت.

 .284معتمدي ،كامران .گرامر جامع انگليسي .تهران :بين المللي گاج 376 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان /پرسش و پاسخ /آزمون /كنكور سراسري
* چكيده :كتاب حاضر مجموعهاي از قوانين و قواعد دستور زبان انگليسياست و به گونهاي طراحي
شده كه براي دانشآموزان دبيرستان ،پيشدانشگاهي و داوطلبان كنكور و ساير آزمونهاي مهم مانند
 IELTS، TOFEL، FCEو ...قابل استفاده باشد .در ضمن ،به منظور دسترسي آسان مطالب
براي هر دو طيف زبانآموز و دانشآموز ،مؤلف دو گونه فهرست ارائه كرده كه يكي بر اساس ترتيب
مطالب كتاب و ديگري طبق موضوعات كتاب درسي راهنمايي ،دبيرستان و پيشدانشگاهي تنظيم
شدهاست .همچنين ،اين كتاب شامل بيش از  110مبحث گرامري ،بيش از  330نكتهي دستوري685 ،
تست كنكور و تأليفي ،و تمرينات تشريحي براي درك بهتر مطالب است.
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 .285اناري ،شهاب .گنجينه آزمونهاي انگليسي كنكور .تهران :مبتكران ،پيشروان،1388 ،
 224ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /كنكور سراسري و آزاد /پاسخنامهي تشريحي/
خودارزيابي
* چكيده :اين كتاب حاوي  28آزمون تأليفي از كتاب پيشدانشگاهي  1و  ،2هفت آزمون تأليفي
ازكتاب زبان سال سوم 10 ،آزمون جامع تأليفي و  9آزمون كنكورهاي سراسري و آزاد سال گذشته
است .نگارندهي آن تالش كردهاست،حتياالمكان از طرح سؤاالت تكراري بپرهيزيد و تمامي نكات
مهم دروس را در قالب سؤاالت گوناگون پوشش دهد .در پاسخنامهي تشريحي نيز به نكتهي آموزشي
هر سؤال به دور از توضيحات اضافي و حجيم پرداخته شدهاست .همچنين در انتهاي پاسخنامهي
تشريحي هر آزمون ،جدولي براي ارزيابي وضعيت درسي دانشآموزان آورده شدهاست.

 .286آندرسكو ،تي تو .گنجينه المپيادهاي رياضي .ابراهيم دارابي ،تهران :مبتكران ،پيشروان،
 248 ،1387ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد /هندسه /رياضي /مسئله /پاسخ
* چكيده :هدف اين كتاب ايجاد پلي بين تمرينهاي كتاب درسي رياضي دورهي متوسطه و
مفاهيم بسيار پيچيده و انتزاعي ،براي دانشآموزان اين دوره است .كتاب حاوي مجموعهاي از مسائل
در موضوعهاي هندسه ،مثلثات ،جبر ،تئوري اعداد و تركيبات است ،كه همراه با پاسخ تشريحي
آنها،براساس محتواي كتاب درسي فصلبندي شدهاند.

 154فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .287ابوالقاسمي ،بيژن .لغتنامه شيمي .تهران :تخته سياه 208 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :لغتنامه /شيمي /پرسش و پاسخ
* چكيده :كتاب حاضر شامل مطالب درسي سال دوم و سال سوم دبيرستان و پيشدانشگاهي  1و
 2درس شيمي است .نگارنده در هر فصل ،نخست دانشمندان و نظريههاي آنها را معرفي كردهاست
و سپس تستهاي كنكور سراسري و آزاد مربوط به فصلهاي كتاب درسي را همراه با پاسخنامهي
كليدي آوردهاست .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :ساختار اتم؛ تركيبهاي يوني،
واكنشهاي شيميايي و استوكيومتري؛ محلولها؛ سينتيكشيميايي؛ تعادل شيميايي؛ الكترو شيمي.

 .288سعيدي ،محمد و ....مباني نظري و عملي شيمي بر پايه نرم افزار.تهران :دانشگاه تربيت
دبيري شهيد رجائي 224 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /آزمايشگاه /نرمافزار
* چكيده :كتاب حاضر شامل پنج نرمافزار كارآمد در زمينهي علوم شيمي و آزمايشهاي مربوط به
مفاهيم شيمي است .نگارنده سعي كرده است كه در حد ضرورت ،برخي از اصول و مباني نظري در
زمينهي آزمايشهاي موجود در نرمافزارها را با زبان ساده براي فراگيرندگان شرح دهد .همچنين روش
استفاده از نرمافزارها را به طور كامل بيان داشته است .كار با نرم افزار ،crocodile chemistry
مباني نظري و عملي شيمي با نرم افزار  ،crocodile chemistryكار با نرمافزار corelchem.
،labو مباني نظري و عملي شيمي با نرم افزار corelchem.labعنوانهاي مطالب مطرح شده
در كتاب هستند.
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 .289موحدي پور ،نسيم و .....مجموعه دوساالنه جامعهشناسي سال سوم دبيرستان :شامل
سؤالهاي پرتكرار امتحاني از مدارس سراسر كشور . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 100 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :جامعهشناسي /پرسش و پاسخ /سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر نخست خالصهي هر درس را بيان ميكند .سپس سؤاالت مربوط
به هر درس را در قالبهاي «تكميل كنيد»« ،پاسخ كوتاه»« ،گزينهي صحيح» و»پاسخ كامل» ارائه
ميدهد .در پايان كتاب پاسخنامهي تشريحي سؤاالت مشاهده ميشود .عالوه بر آن ،سؤاالت امتحاني
هماهنگ كشوري خرداد  1387همراه پاسخنامه آورده شدهاست.

 .290يوسف زاده ،عليرضا .مجموعه دوساالنه زبان انگليس سال دوم دبيرستان شامل:
سؤالهاي پرتكرار امتحاني از مدارس . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 112 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان /آزمون /سؤاالت پرتكرار /پرسش و پاسخ/
پاسخنامهيتشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل هفت درس با اين عنوانهاست :زمان گذشتهي كامل؛ كاربرد no/
 ،some/ qngضماير موصولي؛ مصدر؛ حرف تعريف معين «»The؛ ضميرهاي انعكاسي؛ جملههاي
شرطي نوع دوم .هر درس شامل خالصهي درس و دو آزمون است .در كل  750سؤال امتحاني همراه
با پاسخ تشريحي آنها در اين كتاب گنجانده شدهاست .همچنين ،تعداد تكرار سؤالهاي مقابل هر
سؤال آورده شدهاست تا دانشآموز به اهميت و فراواني سؤال پي ببرد.
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 .291معدن نژاد ،محمد رضا .مجموعه دوساالنه زبان انگليسي سال اول دبيرستان . ...تهران:
كانون فرهنگي آموزش 112 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /سؤاالت پر تكرار /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي/
آزمون
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر نخست نكات آموزشي را به گونهاي بيان كردهاست كه دانشآموز با
خواندن آنها قادر خواهد بود ،به تمام سؤاالت هر درس پاسخ دهد .ترتيب ارائهي اين نكا ت به شكلي
است كه هر مطلب ،مطلب بعدي را آموزش ميدهد .سپس براي هر درس دو آزمون به صورت تكميل
كنيد ،پاسخ كوتاه ،چهارگزينهاي و پاسخ كامل در نظر گرفتهاست .تعداد تكرار سؤالها در امتحانا ت
مدارس سراسر كشور مقابل هر سؤال آوردهشدهاست تا دانشآموز به اهميت و فراواني هر سؤال پيببرد.
در پايان كتاب نيز پاسخنامهي تشريحي سؤاالت گنجاندهشدهاست.

 .292اكبري شلدره اي ،فريدون .مجموعه سؤاالت كنكور ادبيات اختصاصي ويژهي داوطلبان
ورود به دانشگاه دانشآموزان دورهي دبيرستان و پيشدانشگاهي (رشته علوم انساني) .تهران :مؤسسه
علمي رزمندگان 120 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :ادبيات فارسي /آزمون /پرسش و پاسخ /امال /آرايهي ادبي
* چكيده :مجموعهي حاضر با هدف آموزش ،تسهيل يادگيري و ارتقاي سطح علمي مخاطبان تهيه
و تدوين شده است تا آنها را در امر يادگيري و پاسخگويي سريع و صحيح به سؤاالت ياري دهد .كتاب
 12بخش دارد كه ترتيب قرارگرفتن آنها در كتاب براساس چيدمان سؤاالت كنكور سراسري است.
عنوانهاي بخشهاي كتاب عبارتاند از :معني لغات؛ امال و نگارش؛ معني و مفهوم عبارت؛ معني و
مفهوم بيت؛ نقد ادبي؛ تناسب معني؛ زبانشناسي؛ تاريخ ادبيات؛ عروض و قافيه؛ درك مطلب؛ آرايههاي
ادبي؛ دستور زبان فارسي.
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 .293تمنا ،وحيد و . ...مجموعهي دوساالنه علوم اجتماعي پيشدانشگاهي شامل جدول
فراواني سؤالها و بودجهبندي امتحانات. ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 96 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :علوم اجتماعي /پاسخنامهي تشريحي /پرسش و پاسخ /نكات آموزشي
* چكيده :كتاب حاضر در  14فصل نگارش يافته است .در هر فصل ،نگارنده نخست خالصهي درس
و نكات آموزشي كتاب درسي را بيان كردهاست .سپس سؤاالت مربوط به هر درس را در قالبهاي
«تكميل كنيد»« ،پاسخ كوتاه»« ،گزينهي صحيح» و «پاسخ كامل» آورده است .به عالوه ،تعداد تكرار
سؤالها را در مقابل هر سؤال ذكر كردهاست تا دانشآموزان به اهميت و فراواني هر سؤال پي ببرند .در
پايان كتاب نيز پاسخ تشريحي سؤاالت گنجانده شدهاست.

 .294آقايي ،مهران .محلولها و ترموديناميك شيميايي .تهران :فاطمي 188 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :سؤاالت المپياد /شيمي /پرسش و پاسخ /موازنه /ديناميك شيميايي /خودآزمايي
* چكيده :كتاب حاضر ،شامل واكنشهاي شيميايي ،موازنه و محاسبه در آنها ،ترموديناميك
شيميايي ،محلولها ،اسيدها و بازهاست .در هر فصل ،تعدادي مثال حل شده و تمرين ،به ويژه از
مسائل آزمونهاي المپيادهاي شيمي كشور آورده شدهاست .عالوه بر اين ،تعدادي پرسش و تمرين
نيز در انتهاي هر فصل براي خودآزمايي دانشآموزان آمده كه پاسخ گزيدهاي از آنها در انتهاي كتاب
گنجانده شدهاست.
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 .295عباسي ،احمد .شاهکارهاي موضوعي شعر فارسي :مدح امام حسن (ع)و امام حسين(ع).
تهران :مدرسه 80 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :حسن بن علي (ع) /حسين بن علي (ع) /مدايح و مناقب /شعر فارسي
* چكيده :مردم ايران هميشه از عشق به اهل بيت سرشار بودهاند .شاعران پارسيگوي نيز كه از دل
همين مردم برآمدهاند ،با ذوق شاعرانه به مدح دو شخصيت بزرگ و تأثيرگذار ،يعني امام حسن (ع)و
امام حسين (ع)پرداختهاند .گرچه به داليل سياسي و اجتماعي آنها مجال چنداني براي سرودن اين
گونه اشعار نداشتهاند ،اما ادبيات فارسي سرشار از اشعاري در مدح اين دو بزرگوار است .مجموعهي
حاضر نيز شامل شعرهايي در مدح امام حسن (ع)و امام حسين (ع)است كه از شاعراني چون ابوعلي
سينا ،سنايي غزنوي ،عطار نيشابوري ،صائب تبريزي ،رفعت سمناني ،فداي مازندراني ،ملكالشعراء بهار
و ابوالقاسم الهوتي گردآوري شده است .صدق جمال ،از جگر خون افتاد ،شهيد كربال ،گل صد برگ،
عالج تشنهدالن ،شوك عشق ،گل ساغر ،و سر ابراهيم ،عناوين پارهاي از اين سرودهها هستند.

 .296قدمي ،سيد امير و ....مديريت كالس .قم :ابتكار دانش 129 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :مديريت كالس /آموزش معلمان /يادگيري مشاركتي /روانشناسي تدريس/
برخورد اوليه
* چكيده :نقش مهم معلمان در سالمت ،سعادت و تعالي جامعه بر كسي پوشيده نيست .معلم با صبر
و حوصله و متانت اخالقي ،سرمشق زيباشناختي ،دانايي و نيكويي است .عالوه بر شخصيت معنوي،
بعد ديگري از صالحيت معلم ،به كسب دانش ،مهارتها و فنون معلمي مربوط مي شود كه در اين
راستا ،مبحث مديريت موفق كالس از اهميت زيادي برخوردار است .بر اين اساس ،مطالب اين كتاب
در پنج فصل به صورت كاربردي و بر اساس نيازهاي جامعهي معلمان و نتايج پژوهشهاي متنوع
تدوين شده است .در فصل اول ،مخاطب با بحث تأثير برخورد اوليه معلم در كالس آشنا ميشود .فصل
دوم بر نقش سؤال كردن در فرايند يادگيري مشاركتي تأكيد دارد .در فصل سوم،به مبحث محيط
فيزيكي كالس پرداخته ميشود .در فصل چهارم ،مباحث روان شناسي تدريس ،نظير طرح درس ،تأثير
اضطراب در يادگيري و ...مورد بررسي قرار ميگيرد .فصل پنجم نيز از مباحث مطرح شده نتيجهگيري
كلي ميدهد.
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 .297اكبري زاده ،سيمين .مربع التين و مربع وفقي .تهران :مدرسه 182 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :مربع التين و مربع وفقي /رياضيات
* چكيده :هدف اين كتاب بيان مدلهاي گوناگون ساختن مربعهاي التين و وفقي و كاربرد
آنهاست .لذا كتاب از دو فصل :مربع التين و مربع وفقي تشكيل شده است .براي اينكه مفاهيم
در ذهن خواننده تثبيت شود ،در هر بخش مثالها و قضايايي ارائه شده است .همچنين در پايان هر
فصل ،تعدادي معما،تست و تمرين در رابطه با مفاهيم ارائه شده كه از بين تستهاي مطرح شده در
المپيادها انتخاب شدهاند.

 .298جوادي ،محمد رضا .مربع سريع و آسان واحدهاي اندازهگيري .تهران :مبتكران،
پيشروان 224 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :اندازهگيري /واحدهاي كميت /آموزش رياضي /فيزيك
* چكيده :امروزه دانستن كميتها و شناختواحدهاي هر كميت (و نيز تبديل برخي از آنها به
يكديگر) ،براي هر شخص با سواد از ضروريات است .نگارنده در اين كتاب سعي كردهاست ،اطالعاتي
مفيد در اين زمينه ارائه دهد .بدين منظور ،مطالب كتاب را در پنج فصل با اين عنوانها تهيه و
تنظيم كردهاست :كلياتي درمورد كميتها و واحدها؛ واحدهاي فيزيك -مكانيك؛ مباحث مهم در
فيزيك؛ هندسه و رياضيات؛ واحدهاي متفرقه .همچنين در بخش ضميمه« ،محاسبات سريع» گنجانده
شدهاست.
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 .299اكبري زاده ،سيمين .مربع التين و مربع وفقي .تهران :مدرسه 182 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /سرگرمي /مربع التين /مربع وفقي
* چكيده :هدف اين كتاب بيان مدلهاي گوناگون براي ساختن مربعهاي التين و مربعهاي وفقي و
عالوه بر آن ،كاربرد آنها براي دانشآموزان است .كتاب داراي دو فصل مربع التين و مربع وفقي است
و هر فصل به نوبهي خود به چندين بخش كوچكتر تقسيم شده است .براي اين كه مفاهيم در ذهن
خواننده جايگزين شود ،در هر بخش مثالهايي آمده و قضايايي ارائه شده است.

 .300حسيني ،احمدرضا .مسئلههاي الكتريسيته مغناطيس و موج .تهران :فاطمي،1388 ،
 163ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :الكتريسيته /مغناطيس /آزمون /موج /المپياد فيزيك /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر در پنج فصل با عنوانهاي الكتريسيته ساكن ،مغناطيس ساكن ،الكتروديناميك،
اموج و تحليل مدارهاي الكتريكي نگارش يافته است .سؤاالت كتاب به صورت طبقهبندي موضوعي
و تقريب ًا از ساده به دشوار مرتب شدهاند تا به مرور عمق درك دانشآموزان افزايش يابد .حدود نيمي
از آزمونهاي مرحلهي اول از دورهي اول تا بيست و يكم المپياد و نيم ديگر به صورت تأليفي يا از
ديگر منابع معتبر آورده شده است .در بخش پاياني كتاب نيز پاسخ سؤاالت به صورت تشريحي بيان
شده است.
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 .301حسيني ،احمدرضا .مسئلههاي شارهها ،حرارت و نور .تهران :فاطمي 196 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :شارهها /حرارت/نور/المپياد فيزيك /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :در كتاب حاضر ،سؤاالت المپياد فيزيك از ساده به سخت مرتب شدهاند .حدود نيمي از
سؤالها از آزمونهاي مرحلهي اول از دورهي اول تا بيست و يكم المپياد،و نيم ديگر به صورت تأليفي
يا از ديگر منابع معتبر (مانند سؤالهاي كنكور،كتابهاي معتبر جهاني و آزمونهاي استاندارد ديگر
كشورها)آورده شده است .در پايان كتاب نيز پاسخ تشريحي ارائه شده است :عنوانهاي فصلهاي
كتاب عبارتاند از :شارهها؛ گرما و تغيير دما؛تغييرات ابعاد اجسام بر اثر تغيير دما؛انتقال گرما؛گازها و
فرايندهاي ترموديناميك؛بازتاب نور و آينهها؛شكست نور و عدسيها.

 .302حسيني ،احمد رضا .مسئلههاي كوتاه المپيادهاي فيزيك .تهران :فاطمي،1388 ،
 127ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :المپياد فيزيك /نور /مكانيك/ترموديناميك /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر مسائل المپيادهاي فيزيك را ارائه كرده است .مسئلههاي كتاب
طبقهبندي شدهاند،تا دانشآموزان بدون هيچ پيش فرضي (چه از نظر سختي يا سادگي سؤال ،و چه از
نظر موضوع آن) براي حل آنها تالش كنند و در نتيجه قدرتشان درحل مسئله از اين حيث نيز افزايش
يابد .كتاب شامل دو بخش است :در بخش اول مسائل مربوط به مكانيك ،الكترمغناطيس ،شارهها،
ترموديناميك و نور بيان شده و در بخش دوم پاسخ مسئلهها به صورت تشريحي آورده شده است.
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 .303حسيني ،احمد رضا .مسئلههاي مكانيك .تهران :فاطمي 220 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :المپياد مكانيك /آزمون /پاسخنام هيتشريحي
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي مسائل المپياد مكانيك است و در شش فصل با عنوانهاي:
سينماتيك ،ديناميك ،تكانه ،كار و انرژي ،نجوم و هوش و تخمين تنظيم شده است .اين سؤالها به
صورت طبقهبندي موضوعي و تقريب ًا از ساده به دشوار مرتب شدهاند .حدود نيمي از سؤالها از آزمون
مرحلهي اول از دورهي اول تابيست و يكم المپياد،و نيم ديگر به صورت تأليفي يا از ديگر منابع معتبر
(مانند سؤالهاي كنكور ،كتابهاي معتبر جهاني و آزمونهاي استاندارد ديگر كشورها)آورده شده است.
همچنين در پايان كتاب،پاسخنامهي سؤاالت به صورت تشريحي آمده است.

 .304بهزادي ،مهدي .مسائل تئوري اعداد در المپياد رياضي ايران و جهان شامل :نمونه
سؤاالت . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 244 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد /نظريهي اعداد /مسئله /تمرين /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر ،شامل هشت فصل سؤال و هشت فصل پاسخ آنهاست .فصل اول كتاب
مربوط به مسائل بخشپذيري است و فصلبندي به ترتيب به ب.م.م ،ك.م.م ،مبناي اعداد ،همنهشتي،
اعداد اول و مركب ،جزء صحيح ،معادلهي سياله و مسائل متفرقه اختصاص دارند .در هر فصل سؤاالت
از آسان به دشوار مرتب شدهاند و در قسمت پاسخها ،چنانچه به مطلبي نياز بوده ،توضيح آن داده شده
است .سؤاالت اين كتاب در واقع سؤاالت المپيادهاي رياضي جهاني هستند كه تاكنون برگزار شدهاند.
همچنين ،سؤاالت مرحلهي اول كشوري ايران نيز به صورت مجزا آورده شدهاند.
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 .305رفيعي وحيد ،ميالد .مسائل تركيبيات در المپياد رياضي ايران و جهان شامل نمونه
سواالت پنجگزينهاي . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 156 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /تركيبيات /المپياد /مسئله /تمرين /نظريهي بازيها
* چكيده :تركيبيات ،شاخهاي از رياضيات است كه به علت جذابيت و در برداشتن مسائل متنوع،
توانايي ارضاي ذهنهاي خالق را دارد و روز به روز در حال گسترش است .از اينرو در المپيادهاي
رياضي بخش عمدهاي از سؤاالت به اين مبحث اختصاص دارند .كتاب حاضر شامل همهي مسائل
تركيبيات در آزمونهاي مقدماتي و مرحلهي اول المپياد رياضي و نيز تعدادي مسئلهي تأليفي در بحث
تركيبيات است كه همگي يك يا چند پاسخ تشريحي دارند .در تأليف اين كتاب سعي شده است كه
مسائل در هر بخش از آسان به دشوار مرتب شوند .برخي از مباحث مطرح شده در كتاب عبارتاند از:
آناليز تركيبي؛ استقرا؛ روابط بازگشتي؛ نظريهي گرافها؛ نظريهي بازيها.

 .306شريفي ،محمد .مسائل جبر در المپياد راضي ايران و جهان شامل :نمونه سؤاالت
پنجگزينهاي و طبقهبندي شده جبر در المپياد رياضي . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 280 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :سؤاالت المپياد رياضي /جبر /آموزش رياضي /پرسش و پاسخ
* چكيده :مجموعهي حاضر حاوي سؤاالت پنج گزينهاي شاخهي جبر است .در جمعآوري اين
سؤاالت دو موضوع رعايت شدهاست .1 :سؤاالت هر فصل از آسان به دشوار تنظيم شدهاند تا
دانشآموزان به تدريج توانايي حل مسائل جبري را پيدا كنند .در گردآوري سؤاالت ،از سؤاالت متنوع و
در عين حال جديد المپياد رياضي استفاده شدهاست .بخش قابل توجهي از اين سؤاالت ،شامل سؤاالت
جبر المپيادهاي رياضي سالهاي اخير كشورهاي گوناگون ،مانند مسابقات استعداديابي و مسابقات
گزينشي آمريكا ،المپيادهاي رياضي بلژيك و ...هستند .سؤاالت مرحلهي اول و آزمون مقدماتي المپياد
رياضي ايران نيز در سؤاالت اين مجموعه گنجانده شدهاند.
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 .307عزيزپور فرد ،محمود .مسائل شيمي ( )3از كشورهاي جهان سال سوم دبيرستان شامل
300مسئله از مراكز و منابع آموزشي جهان . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 96 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /پاسخنامهي تشريحي /پرسش و پاسخ /ترموديناميك شيميايي
* چكيده :نگارندهي اين كتاب،مسئله از مراكز و منابع آموزشي معتبر جهان گرد آورده و به همراه
پاسخ تشريحي آنها ارائه كرده است .مطالب كتاب در سه بخش با عنوانهاي واكنش شيميايي و
استوكيومتري،ترموديناميك شيميايي و محلولها مطرح شدهاند .در هر بخش،پس از شرح مختصر و
مفيد مطالب درسي،سؤاالت چهارگزينهاي درج شدهاند .در پايان كتاب نيز جواب سؤاالت به صورت
تشريحي آورده شدهاند.

 .308بولد ،بنجامين .مسائل مشهور هندسه .بهمن اصالح پذير تهران :مبتكران ،پيشروان،
 124 ،1388ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /تربيع دايره /تثليت زاويه
* چكيده :چرا حل مسائلي از قبيل «تربيع دايره» و «تثليت زاويه» اثري عميق و سهم بزرگي
در دانش بشري داشتهاند؟ چرا قرنها انديشههاي بزرگ صرف حل چنين مسائل به ظاهر سادهاي
شدهاست؟ و باالخره ،چگونه حل اين مسائل باعث رشد و توسعهي رياضيات شده است؟ كتاب حاضر
به چنين پرسشهايي پرداخته است.

دورهي آموزش متوسطه  165 9
 .309زرگنده ،بتول .شاهكار موضوعي شعر فارسي :معراج.تهران :مدرسه 102 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :شعر /معراج /حضرت محمد (ص) /معراجنامه
* چكيده :ماجراي معراج پيامبر اكرم ،همچون ديگر موضوعات زندگي آن حضرت ،همواره مورد توجه
ويژهي شاعران بزرگ فارسي زبان بوده است .بسياري از آنان نظير سنايي ،نظامي ،عطار ،موالنا ،جامي
و ...داستان سفر معراج را با زيباترين و شيواترين بيانها به نظم كشيدهاند .در كتاب حاضر ،بخشهايي
از معراجنامههاي شعر فارسي به صورت گزيده گردآوري شده است .عنوانهاي برخي از آنها عبارتاند
از :رفيق اعلي ،منزل بيمنزلي ،در وصف شب معراج ،آهنگ عرج و فضاي عالم قدس.

 .310گاورز ،تيموتي گ .مقدمهاي كوتاه بر رياضيات .مهران اخباريفر تهران :فاطمي،1388 ،
 148ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :رياضيات /فضاي منحني /عدد موهومي
* چكيده :كتاب حاضر مقدمهاي است قابل فهم و جالب كه تيموتي گاوزر ،رياضيدان برجستهي
جهان ،در آن ميكوشد تفاوتهاي ميان رياضيات پيشرفته و رياضياتي را كه در مدرسه ميآموزيم،
روشن سازد .با خواندن اين كتاب ميتوان درك روشني از مفاهيم به ظاهر ثقيل و متناقض به دست
آورد؛ مفاهيمي چون« :بينهايت»« ،فضاي منحني» و «عدد موهومي» .همچنين ،كتاب به موضوعاتي
از ايدههاي اساسي رياضيات گرفته تا مسائل فلسفي و جنبههاي جامعهشناختي جامعهي رياضي
پرداخته است .عنوان برخي از اين موضوعات عبارتاند از :مدلها ،اعداد و انتزاع ،هندسه و تخمينها
و تقريبها.
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 .311راسخي نژاد ،حسن .مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده TEC
( 3 Methodاز طريق مكالمه نويسي به روش اليتنز) .تهران :نوآور 208 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /مكالمه /جملهسازي /شيوهي جديد آموزش
* چكيده :كتاب حاضر با هدف ماندگاري و ثبت مكالمات در ذهن ،با بهكارگيري همزمان چهار ركن
اصلي يادگيري زبان ،يعني خواندن ،نوشتن ،صحبت كردن و شنيدن تهيه و تدوين شدهاست .ساختار
كلي تنظيم مطالب كتاب به صورت زير است • :آموزش لغات همراه با فونتيك در هر صفحه زير عنوان
واژههاي جديد • .آموزش جمالت در پنج مرحله :مرحلهي اول ،فقط رونويسي؛ مرحلههاي دوم و سوم،
بازآفريني نوشتاري؛ مرحلههاي چهار و پنجم ،بازآفريني گفتاري • .آوردن صحيح جمالت بازآفريني
شده در پايين هر صفحه ،براي يافتن خطاهاي احتمالي • .ارائهي نكتههاي گرامري در صفحات انتهايي
كتاب .اين كتاب داراي يك سيدي شنيداري است.

 .312راسخي نژاد ،حسن .مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده TEC
( 3 Methodاز طريق مكالمهنويسي به روش اليتنر) .تهران :نوآور 208 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /مكالمه /جملهسازي /روش آموزشي  /TECدستور زبان
فارسي
* چكيده »TEC« :شيوهي آموزشي جديدي است كه به كمك آن بدون استاد و بدون نياز به
حضور در آموزشگاه ميتوان زبان را فراگرفت .در اين روش ،جمالت در پنج مرحله آموخته ميشوند.
ابتدا جمالت فقط رونويسي ميشوند و سپس بازآفريني نوشتاري از حفظ صورت ميگيرد .در مرحلهي
سوم نيز دوباره نوشتار بازآفريني و با جملهي صحيح پايين صفحه مقايسه ميشود .در مرحلهي چهارم
و پنجم بازآفريني گفتاري صورت ميگيرد .نكتههاي گرامري در صفحات انتهاي كتاب گنجاندهشدهاند.
الزم به ذكر است ،تمام اين مراحل همراه با سيدي آموزشي انجام ميشوند.
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 .313راسخي نژاد ،حسن .مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده TEC
(1 Methohاز طريق مكالمهنويسي يه روش اليتنر) .تهران :نوآور 208 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /يادداشتبرداري /جملهسازي /روش آموزش TEC
* چكيده :روش آموزش « »TECاز بين چهار ركن اساسي يادگيري ،يعني خواندن ،نوشتن ،صحبت
كردن و شنيدن« ،نوشتن» را محور قرار دادهاست و به اين وسيله قصد دارد سه ركن ديگر را همزمان
و همراستا با آن درگير سازد .در اين روش ،به توصيهي محققان هر جمله پنج بار تكرار ميشود .زمان
هر تكرار درست در آستانهي فراموشي و به صورت بازآفريني (از حفظ)و رونويسي از شكل صحيح آن
است .اين عمل تا ورود مطالب به حافظهي دائم و تثبيت در آنجا تكرار ميشود .همچنين ،چهار خط
پاياني هر صفحه به خودآزمايي اختصاص دارد و نكتههاي گرامري در صفحات انتهايي كتاب آورده
شدهاند .در ضمن تمام اين مراحل همراه با يكسيدي آموزشي اجرا ميشوند.

 .314آقا محمدي ،امير .مكانيك .تهران :فاطمي 154 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :المپياد كشوري /فيزيك عمومي /مكانيك /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر بخشي از مباحث مكانيك درس فيزيك عمومي را پوشش ميدهد و شامل
مباحث اندازهگيري،تحليل ابعادي و تقريب زدن،سينماتيك،ديناميك،تكانه،و كاروانرژي است .نگارنده
در هر فصل به كمك مثالهاي متعدد،مطالب را توضيح داده و در اين راه از شكل و منحني استفاده
كرده است .همچنين،در پايان هر فصل سؤاالت المپياد كشوري آورده شده است.

 168فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .315مارك الس .مكانيك و پرتوزايي .تهران :مدرسه 112 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /علم اندازهگيري /مكانيك /پرتوزايي /پرسش و تمرين
* چكيده :كتاب حاضر در برگيرندهي سرفصلها و مفاهيم گوناگون فيزيك ،به همراه كاربردهاي
امروزي آنهاست و به مفاهيمي چون علم اندازهگيري ،معادلههاي حركت ،مؤلفههاي نيرو ،نيروهاي
شارهاي ،پايستگي اندازهي حركت ،برخوردهاي كشسان و ناكشسان ،تابش آلفا و آهنگ واپاشي پرداخته
است .همچنين در پايان كتاب ،پرسشها و مسئلههاي متنوعي براساس شيوههاي نوين ارزشيابي
تدارك ديده شده است.

 .316جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :مواد استنشاقي.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /دارو /وابستگي /مواد مخدر /پيشگيري /آگاهي /مادهي استنشاقي
* چكيده :كتاب حاضر بهصورت روان و شفاف شرح ميدهد كه مادهي استنشاقي چيست ،انواع آن
كدام است ،چگونه آن را مصرف ميكنند ،چرا نوجوانان به مصرف آن روي ميآورند ،اثرات مصرف آن
بر جسم و روان مصرفكننده چيست ،و آيا مصرف اينگونه مواد به اعتياد منجر ميشود يا خير .مؤلف
با شرح اين موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال ميبرد و تا جايي كه امكان دارد ،كنجكاوي و
ابهامات آنها را برطرف ميسازد.
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 .317جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :مواد توهم زا (PCP.
.)LSDتهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /داروهاي توهمزا /مواد مخدر /وابستگي /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر به صورت روان و شفاف مضرات مصرف مواد روانگردان را براي نوجوانان
برشمرده و انواع مواد توهمزا ،چگونگي مصرف آنها ،اثرات آنها بر جسم و روان مصرفكننده،اعتيادآور
بودن يا نبودن مصرف مواد توهمزا را خيلي ساده توضيح داده است .مؤلف با شرح اين موارد سطح
آگاهي مخاطبان كتاب را در اين زمينه باال ميبرد و تا آنجايي كه امكان دارد كنجكاوي و ابهامات
آنها را برطرف ميسازد.

 .318الس،مارك و ....موجها و جهان ما .روح اهلل خليلي بروجني تهران :مدرسه 86 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :امواج /مهبانگ /فيزيك /فوتوالكتريك
* چكيده :اين مجموعه دربرگيرندهي مفاهيم متفاوت فيزيك با كاربردهاي امروزي آنها و پرسشهاي
جديد امتحاني است و مطابق با برنامهي ويژهي «ادكسل» و دورههاي « »ASو « »GCEانگلستان
برنامهريزي و تأليف شده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :حركت بر مسير دايرهاي،
نوسانها و حركت دايرهاي ،موجهاي عرضي و طولي ،گسيل فوتو الكتريك ،موجهاي ماده ،طيف
ستارگان و مهبانگ و فرو ريزش بزرگ.

 170فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .319مارك الس و . ...موجها و جهانما .روح اهلل خليلي بروجني تهران :مدرسه 86 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :فيزيك /موج /طيف ستارگان /انرژي /حركت /مهبانگ
* چكيده :اين مجموعه كه مطابق برنامهي ويژهي «ادكسل» و دورههاي « »ASو «»GCE
انگلستان برنامهريزي و تأليف شده است ،ميتواند بستر مناسبي را براي درك بهتر مفاهيم فيزيك
آماده كند .نگارنده مطالب كتاب را در سه بخش تنظيم كرده است و در پايان كتاب نيز پرسشها
و مسئلههاي متنوعي را تدارك ديده است .مسئلهها به دو صورت «كاربردي» و «امتحاني» تنظيم
شدهاند .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :محاسبهها در حركت دايرهها؛ انرژي يك
نوسانگر؛ موجهاي پيشرونده؛ موجهاي عرضي و طولي؛ آزمايشهاي برهم نهي با دو چشمه؛ موجهاي
ساكن؛ گسيل فوتو الكتريك؛ طيف الكترومغناطيسي؛ طيف ستارگان؛ مهبانگ و فروريزش بزرگ.

 .320ويلككس ،شارلوت .موميايي (يافتهها و كاربردها) .تهران :مدرسه 56 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :مومياييها /انسان يخي /بازماندههاي انساني /دوران باستان
* چكيده :در سالهاي اخير ،عالقه به مطالعه دربارهي اجساد انسانهاي قرون گذشته زيادتر شده
است .فناوري جديد هم امكانات بهتري براي بررسي بازماندههاي انساني فراهم آورده است .بنابراين،
تالشهاي بيشتري براي مطالعه دربارهي مومياييها ،استخوانها و اجزاي بدن مردگان باستاني صورت
ميگيرد .مطالعهي دانشمندان روي مومياييهاي به دست آمده ،اطالعات ارزشمندي از انسان و تاريخ
به دست ميدهد .در اين كتاب مخاطبان با انواع مومياييها و مطالعات دانشمندان روي آنها آشنا
ميشوند .برخي از مباحث مطرح شده در كتاب عبارتاند از :مراقبت بعد از مرگ ،مومياييشدن،
مطالعهي بازماندههاي انساني ،تعيين سن ،علت مرگ و انسان يخي.
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 .321جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت ارتباط موثر.تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /روابط اجتماعي /ارتباط مؤثر /كانال ارتباطي
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت مهارت
ارتباط مؤثر و ايجاد كانال ارتباطي ،موانع برقراري ارتباط ،گامهاي برقراري ارتباط مؤثر و ...را توضيح
داده است .فرد با بهدست آوردن اين مهارت ميآموزد كه بهطور مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي
خود برخورد كند و زندگي خوب و موفقي داشته باشد.

 .322جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت تصميمگيري.تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /تصميمگيري /ارزيابي /خودآگاهي
* چكيده :مجموعهي «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان
خود آموزش ميدهد تا آنها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي خود برخورد
كنند« .تصميمگيري» يكي از آن مهارتهاست كه كتاب حاضر به آموزش آنميپردازد .تصميمگيري
امري مهم و اساسي در زندگي هر فرد است و موفقيت يا عدم موفقيت او ارتباط بسيار زيادي با
تصميمگيريهاي درستش دارد .اين كتاب سعي دارد مراحل تصميمگيري و مدلهاي تصميمگيري
را توضيح دهد.

 172فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .323جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت تفكر انتقادي .تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /تفكر انتقادي /مهارت خودآگاهي /حل مسئله
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتارسازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،اهميت مهارت
تفكر انتقادي ،شكلگيري مهارت تفكر انتقادي ،هفت قاعده براي تقويت تفكر انتقادي ،و ...را توضيح
ميدهد .با داشتن اين توانايي ،فرد قادر خواهد بود كه ايدهها و راهحلهاي موجود را ارزيابي و بهترين
آنها را انتخاب كند و براساس بهترين نتيجهها ،دست به عمل بزند.

ل مسئله .تهران :دانژه،1387 ،
 .324جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت ح 
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /تصميمگيري /ارزيابي نتايج /حل مسئله
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،مهارت حل
مسئله ،كاربرد مهارت حل مسئله ،مراحل تكنيك حل مسئله ،پذيرش موقعيت ،ارزيابي و نتايج اجراي
راهحل ،نكات كليدي حل مسئله و ...را توضيح داده است .با مطالعهي اين كتاب و به دست آوردن اين
مهارت ،مخاطب ميآموزد كه بهطور مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي خود برخورد كند تا زندگي
خوب و موفقي داشته باشد.
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 .325جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت خودآگاهي .تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /مديريت هيجانات /خشم /استرس /خودآگاهي
* چكيده :مجموعهي «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان
خود ارائه ميدهد تا آنها بتوانند زندگي خوب و موفقي داشته باشند .براي آنكه بتوانيم با ديگران ارتباط
مناسبي برقرار كنيم ،به مهارتها و تواناييهايي نياز داريم و «مهارت خودآگاهي» يكي از آنهاست.
اين كتاب سعي دارد به صورتي ساده و روشن مواردي چون اهميت و ضرورت مهارت خودآگاهي،
شكلگيري اين مهارت و ...نيز موانع رسيدن به خودآگاهي را توضيح دهد .مطالعهي اين كتاب به
مخاطبان ياري ميرساند ،جمعبندي دقيقي از ضعفها و قوتهاي خود داشته باشند.

 .326جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت كنترل خشم .تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /كنترل خشم /پيشگيري /خودآگاهي /پرخاشگري
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،ضرورت كنترل
خشم ،داليل برانگيخته شدن خشم ،تأثيرات فيزيولوژيكي خشم روي بدن ،راههاي ابراز خشم و ...را
توضيح داده است .مطالعهي آن به مخاطبان ياري ميرساند ،جمعبندي دقيقي از ضعفها و قوتهاي
خود بهدست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند.

 174فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .327جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت مديريت استرس .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /استرس /فشارهاي رواني /كنترل
* چكيده :مجموعهي «آموزش مهارتهاي زندگي» توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان
آموزش ميدهد تا آنها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي خود برخورد كنند.
«استرس» يكي از عوامل چالشزاست كه كتاب حاضر سعي دارد ،با تشريح نشانههاي آن ،به منظور
كنترل آن و به دست آوردن مهارتهاي الزم براي غلبهبر اين بيماري ،راهكارهايي را ارائه دهد .افرادي
كه فاقد اين مهارتها باشند ،توان رويارويي با كوچكترين استرسها را نيز ندارند.

 .328جزايري ،عليرضا .آموزش مهارتهاي زندگي :مهارت مديريت هيجانات .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارت زندگي /خودآگاهي /خودشناسي /مديريت هيجان
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود ،مديريت
هيجانها ،راهبردهاي مديريت هيجانهاي منفي ،موانع مديريت هيجانها و ...را توضيح داده است تا
با بهدست آوردن اين مهارت ،فرد بتواند هيجانهاي ناخوشايند و منفي خود را كنترل و مديريت كند
و دائم ًا مجبور نباشد كه فعاليتهاي اصلي خود را كنار بگذارد و به برطرف كردن عواقب رفتارهاي
قبلي خود بپردازد .مطالعهي اين كتاب به مخاطبان ياري ميرساند كه جمعبندي دقيقي از ضعفها و
قوتهاي خود بهدست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند.
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 .329دهستاني ،منصور .مهارتهاي زندگي ( .)1تهران :جيحون 286 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /هدف /تصميمگيري /برنامهريزي
* چكيده :مدل  H4يكي از مدلهاي جامع آموزش مهارتهاي زندگي است كه اهداف اصلي آن
از اين قرارند :تغيير آگاهي ،نگرش و عملكرد نسبت به زندگي ،تغيير نگرش نسبت به محدوديتها و
تواناييهاي وجودي خود ،ايجاد فرصتهاي كمنظير براي آشنايي با ديگران ،جامعه و جهان ،ايجاد
و تقويت مهارتها و تواناييهايي براي زندگي موفقتر در عرصههاي فردي و اجتماعي .در اولين
شماره از مجموعهي حاضر ،مهارتهاي زندگي به صورت نظري و عملي در  11بخش با اين عناوين
ارائه ميشوند :هدفگذاري در زندگي و چگونگي دستيابي به آن؛ حل مسئله؛ تصميمگيري مؤثر؛
برنامهريزي و سازماندهي؛ تفكر نقادانه؛ بياموزيم چگونه بياموزيم ()1و ()2؛ تابآوري و عزت نفس؛
استفادهي خردمندانه از منابع؛ مشاهده ،ثبت و نگهداري اطالعات؛ و بسترسازي يادگيري.

 .330دهستاني ،منصور .مهارتهاي زندگي ( .)2تهران :جيحون 206 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي /راه و رسم زندگي
* چكيده« :مهارتهاي زندگي» مجموعه اي از مهارتها ،شايستگيهاي فردي و گروهي هستند
كه افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند ميسازند .همچنين ،همزمان با يادگيري ،تسلط و استقرار
در اين مهارتها ،فرد عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي به ايفاي نقش
در زندگي خود نيز ميپردازد .كتاب حاضر براساس مهارتهاي زندگي مبتني بر مدل جهان شمول
« »H4تدوين شده و شامل اين موارد است :خودانگيزي؛ كار تيمي و كارگروهي؛ مهارت هاي كسب
و كار؛ رهبري ،شهروند مسئوليت پذير؛ مشاركت در امور خيريه.

 176فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .331دهستاني ،منصور .مهارتهايزندگي ( .)3تهران :جيحون 230 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتماد به نفس /عزت نفس /خويشتنداري /مهارتهاي زندگي
* چكيده« :مهارت هاي زندگي» مجموعهاي از مهارتها و شايستگيهاي فردي و گروهي هستند
كه افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند ميسازد .فرد همزمان با يادگيري و تسلط بر اين مهارتها،
عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي ،به ايفاي نقش در زندگي خود ميپردازد
و با مسئوليتپذيري و پاسخگويي مناسب به نيازهاي فردي و اجتماعي زندگي انسان امروز ،الگوي
متفاوتي از زندگي يك انسان آگاه ،آزاد ،مسئوليت پذير و تجربهگرا را به نمايش ميگذارد .جلد سوم از
مجموعهي حاضر،به آشنايي مخاطبان با مهارتهاي زندگي براساس مدل آموزشي « »H4اختصاص
دارد .اين بخش از مدل H4برمهارتهاي فردي در زندگي متمركز است و نويسنده تالش كرده ،با
رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ايرانيان و ارائهي راهكارهاي عملي و كاربردي ،استفاده از
اين مهارتها را در زندگي فردي و اجتماعي آموزش دهد.كتاب در هشت بخش بااين عناوين تدوين
شده است :عزت نفس ،مسئوليت پذيري فردي ،خودآگاهي ،شخصيت ومديريت احساس ،مديريت
احساسها ،خودنظمي ،سالمت فردي والگوي زندگي سالم ،پيشگيري ازبيماري هابا تأكيدبربيماري هاي
هزاره ،استرس ورويارويي باآن.

 .332دهستاني ،منصور .مهارتهاي زندگي ( .)4تهران :جيحون 214 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /ارتباط /همدلي /عشقورزي
* چكيده :به طور معمول در هر فرايند ارتباطي يك فرستنده ،يك گيرنده ،يك يا چند پيام و يك
بازخورد وجود دارد .هدف اصلي از برقراري ارتباط« ،انتقال پيام» است و مهمترين پايهي هر ارتباط
مؤثر« ،دريافت پيام» محسوب ميشود .هرگونه اشكالي در فرايند انتقال پيام ميتواند باعث اختالل در
ارتباط شود .كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعهي چهار جلدي مرجع كامل «مهارتهاي زندگي»،
براي آشنايي مخاطبان با مهارتهاي زندگي براساس مدل آموزشي« »H4است .اين بخش از مدل
 ،H4بر مهارتهاي ارتباط فردي و اجتماعي متمركز است و نويسنده ميكوشد ،طي نه بخش با رعايت
الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ،راهكارهاي عملي و كاربردي مبتني بر اين مهارتها را در زندگي
فردي و اجتماعي ارائه دهد.
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 .333ناصري ،محمد .مهربانت ر از نسيم 99 :قصه از زندگي امام خميني (س) .تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 176 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :قصه /زندگي امام خميني (ره)
* چكيده :پنج شش نفر از بچههاي دانشآموزي كه به همراه بزرگترها براي ديدار با آقا آمدهاند ،هنوز
بيرون حسينيه ايستادهاند .امام چند دقيقه به ابراز احساسات مردم جواب داد و رفت ،اما اين پنج شش
نفر از بچهها دلكن نيستند .آنها از ديدار آقا سير نشدها ند .بيرون حسينيه ماندهاند و اصرار ميكنند كه
باز هم آقا را ببينند .معلم بچهها و پاسدارها ميكوشند آنها را راضي به رفتن كنند ،اما باز هم بچهها
نميپذيرند .در همين هنگام يكي از نزديكان امام از راه ميرسد .بچهها را آرام ميكند و ميگويد« :آقا
فرمودند كه آنها را اذيت نكنيد و بگذاريد داخل شوند ».لحظههايي بعد آقا ميآيند .بچهها سر از پا
نميشناسند نميتوانند حرفي بزنند .فقط با صداي آرام اشك ميريزند و به چهرهي نوراني امام خيره
شدهاند .انگار همهي اين ماجرا را خواب ديدهاند .كتاب حاضر شامل  99قصه از زندگي امام خميني (س)
است .عنوانهاي برخي از داستانهاي كتاب از اين قرارند :زنداني؛ كوه مهرباني؛ كباب؛ يار آشنا ،سخن
آشنا؛ نماز اول وقت؛ زير درخت سيب؛ آرامتر از دريا.

 .334زركنده ،بتول .چلچراغ :ميرزا جواد آقا ملكيتبريزي .تهران :مدرسه 108 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :عالم /عارف /مجتهد /ملكي تبريزي
* چكيده :عارف الهي ،سالك مستقيم ،محقق رباني ،حاج شيخ ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي (قدس
سره) ،از بزرگترين دانشمندان الهي عصر و به حق از علماي فقه و اصول ،اخالق ،حكمت و عرفان
بوده است .در اين كتاب ،زندگي ،نحوهي سير و سلوك ،تالشهاي ديني و استادان ايشان به شكل
داستاني و با زباني ساده و روان براي نوجوانان بيان شده و نظر ديگر بزرگان دربارهي وي آمده است.

 178فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .335اسپنسر ،مارتين .مينيبسكتبال .محمد پورمقدم ،اصفهان :نوشته 166 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تربيت بدني
* کلمات کليدي :ميني بسكتبال /مربيگري /آموزش
* چكيده« :ميني بسكتبال» به عنوان يك بازي رسمي ،اساس ًا صورت تعديل شدهي بازي بسكتبال
بزرگساالن است تا نيازهاي كودكان را تأمين كند .فلسفهي اين بازي كام ً
ال روشن و ساده است .نبايد
كودكان را به نوعي بازي مجبور كرد كه با شرايط جسماني و ذهني آنان متناسب نيست .بلكه بايد بازي
بزرگساالن را با كودكان و شرايط آنان سازگار و منطبق ساخت .در اين كتاب مربيان مهدكودكها،
و دبستانها و مدارس با قوانين و مهارتهاي بازي ميني بسكتبال آشنا ميشوند .مخاطبان ميتوانند
براساس نياز خود و گروهي كه در آن كار ميكند ،به بخش مورد نظر خود در كتاب مراجعه كنند و
قوانين مربوطه را فرابگيرند.

 .336تيتو آندرسكو .نامساويهاي قديم و جديد .تهران :دانشپژوهان جوان 128 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :آموزش رياضي /پرسش و پاسخ /نامساوي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل سؤاالت رياضي كشورهاي جهان به همراه پاسخ تشريحي
آنهاست .مطالعهي آن ،عالوه بر اين كه مخاطبان را با سطح علمي آن كشورها آشنا ميسازد ،يك
مجموعهمسئلهي مناسب و قوي براي تمرين بيشتر مباحث آموزشي در اختيارشان قرار ميدهد.
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 .337غالمي ،صمد .نجوم مقدماتي (جلد  .)2تهران :دانش پژوهان جوان4 ،1388 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :نجوم مقدماتي /ستاره/راه شيري /المپياد نجوم /منظومهي شمسي /آزمون
* چكيده :در يك شب صاف،هر رصدگري ميتواند با چشم غير مسلح چند هزار ستاره را مشاهده كند
و در اين ميان،ناحيهاي را در آسمان با تراكم بيشتر و غير قابل توصيف ستارهها ببيند كه به «راه شيري»
مشهور است .در اين ناحيه ،ستارگان كمرنگ زيادي وجود دارد .حتي با يك تلسكوپ كوچك تعداد
ستارگاني كه ديده ميشوند،افزايش مييابد .امروزه ميدانيم كه منظومهي شمسي به سيستم وسيعي
از ستارگان متعلق است كه كهكشان ناميده ميشود و حدود صدهزار ميليون ستاره دارد .جلد دوم از
مجموعهي «نجوم مقدماتي» به موضوع ستارگان اختصاص دارد .نگارنده در كتاب حاضر نخست به
بررسي فيزيك ستارهها پرداخته است .سپس دربارهي خورشيد،ديناميك ستارهاي ،خوشههاي ستارهاي،
سرانجام ستارگان و سحابيها توضيحاتي ارائه داده است .همچنين در پايان هر بخش،سؤاالت مربوط
به آن بخش بيان شده است .الزم به ذكر است كه اين كتاب ميتواند منبعي مفيد براي دانشجويان
رشتهي فيزيك در درس نجوم مقدماتي و همچنين عالقهمندان به شركت در المپياد نجوم باشد..

 .338غالمي ،صمد .نجوم مقدماتي (جلد .)1تهران :دانش پژوهان جوان4 ،1388 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :المپياد نجوم ايران /سؤاالت كوتاه پاسخ /سؤاالت چندگزينهاي /پاسخنامهي
تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر حاوي سؤاالت پنج دوره از آزمون مرحلهي اول المپياد نجوم (آغاز تاكنون)،
به مراه حل تشريحي آنهاست .همچنين در انتهاي كتاب،سؤاالت اولين المپياد آزمايشي نجوم ،به
همراه حل تشريحي آن،آورده شده است .اين سؤاالت به صورت سؤاالت چندگزينهاي و كوتاه پاسخ
هستند.

 180فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .339غالمي ،صمد .نجوم مقدماتي (جلد .)3تهران :دانش پژوهان جوان4 ،1388 ،ج ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :فيزيك
* کلمات کليدي :نجوم مقدماتي /كهكشان /نجوم بدون تلسكوپ /راديوتلسكوب
* چكيده :جهان از كهكشانها كه تودهي بسيار بزرگي از ستارگان ،گاز و غبار هستند،تشكيل يافته
است .كهكشانها بيشترين جرم قابل مشاهدهي جهان را دارند و شامل چندين ميليون تا هزاران
ميليارد ستارهاند .بيشتر جرم هر كهكشان متعلق به ستارگان آن است .كهكشانها شكلهاي متقاوتي
دارند .برخي ماند كهكشان راه شيري مارپيچي و برخي بينظم هستند،ولي ساختار بيشتر آنها منظم
و يكنواخت است .نگارنده در كتاب حاضر ،نخست ساختار و نحوهي تحول كهكشان ها را شرح داده
است .سپس به بررسي نجوم بدون تلسكوپ پرداخته است .تقسيمبندي كهكشانها ،كهكشانهاي
مارپيچي ميلهاي،جرم كهكشان ،كرهي سماوي،ماه گرفتگي انواع تلسكوپهاي نوري و ساختمان
راديو تلسكوپ عنوانهاي برخي از مطالب كتاب هستند .همچنين در پايان هر بخش از كتاب ،سؤاالت
مربوط به آن بخش بيان شده است تا عالقهمندان نجوم و شركتكنندگان در مسابقات علمي و المپياد
نجوم ،بتوانند از آن بهره ببرند.

 .340فكور ،محمد حسين .نخلها قد ميكشند :نگاهي به زندگي سلمانفارسي .تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 160 ،1387 ،ص
* قطع :خشتي كوچك
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :سلمان فارسي /زندگينامه/روزبه /يثرب /عراق
* چكيده :روزبه،پسر يكي از كاهنان آتشكدهي اصفهان بهنام بدخشان بود كه چون به خداي يكتا،
ايمان داشت،توسط كاهن بزرگ آتشكده زنداني ميشود .روزبه با تالش زياد از زندان ميگريزد و به
همراه كارواني به شام ميرود و آيين دين مسيحيت را انتخاب و در كليسا زندگي ميكند .سپس به
توصيهي اسقف كليسا به همراه قافلهداري به طرف عراق حركت ميكند .اما قافلهدار تمام اموال او
را ميگيرد و روزبه را به عنوان برده به يك يهودي ميفروشد .او پس از پشت سر گذاشتن ماجراها و
اتفاقاتي به شهر «يثرب» ميرسد و در باغ ارباب خود ميشنود كه ...در اين كتاب زندگي سلمان فارسي
و چگونگي مسلمان شدن وي تشريح شده است.
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 .341صارمي ،شهربانو .چهرههاي درخشان :نسيم شمال .تهران :مدرسه 90 ،1388 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :شاعر /روزنامهنگار /سرگذشتنامه
* چكيده :نسيم شمال موفقترين روزنامهنويس آغاز مشروطيت بود .او دردهاي مردم را در قالب شعر،
منتها به زبان خود مردم ،يعني زباني كه براي عامه قابل فهم بود ،بيان ميكرد .او دردهاي سياسي،
اجتماعي ،مذهبي و ...مردم را تا آنجا كه چشمش ميديد و قلمش توانايي داشت ،گوشزد ميكرد.
شرح زندگي و فعاليتهاي سياسي ـ فرهنگي ،دوستان ،انديشهها و عقايد ،آثار و نمونهي اشعار اشرف
الدين حسيني ـ نسيم شمال ـ ( 1249-1313هـ .ق)به زبان داستاني در اين كتاب براي نوجوانان
روايت ميشود.

 .342دنيلسون ،شارلوت .نقش رهبري معلم در ساختار آموزش .وحيد معتمدي تهران :بين
المللي گاج 112 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :معلمان /روابط حرفهاي /رهبري آموزشي /مشاركت در مديريت
* چكيده :كتاب حاضر براي معلمان و مديراني طراحي شده است كه ميخواهند نقشي فراتر از
تدريس داشته باشند و تغييري سازنده در ساختار مدرسهي خود ايجاد كنند .كتاب در سه بخش با اين
عناوين تدوين شده است :رهبري معلم :حوزهي بسيار جديد؛ چگونه رهبري معلم به منصهي ظهور
ميرسد؟ و ترفيع و توسعهي رهبري معلم .در پايان پيوست و فهرست منابع نيز درج شده است.

 182فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
ي مربوط به كتابهاي
 .343ارزاني ،زهرا و . ...نگاهي ژرف به بيشتر بدانيدهاي كتاب درس 
شيمي  3و شيمي پيشدانشگاهي (1و .)2تهران :مدرسه 128 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :شيمي /راهنماي آموزشي /بيشتر بدانيد /تعادل شيميايي /محلول /كتاب درسي
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر سعي كرده ،مطالب «بيشتر بدانيد» را كه در كتاب درسي اشارهوار
آمده است ،بهطور عميقتر مورد بحث و بررسي قرار دهد .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از:
واكنشهاي شيميايي و استوكيومتري ،محلولها ،سينتيك شيميايي ،تعادل شيميايي ،والكتروشيمي.

 .344زركنده ،بتول .شاهكار موضوعي شعر فارسي :نيايش .تهران :مدرسه 120 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :ادبيات فارسي
* کلمات کليدي :شعر فارسي /قالبهاي شعر /نيايش /گفتوگو با خداوند
* چكيده :بخش عظيمي از ادبيات باشكوه فارسي ،به نيايش و گفتوگوي عارفان ،شاعران و
نويسندگان با خداوند در بهترين لحظات زندگيشان اختصاص دارد .نيايشها در شعر فارسي در انواع
قالبها نظير مثنوي ،غزل ،قصيده ،دوبيتي ،رباعي و حتي تك بيت ديده ميشود .مجموعهي حاضر
نيز به اين موضوع پرداخته است .پارهاي از عنوانهاي سرودههاي اين مجموعه عبارتاند از :خداوندا به
خود مگذار ما را ،مرا توفيق ده تا حمد خوانم ،خداوندا اميد من وفا كن ،نسيم لطف ،مناجات ،خويش را
ديدم و رسوايي خويش ،و اي خداوند كريم كارساز.
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 .345جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد /حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :نيكوتين .تهران:
دانژه 48 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /نيكوتين /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و بهويژه والدين ،آگاهيهاي الزم را در زمينهي
پيشگيري از اعتياد ارائه دهد .نويسنده تأكيد دارد كه مضرات نيكوتين كه در سيگار ،قليان ،پيپ و...
وجود دارد ،كم اهميتتر از ساير مواد نيست .مباحث كتاب اطالعات الزم را به صورت شفاف و قابل
استفاده براي عموم ارائه كرده است.

 .346اقبالي ،سوسن .واژگان زبان كاربردي و تكرارها در كنكور پيشدانشگاهي طبقهبندي
شده به صورت درسبهدرس .تهران :كانون فرهنگي آموزش 196 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /واژگان كليدي /پرسش و پاسخ /تمرين تشريحي
* چكيده :مطالب كتاب در هشت درس تنظيم شدهاند .در هر درس ،ابتدا يك پاراگراف از متن
كتاب درسي به دنبال آن ،واژگان كليدي آنپاراگراف همراه با معني ،سپس چند جملهي مرتبط با
آن واژگان براي بيان ديگر كاربردهاي آنها ،و در نهايت هم چند پرسشچهار گزينهاي به منظور
سنجش آموختهها آورده شدهاست .در پايان هر درس نيز تمرينهاي تشريحي و تستي متنوعي مشاهده
ميشوند كه پاسخ گويي به آنها به تثبيت آموختهها كمك خواهد كرد.
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 .347اناري ،شهاب .واژگان و اصطالحات زبان تخصصي .تهران :مبتكران ،پيشروان،1388 ،
 500ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :واژگان تخصصي /پرسش و پاسخ /آموزش زبان انگليسي /لغتشناسي
* چكيده :كتاب حاضر در سه بخش تأليف شدهاست .در بخش نخست ،متن كامل هر درس و
تمرينات آن ،به همراه ترجمهي كامل متن ،پاسخ تمرينات ،و تمرينات و سؤاالت چهار گزينهاي تأليفي
از تمامي واژگان مهم آن درس آمدهاست .پاسخهاي تشريحي سؤاالت ،مخاطبان را با معاني متفاوت
هر واژه ،مترادفها ،متضادها و همخانوادههاي مهم آن آشنا ميكند .در انتهاي هر درس فهرستي
از واژگان جديد و مهم هر متن آمدهاست .در ضمن پس از هر پنج درس ،يك آزمون مروري 20
سؤالي طرح شدهاست .در بخش دوم ،داوطلبان با واژگان و اصطالحات رايج ،روزمره و كليدي به
صورت طبقهبندي شده و موضوعي آشنا ميشوند .در اين بخش ،عالوه بر ارائهي لغات به صورت
موضوعي همراه با تمرينات متنوع ،اصطالحات روزمره ،افعال دو قسمتي رايج و نيز پيشوندها ،پسوندها
و ريشههاي مهم آنها در زبان انگليسي نيز آموزش دادهميشود .قسمت سوم حاوي  800سؤال چهار
گزينهاي تأليفي و نيز سؤاالت كنكوريهاي سراسري اختصاصي زبان سالهاي گذشته ،همراه با
پاسخكليدي است كه براي مرور نهايي بسيار مفيد و مؤثرند.

 .348بي شاب ،جان .هدف :هدفمندسازي دانشآموزان .حميده شرزهئي .تهران :شهر تاش،
 64 ،1355ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :علوم اجتماعي
* کلمات کليدي :هدفمند سازي /علوم اجتماعي /مهارتهاي زندگي /تغيير در نگاه
* چكيده :مطالعات و بررسيها نشان ميدهند ،همهي زنان و مرداني كه به موفقيتهاي عالي در
عرصههاي گوناگون دست يافتهاند ،از همان اوايل زندگي بر تعيين و پيگيري اهداف مشخص و
روشن اصرار ميورزيدهاند .ميتوان گفت انسانها به اندازهي اهدافشان ثروتمندند .سهم هر كس از
ثروت جهاني به اندازهاي است كه هدفمند به آن ميانديشد و آگاهانه براي تحققش گام برميدارد و
ميكوشد .كساني كه هدفي را در زندگي دنبال نميكنند ،طعم خوشبختي را نخواهند چشيد .نگارنده
در اين كتاب زندگي هدفمند و در نهايت موفقيت حقيقي را براي دانشآموزان تعريف و تبيين ميكند.
مرحلهبه مرحله به آنان ميآموزد كه چگونه با عبور از موانع پيش بروند ،قلهها را يكي يكي فتح كنند
و به خواستههايشان برسند .همچنين براي درك بهتر مطالب ،دو گونه فعاليت براي كالس و منزل
گنجانده است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :زندگي هدفمند؛ انتخاب اهداف؛ طرحريزي و اقدام؛
سرمايهگذاري روي خود؛ تغيير در نگاه؛ موانع و موفقيت.
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 .349سينايي ،زهرا .هديهاي از فرشته مادر .تهران :صابرين 48 ،1388 ،ص
* قطع :خشتي
* موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
* کلمات کليدي :داستان اخالقي /بندگي پروردگار /تولد انسان
* چكيده :بچهها بر بسترهايي از حرير و گلبرگ در سايهي درختان به آرامي و ناز خفته بودند.
فرشتههاي مادر به بچهها لباسهاي سرخ پوشاندند تا آنها را براي بستن عهد بندگي نزد پروردگار
برده و از آنها به مادر دومشان بسپارند .در اين ميان ،يك فرشته بود كه اص ً
ال دلش نميآمد كودكش
را از خواب بيدار كند .باالخره مامان فرشته و كودك نزديك بارگاه پروردگار رسيدند .وقتي كودك داخل
بارگاه پروردگار شد ،با پروردگار خويش عهد بندگي بست .آنگاه گفت»:من تو را خيلي دوست دارم .دلم
ميخواهد همين جا كنار تو باشم ».پروردگار گفت« :من به تونزديكم ،هر كس مرا خواند ،او را اجابت
كنم ».كودك به محض تولد ،از شادي فريادي زد و اشك شوق ريخت .او در دنيا از خيلي چيزهاي
خوب ،مانند آغوش پدر و مادر ،محبت و عشق برخوردار شد ،اما هيچگاه عهد بندگي را نشكست و
هدايايي را كه فرشتگان در ازل ،به اذن پروردگار ،به او عطا كرده بودند ،از ياد نبرد .اين داستان ،داستان
تولد همهي انسانهاي عاشق است و ميتواند هزاران دل را شاد كند و از هراس مرگ برهاند.

 .350جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :هروئين .تهران:
دانژه 36 ،1387 ،ص
* قطع :پالتويي
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /هروئين /پيشگيري /آگاهي
* چكيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به خصوص والدين توضيح دهد :هروئين چيست؟
چگونه به دست ميآيد؟ مضرات و خطرات آن كداماند؟ چهطور ميتوان از خود و فرزندان در برابر اين
بالي خانمانسوز مراقبت كرد؟ و اثرات رواني ـ اجتماعي مصرف هروئين چيست؟ مطالب كتاب به باال
رفتن سطح آگاهي مخاطبان كمك قابل توجهي ميكند.
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ارزش يابي مهارت هاي زندگي :همكاري گروهي .حسين دانشفر.
 .351مورداك ،كت .آموزش و 
تهران :فاطمي 64 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
* کلمات کليدي :مهارتهاي اجتماعي /كار گروهي /راهنماي آموزشي /معلم
* چكيده :در اين كتاب ،مشخصههاي همكاري گروهي دوستانه و نوع مهارتهاي الزم براي انجام
كارهاي موفقيتآميز معرفي و نشان داده شده است كه در اين ميان نقش معلم چهقدر حساس و اثرگذار
است .نويسنده ضمن ارائهي تمرينهاي متعدد ،روشهايي را به معلم ميآموزد كه از طريق آنها
ميتواند كار دانشآموزان را در گروه هماهنگ كند و در مسير درستي پيش ببرد.

 .352فرخ مهر ،حسين .همگامي ارزشيابي توصيفي با ياددهي  -يادگيري .اصفهان:
نوشته 80 ،1388 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :ارزشيابي /شاگردان /ايران
* چكيده :در ارزشيابي سنتي ،ياددهي و يادگيري از هم جدا بودند و به حافظه پروري دامن ميزدند.
اما ارزشيابي توصيفي زمينهاي است براي تبديل شدن ياددهي و يادگيري به فرايندي که يادگيري
پايدار را به ارمغان ميآورد .نگارنده در اين کتاب کوشيده است ،ارزشيابي در نظام سنتي و کاستيهاي
آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزشيابي توصيفي تبيين کند .در ادامه ،ارزشهاي ارزشيابي
توصيفي را شرح ميدهد ،عملکرد و مراحل کار در اين شيوه را مطرح ميسازد ،فوايد و ويژگيهاي آن را
برميشمارد و راهکارهاي اجراي آن را ذکر ميکند .در پايان نيز مقياسها و نمونههايي ارائه ميدهد.
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 .353دان ،ناردو .هند باستان .تهران :ققنوس 126 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :تاريخ تمدن هند/گهوارههاي تمدن /كشورهاي پهناور جهان /مذاهب هندوستان
* چكيده :هندوستان  3/208/000كيلومتر مربع وسعت دارد و از اين نظر ،هفتمين كشور پهناور جهان
است .هند داراي چنان تنوع گستردهي سرزميني است كه غالب ًا از آن به نام «شبهقاره» ياد ميشود.
افزون بر آن ،هندوستان از داشتن چهارمين اقتصاد بزرگ جهان به خود ميبالد .مردمان اين سرزمين
به اعتقادات مذهبي بسيار گوناگوني،از جمله آيين هندو ،آيين بودا ،آيين جين ،اسالم ،مسيحيت ،آيين
نيك ،يهوديت و زردتشتي تعلق خاطر دارند .هند از ديدگاه تاريخي نيز شايان توجه است .از جمله اين
كه يكي از چهار فرهنگ پيشرفتهي باستاني را در خود پرورش داد كه تاريخدانان امروزي آنها را
«گهوارههاي تمدن» مينامند .نگارنده در كتاب حاضر ،رويدادهاي مهم در دورهيهند باستان را بررسي
كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :نخستين ساكنان هندوستان؛ دستاندازيها
از غرب؛ امپراتوري مادريا؛ سه مذهب بزرگ هندوستان؛ جامعه و نهادهاي هند باستان.

 .354منصف شكري ،علي .هندسه ( )1سال دوم دبيرستان .تهران :بين المللي گاج 296 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه  /1پرسش و پاسخ /پاسخنامه تشريحي /آزمون /قضيهي فيثاغورث /شكل
فضايي/تشابه
* چكيده :كتاب حاضر با هدف درك بهتر مفاهيم كتاب درسي هندسه  1و ايجاد مهارت پاسخ
دادن به پرسشها و آزمونهاي گوناگون تأليف شدهاست .كتاب در چهار فصل تنظيم شده و در هر
فصل ،نخست سؤاالت چهار گزينهاي مطرح شدهاست .سپس پاسخنامهي كليدي و پاسخنامهي كوتاه
سؤاالت آورده شدهاست .در ادامه ،در بخش پاسخهاي تشريحي ،درسنامههاي جامع و متعددي براي
آموزش دقيق مفاهيم و نكات كليدي درسي بيان شده است .همچنين ،بخش پاياني كتاب به تستهاي
كنكور سراسري ،آزاد و خارج از كشور با پاسخهاي كام ً
ال تشريحي اختصاص داده شدهاست .عنوانهاي
مباحث كتاب عبارتاند از:هندسه و استدالل ،مساحت و قضيهي فيثاغورث؛ تشابه؛ شكلهاي فضايي.
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 .355حاجي زاده ،رسول .هندسه ( )2ويژهي دانشآموزان سال سوم دبيرستان نظري (رشتهي
رياضي و فيزيك) .تهران :مؤسسه علمي رزمندگان 132 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /مسئله و تمرين /تست كنكور /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :در كتاب حاضر ،عالوه بر تفهيم مطالب كتاب درسي با ارائه مثالهاي گوناگون،در انتهاي
هر فصل تعدادي مسئله نيز براي تمرين آورده شده است .در ضمن،به منظور ايجاد آمادگي براي شركت
در امتحاناتي همچون آزمون سراسري ،نمونه سؤالهاي چهارگزينهاي در سطح سؤالهاي كنكور به
همراه پاسخ تشريحي آنها،در كتاب گنجانده شده است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :استدالل
در هندسه؛ دايره؛ تبديالت هندسي؛ هندسه فضايي.

 .356طاهري تنجاني ،محمد تقي .هندسه  :1سال دوم متوسطه (رياضي) .تهران :مبناي خرد :نقش
سيمرغ 186 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /پرسش و پاسخ /شكل فضايي /قضيهي فيثاغورث
* چكيده :كتاب حاضر با هدف توسعه و درك بهتر مفاهيم و محتواي كتاب درسي تدوين شدهاست
و شامل چهار فصل با اين عنوانهاست :هندسه و استدالل؛ مساحت و قضيهي فيثاغورث؛ شكلهاي
فضايي .مفاهيم هر فصل از كتاب درسي بهطور واضح و روشن توضيح دادهشدهاند و براي تفهيم بهتر
محتواي كتاب درسي ،در هر فصل مثالهاي متنوعي آمدهاست .در البهالي ارائهي هر قسمت از
درس ،تمرينهاي تثبيت يادگيري ،به منظور خودآزمايي دانشآموز از محتوايي كه مطالعه كردهاند،
مشاهده ميشود .در پايان هر فصل تعدادي سؤال (شامل پرسش و تمرين) مربوط به آن فصل گنجانده
شده است .پايان بخش كتاب نيز چند آزمون از كل كتاب همراه با پاسخنامه است.
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 .357زاهديان ،كرم .هندسه جامع دورهي راهنمايي ويژهي داوطلبان آزمونهاي ورودي
استعدادهاي درخشان. ...تهران :فائق ،مبتكران 212 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /مسئله و تمرين /مثلث /خطوط موازي /دايره /آزمون /رابطهي تاس/
دوران /حجم
* چكيده :اين كتاب حاوي مسائلي در زمينههاي نقطه -خط -زاويه ،خطوط موازي ،مثلث و خواص
آن،چندضلعيها ،رابطهي فيثاغورث،دايره ،رابطهي تاس ،تشابه ،دوران و حجم است و اطالعات
مفيدي را پيرامون مباحث هندسه در اختيار عالقهمندان ميگذارد .در هر فصل ،عالوه بر توضيح مطالب
براي درك بهتر آنها ،مثالهاي متنوعي آورده شده كه در پايان كتاب پاسخ تشريحي آنها گنجانده
شده است .همچنين در پايان هر فصل ،پرسشهاي چهار گزينهاي همراه با پاسخ آنها آمدهاست.

 .358اصالحپذير ،بهمن .هندسه متريك براي المپيادها شامل آموزش مفاهيم هندسه ،افزايش
مهارتورزي در حل مسائل هندسه جهت .تهران :كانون فرهنگي آموزش 216 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد /هندسه /آزمون /تمرين
* چكيده :كتاب حاضر در راستاي آمادهسازي دانشآموزان براي شركت در مسابقات و المپيادهاي
كشوري و جهاني تأليف شده است .به اين منظور سطوح آموزشي متنوعي را ،شامل المپيادهاي مقدماتي
مرحلهي اول ،المپيادهاي كشوري مرحلهي اول ،المپيادهاي كشوري مرحلهي دوم ،اردوهاي آموزشي
انتخابي مرحلهي كسب مدال طالي كشوري ،و المپيادهاي جهاني دربرميگيرد .با توجه به اين سطوح
آموزشي ،كتاب به حل آزمونهاي تستي و حل مسائل تشريحي پرداخته است.

 190فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .359دني ،ريچارد م .هنر ارتباط موفق .جواد شافعي مقدم .تهران :آزاد مهر 170 ،1387 ،ص
* قطع :رقعي
* موضوع درسي :روان شناسي
* کلمات کليدي :ارتباط موفق /مهارت كالمي /مهارتنوشتاري /رفتار با مردم /هوش عاطفي/
زبان بدن
* چكيده :كتاب حاضر به طور اعم راهنمايي كلي در موضوع وسيع «ارتباط» است و به طور اخص ،به
ارتباط فردي و روشهاي گوناگون ارتباط،اعم از كالمي يا نوشتاري،و مكالمهاي و كنفرانسي ميپردازد.
بخش اول كتاب شرح ميدهد چهطور افراد در هر موقعيتي كه در آن دو يا بيش از دو نفر در تعامل
با يكديگر هستند (و يا پيامهاي نوشتاري را بين خود ر دوبدل ميكنند)،ميتوانند به بحث و بررسي در
خصوص سياستهاي شركت خود ،حل مسائل آن ،ارائهي راهكارهاي مناسب و اتخاذ تصميمهاي
مثبت اقدام كنند .بخش دوم كتاب هم به مهارتهاي سخنراني اختصاص دارد .عنوانهاي برخي از
مطالب كتاب عبارتاند از :برقراري ارتباط در امر تعليم و تربيت؛شيوهي رفتار با مردم؛ پنج ويژگي هوش
عاطفي؛ نكات جالب در مورد زبان بدن؛ شيوهي سخنراني مؤثر.

 .360حسيني ،افضل السادات .يادگيري خالق ،كالس خالق (شيوههاي عملي در پرورش
خالقيت) .تهران :مدرسه 200 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :خالقيت /كالس درس /نوآوري /آموزش كودكان /كارگاه آموزشي /تجربه
* چكيده :معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانشآموزان دارند ،بيش از ساير عوامل ميتوانند نقشي
مؤثر در رشد خالقيت دانشآموزان داشتهباشند .بهعبارت ديگر ،معلمان نقش كليدي در تجربههاي
خالق دانشآموزان ايفا ميكنند .اما آيا معلمان ما اهميت نقش خويش را درك كردهاند؟ آيا معلمان
ما توانستهاند خالقيت دانشآموزان را برانگيزانند؟ در اين كتاب ،نگارنده تجارب خود را در زمينهي
آموزش خالقيت كه به صورت كارگاههاي آموزشي  60ساعته اجرا ميكردهاست ،در اختيار معلمان و
دانشجويان رشتههاي روانشناسي و علوم تربيتي قرارميدهد تا آنها بتوانند ،با بهرهگيري از روشهاي
مؤثر و خالق ،به رشد و توسعهي تواناييهاي كودكان كمك كنند .كتاب شامل سه بخش با اين
عنوانهاست:خالقيت:موانع،عوامل و مفاهيم كليدي؛ زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانشآموز خالق.
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 .361دان ،ناردو .يونانيان باستان .مهدي حقيقت خواه .تهران :ققنوس 148 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :تاريخ
* کلمات کليدي :يونان/تمدن /تاريخ /هالس /فرهنگ آتن /عصر مفرغ /كلئوپاترا /پورهوس
* چكيده :يكي از مشهورترين تمدنهاي گمشدهي جهان ،تمدن يونان باستان است .آثار بهجا مانده از
آن زمان نشان ميدهند ،يونان كه امروزه كشور كوچكي است و ثروت و نفوذ چنداني ندارد ،زماني مهد
تمدني به لحاظ فرهنگي باشكوه بود .يونانيان باستان كه سرزمين خود را «هالس»و خود را «هلني»
ميخواندند ،ميراث فرهنگي مهم و شايان توجهي از خود برجا گذاشتند .معماري،مجسمهسازي،عقايد
سياسي ،آداب و رسوم اجتماعي و نظامي ،ادبيات،آراي فلسفي و علمي و زبان آنها ،از راههاي گوناگون
به فرهنگها و عقايد همهي سرزمينها و مردمان غربي در دورههاي بعدي شكل داده است .نگارنده
در اين كتاب به بررسي تمدن يونان باستان ميپردازد .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از:
قلعه -كاخها و جنگساالران :يونان در عصر مفرغ؛ عصر طاليي فرهنگي آتن؛ زندگي روزانه،آداب و
رسوم و اعتقادات؛ از پورهوس تا كلئوپاترا.

 .362كريمي ،نصير و 250 . ...مسئلهي تركيبيات .تهران :فاطمي 162 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسهي تركيبيات /معماهاي منطقي /دنبالهها
* چكيده :كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي اول المپيادهاي علمي
است .در طراحي و تأليف اين كتابها تالش شده است كه تا حد امكان ،تمام سرفصلهاي برنامهي
درسي المپياد پوشش داده شود .دانشآموزان ميتوانند از اين كتابها به عنوان منبع درسي قابل اعتمادي
استفاده كنند و خود را براي رقابت در مسابقههاي علمي كشور آماده سازند .اين كتاب شامل 250تست
پنج گزينهاي با پاسخ تشريحي در زمينهي تركيبيات است كه در هشت فصل موضوعبندي شدهاند.
عنوانهاي اين فصل عبارتاند از :معماهاي منطقي و نظريهي مجموعهها ،مسئلههاي شمارشي،
مسئلههاي مسير ،مسئلههاي كاشيكاري ،مسئلههاي نظريهي بازيها و ناوردا ،مسئلههاي هندسهي
تركيبياتي ،دنبالهها و دنبالههاي بازگشتي ،و مسئلههاي گوناگون.
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 .363كريمي ،نصير و 250 . ...مسئلهي جبر .تهران :فاطمي 150 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :جبر /معادله /توابع /چند جملهاي /نابرابريها
* چكيده 250« :مسئلهي جبر» ،كتابي ديگر از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي
اول المپيادهاي علمي است .در طراحي و تأليف اين مجموعه تالش شده است تا حد امكان ،تمام
سرفصلهاي برنامهي درسي المپياد پوشش داده شوند .دانشآموزان ميتوانند از اين كتاب به عنوان
منبع درسي قابل اعتمادي استفاده كنند و خود را براي شركت در مسابقههاي علمي كشور آماده
سازند .اين كتاب 250 ،تست پنج گزينهاي با پاسخ تشريحي در زمينهي جبر دارد كه در هشت فصل
با اين عنوانها ،موضوعبندي شدهاند :مسئلههاي عددي ،معادلهها و دستگاه معادلهها ،چند جملهايها،
نابرابرها و مسئلههاي ماكزيمم و مينيمم ،توابع و معادلههاي تابعي ،جزء صحيح و جزء اعشاري ،دنبالهها
و سريها ،و مسئلههاي گوناگون .بهتر است مخاطب موضوع هر فصل را از كتاب درسي اين مجموعه
فرا بگيرد و سپس با حل مسائل كتاب ،خود را براي المپياد آماده كند.

 .364كريمي ،نصير و 250 . ...مسئلهي نظري هياعداد .تهران :فاطمي 144 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :المپياد رياضي /سؤالهاي المپياد /دنبالهها /بخشپذيري /نظريهي اعداد
* چكيده :كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي اول المپيادهاي علمي
است .در طراحي و تأليف اين كتابها تالش شده است تا حد امكان ،تمام سرفصلهاي برنامهي درسي
المپياد پوشش داده شود .دانشآموزان ميتوانند از اين كتاب به عنوان منبع درس قابل اعتماد ،به منظور
آماده شدن براي شركت در مسابقههاي علمي كشور استفاده كنند .اين كتاب شامل  250تست پنج
گزينهاي با پاسخ تشريحي در زمينهي نظريهي اعداد است كه در هشت فصل موضوعبندي شده است.
بخشپذيري ،مقسوم عليهها ،اعداد اول ،همنهشتيو حساب باقيمانده ،روابط بين ارقام،معادلههاي
سياله ،تابعها و دنبالهها ،و مسئلههاي گوناگون ،عناوين فصلهاي اين كتاب هستند .در بخش دوم
كتاب نيز پاسخ تشريحي مسائل آمده است كه كمك بسياري به مخاطب در فراگيري عميق مطالب
ميكند.
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 .365كريمي ،نصير و 250 . ...مسئلهي هندسه .تهران :فاطمي 174 ،1388 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :آموزش رياضي
* کلمات کليدي :هندسه /دايره /هندسهي فضايي /مثلث /چهار ضلعي
* چكيده 250« :مسئلهي هندسي» ،يكي ديگر از مجموعه كتابهاي منابع آموزشي براي مرحلهي
اول المپيادهاي علمي است شامل  250تست پنج گزينهاي با پاسخ تشريحي در زمينهي هندسه .اين
كتاب در دو بخش و هشت فصل موضوعبندي شده است .بخش اول حاوي مسئلههايي در مورد مثلث،
دايره ،چهارضلعيها ،هندسهي فضايي ،مكان هندسي و ترسيم ،و مساحت و حجم است و بخش دوم
به حل اين مسئلهها اختصاص يافته است .مسائل برحسب درجهي سختي مرتب شدهاند تا دانشآموز
ابتدا موضوع مربوط به هر فصل را از كتاب درسي اين مجموعه فرا ميگيرد و سپس با حل مسئلههاي
آن فصل ،با سؤالهاي متنوع المپياد آشنا ميشود.

 .366حسيني ،سيد محمد 30 .آزمون شيمي پيشدانشگاهي .تهران :منشور دانش،1388 ،
 360ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :شيمي
* کلمات کليدي :آزمون /شيمي پيش دانشگاهي /سينتيك شيميايي /تعادل شيميايي /اسيد و باز/
الكتروشيمي /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :كتاب حاضر شامل چهار بخش سينتيك شيميايي،تعادل شيميايي ،اسيدها و بازها و
الكتروشيمي است .نگارنده نخست مطالب كتاب را نكته به نكته ارائه داده است تا ضمن افزايش
سرعت مطالعه ،توان يادگيري مخاطبان را نيز باال ببرد .به عالوه،براي درك بهتر مطالب از مثالهاي
گوناگون استفاده كرده است .از آنجا كه مطالب حاشيهي كتاب يعني «فكر كنيد»«،خود را بيازماييد»
و «بيشتر بدانيد» ،براي درك بهتر متن كتاب درسي ارائه شده و اثر يادگيري را عميقتر و پايدارتر
ميسازند،مورد توجه و ارزيابي قرار گرفته است .در پايان هر درسنامه ،آزموني شامل تستهاي كنكور
سراسري و آزاد،و تستهاي تأليفي براساس آخرين ويرايش كتاب درسي همراه با پاسخنامهي تشريحي
آورده شده است .در پايان هر بخش نيز آزموني دورهاي به همراه پاسخنامه ،به منظور تقويت يادگيري،
تمرين بيشتر و مرور مطالب آن بخش درج شده است.
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 .367ملكان،فاطمه 40 .آزمون جامع جغرافيا :ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه :قابل استفاده
دانشآموزان دوره دبيرستان و پيشدانشگاهي نظري (رشتهي ادبيات و علوم انساني) .تهران :مؤسسه
علمي رزمندگان 132 ،1387 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :جغرافيا
* کلمات کليدي :جغرافيا براي كنكور سراسري /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي
* چكيده :دركتاب حاضر  40آزمون مطابق با كنكور سراسري طراحي شده كه هر آزمون داراي 15
سؤال از كتاب جغرافيا  1و  2و جغرافياي پيشدانشگاهي است .در كل اين كتاب  600سؤال جغرافيا
همراه با پاسخنامهي تشريحي ارائه شده است.

 .368قاسمي ،سعيد 40 .آزمون زبان انگليسي (زبان  3و زبان پيشدانشگاهي 1و)2خالصه درس
گرامري ،پاسخنامهي تشريحي و كليدي (كليهي رشتهها) .تهران :ايران باستان 140 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /آزمون جامع /پرسش و پاسخ /پاسخنامهي تشريحي/
ترجمه
* چكيده :اين كتاب در پنج بخش و با هدف پوشش كامل مطالب كتاب درسي زبان انگليسي  3و
پيشدانشگاهي 1و 2تنظيم شدهاست .بخش اول آن شامل آزمونهاي ريز طبقهبندي شدهاست كه
هر آزمون در برگيرنده تمامي مطالب يك درس و به صورت آزموني شبيه كنكورهاي سراسري و آزاد
است .در قسمت پاسخنامه ،عالوه بر پاسخنامهي تشريحي ،خالصهي دستور زبان آن درس نيز ارائه
شدهاست .بخش دوم شامل دو آزمون جامع ساالنه ،در بر گيرندهي تمام مباحث كتاب درسي است .در
بخش سوم 10 ،آزمون جامع از كل مطالب كتابهاي درسي زبان 3و پيشدانشگاهي  1و 2به كسب
كنكور سراسري ،تدوين و تأليف شدهاند .ضمن ًا دو آزمون ،ويژهي داوطلبان رشتهي مترجمي زبان نيز
آورده شدهاست .در بخش چهارم 10 ،نمونه درك مطلب و  10نمونه تست بسته پاسخ آورده شده كه
در هر مورد ،پنج نمونه را ترجمه و پنج نمونهي ديگر را با واژگان كليدي پاسخ دادهاست تا دانشآموزان
بتوانند پس از مرور پاسخها و توجه به ترجمه ،خود به اينگونه سؤاالت پاسخ دهند .سرانجام در بخش
پنجم ،آزمونهاي جامع كنكور سراسري و آزاد همراه با پاسخنامهي آنها گنجانده شدهاست.
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 .369رمزي،رابرت دي 501 .نكته براي معلمان.مرتضي مجدفر .تهران :قدياني ،كتابهاي
بنفشه 120 ،1387 ،ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :علوم تربيتي
* کلمات کليدي :نكته /تدريس /معلم /آموزش كودكان
* چكيده :اجازه بدهيد ايمان به تدريس و ياددادن ،اعمال شما را هدايت كند .به دانشآموزان خود
نشان دهيد كه معتقديد همهي بچهها ميتوانند يادبگيرند .در كالس معلم حرفهاي ،هيچ دانشآموزي
زيادي نيست .در اين كتاب 501 ،نكته دربارهي راهبردهاي ياددهي -يادگيري ،نكتههاي مرتبط با
كالس درس ،ارتباطات آموزشي -پرورشي با دانشآموزان ،مديريت كالس درس ،كار با والدين،
توسعهي مهارتهاي اختصاصي دانشآموزان ،انگيزش،و ...در پنج فصل ارائه شدهاست.

 .370جابر ،عليرضا و .End Reading ....تهران :خيلي سبز 120 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /خواندن متن /درك معني /سؤاالت كنكور سراسري
* چكيده :اين كتاب حاوي مهارتهاي خواندن متن و پاسخ سريع به سؤاالت متن را شرح ميدهد
كه شامل مهارتهايي بدين شرح است :مهارت )Aحدس زدن كلمه از طريق كلمات مجاور؛ )Bحدس
زدن كلمه از طريق سر نخها؛ مهارت )Cيافتن مرجع ضمير؛ مهارت )Dبررسي اطالعات مستقيم در
متن؛ مهارت )Eبرداشت از متن؛ مهارت )Fيافتن موضوع متن .همچنين در پايان كتاب نيز تستهاي
كنكور  1388همراه با پاسخنامهگنجانده شدهاست.
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 .371قرباني،نوراهلل .English book3 .تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ 108 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /دستور زبان/پرسش و پاسخ /آزمون
* چكيده :كتاب حاضر در شش درس ،مطالب و مباحث دستوري كتاب درسي زبان انگليسي را
توضيح دادهاست .بين دروس ،نمونه سؤالهاي متفاوتي براي استفادهي دانشآموزان و آشناييآنها با
نمونه سؤالهاي امتحاني مربوط به آن درس ،و همچنين بعد از هر سه درس ،سؤاالت امتحاني پايان
نيمسال آورده شدهاست .در پايان كتاب نيز چند آزمون از كل كتاب به منظور بهكارگيري مطالب فرا
گرفته شده توسط دانشآموزان و آشنايي بيشتر آنها با انواع سؤالهاي امتحان نهايي ارائه شدهاست.

 .372رحيمي ،مهركStudy SKills for iranian Students of Englis as A .
( Foreign Languageفنون يادگيري براي زبان آموزان ايراني) .تهران :دانشگاه تربيت
دبيري شهيد رجائي 176 ،1388 ،ص
* قطع :رحلي
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /پرسش و پاسخ /فنون يادگيري
* چكيده :كتاب حاضر در هفت بخش و شانزده فصل مطابق با سرفصلهاي درس فنون يادگيري
تمامي گرايشهاي دورهي كارشناسي رشتهي زبان انگليسي تدوين شدهاست .نگارنده در اين كتاب
سعي كردهاست از بيان مطالب نظري طوالني بپرهيزد و به دنبال هر توضيح كوتاه ،تمرينهاي متنوعي
در اختيار خوانندگان قرار دهد .براي ارائهي مؤثر مطالب هم از جدول،عكس و نمودار استفاده كردهاست.
همچنين،لوح فشردهاي نيز براي كتاب تهيه شده تا خوانندگان بتوانند به كمك آن بعضي از مطالب را
بهتر فراگيرند و تمرينها را انجام دهند.
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 .373بلند ،حسن( Word focus .لغات و نكات انگليسي كنكور) .تهران :بين المللي گاج،1388 ،
 248ص
* قطع :وزيري
* موضوع درسي :زبانهاي خارجي
* کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي /واژگان انگليسي /لغات كليدي /آزمون سراسري /مشتقات
كلمه
* چكيده :نگارنده در كتاب حاضر ،واژگان انگليسي را درسه بخش ارائه دادهاست :در بخش اول با
عنوان «واژگان سطر به سطر» آورده است .در بخش دوم با عنوان «تمركز بر لغات كليدي ،بيش از
 700كلمهي كليدي و مهم را در آزمونهاي ورودي دانشگاهها مطرح بودهاند ،ارائه شدهاست .همچنين
تمامي بخشهايي را كه در آزمونهاي سراسري مورد سؤال بودهاند ،از قبيل تعريف كلم ه،مترادف،
متضاد و مشتقات كلمه ،ذكر كردهاست .در بخش سوم نيز با عنوان «واژهنامهي الفبايي» ،واژهنامهي
جامع دانشآموزي شامل تمامي لغات كتابهاي درسي دورهي راهنمايي ،دبيرستان و پيشدانشگاهي
(حتي لغات پشت جلد)كه بيش از  3000واژه را در بر ميگيرد،آوردهاست.

نمـــــایهها
عنوان
پديد آورندگان
ناشران
كلماتكليدي
موضوع درسی
درهمكرد نام ناشر و عنوان
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عنوان
آرايههاي ادبي به زبان تصوير 001
آرايههاي ادبي ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه 002 ...
آرايههاي ادبي به زبان تصوير 003
آزمونهاي المپياد فيزيك 004
آسمان شب 005
آشنايي با اصول فقه دورهي پيشدانشگاهي رشتهي علوم و
ف اسالمي 006
معار 
آشنايي با تركيبيات 007
آشنايي با جبر 008
آشنايي با نظريهي اعداد 009
آشنايي با هندسه 010
آقا بزرگ تهراني 011
آمادگي جسماني به زبان ساده 012
آمريكا (جلد 013 )2
آمريكا (جلد014 )1
آموزش رياضيات  1مخصوص سال اول دبيرستان همهي
رشتهها 015
آموزش رياضيات  2مخصوص سال دوم دبيرستان همهي
رشتهها 016
آموزش رياضيات به كمك 017 I.C.T
آموزش شيمي ( )1به روش پرسش و پاسخ 018
آموزش شيمي ( )3به روش پرسش و پاسخ 019
آموزش شيمي پيشدانشگاهي (1و )2به روش پرسش و پاسخ
020
آموزش فيزيك 021

آموزش و پرسشهاي چهارگزينهاي عربي 022 2
ابن رشد 023
ابنسينا شهريار پزشكان 024
ابوريحان بيروني :استاد اخترشناسي و جغرافيا 025
اختر فيزيك مقدماتي 026
ادبيات فارسي ( )1ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه ،دانشآموزان
دورهي پيشدانشگاهي (رشتههاي علو م انساني ـ علوم و
معارفاسالمي) 027
ادبيات فارسي ( )2پيشدانشگاهي انساني (متون نظم و نثر)
028
ادبيات فارسي  ،2نظم و نثر ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه،
دانشآموزان دورهي پيشدانشگاهي (رشتهي علوم انساني)
029
ادبيات فارسي  :2سال دوم متوسطه 030
ادبيات فارسي  :3سال سوم متوسطه(رياضي و تجربي) 031
استروئيدها (مواد نيروزا) 032
اعترافات غالمان :داستان دوران واليتعهدي امامرضا (ع) 033
اقبال آشتياني 034
اقتصاد 035
اكستازي 036
الفباي المپياد رياضي 037
الكتريسيته ،مغناطيس و موج 038
الكل 039
المپياد جبر در المپياد رياضي 040
المپياد رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر اساس كتاب
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جبر و احتمال دبيرستانهاي ايران و آمريكا 041 ...
المپياد رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر اساس كتاب
حسابان دبيرستانهاي ايران و امريكا و042 ...
المپياد شيمي در ايران به تفكيك موضوع 043
المپياد مقدماتي رياضي ايران و مرحله اول 044
المپياد نجوم ايران :مرجله اول 045
المپيادهاي شيمي ايران (مرحله اول) قابل استفاده براي دبيران
شيمي 046 ...
المپيادهاي شيمي ايران مرحله اول 047
امپراتوري چنگيزخان 048
انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي آيات قرآن
كريم 049
انضباط مثبت در كالس درس :طرحي براي پرورش دانشآموزان
بر مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني 050
انعطاف پذيري 051
انگليسي (052 )3
انگليسي  2سال دوم متوسطه 053
انگليسي پيشدانشگاهي و سوم 054
انگليسي پيشدانشگاهي و سوم شامل PRE-university
055 English bookthree
انگليسي كنكور :براي داوطلبان آزمونهاي عمومي و اختصاصي
056
اول سالم آخر سالم 057
با تو ميگويم خدا 058
بانك سؤاالت چند گزينهاي المپياد نجوم :بيش از 1400
تست059 ....
بانك مسائل المپياد نجوم 333 :مسئله حل شده 060
بررسي جدول تناوبي عناصر 061
برقراري ارتباط و مقابله با تعارض 062
بينام تا اطالع ثانوي 063
پرسش كردن 064
پرورش هوش هيجاني كودكان 065
پويايي نظام شهري ايران 066
پيوندهاي شيميايي (تركيب يوني و مولكولي) ويژهي دانشآموزان
سال دوم آموزش متوسطه و داوطلبان ورود به دانشگاه  /نظري
(رشتههاي علوم تجربي -رياضي و فيزيك) 067
تئوري و مسائل نجوم :سري شوم 068
تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )1ويژهي داوطلبان ورودبه دانشگاه
دانشآموزان دورهي دبيرستان نظري (رشته ادبيات و علوم
انساني) 069

تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )2ويژهداوطلبان ورود به دانشگاه
و دانشآموزان دبيرستان نظري (رشتهي ادبيات و علوم انساني)
070
تاريخ اساطير ايران 071
تاريخ ايران و جهان (072 )1
تاريخ علم در ايران (جلد سوم) 073
تاريخ مصور جهان دنياي باستان 074
تاريخ نجوم در ايران 075
تجويد كامل نماز 076
ترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفكر هندسي 077
ترموديناميك شيميايي 078
ترياك 079
تست هوش و خالقيت رياضي قابل استفادهي دانشآموزان
دورهي راهنمايي 080 ...
تمدن ايران باستان 081
تمدن ايران در دورهي صفويه 082
تمدن چين باستان 083
تمدن يونان 084
تنهايي 085
جبر به روش تمرين (مجموعه مسائلي در جبر با حل آنها):
كتاب پنجم :گروه تاليف 086
جبر و معادله :مقدمهاي بر آموزش تفكر جبري 087
جعبه آموزش نرم افزار رياضي 2007 7 Mathematica
088
جنگ جهاني اول 089
جنگ كريمه 090
3جنگ و تسليحات 091
جواب سالم خدا را بده 092
جهان به كجا ميرود؟ (سرنوشت سياره زمين در صد سال
آينده) 093
جهاني شدن 094
چگونگي برگزاري اردو 095
چگونه انتخاب رشته كنيم؟ ويژه انساني 096
چگونه انتخاب رشته كينم ؟ ويژه رياضي 097
چگونه خود را بهتر بشناسيم؟ (خودشناسي ،براي تحصيل و
انتخاب رشته) ويژهي دانشآموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان
098
چگونه كار آفرين باشيم؟ ويژه دانشآموزان مقطع راهنمايي و
دبيرستان 099
چين از جنگ جهاني دوم به بعد 100
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حا ج مالهادي سبزواري 101
حساب ديفرانسيل و انتگرال (جلد اول) 102
حساب ديفرانسيل و انتگرال (قسمت اول /جلد103 )1
حساب ديفرانسيل و انتگرال پيشدانشگاهي (104 )1
حساب ديفرانسيل وانتگرال قسمت اول ،جلد 105 1
لونقل 106
حم 
حمله مغوالن به ايران 107
خليج فارس هارتلند جهان ،مخزن انرژي دنيا و اهميت
ژئوپلتيك آن 108
خوارزمي بنيانگذار جبر 109
خودآموز هندسه فضايي در مسائل و تمرينات ويژه دانشآموزان
دوره متوسطه و عالقهمندان هندسه فضايي 110
خودآموز هندسه در مسائل و تمرينات ويژه دانشآموزان رشته
رياضي و داوطلبان آزمونهاي رياضي 111
دائرهالمعارف اينترنتي 112
داروهاي غير تجويزي (مسكنها ،آرامبخشها و داروهاي
محرك) 113
دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد سوم) 114
دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد115 )1
دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد116 )2
دانشنامه فشرده زمين 117
دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي)
118
دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي)
119
دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف  9جلدي)
120
دايرهالمعارف اينترنتي بدن انسان 121
درخت 122
درك عمومي رياضي و فيزيك در هنر 123
دستور توصيفي زبان فارسي 124
دستيابي به اهدافتان در كار و زندگي 125
دنياي شگفتانگيز اطراف ما :راهي به سوي خداشناسي 126
دوساالنه تاريخ و جغرافيا سال سوم دبيرستان :شامل جدول
فراواني سؤالها و بودجهبندي امتحانات 127 ....
دوساالنه رياضيات گسسته :شامل  221سوال با پاسخ تشريحي
128 ...
دوساالنه زبان انگليسي پيشدانشگاهي 129
دوساالنه زبان انگليسي سال سوم 130
دوساالنه شيمي ( )1شامل  375سوال امتحاني و  518تمرين با

پاسخ تشريحي از سراسر كشور 131
دوساالنه شيمي ( )2شامل  445سؤال امتحاني و  623تمرين با
پاسخ تشريحي از سراسر كشور 132
ي :شامل  209سؤال با پاسخ تشريحي
دوساالنه هندسه تحليل 
133 ...
راهبردهاي يادگيري ،برنامهريزي درسي براي موفقيت در
تحصيل 134
راهكارهاي آموزش تاريخ 135
راهنماي آموزش هديههاي آسمان :ويژه دانشجويان دانشگاهها
و مراكز تربيتمعلم 136
راهنماي پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان 137
راهنماي تابآوري 138
راهنماي حفظ محيط زيست در محلهاي كار 139
راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان (نقشه آسان) 140
راهنماي قاطعيت ورزي 141
راهنمايي سازگاري ،تحصيلي و شغلي 142
رقابتهاي المپياد رياضي 143
روزنه آفتاب :مروري بر اعجاز قرآن كريم 144
روشهاي مطالعه و پژوهش براي يادگيري بهتر 145 ....
رياضيات  :2سال دوم نظري (رياضي و فيزيك  -علوم تجربي)
يوحرفهاي 146
فن 
رياضيات تجربي هندسه  -1آمار و مدلسازي  2و  3و
پيشدانشگاهي  1و  2با پاسخنامهي كامال تشريحي ويژهي
رشتهي تجربي * 147
زبالههاي خطرناك 148
زبان انگليسي (149 )1
زبان انگليسي (( )1سال اول متوسطه)منطبق بر آخرين تغييرات
كتاب درسي 150
زبان انگليسي ( )1سال اول دبيرستان 151
زبان انگليسي (152 )2
زبان انگليسي (( )2سال دوم متوسطه)(منطبق بر آخرين تغييرات
كتاب درسي) 153
زبان انگليسي ( )2سال دوم دبيرستان 154
زبان انگليسي ( )3سال دوم متوسطه( .منطبق بر آخرين تغييرات
كتاب درسي) 155
زبان فارسي ( )3عمومي 156
زبان فارسي  :2سال دوم متوسطه 157
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اكبري زاده  ،سيمين 299 ،297
اكبري شلدره اي ،فريدون 292 ،124، 070 ،069، 029
اكبري ،ابوالقاسم 142
الس ،مارك 319 ،318 ،315
الماسي ،مهدي 161
الوندي ،حسين 172 ،171 ،169
الوندي ،عزت اله 160
اميدوار ،مستانه 250
اميرآفتابي ،سيد جالل 196
اميني پويا ،حسين 173
اناري ،شهاب 347 ،285
ايجي ،فاطمه 091
بابالو ،داود 152
بابايي اربوسرا ،ايرج 145
باستاني ،سوسن 094
باطني ،محمدرضا 221
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باوندسواد كوهي ،يوسف 245
بخشعلي زاده ،شهرناز 017
بدريان ،عابد 225
بديعي ،فريدون 067
براتي ،مهدي 260
براري جيرندهي ،عباس 158
برزينا ،كارونا 109
بصيري تويسركاني ،مصطفي 101
بكاء ،اصغر 244 ،241
بكراش ،دبورا 090
باليس ،تامس اسكات 086
بلند ،حسن 373 ،154 ، 151 ،052
بلوري ،بهداد 088
بولد ،بنجامين 308
بهار ،محمود 230
بهرامي ،آذردخت 218
بهرامي ،عسگر 071
بهرامي ،محمد 043
بهزاد ،مهدي 304 ،103
بهمن ،شهناز 065
بي شاب ،جان 348
بيشور ،جرج 215
پارسافر ،غالمعباس 189 ،188 ،187
پرتوي زاده ،رضا 212 ،211
پل جي ،هيوئيت 234 ،233 ،231
پلن استيسي اي 068
پور جاويد ،محمد رضا 131
پورمقدم ،محمد 335
تبسم آتشين جان 074
ترانه طاهري 148
تمنا  ،وحيد 293
تولي ،بابك 283
تهامي ،مهري 251
تيتو آندرسكو 336
تيلور ،رن 017
تيموري ،قاسم 255 ،204 ،203
جابر ،عليرضا 370
جبل عاملي ،مهين 174
جزايري ،عليرضا
،183 ،141،176 ،138 ،137 ،113 ،079 ،039 ،036 ،032
،327 ،326 ،323 ،322 ،321 ،317 ،316 ،282 ،278 ،257

350 ،345 ،328
جعفري ،نسرين 236
جليل وند ،حسين 132
جليلي ،سيفاهلل 078
جمالي ،محسن 009 ،008
جوادي ،محمد رضا 298
جونز ،برايان 005
چاوشي ،عليرضا 056
چشر ،جرارد 061
حاجي زاده  ،رسول 355
حاجيحسيننژاد ،غالمرضا 050
حامدي آزاد ،شادي 222
حسيني ،احمد رضا 303 ،302 ،301 ،300 ،038 ،004
حسيني ،افضل السادات 360
حسيني ،سيد محمد 366
حق دوست ،صغري 136
حقيقتخواه ،مهدي 361 ،089
حياتي ،علي 277 ،276 ،275 ،274
حيدري ملك ميان ،فريدون 179 ،011
حيدري ،حميد رضا 210
حيدري ،محمد حسن 178
خاكپاش ،حسين 146
خالقيان ،فضل اهلل 144
خليلي بروجني ،روحاهلل 319 ،318
خلينا ،مرتضي 201 ،198
خوشخو ،ميالد 226
خير انديش ،عبدالرسول 083 ،081
داد فر ،سجاد 107
دارابي ،ابراهيم 286 ،111 ،110
دان ،ناردو 361 ،353
دانش فر ،حسين 351 ،224 ،117 ،064 ،062 ،051
داوودي ،مهران 253
دني ،ريچارد م 359
دنيلسون ،شارلوت 342
دهستاني ،منصور 332 ،331 ،330 ،329
دياني ،محمود 190
راسخي نژاد ،حسن 313 ،312 ،311
رجبي نژاد ،رويا 012
رحيمي ،مهرك 372
رستگار ،آرش 087 ،077
رستگار پور ،حسن 065
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رضازاده ،حميدرضا 134
رضايي ميانرودي ،جمشيد 045
رضايي ،ليال 162
رضاييراد ،مجيد 121
رفيعي وحيد ،ميالد 305
رمزي،رابرت دي 369
رمضاني ،عليرضا 261
روح افزار ،سعيد 057
رهبر ،منيژه 234 ،233 ،232 ،231
رهنما ،شاهين 182
ريچارد ،واكر 121
زائري اميراني ،محمد 044
زاهديان،كرم 357
زرگنده ،بتول 344 ،334 ،309
زومدال ،استيون اس 191 ،190
ساداتيان  ،اكبر 262 ،258
ساعتي ،فريدون 128
ساكي ،رضا 177
ساالري ،حسن 217 ،216 ،215 ،109 ،025 ،024
سپهري ،نيما 197 ،192
سعيدي ،محمد 288
سميعي پاقلعه ،دوست محمد 185 ،019
سيدحسيني ،سعيد 006
سيدي ،علي 186
سينايي ،زهرا 349
شافعي مقدم ،جواد 359
شاه آبادي ،حميد رضا 033
شپلر ،بيل 025
شجاعي ،سيدمهدي 116 ،115
شرزه ئي ،حميده 348
شريفي ،محمد 306
شعيبي ،محمود 281 ،280 ،279
شكري  ،زهرا 248
شهبازي ،اصغر 181
شهرزاد فتوحي 139
شهرياري ،پرويز 207
شهشهاني ،سياوش 102
شيخ پور قاسمي نيا ،مهدي 035
شيخي ،مژگان 256
شيرازي ،رضا 165 ،164 ،163
صابريان پورمقدم ،فرشته 156

صادقي نژاد مقدم ،نسرين 237
صادقي ،محبوبه 184
صارمي ،شهربانو 341 ،023
صاعلي ،شهناز 214
صالحي نيا ،اكرم 246
صالحي ،نصر اهلل 135
صدقي ،مسعود 149
صمدي ،علي افضل 093
طاهري تنجاني ،محمد تقي 356
عاشوري ،محمود 022
عبادتي ،شهناز 252
عباسي ،احمد 295
عزيزپور فرد ،محمود 307
عزيزي ،آرش 090
علي دوست ،شهين 239
عليرضا عياري 126
عليزاده ،رضا 100
علينژاد ،احمد 193
عميق ،مجيد 106
غفاريان،سيروس 108
غالمي ،صمد 339 ،338 ،337 ،068، 060 ،059
غالمي ،هادي 072
فارندن ،جان 117
فراهاني ،كامبيز 046
فرخ مهر ،حسين 352
فريبرزي عراقي ،محمدعلي 143
فريدوني ،ليلي 240
فكور ،محمد حسين 340
فمي تفرشي ،بهروز 063
فيليپس ،سي 230
قاسم پور مقدم ،حسين 159 ،157 ،031 ،030
قاسمي ،سعيد 368
قاسمي ،غالمرضا 273
قدرتي ،احسان 127
قدمي ،سيد امير 296
قرباني ،عليرضا 042 ،041
قرباني ،نوراهلل 371 ،053
قمشه ،فواد 123
كاظمي نيا ،مهر علي 202
كاظمي ،سيامك 219
كالرن ،جان 219
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كاميابي ،شريف 200 ،018
كاهه ،محمد حسن 080
كبيري منش ،بابك 026
كرود ،رابين 106
كريم زاده ،شهرام 264 ،263 ،259
كريمي ،علي محمد 238
كريمي ،نصير 365 ،364 ،363 ،362
كشاورزي ،عنايتاهلل 104
كلهر ،فريبا 092
كوپر ،هيثر 222
گادينو ،سالي 064
گاورز ،تيموتي گ 310
گاييني ،محسن 016 ،015
گروگان ،حميد 114
گروه دوستداران 139
گرين ،رابرت 089
گلستانيان ،نعمت اهلل 120 ،119 ،118
گودرزنيا ،محدثه 213
گودرزي ،ابوالفضل 012
گونيك ،الري 014 ،014
گي ،كتلين 217
گياهي يزدي ،حميد رضا 075
گياهي ،مسعود 020
النگارتي  ،لينت 062
لطف اله ،داود 175 ،122 ،085
ليتهلد ،لوئيس 103
ماخ ،ارنست 223
مافيني ،هلن 065
ماهيني ،محسن 209 ،208
مجدفر ،مرتضي 369 ،050
محجوبي ،شهراد 259
محمد زاده،اسماعيل 235
محمد ،حسن 267 ،266 ،260
محمدآبادي ،مرتضي 037
محمدي روزبهاني ،كيانوش 099 ،098
محمودي،احمد 007
مزيناني ،محمود 014 ،013
معبودي ،مينا 243
معتمدي ،اسفنديار 073
معتمدي ،كامران 284

معتمدي ،وحيد 342
معدن نژاد ،محمد رضا 291
مك گاوان ،كيت 148
ملك زاده ،محمد حسين 076
ملك محمدي ،محمدرضا 028
ملكان،فاطمه 367
ملكي ،حسن 095
منسوب بصيري ،عليرضا 225
منصف شكري ،علي 354
موحدي پور ،نسيم 289
مور ،پاتريك 140
مورداك ،كت 351 ،224
مير تهامي ،سعيد 155 ،150 ،153
ميرسعيدي ،نادر 084
ناردو ،دان 162 ،091
ناصري ،محمد 333
نجم زاده ،محمد 047
نصراللهي ،منيژه 180
نصري ،ابوذر 170 ،168 ،167 ،166
نصيري زاده ،ابوالحسن 272 ،269
نظري ،اصغر 066
نقيه ،مجيد 205
نلسن ،جين 050
نوايي لواساني ،حميد 206
نوربخش ،سيد سعيد 247
نوروزي ،جمشيد 082 ،034
نوري زاده ،علي 194
نوري لطيف ،زهرا 058
وكيل ،مسعود 049
وودز ،جرالدين 216
ويلككس ،شارلوت 320
هدايت ،ميثم 061
هراتي ،فرزاد 125
هردمن ،شارلوت 074
همايونفر ،سعيد 003 ،001
هيلر ،رجينا 134
هيوئيت ،پل جي 232
يحيي ،هارون 126
يوسفزاده ،عليرضا 290 ،130 ،129
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ناشران
165 ،164 ،163
آزاد مهر
تخته سياه
359
287 ،199
آواي نور
جيحون
095
332 ،331 ،330 ،329
ابتكار دانش
خيلي سبز
296 ،094 ،076
،197 ،192 ،170 ،168 ،167 ،166 ،158
اسحاق ،علوم و فنون
370
088
دانژه
افق
،138 ،137 ،113 ،079 ،039 ،036 ،032
106
،316 ،282 ،278 ،257 ،183 ،176 ،141
امرود
،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،317
050
350 ،345 ،328 ،327
ايران باستان
 368 ،235 ،194 ،155 ،153 ،150 ،147دانش پژوهان جوان
،060 ،059 ،047 ،045 ،044 ،040 ،037
بامداد كتاب
339 ،338 ،337 ،336 ،140 ،068
012
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
به تدبير
372 ،288 ،021
125
دانشآفرين
بين المللي گاج
177 ،104 ،072 ،065 ،063 ،052 ،035 ،028
 ،208 ،205 ،195 ،156 ،154 ،151 ،149دفتر پژوهشهاي فرهنگي
075
373 ،354 ،342 ،284 ،226 ،209
ذكر
بين المللي حافظ
173
193
رشد و توسعه :ساواالن
پيام كتاب

142
سامان دانش
254 ،181
شباهنگ
061 ،042 ،041
شركت انتشارات فني ايران
148 ،139
شهر تاش
348
شورا
135 ،124
صابرين
349
ضريح آفتاب
136
طاليي
222
فائق  ،مبتكران
357
فاطمي
،025 ،024 ،010 ،009 ،008 ،007 ،004
،103 ،102 ،064 ،062 ،051 ،043 ،038
،187 ،186 ،184 ،174 ،146 ،109 ،105
،234 ،233 ،232 ،231 ،224 ،189 ،188
،314 ،310 ،303 ،302 ،301 ،300 ،294
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365 ،364 ،363 ،362 ،351
فرهنگ معاصر
221 ،219
قدياني  ،كتابهاي بنفشه
369 ،333 ،256
369
333
ققنوس
،162 ،100 ،091 ،090 ،089 ،071 ،048
361 ،353
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
،126 ،116 ،115 ،114 ،057 ،033 ،005
340
كانون فرهنگي آموزش
،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،046
،268 ،265 ،201 ،198 ،178 ،152 ،133
،306 ،305 ،304 ،293 ،291 ،290 ،289
358 ،346 ،307
كتاب آوا :نوين،دادستان
145
گام
014 ،013
مبتكران ،پيشروان
،055 ،054 ،026 ،016 ،015 ،003 ،001

،098 ،097 ،096 ،086 ،080 ،066 ،056
،123 ،120 ،119 ،118 ،111 ،110 ،099
،239 ،238 ،237 ،236 ،230 ،223 ،196
،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240
،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
،308 ،298 ،286 ،285 ،281 ،280 ،279
347
مبتكران
022
مبناي خرد :نقش سيمرغ
،171 ،169 ،159 ،157 ،053 ،031 ،030
،356 ،229 ،228 ،227 ،210 ،185 ،172
371
محراب قلم
217 ،216 ،215 ،121 ،112
مدرسه
049
،023 ،020 ،019 ،018 ،017 ،011 ،006
،083 ،082 ،081 ،078 ،077 ، 034،049
،117 ،108 ،107 ،101 ،087 ،085 ،084
،179 ،175 ،161 ،160 ،144 ،143 ،122
،213 ،207 ،206 ،202 ،200 ،182 ،180
،295 ،271 ،270 ،225 ،220 ،218 ،214
،320 ،319 ،318 ،315 ،309 ،299 ،297

360 ،344 ،343 ،341 ،334
مرآت دانش
،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
272 ،269 ،267 ،266
منادي تربيت
255 ،212 ،211 ،204 ،203
منشور دانش
366 ،277 ،276 ،275 ،274
مهاجر
134 ،073
موسسه علمي رزمندگان
،292 ،070 ،069 ،067 ،029 ،027 ،002
367 ،355
موسسه فرهنگي  -هنري جهان كتاب
093
موسسه نشر شهر
092 ،058
نشر ني
074
نص
191 ،190
نوآور
352 ،313335 ،312 ،311 ،283 ،273
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كلمات كليدي
آب
250
آب و هوا
118
آرايه
003 ،001
آرايههاي ادبي
292 ،237 ،031 ،002
آرمان
057
آزمايشگاه
،249 ،229 ،228 ،227 ،185 ،170 ،169
288
آزمايشگاه شيمي
191
آزمون
،104 ،080 ،053 ،035 ،030 ،022 ،004
،172 ،157 ،156 ،153 ،151 ،149 ،147
،247 ،245 ،236 ،212 ،211 ،209 ،208
،269 ،264 ،263 ،262 ،261 ،258 ،252
،300 ،292 ،290 ،284 ،277 ،276 ،272
358 ،357 ،354 ،303
آزمون پاياني
246
آزمون آزمايشي

047
آزمون تشريحي
152
آزمون جامع
368 ،248 ،131 ،130
آزمون درك مطلب
265
آزمون سراسري
373
آزمون كنكور سراسري
054
آزمون نهايي
169
آزمون نيم سال
248 ، 131
آزمون هماهنگ كشوري
237 ،195
آزمون هماهنگ
240
آزمون و تمرين
271 ،270 ،143
آزمون ورودي دانشگاه
279
ن
آزمو 
366

آزمونهاي 1386-88
197
آزمون
،259 ،253 ،250 ،194 ،185 ،068 ،052
371 ،337 ،304 ،291 ،260
آفرينش
071
آگاهي
،183 ،176 ،137 ،113 ،079 ،036 ،032
350 ،345 ،317 ،316 ،282 ،257
آلفا
254
آمادگي جسماني
012
آمار
147
آموختن
065 ،051
آموزش ادبيات فارسي
031
آموزش تاريخ
135
آموزش تفكر
077
آموزش رياضي
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336 ،306 ،298 ،102 ،086، 017
آموزش رياضيات
087
آموزش زبان انگليسي
،130 ،129 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149
،275 ،265 ،264 ،263 ،259 ،245 ،221
،312 ،311 ،291 ،290 ،285 ،284 ،283
،372 ،371 ،370 ،368 ،347 ،346 ،313
373
آموزش زبان عربي
272 ،269 ،212 ،211 ،210 ،202 ،022
آموزش زبان فارسي
159 ،157
آموزش شيمي
266 ،260 ،194 ،185
آموزش فيزيك
262 ،261 ،258 ،021
آموزش كودكان
369 ،360
آموزش معلمان
296
آموزش و پرورش
177
آموزش
335
آموزشي رياضي
077
آناليز تركيبي
147 ،037
آواشناسي
181
ابن رشد
023
ابن سينا
024
ابن شهرآشوب
163
ابوالمعالي
165

ابوريحان بيروني
352 ،136
025
ارزيابي
اتحادها
322
008
ارزيابي مفهومي
اتم
021
174
ارزيابي مهارتها
اجرام آسماني
125
140
ارزيابي نگرشي
احتمال
021
128
ارزيابي نتايج
اختر فيزيك
324
230 ،026
ارنست ماخ
اختالف بين اشخاص
223
062
استاندارد آيوپاك
اخالق اسالمي
201
057
استرس
اخالق حرفهاي
327 ،325
205
استرس تحصيلي
ادبيات فارسي
063
 ،248 ،030 ،029 ،028 ،027 ،002 ،001استروئيد
292 ،252
032
ادلهي اجتهادي
استعداد
006
224
ادلهي غيرلفظي
استقرا
006
037
ادلهي فقاهي
اسطوره
006
162
ادلهي لفظي
اسالم
006
215 ،057
ارتباط
اسيد و باز
332
366
ارتباط در آموزش و پرورش
اسيدها
064
120
ارتباط مؤثر
اصل النهي كبوتري
321
007
ارتباط موفق
اصول عمليه
359
006
اردو
اصول فقه
095
006
ارزشيابي
اصول و احكام
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116 ،115 ،114
047
اطالعات ديني
المپياد رايانه
116 ،115 ،114
037
اعتماد به نفس
المپياد رياضي
331
364 ،143 ،042 ،010
اعتماد به نفس
المپياد شيمي
051
174 ،046
اعتياد
المپياد فيزيك
302 ،300 ،004 ،176 ،137 ،113 ،079 ،039 ،036 ،032
 ،345 ،317 ،316 ،282 ،278 ،257 ،183المپياد كشوري
350
314 ،186
اعجاز
المپيادمكانيك
144
303
اقبال آشتياني
المپياد نجوم
034
337 ،068
اقتصاد
المپياد نجوم ايران
236 ،035
338 ،045
اقتصادديجيتالي
امپراتوري اتريش -مجارستان
094
089
اكتشافات پزشكي
امپراتوري روم
121
074
اكستازي
امپراتوري مغوالن
036
048
الگوي سالمتي
امام رضا (ع)
012
256 ،033
الغدير
امام كاظم (ع)
213
256
الفباي جبر
امتحان نهايي هماهنگ كشوري
040
052
الكتروشيمي
امتحان نهايي
366 ،189
053
الكتريسيته
امتحان هماهنگ كشوري
300 ،234 ،228 ،038
029
الكل
امتحانات كشوري
039
131
المپياد
امتحانات نهايي
155 ،129 358 ،305 ،304 ،286 ،041 ،040 ،037
المپياد ادبي
امال
028
292 ،247 ،166 ،158
المپياد ايران
امواج

318
انتگرال
103 ،102
انتخاب رشته
142 ،097 ،063
انتخاب رشته در گروه انساني
096
انتخاب رشته
098
اندازهگيري
298 ،227
انرژي
319 ،108
انرژي هستهاي
254
انسان يخي
320
انعطافپذيري كودكان
051
اياالت متحده آمريكا
014
ايدز
176
ايران
108 ،082 ،044
ايران باستان
081
ايران
352
ايلخانان
107
ايمان
057
ايمني بدن
176 ،172
باز فراوري جانوران
119
بازار مالي
236
بازسازي گذشته
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135
بازماندههاي انساني
320
باقرخان
164
بانك تست كنكور
199
بخشپذيري
364
بدن انسان
121 ،112
بديع
003 ،001
برخورد اوليه
296
بردهداري
013
برقراري ارتباط
062
برنامهريزي درسي
134
برنامهريزي
329
بزرگمهر
164
بزرگان ديني
101
بطلميوس
217
بندگي پرودگار
349
بهداشت
273
بوسني و هرزگوين
089
بيانضباطي
205
بيان
003 ،001
پاسخ

267
پاسخ تشريحي
237 ،236 ،128
پاسخ كوتاه
178 ،133 ،128
پاسخ نامهي تشريحي
،046 ،045 ،044 ،038 ،035 ،004 ،002
،151 ،150 ،149 ،147 ،132 ،129 ،047
،194 ،174 ،170 ،168 ،167 ،158 ،156
،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،199
،280 ،266 ،251 ،250 ،246 ،245 ،244
،301 ،300 ،293 ،291 ،290 ،289 ،285
،354 ،338 ،336 ،314 ،307 ،302 ،303
368 ،367 ،366 ،355
پاسخنامه
235
پاسخهاي صادقانه
125
پاسخ
286 ،274 ،080
پااليش
200
پايهي سوم دبيرستان
281
پرتوزايي
315
پرخاشگري
326
پردازش اطالعات
134
پرسش
267
پرسش دانشي
159 ،031
پرسش طبقهبندي شده
184
پرسش فرا دانشي
159 ،031
پرسش مفهومي
281

پرسش موضوعي
244 ،243 ،241 ،239
پرسش و پاسخ
،031 ،029 ،027 ،022 ،019 ،018 ،002
،069 ،056 ،054 ،053 ،052 ،047 ،035
،149 ،132 ،131 ،130 ،104 ،086 ،070
،157 ،156 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150
،193 ،191 ،186 ،185 ،184 ،172 ،169
،227 ،212 ،211 ،210 ،201 ،196 ،194
،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،229 ،228
،252 ،251 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243
،272 ،269 ،266 ،265 ،263 ،259 ،253
،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،284 ،277
،356 ،354 ،347 ،346 ،336 ،307 ،294
372 ،368 ،367
پرسش و تمرين
315 ،262 ،261 ،258 ،202
پرسش و كنكاش
189
پرسشگري
064
پرسشها و پاسخها
271 ،020،241
پرسشهايبنيادينبشر
173
پرسشهاي طبقهبندي شده
046
پرواز
106
پرورش مهارت فكر كردن
224
پزشكان اسالمي
024
پزشكي مصر
216
پژوهش معلمان
177
پورهوس
361
پيدايش شهر و شهرنشيني
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066
تاريخ تمدن هند
پيشگيري
353
 ،183 ،176 ،137 ،113 ،079 ،036 ،032تاريخ جهان
162 350 ،345 ،326 ،317 ،316 ،278 ،257
پيشگيري
تاريخ علم
282 ،039
073
شدانشگاهي
پي 
تاريخ نجوم ايران
276
075
پيشداديان
تاريخ و فرهنگ مردم هند
071
025
پيوندشيميايي
تاريخ
174
107 ،074
پيوندهايشيميايي
تبادل مكانيكي
067
231
تابآوري
تثليت زاويه
138
308
تابع
تجربه
008
360
تاريخ
تجزيه
009 ،083 ،082 ،082 ،072 ،048 ،034 ،014
 ،215 ،180 ،127 ،100 ،091 ،084 ،084تجويد
361 ،223 ،217 ،216
076
تاريخ آمريكا
تحرك
013
012
تاريخ ادبيات
تحصيل
158
098
تاريخ ادبيات ايران
تخت جمشيد
070
073
تاريخ ادبيات ايران و جهان
تخت جمشيد ايران باستان
069
081
تاريخ ادبيات جهان
تخت جمشيد
070
081
تاريخ ادبيات
تدريس
028
369
تاريخ اساطير ايران
ترافيك و آلودگي
071
106
تاريخ ايران و جهان1
تربيع دايره
238
308
تاريخ ايران و جهان2
ترجمه
239
269 ،049

ترجمه و تعريب
209 ،208
ترجمه
368 ،272
ترسيمهاي هندسي
077
ترسيمات
088
تركيبهاي آلي
195
تركيبات
305 ،007
تركيبات دشوار
029
تركيباتمولكولي
067
تركيبات يوني
067
ترموديناميك
261 ،228 ،078
ترموديناميكشيميايي
307 ،268 ،201 ،188
ترياك
079
تست
197 ،192
تست بسته پاسخ
265 ،054
تست كنكور
355 ،235 ،209 ،208
تستزني
063
تستهاي كنكور
153
تصميمگيري
329 ،324 ،322
تعادل شيميايي
366 ،343 ،193 ،189
تعليم و تربيت ديني
256 ،136 ،076 ،058
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تغيير در نگاه
085
348
توابع
تفسير
363
058
توسعهي اقتصادي
تفكر انتقادي
236
323 ،224
تولد انسان
تفكر جبري
349
087
توليدمثل
تفكر خالق
172
224
ثابتهاي نجومي
تلفظ واژه
060
221
جاده
تقويم
106
025
جامعهشناسي
تكيافتهاي
289 ،240
119
جبر
تكنولوژي زيستي
363 ،306 ،204 ،203 ،109 ،087 ،008
279
جدول ارزشيابي
تمدن پيش از اسالم
166
081 ،081
جدول تناوبي
تمدن باستان
061
074
جريان الكتريكي
تمدن كرت
261 ،229
084 ،084
جغرافيا
تمدن
242 ،241 ،127
083
جغرافيا پيش دانشگاهي
تمركز
243
205
جغرافيا براي كنكور سراسري
تمرين
367
 ،274 ،209 ،208 ،080 ،037 ،016 ،015جغرافيا سال دوم متوسطه نظري
305 ،304
244
تمرين تشريحي
جغرافياي شهري
346
066
تمرين جبر
جمع مكسر
086
022
تمرين
جمعيت مؤتلفهي اسالمي
358 ،111 ،041 ،042
182
تمرينهاي دورهاي
جملهسازي
272 ،269
313 ،312 ،311
تنهايي
جنگ جهاني اول

089
جنگ جهاني دوم
100 ،091
جنگ در اروپا
090
جنگ كريمه
090
جنگ مدرن
091
جنگهاي داخلي آمريكا
014
جهان
093 ،072
جهان نجومي
026
جهاني شدن
094
جوش هستهاي
254
حاج مهدي عراقي
182
چنگيزخان
107 ،048
چند جملهاي
363 ،008
چهار ضلعي
365
چين
083
حجم
357
حد
103
حديث
076
حرارت
301
حركت
319
حساب ديفرانسيل
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104 ،103
حسابان
203
حسن بن علي (ع)
295
حسين بن علي (ع)
295
حشيش
257
حضرت محمد (ص)
309
حضرت معصومه(س)
256
حفظ محيط زيست
139
حل مسئله
324 ،323 ،186 ،087 ،077
حملونقل
106
حملهي مغوالن
107
حوادث تاريخي
256
حيات
279
خشم
325
خطوط موازي
357
خالقيت
360 ،080
خلقت موجودات زنده
126
خليج فارس
108
خوارزمي
109
خواص عناصر
061
خواص ماده

230
دانشگاه امام صادق(ع)
خواندن متن
096
370
دانشنامه
خودآگاهي
120 ،119 ،118 ،117
328 ،326 ،325 ،322 ،125
دانشمند
خودآزمايي
023
 ،210 ،188 ،153 ،053 ،028 ،027 ،004دانشمندانعلومزميني
294 ،231
117
خودآزمون
دايره
150
365 ،357 ،010
خودآموز
دايرهالمعارف
111
121 ،116 ،115 ،114
خودارزيابي
دايره
285 ،266
111
خودرو
درس عربي
106
270
خودشناسي
درك تدريجي
328 ،098
049
خودشناسي
درك عمومي رياضي در هنر
095
123
خويشتنداري
درك مطلب
331
054
دارو
درك معني
316
370
داروهاي آرامبخش
درك مفاهيم
113
235
داروهاي توهمزا
درمان
317
278
داستانآموزشي
دستگاه معادالت خطي
033،092
133
داستان اخالقي
دستسازهها
349
255
داستان تاريخي
دستسازههاي رياضي
135
204
داستان فكاهي
دستسازهي جبري
014
203
داستانهاي تاريخي
دستيابي به اهداف
180
125
دانش و فناوري
دستور زبان
112
،154 ،152 ،151 ،149 ،124 ،052 ،029
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 ،283 ،275 ،263 ،259 ،247 ،221 ،181رابطهي تاس
296
371 ،290 ،284
357
روانشناسي شخصيت
دستور زبان فارسي
راديواكتيويته
141
312
061
روحاني
دستور زبان
راديوتلسكوب
011
157،158 ،056
339
روزنامهنگار
دعاي جوشن كبير
راه و رسم زندگي
341
092
330 ،173
روش آموزش
دفاع از ارزشها
راهآهن
019
141
106
روش آموزشي TEC
دفع زبالهها
راهبردهاي يادگيري
313 ،312
148
134
روش تدريس
دموكراسي آمريكايي
راهنماي آموزشي
205
013
 ،191 ،166 ،146 ،135 ،110 ،062 ،049روش مطالعه
دنبالهها
351 ،343 ،274
145
364 ،362
راهنماي رصد
روم
دنيايشگفتانگيز
140
074
126
راهنماي مهارتهاي زندگي
رياضي
دوران
064
،207 ،206 ،147 ،097 ،080 ،040 ،037
357
راهنماييتحصيلي
286
دوران باستان
142
رياضي در هنر
320
راهنمايي شغلي
123
دوران كالسيك
142
رياضيدانان ايراني
162
رشد و تكامل درك ديني
109
دوران مقدوني
136
رياضيات
084 ،084
رصد آسمان شب
،305 ،299 ،146 ،041 ،017 ،016 ،015
دوران هلني فرهنگ و تمدن يونان
222
310
084
رفتار با مردم
رياضيات گسسته
دوران هلني
359
128
084
رهبري آموزشي
رياضيات در زندگي
دورهي دبيرستان
342
207
277
روابط اجتماعي
رياضيات عمومي
ديدگاه برونستد -لوري
321
102
196
روابط حرفهاي
رياضيات
ديفرانسيل
342
297
102
روابط رياضي و فيزيك
زبالههاي خطرناك
ديكنز
060
148
165
روانشناسي
زبان انگليسي
ديناميكشيميايي
223 ،065 ،051
274
294
روانشناسي تدريس
زبان بدن
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359
زبان تصوير
001
زبان عاميانه
220
زبان عربي
271 ،270 ،220
زبان فارسي
247 ،246 ،220 ،181 ،158 ،156 ،124
زبانشناسي
181 ،157 ،124
زردتشت
071
زرينكوب
160
زكرياي رازي
025
زمستان
161 ،122
زمين
112
زمينشناسي
118 ،117
زمينلرزه
118
زمينهي شغلي
097
زنان يونان باستان
162
زندگي
182
زندگي امام خميني (ره)
333
زندگينامه
340 ،256 ،160 ،117 ،025 ،024
زندگينامه شاعران و نويسندگان
165
زندگينامه نويسي
247
زندگينامهيمشاهير

164
سؤاالت كنكور سراسري
زندگينامهي مشاهير جهان
370 ،022
163
سؤاالت كوتاه
زيست شناسي
045
 ،280 ،279 ،249 ،172 ،170 ،169 ،168سؤاالت كوتاه پاسخ
281
338
زيست شناسي پيش دانشگاهي
سؤاالت مفهومي
167
167
ژئوپليتيك خليج فارس
سؤاالت هماهنگ استاني
108
154
ژنتيك
سؤاالت هماهنگ كشوري
172
193
ژولورن
سؤاالت هماهنگي
165
151
سؤالهاي المپياد
سازگاري
364
142 ،138
سؤاالت
ساسانيان
190
180
سؤاالت پر تكرار
سامانهي پويا
291 ،290 ،132 ،130 ،129
088
سؤاالت چندگزينهاي
سبك شعر
338 ،198 ،045
161 ،122
سؤاالت المپاد
ستارهها
294 ،059 ،043
337 ،230 ،068 ،026 ،005
سؤاالت المپياد رياضي
ستيز هستي و نيستي
306 ،044
173
سؤاالت المپياد شيمي
سخنوري
201
175
سؤاالت امتحانات نيمسال و پايان سال
سخنان حضرت علي (ع)
152
179
سؤاالت امتحاني
سرگذشتنامه
128
341 ،213 ،109 ،101 ،011
سؤاالت امتحاني هماهنگ كشوري
سرگرمي
289
299
سؤاالت تركيبي
سري نامتناهي
167
103
سؤاالت تشريحي
سريها
067
086
سؤاالت توصيفي
سعدي
059
165
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سكوت
175
سكونتگاه
242
سالمت انسان
148
سلمان فارسي
340
سلول
170
سيارهها
068 ،005
سيارهي زمين
093
سياستمداران
164
سياهچاله
230
سيدرضي
179
سيالب
118
سينتيكشيميايي
366
شاگردان
352
شارهها
301
شاعر
341
شاعر مردم و عدالت
218
شاه عباس اول
082
شخصيت ادبي
160
شعر
309 ،237 ،003
شعر فارسي
344 ،295 ،175 ،161 ،122 ،085

شكل فضايي
043
356 ،354
شيمي در عمل
شمارش
190
007
شيمي دوم دبيرستان
شمول
187
007
شيمي فيزيك
شهريار پزشكان
043
024
شيمي معدني
شهيد بهشتي
043
163
شيمي نفت
شهيد نواب صفوي
200
163
شيمي2
شوروي
267
013
شيوههاي آموزشي
شيائوپينگ
136
100
شيوهي جديد آموزش
شيخ حر عاملي
311
163
صائب تبريزي
شيخ صفيالدين
165
082 ،082
صرف
شيخ مفيد
211
163
صرفهجويي
شيمي
139
 ،131 ،120 ،078 ،043 ،020 ،019 ،018صفويان
082 ،082 ،195 ،193 ،192 ،189 ،188 ،184 ،132
 ،307 ،294 ،288 ،287 ،268 ،250 ،199صنعتي شدن جنگ
343
091
شيمي  2دبيرستان
صوت
198
233
شيمي پايه
صورتهاي فلكي
191 ،190
140
شيمي پيش دانشگاهي
ضمير
366 ،197
202
شيمي پيش دانشگاهي2
طراحي
196
204
شيمي آلي
طرح توسعهي ملي
186 ،043
066
شيمي آلي
طالي سياه
187
250
شيمي تجزيه
طلق و مقوا
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255
طيف ستارگان
319
عارف
334
عارفانهها
085
عاشقانهها
085
عالم
334 ،214
عدد موهومي
310
عددنويسي
207
عدم شمول
007
عراق
340 ،013
عربي2
209 ،208
عروض
252 ،027
عزت نفس
331
عشقورزي
332
عصر حجر
074
عصر مفرغ
361
عصر هلني
162
عالمه
213 ،011
علم
216
علم اندازهگيري
315
علماي اسالم

163
علوم
217 ،215
علوم اجتماعي
348 ،293 ،139 ،134 ،095 ،094
علوم تجربي
229 ،172
علوم زيستي
273
عناصرشيميايي
061
عنصرهايشيميايي
120
عوارض و عواقب
039
فارسي
166
فرانتس فرد يناند
089
فرايندهايشيميايي
184
فرهنگ آتن
361
فرهنگ لغت
221 ،220
فرهنگ معاصر
219
فرهنگنامه
222
فرهنگنامهي رياضي
219
فرهنگ و تمدن يونان
084
فشارهاي رواني
327
فضا
222 ،112
فضا
106
فضاي منحني

310
فضاي هندسي
223
فضيلتسخن
175
فعاليت بدني
012
فعاليتتكميلي
027
فقه جعفري
214
فقيه
011
فلزات
120
فلسطين
090
فلسفه

023
فناوري نانو
225
فنون يادگيري
372
فوتوالكتريك
318
فيزيك
،318 ،315 ،230 ،229 ،228 ،227 ،059
319
فيزيك اتمي
232
فيزيك در هنر
123
فيزيك عمومي
314
فيزيك مفهومي
234 ،233 ،232 ،231
فيزيك مقدماتي
021
فيزيك هستهاي
232
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فيزيك
298 ،223
فيلسوف اندلسي
023
قاطعيتورزي
141
قافيه
252 ،027
قالبهاي شعر
344 ،001
قرآن
144 ،076 ،058 ،049
قرائت
049
قرائت معنايي
235
قرن سيزدهم ميالدي
048
قصه
333
قصههاي قرآني
092
قضيهي فيثاغورث
356 ،354 ،178
قطار
106
قواعد عربي
209 ،208
قواعددستور زبان
269
قوانين مغوالن
048
كار گروهي
351
كار و انرژي
227
كارگاه آموزشي
360
كارگاه ترجمه
210

كارآفريني
099
كاربرد ICT
017
كاربردنانوتكنولوژي
225
كاركردن با دادهها
088
كاريابي
142
كاغذ و تا
255
كانال ارتباطي
321
كتاب درسي
343 ،239 ،189 ،104 ،019
كتاب كار
273 ،263 ،249 ،150
كرك
278
كريستف كلمب
014
كشور كمونيست
100
كشورهاي پهناور جهان
353
كشورهاي اسالمي
215
كلئوپاترا
361
كالس درس
360
كلمهسازي
265
كما لالملك
164
كنترل خشم
326
كنترل
327

كنكور دانشگاه
281 ،063
كنكور سراسري و آزاد
285
كنكور سراسري
284 ،212 ،211 ،056
كنكور1387-8
280
كهكشان
339 ،222 ،026
كوكائين
282 ،278
كيهان شناسي
068
گاز
280
گاندي
164
گراف
128
گرامر
274
گرايش
097
گرما
233
گزارشنويسي
145
گفتوگو با خداوند
344
گيدنز
094
لغات كليدي
373
لغتشناسي
347
لغتنامه
287
مأمون
033
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ماده
233
مادهي استنشاقي
316
مادهي مخدر شيشه
183
ماري جوانا
257
مترادف و متضاد
154
مثلث
365 ،357 ،010
مجتهد
334 ،214
مجلهي طوفان
218
مجموعهها
207
محاسبات رياضي
063
محاسبهي تقويم
206
محلول
343 ،268
محيط زيست
148 ،093
محيط كالس
065
مدايح و مناقب
295
مدرسه
050
مديريت كالس
296
مديريت هيجان
328
مديريت هيجانات
325
مذاهب هندوستان
353

مربع التين
299
مربع التين و مربع وفقي
297
مربع وفقي
299
مربيگري
335
مسئله
305 ،304 ،286 ،110 ،042 ،037
مسئله و تمرين
357 ،355 ،146 ،040
مسئلهيتحليلي
021
مسئوليت
125
مسائل
111 ،041
مسائل المپياد نجوم
060
مسائل نجوم
068
مسابقه
037
مسابقهي رياضي
015
مسابقه
143
مساحت
111
مستعمره
014
مشاركت در مديريت
342
مشتق
147
مشتقات كلمه
373
مشكالت زندگي
138

مصر
074
مصر باستان
216
معادله
363
معادلهي ديوفانتي
009
معجزات
126
معجزه
144
معراج
309
معراجنامه
309
معلم
369
معلمان
351 ،342 ،205
معماهايمنطقي
362
مغناطيس
300 ،234 ،229 ،038
مغناطيس
228
مفاهيم
194
مفاهيم ادبي
069
مفاهيم سينتيك شيميايي
193
مفاهيم كانوني
190
مفاهيم كتاب
078
مفاهيم
267
مقاطع مخروطي
147
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مواد روانگردان
مقاله نويسي
140
183
145
نحو
مواد مخدر
مكالمه
212
312 ،311
 ،316 ،278 ،257 ،176 ،137 ،079 ،036نرمافزار
350 ،345 ،317
مكانيك
288 ،088
موازنه
315 ،314 ،302 ،231
نشستهاي کالسي اثربخش
294
ملكي تبريزي
050
موج
334
نظام شهري ايران
319 ،300 ،038 ،026
منابع سؤاالت
066
موجودات زنده
063
نظريهي اعداد
119
منابع نفت
364 ،304 ،009
مورخ
108
نظريهي بازيها
034
منجمباشي
305
مومياييها
206
نظريهي سيلو
320
مندليف
086
ميبدي
061
نظريهي نسبيت خاص و عام
165
منظومهي شمسي
232
مينيبستكتبال
337 ،126 ،005
نفت
335
مهارت آموزش
200
نگاه به طبيعت
099
نفت
161 ،122
مهارت خودآگاهي
018
نگرش تحليلي
323
نقد ادبي
188
مهارت كالمي
252
نابرابريها
359
نقد ادبي
363
مهارتنوشتاري
027
ناحيه
359
نقشهكشي
242
مهارتهاي اجتماعي
206
ناصرالدينشاه
351 ،330 ،062
نكاتآموزشي
164
مهارتهاي ارتباطي
293 ،130
نامساوي
050
نكات كاربردي
336 ،008
مهارتهاي زندگي
221
 ،323 ،322 ،321 ،141 ،139 ،138 ،095نانوتكنولوژي
نكته
225 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324
369
نجوم
348 ،332 ،331
نكتهي كليدي
222 ،059 ،005
مهارتورزي
196
نجوم بدون تلسكوپ
016
نماز
339
مهبانگ
076
نجوم مقدماتي
319 ،318
نمايندهي مردم
339 ،337
مهندسي
218
نجوم
217
نمايه
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117
نمودار تاريخ
070 ،069
نمودار جبري
204
نه جالبالغه
179
نوآوري
360
نوآوري نظامي
091
نور
302
نور
234
نيايش
344
نيروزا
032
نيكوتين
345
نيوتون
231
هادي سبزواري
101
هارون
256
هدف
329
هدفمند سازي
348
هروئين
350
هالس

347
361
واژگان زبان انگليسي
همجوشي گرما هستهاي
277 ،276
230
واژگان كليدي
همنهشتي
346
009
واژهنامه
همدلي
117 ،116 ،115 ،114
332
واژهنامهها
هنجارشناسي
220
124
وابستگي
هندسه
317 ،316 ،113 ،355 ،308 ،286 ،255 ،111 ،077 ،010
واحدهاي كميت
365 ،358 ،357 ،356
298
هندسه 1
واكنش شيميايي
354 ،178
268 ،201
هندسهي تحليلي پيشدانشگاهي
وسيلهي كمك آموزشي
133
203
هندسهي تركيبات
واليتعهدي
362
033
هندسهي فضايي
ويرايش
365 ،110
247
هنرمندان
يادگيري
164
145
هواي پاكيزه
يادگيري مشاركتي
250
296
هوش عاطفي
يادداشتبرداري
359
313
هوش هيجاني
يثرب
065
361 ،217 ،340074
هيدروكربنپتروشيمي
DNA
200
126
واژگان انگليسي
Mathematica
373
088
واژگان تخصصي
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موضوع درسي
آموزش رياضي
،041 ،040 ،037 ،017 ،016 ،015 ،010 ،009 ،008 ،007
،104 ،103 ،102 ،087 ،086 ،080 ،077 ،045 ،044 ،042
،147 ،146 ،143 ،133 ،128 ،123 ،111 ،110 ،109 ،105
،286 ،255 ،253 ،247 ،223 ،219 ،207 ،204 ،203 ،178
،354 ،336 ،310 ،308 ،306 ،305 ،304 ،299 ،298 ،297
365 ،364 ،363 ،362 ،358 ،357 ،356 ،355
ادبيات فارسي
235
،070 ،069 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،003 ،002 ،001
،181 ،175 ،161 ،159 ،158 ،157 ،156 ،124 ،122 ،085
،295 ،292 ،270 ،252 ،248 ،246 ،237 ، 236 ،235 ،218
344 ،309
اقتصاد
035
تاريخ -جغرافيا
127
تاريخ
،081 ،074 ،073 ،072 ،071 ،048 ،034 ،014 ،013 ،011
،160 ،108 ،107 ،100 ،091 ،090 ،089 ،084 ،083 ،082
،214 ،213 ،206 ،182 ،180 ،179 ،165 ،164 ،163 ،162
361 ،353 ،341 ،334 ،320 ،239 ،238 ،217 ،216 ،215
تربيت بدني
335 ،012

تعليم و تربيت ديني
،136 ،126 ،116 ،115 ،114 ،076 ،058 ،057 ،033 ،006
349 ،340 ،333 ،256 ،173 ،144
جغرافيا
367 ،244 ،243 ،242 ،241 ،066 ،025
حرفه و فن( رايانه)
112
حرفه و فن( علوم اجتماعي)
106
رايانه
088
روان شناسي
359 ،296 ،142 ،099 ،098 ،097 ،096 ،063
زبانهاي خارجي
،151 ،150 ،149 ،130 ،129 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
،265 ،264 ،263 ،259 ،245 ،221 ،155 ،154 ،153 ،152
،311 ،291 ،290 ،285 ،284 ،283 ،277 ،276 ،275 ،274
373 ،372 ،371 ،370 ،368 ،347 ،346 ،313 ،312
زمين شناسي
118 ،117
زيست شناسي
،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،121 ،119 ،024
281 ،280 ،279 ،273 ،249
شيمي
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،120 ،078 ،067 ،061 ،047 ،046 ،043 ،020 ،019 ،018
،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،174 ،148 ،132 ،131
،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190
،288 ،287 ،268 ،267 ،266 ،260 ،251 ،250 ،201 ،200
366 ،343 ،307 ،294
عربي
،271 ،269 ،220 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،202 ،022
272
علوم اجتماعي
348 ،293 ،289 ،240 ،145 ،139 ،095 ،094
علوم تجربي (فيزيك)
225
علوم تربيتي
369 ،360 ،352 ،342 ،205 ،177 ،134 ،065 ،050

فلسفه و منطق
101 ،023
فيزيك
،093 ،075 ،068 ،060 ،059 ،038 ،026 ،021 ،005 ،004
،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،222 ،140
،314 ،303 ،302 ،301 ،300 ،262 ،261 ،258 ،254 ،234
339 ،338 ،337 ،319 ،318 ،315
قرآن
092 ،049
مطالعاتاجتماعي(تاريخ)
،137 ،125 ،113 ،079 ،064 ،062 ،051 ،039 ،036 ،135032
،317 ،316 ،282 ،278 ،257 ،224 ،183 ،176 ،141 ،138
،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321
351 ،350 ،345 ،332 ،331
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آزاد مهر
 359هنر ارتباط موفق
آواي نور
 095چگونگي برگزاري اردو
ابتكار دانش
 076تجويد كامل نماز
 094جهاني شدن 296 ،مديريت كالس
اسحاق،علوم و فنون
 088جعبه آموزش نرمافزار رياضي Mathematica
2007 7
افق
لونقل
 106حم 
امرود
 050انضباط مثبت در كالس درس :طرحي براي پرورش
دانشآموزان بر مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني
ايران باستان
 147رياضيات تجربي هندسه  -1آمار و مدلسازي  2و 3
و پيشدانشگاهي  1و  2با پاسخنامهي كامال تشريحي ويژ
 150زبان انگليسي (( )1سال اول متوسطه) منطبق بر

آخرين تغييرات كتاب درسي
 153زبان انگليسي (( )2سال دوم متوسطه) (منطبق بر
آخرين تغييرات كتاب درسي)
 155زبان انگليسي ( )3سال دوم متوسطه( .منطبق بر
آخرين تغييرات كتاب درسي)
 194شيمي پيشدانشگاهي (( )1مشترك رشتهي تجربي
و رياضي)
 235قرابت معنايي (درك مفهوم) منطبق بر آخرين
تغييرات كتاب درسي
40 368آزمون زبان انگليسي (زبان 3و زبان پيشدانشگاهي
1و )2خالصه درس گرامري ،پاسخنامهي تشريحي و كل
بامداد كتاب
 012آمادگي جسماني به زبان ساده
به تدبير
 125دستيابي به اهدافتان در كار و زندگي
بين المللي گاج
 028ادبيات فارسي ( )2پيشدانشگاهي انساني (متون
نظم و نثر)
 035اقتصاد
 052انگليسي ()3
 063بينام تا اطالع ثانوي
 065پرورش هوش هيجاني كودكان
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 072تاريخ ايران و جهان ()1
 104حساب ديفرانسيل و انتگرال پيشدانشگاهي ()1
 149زبان انگليسي ()1
 151زبان انگليسي ( )1سال اول دبيرستان
 154زبان انگليسي ( )2سال دوم دبيرستان
 156زبان فارسي ( )3عمومي
 195شيمي پيشدانشگاهي ()2
 205ظرافتهاي معلمي ( 678نكتهي كاربردي براي
معلمان ،دبيران و اساتيد)
 208عربي ( )2سال دوم دبيرستان
 209عربي ( )3سال سوم دبيرستان
 226فيزيك ( )2سال دوم دبيرستان
 284گرامر جامع انگليسي
 342نقش رهبري معلم در ساختار آموزش
 354هندسه ( )1سال دوم دبيرستان
( Word focus 373لغات و نكات انگليسي كنكور)
بين المللي حافظ
 193شيمي پيشدانشگاهي ()1
پيام كتاب
 163زندگينامه مشاهير جهان (جلد)2
 164زندگينامه مشاهير جهان (جلد)3
 165زندگينامه مشاهير جهان (جلد)4
تخته سياه
 199شيمي سال سوم
 287لغتنامه شيمي
جيحون
 329مهارتهاي زندگي ()1
 330مهارتهاي زندگي ()2
 331مهارتهايزندگي ()3
 332مهارتهاي زندگي ()4
خيلي سبز
 158زبان فارسي ( 3همه رشتهها)
 166زيست و آزمايشگاه 2
 167زيستشناسي پيشدانشگاهي 1
 168زيستشناسي پيشدانشگاهي 2

 170زيستشناسي و آزمايشگاه 1
 192شيمي پيش دانشگاهي ()1
 197شيمي پيشدانشگاهي ()2
End Reading 370
دانژه
 032استروئيدها (مواد نيروزا)
 036اكستازي
 039الكل
 079ترياك
 113داروهاي غير تجويزي (مسكنها،آرامبخشها و
داروهاي محرك)
 137راهنماي پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان
 138راهنماي تابآوري
 141راهنماي قاطعيت ورزي
 176سوء مصرف مواد و ايدز
 183شيشه
 257كانابيسها (ماري جوانا و حشيش)
 278كرك
 282كوكائين
 316مواد استنشاقي
 317مواد توهمزا ()PCP.LSD
 321مهارت ارتباط موثر
 322مهارت تصميمگيري
 323مهارت تفكر انتقادي
ل مسئله
 324مهارت ح 
 325مهارت خودآگاهي
 326مهارت كنترل خشم
 327مهارت مديريت استرس
 328مهارت مديريت هيجانات
 345نيكوتين
 350هروئين
دانش پژوهان جوان
 037الفباي المپياد رياضي
 040المپياد جبر در المپياد رياضي
 044المپياد مقدماتي رياضي ايران و مرحله اول
 045المپياد نجوم ايران :مرجله اول
 047المپيادهاي شيمي ايران مرحله اول
 059بانك سؤاالت چند گزينهاي المپياد نجوم :بيش از
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 1400تست....
 060بانك مسائل المپياد نجوم 333 :مسئله حل شده
 068تئوري و مسائل نجوم :سري شوم
 140راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان (نقشه آسان)
 336نامساويهاي قديم و جديدي
 337نجوم مقدماتي (جلد )2
 338نجوم مقدماتي (جلد)1
 339نجوم مقدماتي (جلد)3
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
 021آموزش فيزيك
 288مباني نظري و علمي شيمي بر پايه نرم افزار
Study SKills for iranian Students 372
of Englis as A Foreign Language
دانشآفرين
 177سواد پژوهشي معلم (راهنمايي براي ژرفانديشي
دربارهي ياددهي -يادگيري)
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 075تاريخ نجوم در ايران
ذكر
 173زيستن چرا؟ زيستن چگونه؟
رشد و توسعه  :ساواالن
 142راهنمايي سازگاري ،تحصيلي و شغلي
سامان دانش
 181شناخت زبان فارسي در سه سطح آوايي ،دستوري
و معنايي
سيماي دانش
 254كاربردهاي انرژي هستهاي ( )Fissionانرژي جوش
هستهاي ( )Fissionالف از كشف نوترون تا غنيسازي كام
شباهنگ
 041المپياد رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر
اساس كتاب جبر و احتمال دبيرستانهاي ايران و آمريكا .
 042المپياد رياضي سال سوم دبيرستان طبقهبندي بر

اساس كتاب حسابان دبيرستانهاي ايران و امريكا و...
 061بررسي جدول تناوبي عناصر
شركت انتشارات فني ايران
 139راهنماي حفظ محيط زيست در محلهاي كار
 148زبالههاي خطرناك
شهر تاش
 348هدف :هدفمندسازي دانشآموزان
شورا
 124دستور توصيفي زبان فارسي
 135راهكارهاي آموزش تاريخ
صابرين
 349هديهاي از فرشته مادر
ضريح آفتاب
 136راهنماي آموزش هديههاي آسمان :ويژه دانشجويان
دانشگاهها و مراكز تربيتمعلم
طاليي
 222فرهنگنامهي نجوم و فضا
فائق ،مبتكران
 357هندسه جامع دورهي راهنمايي ويژهي داوطلبان
آزمونهاي ورودي استعدادهاي درخشان ....
فاطمي
 004آزمونهاي المپياد فيزيك
 007آشنايي با تركيبات
 008آشنايي با جبر
 009آشنايي با نظريهي اعداد
 010آشنايي با هندسه
 024ابنسينا شهريار پزشكان
 025ابوريحان بيروني :استاد اخترشناسي و جغرافيا
 038الكتريسيته ،مغناطيس و موج
 043المپياد شيمي در ايران به تفكيك موضوع
 051انعطاف پذيري
 062برقراري ارتباط و مقابله با تعارض
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 064پرسش كردن
 102حساب ديفرانسيل و انتگرال (جلد اول)
 103حساب ديفرانسيل و انتگرال (قسمت اول /جلد)1
 105حساب ديفرانسيل وانتگرال قسمت اول ،جلد 1
 109خوارزمي بنيانگذار جبر
 146رياضيات  :2سال دوم نظري (رياضي و فيزيكـ علوم
يوحرفهاي
تجربي) فن 
 174ساختار اتم و پيوندهاي شيميايي
 184شيمي( 2فرآيندهايشيميايي)دورهيپيشدانشگاهي
(رشتههاي علوم تجربي و علوم رياضي)
 186شيمي آلي
 187شيمي با نگرش تحليلي (جلداول)
 188شيمي با نگرش تحليلي (جلددوم)
 189شيمي با نگرش تحليلي (جلدسوم)
 224فكركردن
 231فيزيك مفهمومي :جلد اول :مكانيك
 232فيزيك مفهومي :جلد چهارم :فيزيك اتمي و
هستهاي
ك مفهومي :جلد دوم :خواص ماده ،گرما ،صوت
 233فيزي 
 234فيزيك مفهومي :جلد سوم :الكتريسيته و مغناطيس نور
 294محلولها و ترموديناميك شيميايي
 300مسئلههاي الكتريسيته مغناطيس و موج
 301مسئلههاي شارهها ،حرارت و نور
 302مسئلههاي كوتاه المپيادهاي فيزيك
 303مسئلههاي مكانيك
 310مقدمهاي كوتاه بر رياضيات
 314مكانيك
 351همكاري گروهي
 250 362مسئلهي تركيبات
 250 363مسئلهي جبر
 250 364مسئلهي نظري هياعداد
 250 365مسئلهي هندسه
فرهنگ معاصر
 219فرهنگ رياضي
 221فرهنگ معاصر پويا انگليسي ـ فارسي كوچك
قدياني ،كتابهاي بنفشه
 256كاش تو را ميديديم :فرازهايي از زندگي بانو
معصوم ه (س) و حوادث تاريخي زمان ايشان

 501 ،369نكته براي معلمان
 333مهربانت ر از نسيم 99 :قصه از زندگي امام خميني (س)
ققنوس
 048امپراتوري چنگيزخان
 071تاريخ اساطير ايران
 089جنگ جهاني اول
 090جنگ كريمه
3 091جنگ و تسليحات
 100چين از جنگ جهاني دوم به بعد
 162زنان يونان باستان
 353هند باستان
 361يونانيان باستان
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 005آسمان شب
 033اعترافات غالمان :داستان دوران واليتعهدي
امامرضا (ع)
 057اول سالم آخر سالم
 114دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد سوم)
 115دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد)1
 116دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد)2
 126دنياي شگفتانگيز اطراف ما :راهي به سوي
خداشناسي
 340نخلها قد ميكشند :نگاهي به زندگي سلمانفارسي
كانون فرهنگي آموزش
 046المپيادهاي شيمي ايران (مرحله اول) قابل استفاده
براي دبيران شيمي ...
 127دوساالنه تاريخ و جغرافيا سال سوم دبيرستان :شامل
جدول فراواني سوالها و بودجهبندي امتحانات ...
 128دوساالنه رياضيات گسسته :شامل  221سؤال با
پاسخ تشريحي ...
 129دوساالنه زبان انگليسي پيشدانشگاهي
 130دوساالنه زبان انگليسي سال سوم
 131دوساالنه شيمي ( )1شامل  375سؤال امتحاني و
 518تمرين با پاسخ تشريحي از سراسر كشور
 132دوساالنه شيمي ( )2شامل  445سؤال امتحاني و
 623تمرين با پاسخ تشريحي از سراسر كشور
ي :شامل  209سؤال با پاسخ
 133دوساالنه هندسه تحليل 

 234فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
تشريحي ...
 152زبان انگليسي ()2
 178سؤالهاي پرتكرار امتحاني دوساالنه هندسه ()1
شامل 258 :سؤال با پاسخ تشريحي (در صفحات زوج) و...
 198شيمي در سپهر المپياد
 201شيمي در سپهر المپياد
 265كتاب كار زبان انگليسي سال سوم دبيرستان شامل
تمرينات تشريحي و پرسش چهارگزينهاي ...
 268كتاب كار شيمي  :3شامل 495سؤال با پاسخ كوتاه
 289مجموعه دوساالنه جامعهشناسي سال سوم دبيرستان:
شامل سؤالهاي پرتكرار امتحاني از مدارس سراسر ك
 290مجموعه دوساالنه زبان انگليس سال دوم دبيرستان
شامل :سؤالهاي پرتكرار امتحاني از مدارس ....
 291مجموعه دوساالنه زبان انگليسي سال اول
دبيرستان ....
 293مجموعهي دوساالنه علوم اجتماعي پيشدانشگاهي
شامل جدول فراواني سؤالها و بودجهبندي امتحانات ...
 304مسائل تئوري اعداد در المپياد رياضي ايران و جهان
شامل :نمونه سؤاالت ....
 305مسائل تركيبيات در المپياد رياضي ايران و جهان
شامل نمونه سؤاالت پنجگزينهاي ....
 306مسائل جبر در المپياد راضي ايران و جهان شامل:
نمونه سؤاالت پنجگزينهاي و طبقهبندي شده جبر
 307مسائل شيمي ( )3از كشورهاي جهان سال سوم
دبيرستان شامل 300مسئله از مراكز و منابع آموزشي جهان ..
 346واژگان زبان كاربردي و تكرارها در كنكور
پيشدانشگاهي طبقهبندي شده به صورت درسبهدرس
 358هندسه متريك براي المپيادها شامل آموزش مفاهيم
هندسه ،افزايش مهارتورزي در حل مسائل هندسه جهت
كتاب آوا :نوين ،دادستان
 145روشهاي مطالعه و پژوهش براي يادگيري بهتر ....
گام
 013آمريكا (جلد )2
 014آمريكا (جلد)1
مبتكران ،پيشروان
 001آرايههاي ادبي به زبان تصوير
 003آرايههاي ادبي به زبان تصوير

 015آموزش رياضيات  1مخصوص سال اول دبيرستان
همهي رشتهها
 016آموزش رياضيات  2مخصوص سال دوم دبيرستان
همهي رشتهها
 026اختر فيزيك مقدماتي
 054انگليسي پيشدانشگاهي و سوم
 055انگليسي پيشدانشگاهي و سوم شامل PRE-
university English bookthree
 056انگليسي كنكور :براي داوطلبان آزمونهاي عمومي
و اختصاصي
 066پويايي نظام شهري ايران
 080تست هوش و خالقيت رياضي قابل استفادهي
دانشآموزان دروهي راهنمايي ...
 086جبر به روش تمرين (مجموعه مسائلي در جبر با حل
آنها)  :كتاب پنجم :گروه تاليف
 096چگونه انتخاب رشته كنيم؟ ويژه انساني
 097چگونه انتخاب رشته كنیم ؟ ويژه رياضي
 098چگونه خود را بهتر بشناسيم؟ (خودشناسي ،براي
تحصيل و انتخاب رشته) ويژهي دانشآموزان مقاطع راه
 099چگونه كار آفرين باشيم؟ ويژه دانشآموزان مقطع
راهنمايي و دبيرستان
 110خودآزموز هندسه فضايي در مسائل و تمرينات ويژه
دانشآموزان دوره متوسطه و عالقهمندان هندسه فضاي
111خودآموز هندسه در مسائل و تمرينات ويژه
دانشآموزان رشته رياضي و داوطلبان آزمونهاي رياضي
 118دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف
 9جلدي)
 119دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف
 9جلدي)
 120دانشنامه موضوعي دانش و فناوري (دايرهالمعارف
 9جلدي)
 123درك عمومي رياضي و فيزيك در هنر
 196شيمي پيشدانشگاهي (( )2رشتههاي رياضي و
تجربي) به همراه پاسخ تشريحي پرسشها
 223فضا و هندسه در پرتو پژوهشهاي فيزيكي،
فيزيولوژيكي و روانشناسي
 230فيزيك ستارهها
 236كارآزمون اقتصاد سال دوم رشتهي ادبيات و علوم
انساني :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشري
 237كارآزمون انواع شعر و آرايههاي ادبي سوم (علوم
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انساني)  :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخ نامهي تشر
 238كارآزمون تاريخ ايران و جهان ( )1سال دوم دبيرستان:
شامل پرسشهاي موضوعي،پاسخنامهي تشريحي و
 239كارآزمون تاريخ ايران و جهان ( )2سال سوم ادبيات و
علوم انساني :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه
 240كارآزمون جامعهشناسي  2سال سوم علوم و
معارفاسالمي :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخ نامه
تشريحي
 241كارآزمون جغرافيا  1سال دوم رشتهي ادبيات و علوم
انساني :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهها
 242كارآزمون جغرافيا  2سال سوم :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ..
 243كارآزمون جغرافيا پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي
موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ..
 244كارآزمون جغرافيا سال دوم رشتههاي علوم تجربي و
رياضي و فيزيك :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه
 245كارآزمون زبان انگليسي پيشدانشگاهي :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاس خ نامهي تشريحي و
 246كارآزمون زبان فارسي سال دوم دبيرستان :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ..
 247كارآزمون زبان فارسي سوم (تجربي و رياضي) :
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه تشريحي
 248كارآزمون زبان و ادبيات فارسي پيشدانشگاهي:
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه تشريحي و ...
 249كارآزمون زيستشناسي و آزمايشگاه (سال دوم:
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ..
 250كارآزمون شيمي  1سال اول دبيرستان :شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامهي تشريحي و ..
 251كارآزمون شيمي پيشدانشگاهي ( : )1شامل
پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامههاي تشريحي و ...
 252كارآزمون قافيه ،عروض و نقد ادبي پيشدانشگاهي:
شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه تشريحي
 253كارآزمون هندسهي تحليلي و جبر خطي
پيشدانشگاهي :شامل پرسشهاي موضوعي ،پاسخنامه
تشريحي
 279كالس زيستشناسي پيشدانشگاهي  1و :2
آموزش ،مرور درس ،سنجش
 280كالس زيستشناسي سال دوم دبيرستان :آموزش،
مرور درس ،سنجش
 281كالس زيستشناسي سوم :آموزش مرور درس،

سنجش
 285گنجينه آزمونهاي انكليسي كنكور
 286گنجينه المپيادهاي رياضي
 298مرجع سريع و آسان واحدهاي اندازهگيري
 308مسائل مشهور هندسه
 347واژگان و اصطالحات زبان تخصصي
مبتكران
022آموزش و پرسشهاي چهارگزينهاي عربي 2
مبناي خرد :نقش سيمرغ
 030ادبيات فارسي  :2سال دوم متوسطه
 031ادبيات فارسي  :3سال سوم متوسطه(رياضي و
تجربي)
 053انگليسي  2سال دوم متوسطه
 157زبان فارسي  :2سال دوم متوسطه
159زبان فارسي  :3سال سوم متوسطه (رياضي و تجربي )
 169زيستشناسي و آزمايشگاه ( )1سال دوم متوسطه
رشته تجربي
 171زيستشناسي و آزمايشگاه  2سال دوم متوسطه
(رشته علوم تجربي)
 172زيستشناسي و آزمايشگاه  2سال سوم متوسطه
(رشته علوم تجربي)
 185شيمي  3و آزمايشگاه :سال سوم متوسطه (رياضي
و تجربي)
 210عربي  2سال دوم متوسطه (رياضي و تجربي)
 227فيزيك  2و آزمايشگاه
 228فيزيك  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (رياضي
فيزيك)
 229فيزيك  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (علوم
تجربي)
 356هندسه  :1سال دوم متوسطه (رياضي)
3 English book 371
محراب قلم
 112دائرهالمعارف اينترنتي
 121دايرهالمعارف اينترنتي بدن انسان
 215علم در اسالم
 216علم در مصر باستان
 217علم در يونان باستان

 236فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
مدرسه
 006آشنايي با اصول فقه دورهي پيشدانشگاهي رشتهي
علوم و معارفاسالمي
 011آقا بزرگ تهراني
 017آموزش رياضيات به كمك I.C.T
 018آموزش شيمي ( )1به روش پرسش و پاسخ
 019آموزش شيمي ( )3به روش پرسش و پاسخ
 020آموزش شيمي پيشدانشگاهي (1و )2به روش
پرسش و پاسخ
 023ابن رشد
 034اقبال آشتياني
 049انس با قرآن كريم :قرائت و درك تدريجي معناي
آيات قرآن كريم
 077ترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفكر هندسي
 078ترموديناميك شيميايي
 081تمدن ايران باستان
 082تمدن ايران در دورهي صفويه
 083تمدن چين باستان
 084تمدن يونان
 085تنهايي
 087جبر و معادله :مقدمهاي بر آموزش تفكر جبري
 101حا ج مالهادي سبزواري
 107حمله مغوالن به ايران
 108خليج فارس هارتلند جهان ،مخزن انرژي دنيا و
اهميت ژئوپلتيك آن
 117دانشنامه فشرده زمين
 122درخت
 143رقابتهاي المپياد رياضي
 144روزنه آفتاب :مروري بر اعجاز قرآن كريم
 160زرينكوب
 161زمستان
 175سكوت و سخن
 179سيد رضي
 180شاپور دوم
 182شهيد مهدي عراقي
 200شيمي نفت
 202ضمير :مباحث مربوط به انواع ضمير و كاربردهاي آن
براي دانشآموزان ،دانشجويان ...
 206عبدالغفار نجمالدوله
 207عدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي

 213عالمه اميني
 214عالمه حلي
 218فرخي يزدي
 220فرهنگ فارسي ـ عربي
 225فناوري نانو
 270كتاب كار عربي سال دوم متوسطه ادبيات و علوم
انساني
 271كتاب كار عربي سال سوم متوسطه ادبيات و علوم
انساني
 295مدح امام حسن (ع) و امام حسين(ع)
 297مربع التين و مربع وفقي
 299مرجع التين و مربع وفقي
 309معراج
 315مكانيك و پرتوزايي
 318موجها و جهان ما
 319موجها و جهانما
 320موميايي (يافتهها و كاربردها)
 334ميرزا جواد آقا ملكيتبريزي
 341نسيم شمال
ي
 343نگاهي ژرف به بيشتر بدانيدهاي كتاب درس 
مربوط به كتابهاي شيمي  3و شيمي پيشدانشگاهي (1و)2
 344نيايش
 360يادگيري خالق ،كالس خالق (شيوههاي عملي در
پرورش خالقيت)
مرآت دانش
 258كتاب كارـ فيزيك دوم دبيرستان
 259كتاب كارـ زبان انگليسي سوم دبيرستان
 260كتاب كارـ شيمي
 261كتاب كارـ فيزيك سوم دبيرستان
 262كتاب كارـ فيزيك اول سوم دبيرستان
 263كتاب كار زبان انگليسي  2سال دوم دبيرستان
 264كتاب كار زبان انگليسي سال اول دبيرستان
 266كتاب كار شيمي  1سال اول دبيرستان
 267كتاب كار شيمي  2سال دوم دبيرستان
 269كتاب كار عربي سال اول دبيرستان
 272كتاب كار مرآت عربي  2دوم دبيرستان
منادي تربيت
 203طراحي و ساخت دستسازههاي جبري (ويژه دبيران
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رياضي و پيشدانشگاهي)
 204طراحي و ساخت دستسازههاي جبري(ويژه دبيران
رياضي و پيشدانشگاهي)
 211عربي نوين :براي دانشآموزان ـ داوطلبان كنكور
دانشپژوهان تربيتمعلم -دانشجويان دانشگاهها همر
 212عربي نوين :براي دانشآموزان ـ داوطلبان كنكور،
دانشپژوهان تربيتمعلم -دانشجويان دانشگاهها همر
 255كاربردهاي رياضي در زندگي روزمره و صنعت «قابل
استفاده براي دانشآموزان و دبيران راهنمايي و دبي
منشور دانش
 274كتاب همراه گرامر انگليسي پيشدانشگاهي
 275كتاب همراه گرامي زبان انگليسي دورهي دبيرستان،
آموزش كامل و جامع گرامر سه سال دبيرستان ،تمري
 276كتاب همراه واژگان زبان انگليسي پيشدانشگاهي،
آموزش كامل و جامع واژگان پيشدانشگاهي ،تمرينها و
 277كتاب همراه واژگان زبان انگليسي دورهي دبيرستان،
آموزش كامل و جامع واژگان سه سال دبيرستان
 30 366آزمون شيمي پيشدانشگاهي
مهاجر
 073تاريخ علم در ايران (جلد سوم)
 134راهبردهاي يادگيري ،برنامهريزي درسي براي موفقيت
در تحصيل
مؤسسه علمي رزمندگان
 002آرايههاي ادبي ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه ...
 027ادبيات فارسي ( )1ويژهي داوطلبان ورود به دانشگاه،
دانشآموزان دورهي پيشدانشگاهي (رشتههاي علمي)
 029ادبيات فارسي  ،2نظم و نثر ويژهي داوطلبان ورود به
دانشگاه ،دانشآموزان دورهي پيشدانشگاهي
 067پيوندهاي شيميايي (تركيب يوني و مولكولي) ويژهي
دانشآموزان سال دوم آموزش متوسطه و داوطلبان
 069تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )1ويژهي داوطلبان
ورودبه دانشگاه دانشآموزان دورهي دبيرستان نظري

 070تاريخ ادبيات ايران و جهان ( )2ويژهداوطلبان ورود به
دانشگاه و دانشآموزان دبيرستان نظري
 292مجموعه سؤاالت كنكور ادبيات ويژهي داوطلبان
ورود به دانشگاه دانشآموزان دورهي دبيرستان و پيشدبستان
 355هندسه ( )2ويژهي دانشآموزان سال سوم دبيرستان
نظري (رشتهي رياضي و فيزيك)
 40 367آزمون جامع جغرافيا :ويژهي داوطلبان ورورد به
دانشگاه :قابل استفاده دانشآموزان دوره دبيرستان
مؤسسه فرهنگي هنري جهان كتاب
 093جهان به كجا ميرود؟ (سرنوشت سياره زمين در
صد سال آينده)
مؤسسه نشر شهر
 058با تو ميگويم خدا
 092جواب سالم خدا را بده
نشر ني
 074تاريخ مصور جهان دنياي باستان
نص
190شيمي پايه ()1
 191شيمي پايه ()2
نوآور
 273كتاب كار و مطالعه علوم زيستي و بهداشتي
 283گرامر انگليسي
 311مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده EC
( 3 Methodاز طريق مكالمه نويسي به روش اليتنز)
 312مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده TEC
( 3 Methodاز طريق مكالمهنويسي به روش اليتنر)
 313مكالمات روزمره انگليسي به روش خارقالعاده TEC
(1 Methohاز طريق مكالمهنويسي يه روش اليتنر)
 335مينيبسكتبال
 352همگامي ارزشيابي توصيفي با ياددهي ـ يادگيري
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نام و نشاني ناشران
آزاد مهر
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بنبست شهرزاد ،پ.
 ،6واحد 2
تلفن66966918 :
دورنگار66966918 :
آواي نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري
غربي ،پ99 .
تلفن66967356 ، 66967355 :
دورنگار66480882 :
ابتكار دانش
تهران :خ .صفايه،كوي بيگدلي ،كوي جاللزاده ،كوي
شريفي ،پ69 .
تلفن7836420 ، 7746567 :
دورنگار7836420 :
اسحاق ،علوم و فنون
تهران :م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،ساختمان ارديبهشت،
پ ،73 .ط .زيرين
تلفن66951195 ، 66492443 ، 66492139 :
دورنگار66492443 :
افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري
غربي ،نبش ك .جاويد ،پ183 .
تلفن66408161 ، 66414285 ، 66413367 :
دورنگار66414285 :

امرود
تهران :خ سپهبد قرني ،ك خسرو غربي ،پالك 30
تلفن77892952 ، 88345217 :
دورنگار77892952 :
ايران باستان
تهران :ميدان انقالب ،ابتداي خ .آزادي ،ك .قائممقام ،پ.
 ،2ط .سوم
تلفن8-66903165 :
دورنگار66435641 :
بامداد كتاب
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين جنوبي،ابتداي خ.
وحيد نظري شرقي ،پ ،100 .ط .دوم ،واحد3
تلفن4-66481243 ، 91-66976689 :
دورنگار66975697 :
به تدبير
تهران :خ .آيتاهلل كاشاني ،خ .بهنام ،انتهاي خ .بهنام هشتم،
مجتمع مسكوني ياس ،برج ياس يك ،ط .سوم ،واحد 10
تلفن44092605 :
دورنگار44050165 :
بين المللي گاج
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،پايين تر از خ .روانمهر ،پ77 .
تلفن6420 ، 6419 ، 66973500 :
دورنگار66973500 :
بين المللي حافظ
تهران :تهراننو ،خ .بالل حبشي ،چهارراه حافظ ،پ108 .
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تلفن77812155 ، 77431258 ، 77413002 :
دورنگار77431258 :
پيام كتاب
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،ك .شهيد مظفري ،بنبست
اول ،پ5 .
تلفن33905515 :
دورنگار33935761 :
تخته سياه
تلفن66488059 ، 66481336 :
جيحون
تهران :خ .انقالب ،بين دوازده فروردين و فخررازي ،مقابل
دانشگاه ،پ1290 .
تلفن66404532 ، 66466634 :
دورنگار66480870 :
خيلي سبز
تهران :م .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پ،7 .
ط .دوم
تلفن66465213 ، 66974026 :
دورنگار66974026 :
دانژه
تهران :خ .مطهري ،خ .سليمان خاطر (اميراتابك سابق)،
ك .اسالمي ،تقاطع بانه ،پ4/2 .
تلفن88842543 ، 88846148 :
دورنگار88812083 :
دانش پژوهان جوان
تهران :خ .انقالب ،خ .شهيد وحيد نظري ،بين خ.
ارديبهشت و خ .دوازده فروردين ،پ ،105 .ط .چهارم ،واحد 11
تلفن66496363 ، 66498998 ، 66485234 :
دورنگار66485234 :
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي
تهران :لويزان ،خ شهيد شعبانلو ،روبروي چهارصد
دستگاه ارتش
تلفن9-22970060 :
دانشآفرين
تهران :خ دكتر علي شريعتي ،بين خ ملك و خ بهار
شيراز ،خ ميرجهانگيري ،ساختمان كاج ،پالك  ،604طبقه
سوم ،واحد 3
تلفن77643471 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران :پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك.
يگانه ،پ ،229 .ط .اول
تلفن88315237 ، 88821364 ، 88302482 :
دورنگار88302485 :
ذكر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ.
 ،20ط .اول غربي
تلفن66468263 :
دورنگار66468263 :
رشد و توسعه :ساواالن
تهران :م .امام خميني (ره) ،جنب حوزه علميه امام صادق
(ع) ،پ34 .
تلفن5220022 :
دورنگار5222793 :
سامان دانش
تهران :ضلع شمال غربي پل سيدخندان ،نبش خ .شريعتي،
ط .فوقاني كفش آدينه خندان ،ط .دوم ،واحد 6
تلفن22864001 :
دورنگار22862701 :
شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .فخررازي
و خ .دانشگاه ،پ49 .
تلفن66964236 ، 66964235 ، 66460365 :
دورنگار66460365 :
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش كوچه يازده،
پ24 .
تلفن88750447 ، 88505055 :
دورنگار88532136 :
شهر تاش
------------شورا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .مينا ،پ29 .
تلفن7-66967766 ، 2-66954921 ، 2-66490400 :
دورنگار2-66490400 :
صابرين
تهران :خ .فاطمي ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ1 .
تلفن88977203 ، 88968890 :
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دورنگار88976494 :
ضريح آفتاب
تهران :خ .امام خميني ،جنب اداره كل آموزش و پرورش
تلفن2210045 ، 2232675 :
دورنگار2212224 :
طاليي
تهران :خ كريم خان زند؛ ابتداي خ .ايرانشهر شمالي ،ك.
يگانه ،پ ،13 .واحد ،1ط .زيرزمين
تلفن88811575 ، 88838163 :
دورنگار88838163 :
فائق  ،مبتكران
خ .خالد اسالمبولي ،خ .شانزدهم ،پ4 .
تلفن4-88726600 :
دورنگار4-88726600 :
نشانياينترنتي:
فاطمي
م .فاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي  ،پ14 .
تلفن88945545 :
دورنگار88944062 :
فرهنگ معاصر
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،پ154 .
تلفن66952633 ، 5-66952631 ، 66952632 :
دورنگار66417018 :
قدياني  ،كتابهاي بنفشه
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ.
شهداي ژاندارمري غربي ،پ90 .
تلفن66975789 ، 66404410 :
دورنگار66403264 :
ققنوس
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،خ .شهداي ژاندارمري،
پ107 .
تلفن66950786 ، 66408640 ، 66950785 :
دورنگار66413933 :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما
كانون ،پ 22 .و 24
تلفن88710661 ، 88962971 ، 8-88715545 :
دورنگار88729290 :
كانون فرهنگي آموزش

تهران :خ .انقالب ،بين خ .صبا و خ .فلسطين
تلفن66962400 ، 66962500 :
دورنگار66484564 :
كتاب آوا :نوين،دادستان
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .روانمهر شرقي،
پ89 .
تلفن66974130 ، 66407993 :
دورنگار66974645 :
گام
تهران :م .هفت تير ،خ .بهارمستيان ،پ ،15 .واحد 11
تلفن88494091 ، 88849862 :
مبتكران ،پيشروان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري،
پ ،59 .واحد 4
تلفن2-66954390 :
دورنگار66954392 :
مبناي خرد :نقش سيمرغ
تهران :اب ،خ .دوازده فروردین ،نبش خ .شهید وحید
نظري ،پ ،104 .ط .دوم
تلفن66480666 ، 66492134 :
دورنگار66480666 :
محراب قلم
تهران :خيابان دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
پ104 .
تلفن66465201 ، 80-66490879 :
دورنگار66465201 :
مدرسه
تهران :خ سپهبد قرني؛ نرسيده به پل كريمخان زند ،ك.
شهيد حقيقتطلب ،پ8 .
تلفن9-88800324 ، 88924752 ، 88924750 :
دورنگار88903809 :
مرآت دانش
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ،80 .
ط .چهارم
تلفن9-88813520 :
دورنگار88813519 :
منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ26 .
تلفن88809787 :
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دورنگار88894290 :
منشور دانش
تهران :خ .انقالب ،ابتداي خ .فخررازي ،پ50 .
تلفن66411090 ، 7-66968384 ، 66493210 :
دورنگار66465771 :
مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .نيكپور ،پ ،5 .ط .اول
تلفن66952200 ، 66952199 ، 66410036 :
دورنگار66952199 :
مؤسسه علمي رزمندگان
تهران :خ انقالب اسالمي ،مقابل دانشگاه ،خ فخر
رازي ،خ شهداي ژاندارمري غربي ،پالك 90
تلفن66404410 :
مؤسسه فرهنگي  -هنري جهان كتاب
تهران :خ .شريعتي ،خ .بهار شيراز ،خ .اتابك ،ك .مولوي،
پ5 .
تلفن77531342 ، 20-77642519 :

مؤسسه نشر شهر
------------نشر ني
تهران :خ .كريمخان زند ،نبش خ .ميرزاي شيرازي ،پ111 .
تلفن88913702 ، 88913701 :
دورنگار2-88913701 :
نص
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بنبست مبين ،پ6 .
تلفن66953883 ، 66412385 ، 66465674 :
دورنگار66957690 :
نوآور
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري،
نرسيده به خ .دانشگاه ،پ ،58 .ساختمان ايرانيان ،ط .دوم،
واحد 6
تلفن66484192 ، 66484191 :
دورنگار66407231 :

