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مقدمه
این فهرســتگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی
و تربیتی اســت .فهرســت کامل کتابهای آموزشــی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که
نسخههای الکترونیکی این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها
و منابع بیشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.
چرا فهرستگان؟
از ســال  ،1395بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد (كــه شــامل گزیــدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت) بــه تعداد
آموزشگاههای كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار میرود با این فهرست گزیده ،یافتن منابع آموزشی
مورد نیاز بهویژه برای معلمان آسانتر از پیششده باشد و امیدواریم پیامدهای مثبت آن در آینده نزدیك آشكار شود .در این فهرستگان،
خوشبختانه منابع آموزشی و تربیتی مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شدهاند.
آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی اســتفاده از منابع آموزشــی تکمیلی را با وجود کتابهای درســی ،مفید نمیدانند .این تصور نادرســت اســت .این کار یک دلیل ســاده

دارد؛ چون کتاب درســی معموال ً برای ســطح متوســط دانشآموزان نوشــته میشــود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هســتند که
باالتــر از ســطح متوســط یــا بــه دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی اســت کــه گروه دوم نیاز به تمرین و تکــرار بیشتری دارند؛ در حالی
کــه فرونشــاندن تشــنگی و عالقــه گــروه اول با معرفی منابعی باالتر از ســطح کالس میســر اســت و ایــن وظیفه یک معلم کاردان اســت که
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همة کشورهای دنیا مورد
استفاده قرار میگیرند!

نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصا ً قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن

صرف ،میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
ِ

البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرســی به جای کتاب درســی" قطعا ً کاری نادرســت اســت و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده از
منابع آموزشــی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاســت .هیچگاه و در هیچ شــرایطی نباید اصل اختیاری بودن اســتفاده از
منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
مرجعی مطمئن برای معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــی منابــع از ســویی و مشــغلههای زیاد مربیــان ،وجود این فهرســتگان ،کــه در آن منابع آموزشــی و تربیتی جدید
بررســی و مناســبترین آنها معرفی شــده ،حقیقتا ً غنیمتی بزرگ اســت .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهریزان آشنا
با برنامههای آموزشــی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع ،برای دانشآموزان یا
همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را میتواند بررسی و
با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفــی هــر یک از محصوالت نام ناشــر یا ســازنده محصول آموزشــی

آشنایی با منابع بیشتر

آورده شــده اســت .بــرای تهیــه منابــع میتــوان بــا مراجعــه بــه انتهــای
فهرستگان ،با ناشر یا تولید کنندگان آنها تماس گرفت.

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و

درباره این فهرستگان
در فهرســتگانی کــه پیشــرو داریــد تعــداد  122عنــوان کتــاب آموزشــی و
تربیتی معرفی شــده اســت .کتابهای معرفی شــده در سال  1399یا یک
ســال قبــل از آن منتشــر شــده انــد و از بیــن  296کتاب مناســب گزیده

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و
معرفی میشود.

برای دیدن منابع بیشتر و به روز به این نشانیها
مراجعه فرمایید:

شده اند .همچنین از کتابهای معرفی شده  105عنوان کمک آموزشی و
 17عنوان تربیتی (داســتانی و شعر) است.

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

شیوه تنظیم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در این فهرســتگان ،بر اســاس موضــوع و به ترتیب
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت .در معرفی منابع ،چکیــدهای از محتوا
یــا اطالعاتــی درباره آنها داده شــده اســت .در پایان هر فهرســتگان نیز

سامانه کنترل کیفیت مناب آموزشی و تربیتی
مکتوب
http://samanketab.roshd.ir

نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان
آســان میکنند .شــمارههایی که در این بخش آورده شده است ،ناظر بر
شــماره ردیف منابع در فهرستگان است.
راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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فرزانه باقری و...

دانشآموز

تهران:هوپا1399 .

دوازدهم

افالطونهای جوان

---

 72ص.

رقعی

داستان ،دانشمندان

اینشتین» جوان همرا ِه خواهرش «مایا» ،مراسم جشن را چراغانی میکنند« .نیلسبور» ،پرتابکننده کوتولهها به آنها کمک میکند.
«آلبرت
ِ
اما نتیجه کارشــان فاجعهبار اســت و صاحب مهمانخانه از دستشان عصبانی میشــود .به اینترتیب یک تعقیبوگریز طوالنی آغاز میشود و
آنها ســوار چرخوفلک میشــوند .آلبرت هنگام فرار به قوانین جهان هســتی فکر میکند .آیا میتوانیم سریعتر از نور حرکت کنیم؟ آیا ِجرم و
انرژی دو جنبه از یک واقعیت مشابه هستند؟

تاريخ
 .1آقائی ،ناصر .خواندنیهای تاریخ :خواندنیهای تاریخ از ایالم تا پایان ساســانیان .رودســر :جیسا.
442 .1399ص .وزیری .شابک9786226290319 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تاریخ ،ایران باستان ،ساسانیان
معرفی کتاب :دوران ایران باستان ،دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب
به ایران اســت .در این کتاب به شــرح و بررســی تاریخ ایران باستان از تاریخ ســکونت در ایران از دوره
ایالمیها تا سلسله ساسانی ،پرداخته میشود .همچنین در کتاب فهرست سلسلههای حکومتی ایران
باستان و پایتختهای ایران در طول تاریخ ،ارائه میشود.

 .2خلخالی ،علی .روایت مدرسه ایرانی در مدار هزاره! :گاهنگاری رویدادهای مؤثر بر آموزشوپرورش

ایران از گذشته تا امروز .تهران :پیشگامان پژوهشمدار200 .1399 .ص .رقعی .شابک9786008529118 :

مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :تاریخ ،تاریخ ایران ،آموزش و پرورش
معرفی کتاب :کتاب حاضر تاریخچۀ شــکلگیری مدرســه را از ابتدای تاریخ واکاوی میکند .نویسنده از
عصر بیمدرسهای آغاز کرده ،به عصر مدرسۀ مقدس که از سال  62تا  1168شمسی است ،رسیده است.
ســالهای  1170تا  1317شمســی را عصر مدرسۀ نجات نامیده و به عصر مدرسۀ هژمونیک رسیده که تا
ســال  1377را در برمیگیرد و در نهایت به عصر کاغذی و سال  1398رسیده است.

 .3مؤمنی شــریف ،محسن .روزها و یادها :اشــغال .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
56 .1398ص .وزیری .شابک9789644327797 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :تاریخ معاصر ایران ،جنگ جهانی دوم
معرفی کتاب :کتاب حاضر داســتان مانندی مســتند و واقعی اســت از جریان ســقوط رضا شــاه و به
حکومت رســیدن پســرش ،محمدرضا پهلــوی .در فصل آخر نیز به موضوع شــروع جنــگ جهانی دوم
پرداخته و از تصرف ایران به دست متفقین در شهریور  20سخن گفته است .پس از آنکه ایران اشغال
شــد ،آن را غارت کردند و مخارج ارتش اشــغالی را نیز مردم ایران متحمل شــدند .این کتاب خالصهای
است از جریان آن دوره.
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تاريخ علم
 .4مورلوت ،فردریک .افالطونهای جوان :روشــنگریهای آلبرت اینشــتین .فرزانه باقری ،پونه تویر
سیاری .تهران :هوپا72 .1399 .ص .رقعی .شابک9786222043124 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستان ،دانشمندان ،فیزیک
اینشــتین» جوان همرا ِه خواهرش «مایا» ،مراســم جشــن را چراغانی میکنند.
معرفی کتاب« :آلبرت
ِ
«نیلسبور» ،پرتابکننده کوتولهها به آنها کمک میکند .اما نتیجه کارشــان فاجعهبار است و صاحب

مهمانخانه از دستشــان عصبانی میشــود .به اینترتیب یک تعقیبوگریز طوالنی آغاز میشود و آنها
سوار چرخوفلک میشوند .آلبرت هنگام فرار به قوانین جهان هستی فکر میکند .آیا میتوانیم سریعتر
از نور حرکت کنیم؟ آیا ِجرم و انرژی دو جنبه از یک واقعیت مشابه هستند؟ سفر در زمان ممکن است؟
شــانس یعنــی چه؟ و پرســشهای علمی و هیجانانگیز دیگــر درباره نســبیت و کوانتومها که در این

داستان به آنها پاسخ داده میشود.

 .5راهی ،مریم .به امین بگو دوســتش دارم .تهران :کتاب نیســتان324 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786222087517
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستان ،تاریخ اسالم ،پیامبران
معرفی کتاب :داســتان «به امین بگو دوســتش دارم» در سبک مســتند روایی – تاریخی ،نوشته شده
اســت و داســتانی را درباره تاریخ صدر اســام و چهار شــخصیت بزرگ آن «عبدالمطلب»« ،ابوطالب»،
«حمزه» و «جعفر» (ع) روایت میکند .داستان از دیدن خوابی عجیب توسط عبدالمطلب آغاز میشود.
خوابی که در آن «هاجر» ،همســر حضرت ابراهیم (ع) از وی میخواهد تا فرزندش اسماعیل را سیراب
کند و او را بهســمت حفر دوباره چاه زمزم که ســالها پیش از آن توســط یکی از قبایل پر شــده بود،
ناب زیست و زندگی نبوی را
هدایت میکند و این ســرآغاز روایتی اســت که راوی در آن شــمهای از زالل ِ

روایت میکند.

 .6نقوی ،فاطمه .به رنگ صبر :خاطرات خانم فاطمه صدر .تهران :مؤسســه فرهنگی تحقیقاتی امام
موسی صدر560 .1399 .ص .رقعی .شابک9786005676785 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :تاریخ شفاهی ،سرگذشتنامه ،مجتهدان

روایت «فاطمه صدر» ،فرزند «آیتهللا ســیدصدرالدین صدر» و خواهر
معرفــی کتــاب« :به رنــگ صبر»،
ِ
«امام موســی صدر» و همســر شــهید «آیــتهللا ســیدمحمدباقر صدر» اســت .این کتاب در ســبک
روایت ایشــان از خوشیهای خانه پدری و دلخوشیهای نجف در کنار همسر و فرزندان
گفتوگومحور
ِ
شــهر روشن؛ از ریشه دواندن در خاک همسر و دل سپردن به رنجهایش است.
و محنتهای این
ِ
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 .7زرنشــان ،مریم .قرار با ســتاره :پروین اعتصامی .تهران :نشــر گویا144 .1399 .ص .وزیری .شابک:
9786227094893
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات فارسی ،شاعران ،زندگینامهها

معرفی کتاب :رخشــنده اعتصامی ( 25اسفندماه سال  15 - 1285فروردینماه سال  ،)1320معروف به
«پروین اعتصامی» ،شــاعر ایرانی اســت که بهعنوان «پرآوازهترین شاعر زن ایران» از او یاد شدهاست.
ســبک شعری پروین تحتتأثیر تفکر «جریان تلفیقی» قرار داشت .جریان تلفیقی ،ترکیب سبک سنتی
و اندیشــههای تازه اســت .پروین پیــش از چاپ دومین نوبت دیوان اشــعارش بر اثــر بیماری حصبه
در 35ســالگی در تهران درگذشــت .در جلد هفدهــماز مجموعه «قرار با ســتاره» ،زندگی و آثار پروین
اعتصامی ،بررسی شده است.

 .8فراهانــی ،فاضلــه .قرار با ســتاره :صمد بهرنگی .تهران :نشــر گویا92 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
9786227291049
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات فارسی ،نویسندگان ،زندگینامهها
معرفی کتاب :صمد بهرنگی ( 2تیرماه ســال  ،1318تبریز  9 -شهریورماه سال  ،1347ارسباران) آموزگار،
منتقــد اجتماعی ،داســتاننویس ،مترجم و پژوهشــگر فولکلــور آذربایجانی بود .کتاب «ماهی ســیاه
کوچولو» از مهمترین آثار بهرنگی است .در جلد نوزدهم از مجموعه «قرار با ستاره» زندگی و آثار «صمد
بهرنگی» ،بررسی شده است.

داستان
 .9کاشــانی اســدی ،رضا .پشــت درهای بهشــت .قم :کتاب جمکران188 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9789649736624
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای مذهبی ،امامان
معرفی کتاب :داســتان اینکتاب ،درباره جوانی بهنام «موقع» اســت که برای یاری امام حسین (ع)،
مقابل پدر خود میایســتد .موقع ،شــاگرد ویژه «حبیببنمظاهر» اســت .هنگامیکه حبیب به قصد
پیوســتن به امام حسین (ع) از کوفه خارج میشود ،موقع با واقعیتی روبهرو می شود که ....نویسنده
فضای خدعه و خفقان زمان شــهادت امام حسین (ع) را به تصویر کشیده است.
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 .10والن ،گلوریا .دختر آفریقا .سیده فاطمه وزیری فرد .تهران :پرتقال176 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786004629591
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :آفریقا تنها خانهای اســت که «ریچل» در تمام عمرش میشــناخت .وقتی پدر و مادرش
به علت آنفوالنزا میمیرند ،او در مقابل همســایههای بدجنسشــان به طعمهای بیپناه و آســیبپذیر
تبدیل میشــود .ریچل بین دروغ و حرص محاصره شــده و گرفتار نقشــهای مجرمانه میشود .او را به
انگلستان میفرستند و در آنجا مجبور میشود با فریب و دروغ زندگی کند .ریچل باید مثل شیر صبور
و قوی باشد و منتظر فرصتی بماند که بتواند خودش سرنوشتش را به دست بگیرد و دوباره راهی برای
برگشتن به خانه پیدا کند.

 .11اســترینج ،لوسی .راز جنگل هزاردســتان .ندا منعم .تهران :هوپا338 .1398 .ص .رقعی .شابک:
9786222041373
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،نوجوانان ،داستانهای بلند
معرفــی کتــاب« :هنریتــا» و خواهــرش ،همراه پدرومادرشــان به خانه جدیدی اسبابکشــی کردهاند،
خانهای به نام خانه امید ....پدر برای کار به خارج از کشور رفته و مادر بیمار شده است .پرستار بچهها
آنقدر ســرش شــلوغ است که فرصت ندارد به هنریتا و چیزهایی که در تاریکی میبیند ،رسیدگی کند.
هنریتا خیلی تنهاســت و به جز داســتانها همدمی ندارد .او متوجه میشود که خانهشان پر از رازهای
عجیب است .در شبی تاریک ،رّدِ دودِ آتشی که از آن سوی باغچه سوسو میزند ،میگیرد و وارد جنگل
هزاردستان میشود و. ...

 .12بایرامی ،محمدرضا .زائران کوهستان مهآلود .تهران :کتاب نیستان176 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786222087807
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،ادبیات نوجوانان ،سفر
معرفی کتاب :این کتاب ،داســتان ســفر مردمانی معتقد و خداجو را روایت میکند که در حین ســفر
معنویشــان ،رویدادهایی هیجانانگیز و پندآموز رخ میدهد که هرکدام درسی سخت و مهم از زندگی

را به آنان میآموزد .این افراد که از گوشهگوشۀ کشور گرد هم آمدند تا نفس خویش را پالوده کنند ،در
این ســفر ،رفاقت ،صمیمیت و ازخودگذشتگی و خشوع را میآموزند.
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 .13پــری ،روزان .ســتاره گــرگ .زهــرا توفیقــی .تهــران :پرتقــال180 .1399 .ص .رقعــی .شــابک:
9786004629614
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای حیوانات ،نوجوانان
معرفــی کتــاب« :تیزپــا» تولهگرگ خوشــبختی اســت کــه بــا پدرومــادرش و برادرهاوخواهرهایش در
قلمروشــان زندگی میکنند .او هرروز قد میکشــد و قویتر میشــود و آرزویی نــدارد جز اینکه یک روز
بتواند مثل پدرش ،گله خودش را داشته باشد و آنها را سیر کند؛ اما با حمله گرگهای سفید ،خانواده
از هم میپاشــد و تولهها گم میشــوند .تیزپا از خانواده جدا و آواره شــده اســت .دیگر نه گوزنی برای
خوردن هســت و نه آبی برای نوشــیدن .او مار شکار میکند ،علف میخورد و به سفرش ادامه میدهد
تا سرانجام. ...

 .14ناصــری ،مســلم .ســورنا :ســورنا و تابــوت ققنوس .تهــران :افق250 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9786003533844
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :اکنون «ســورنا» که ســالها پیش به دلیل وقوع اتفاقی شوم ،از قصر بیرون رانده شده

بود ،در قصر حضور دارد .درحالیکه مدتهاســت پدرش برای یافتن برادر خود راهی شده و خبری از او
نیست .اهالی قصر در تالشاند تا هرچه سریعتر نشانی از علیاحضرت بیابند؛ ولی سورنا تقریباً مطمئن
است میان قفس آهنی که در گوشه حیاط قصر خودنمایی میکند ارتباطی معنادار با پدرش وجود دارد.
در همین گیرودار ســروکله پیرمردی منحوس پیدا میشود و. ...

 .15ناصــری ،مســلم .ســورنا :ســورنا و جلیقــه آتــش .تهــران :افــق240 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9786003533837
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :داســتان درباره شــاهزادهای ایرانی به نام «ســورنا» اســت .کتاب اثری اســت فانتزی ـ
پدر شاهزاده ،او را از خود رانده
اســاطیری که بسیاری از قهرمانان افســانهای ایرانی در آن حضور دارندِ .
و ایناتفاق باعث میشود شاهزاده سرنوشت عجیبی داشته باشد .او از رفاه و آسایش زده شده و. ...
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 .16پورولــی کلشــتری ،مجیــد .کتــاب مخفــی .قم :کتــاب جمکــران108 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9789649736549
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای مذهبی ،پیامبران
معرفی کتاب« :ماهان» مردی ایرانی اســت که برای شــفای چشــمهای فرزندش ،شــهر به شهر دنبال
طبیب اســت .به او خبر میرســد که در مدینه پیامبری از جانب خدا نازل شده است که معجزه میکند.
او به مدینه میرود و درنهایت ،فرزندش شــفا پیدا میکند .ماهان که در طول سفرش در جریان واقعه

غدیر ُخم قرار گرفته اســت ،شــروع به نوشــتن تاریخ ســفر خود و همچنین آخرین حج رســول خدا و
ماجرای غدیر خم میکند .ســپس راهی ایران میشود تا ایرانیان را از واقعه غدیر آگاه سازد؛ اما. ...

 .17کلــی ،اریــن انترادا .الالنی ،دختر دریاهــای دور .نیلوفر امنزاده .تهــران :پرتقال300 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786004629409 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
دختر ماجراجو و کنجکاو ،در جزیره زیبایی زندگی میکند که حاال
«الالنی» دوازدهســاله،
معرفی کتاب:
ِ
ِ

دچار خشکســالی شــده است .الالنی ،تمام تالشــش را میکند تا از جزیره و همچنین مادرش مراقبت
ً
قبال برای درمان بیماران اســتفاده میشــد،
کند تا او نیز به سرنوشــت پدرش دچار نشــود .گیاهانی که
نایاب شــدهاند .الالنی میداند که پشــت کوهها و دریای اطراف جزیره ،رازی وجود دارد .او میداند که

خوشــبختی در آنســوی این کوهها انتظارش را میکشــد؛ اما هرکه به ســمت این کوهها رفته ،دیگر
بازنگشته است .الالنی. ...

ديني
 .18رهبــر ،علی .از ســکوی شــعبان :شــرح عاشــقانه مناجات شــعبانیه .قم :کتــاب جمکران.1399 .
136ص .رقعی .شابک9789649736457 :
مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :دعا ،نیایش ،مناجات
معرفی کتاب :کتاب حاضر شــامل شرح مناجاتهایی اســت از مناجات معروف «شعبانیه» .نویسندۀ
این اثر ،بخشهایی از مناجات شعبانیه را ترجمهکرده و در پی آن مناجاتها ،دعاهای خودش را آورده
است.
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 .19قدردان قراملکی ،محمدحسن .اصطیاد معارف عقلی از نصوص دینی :خدا در حکمت و شریعت.
تهران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی500 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9789642982035
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :فلسفه ،توحید ،خداشناسی
معرفی کتاب :کتاب حاضر با رویکرد جامعنگرانه ،خداشناسی را از منظر فلسفی ،عقلی و نصوص دینی
(قرآن و روایات) تطبیق و تبیین کرده و با توجه به این بحث وارد خداشناســی شــده اســت .این کتاب
عــاوه بــر اصطیاد مباحث براهین خداشناســی و موضــوع توحید از نصوص دینی ،معــارف قرآنی را با
دســتاوردهای فلسفی تطبیق و مقایسه کرده است تا بالندگی معارف اسالمی را نشان دهد.

 .20محمدقاسمی ،حمید .اصول و روشهای تربیتی در داستانهای قرآن .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی576 .1399 .ص .وزیری .شابک9789644308352 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :اخالق اسالمی ،تربیت ،داستانهای قرآنی
معرفی کتاب :دقت و تأمل در داســتانهای قرآن گویای این حقیقت اســت که خداوند متعال در قالب
این حکایتها از هیچ نکتهای برای تربیت و پاالیش روحی انســان فروگذاری نکرده است .در این کتاب
با نگاهی نو به داستانهای قرآن ،اصول و روشهای تربیتی مطرح در هر یک از داستانها با محوریت
خدامحوری ،معادباوری ،تفکر ،کرامت و شــرافت انســانی ،اعتدالگرایی ،تأمیــن صحیح نیازها ،تکریم
شخصیت ،عبرتآموزی و ...معرفی میشود.

 .21خدامیــان آرانــی ،مهــدی .بانــوی چشــمه :زندگــی حضــرت خدیجهعلیهاالســام همســر پیامبــر
اســامصلیهللاعلیهوآله .قم :بهار دلها144 .1398 .ص .رقعی .شابک9786008449409 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تاریخ ،سرگذشتنامه ،زنان در اسالم
معرفی کتاب :کتاب « بانوی چشــمه» درباره حضرت خدیجه (س) اســت که نویسنده در آن زندگی این
بانوی بزرگوار را از والدت تا وفات ،تبیین کرده اســت .داســتانهای این کتــاب عالوه بر زندگی حضرت
خدیجــه (س) ،اوضــاع دوران جاهلیــت را بررســی میکند .در انتهــای کتاب منابع و ســندها نیز ارائه
میشود.
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 .22حجتــی ،ســیدمحمدباقر .پژوهشــی در تاریخ قرآن کریم .تهران :دفتر نشــر فرهنگ اســامی.
608 .1399ص .وزیری .شابک9789644308710 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تاریخ ،علوم قرآنی ،قرآن
معرفــی کتــاب :در این کتــاب بحثهای متنوعی از تاریخ قرآن شــامل نزول قــرآن کریم ،عنوانها و
اســامی قرآن از نگاه مفســران و دانشــمندان علوم قرآنی ،تعداد حروف و کلمــات قرآن ،جمعآوری و
تدوین قرآن ،قرائت قرآن ،اصالح شــیوه نگارش قرآن کریم و ...با توجه به آرای شــیعه و اهل ســنت
بررســی میشود و به سخیف بودن و نادرستی برخی از آرای خاورشناسان اشاره میگردد.

 .23معتمدراد ،محمدحســین .پیامبری که ســلمان شــناخت .تهران :طالیی112 .1399 .ص .وزیری.
شابک9786226009034 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تاریخ اسالم ،تاریخ ایران ،مفاخر ایران
معرفــی کتــاب :عالقهمنــدان بــه تاریخ ،بهخصوص تاریخ اســام ،اگر ماجرای جنگ احــزاب را از نظر
گذرانده باشــند ،بیتردید از نقش ســلمان در حفر خندق آگاهاند .محتوای این کتاب ،عالوه بر نقش
ســلمان در جنگ احزاب ،به دوران کودکی و نوجوانی او ،ســفر دشوار او برای یافتن حقیقت و رسیدن
به پیامبر اســام و یافتن نام بامسمای سلمان ،و نیز به خدمات او پس از پیامبر و در زمانۀ زمامداری
خلفای راشدین ،پرداخته است.

 .24بهجتپــور،عبدالکریــم .تفســیر تنزیلــی (بــه ترتیــب نــزول) مبانــی ،اصــول ،قواعــد و فوایــد.
تهران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی444 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786001082108
مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :تفسیرها ،تشیع
معرفی کتاب :تفســیر از شریفترین دانشهای اسالمی اســت و یکی از سبکهای تفسیری ،رعایت
ترتیب نزول ســورهها همگام با فرودآمدن آنها بر پیامبر اکرم (ص) اســت .کتاب حاضر در پنج فصل
«کلیات ،مبانی ،اصول ،قواعد و ســودمندی ســبک تفســیر به ترتیب نزول» به این موضوع پرداخته
است.
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 .25شاهســنائی ،محمدرضــا .حجــاب در صدر اســام :بررســی و نقــد نظرات امیرحســین ترکاشــوند.
مشــهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی208 .1398 .ص .رقعی .شابک9786007044469 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :جنبههای مذهبی ،حجاب
معرفی کتاب :نویســندۀ این کتاب با اســتناد به منابع معتبر ،مبنای اصلی ادعای غلبۀ فرهنگ برهنگی
و عــدم قباحــت آن در عصر جاهلیت و صدر اســام را بررســی و نقد کرده اســت .مباحث کتاب چنین
عنوانبنــدی شــده اند :پوشــش در عصر جاهلــی و عصر نزول قرآن؛ بررســی آیات حجــاب؛ عدم قبح
فرهنگی در پیش از اسالم ،نبود تالزم بین حجاب و عفاف در حجاب حداقلی؛ بررسی اشکاالت مبنایی،
روشــی و ترجمهای در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر.

 .26شــاهنگی ،محمدحسن .حقیقت و مصلحت .تهران :کانون اندیشه جوان172 .1398 .ص .رقعی.
شابک9786001593260 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :رفتار ،سیاست ،مذهبی
معرفــی کتــاب :مصلحت یکی از مبناییترین قواعد فقهی اســت که بــا مفهوم حکم حکومتی گرهخورد
اســت .کتاب حاضر در این زمینه به این موضوعات پرداختهاست :بررسی احکام مصلحتآمیز در سیرة
نبوی و امامان معصوم ،شــبهههایی از قبیل مرجع تشــخیص مصلحت جمعی ،نقش افکار عمومی در
شــکلگیری مصالح ،تفاوت مصلحتگرایی اسالمی با پراگماتیســم و نقش عرف در تشخیص مصالح.
کیســتی مصلحتسنج ،چگونگی تشــخیص مصلحت و مصلحت تا کجا نیز از پرسشهای پاسخگرفتۀ
ِ
کتاب هستند.

 .27جمعی از نویســندگان .دانشنامه صحیفه ســجادیه .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان.
556 .1399ص .وزیری .شابک9789640818879 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم

کلمات کلیدی :دعا ،کتابهای مذهبی
معرفــی کتــاب :کتاب حاضر شــامل  350مقاله بــا موضوعات متعدد همچون شــخصیتهای تاریخی
مرتبط با صحیفۀ ســجادیه ،اســناد و راویان ،مستدرکات ،مترجمان و شــارحان و موضوعات معرفتی و
تربیتی برگرفته از نیایشهای امام سجاد است .در واقع هر مقاله شرح و تعیین مفاهیم و مضمونهای

موجود در صحیفه اســت؛ مفاهیمی مثل :آبرو؛ بخشش؛ خشوع و خضوع؛ زکات؛ مردم؛ نفاق.
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 .28مالمحمــدی ،مجیــد .روزگار عمــار .قــم :کتــاب جمکــران148 .1399 .ص .رقعــی .شــابک:
9789649736310
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامه
معرفــی کتــاب :این کتاب با هدف معرفی الگوهای عملی یاران ائمه اطهار (ع) برای نوجوانان و جوانان
به چاپ رســیده و در آن به معرفی یاران و اصحاب ائمه به عنوان الگوهای ملموس دینی پرداخته شده
اســت .عمار یاســر ،صحابه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بوده که در زمان زندگیاش در دوران
پیامبر (ص) بهعنوان یکی از شاخصهای شناخت حق از باطل معرفی شد .کتاب «روزگار عمار» ،عالوه
بر روایت اتفاقات و حوادث زندگی عمار ،شخصیتهای سیاه و سفید معاصر او را هم بازگو کرده است.

 .29محمدقاسمی ،حمید .عالم ،محضر خدا :نظارت الهی در قرآن .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
440 .1399ص .رقعی .شابک9789644308093 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :اسالم ،خدا شناسی ،قرآن
معرفی کتاب :درک حضور خدا سرچشمه همه سعادتها و نیکبختیها و غفلت از این حقیقت عامل
تمام انحرافها و نگونبختیهاســت .در این کتاب ،سعی بر آن است تا با نگاهی دقیق به آیات قرآنی،
موضــوع احاطه و حضور خدا در جهان هســتی و آثــار تربیتی توجه به حضور خدا و راههای درک حضور
الهی و نیز ادب حضور در ســیره انبیا و اولیای الهی ،بررسی شود.

 .30خدامیان آرانی ،مهدی .هفت شــهر عشــق :نگاهی نو به حماســه عاشــورا .قم :بهار دلها.1398 .
354ص .رقعی .شابک9786008449270 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تاریخ اسالم ،امامان ،قیام عاشورا
معرفی کتاب :در این کتاب همراه با کاروان امام حســین (ع) ،از مدینه بهســوی مکه حرکت میکنید و
پس از آن ،با حوادث مسیر مکه تا کربال و حماسه عاشورا ،آشنا میشوید و قهرمانی حضرت زینب (س)
را در سفر کوفه و شام ،مطالعه میکنید.
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روانشناسي
 .31امینــی ،بهمن .آزمونهای پرکاربرد مشــاوره در مدرســه .اصفهان :نوشــته80 .1399 .ص .رقعی.
شابک9786003860230 :
مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :آزمونها ،بهداشت روانی ،روانشناسی شخصیت
معرفی کتاب :تســتهای روانشناســی ابزارهایی هســتند که مشاوران و روانشناســان در کنار سایر
روشهای ارزیابی ،برای تشــخیص مشــکالت روانشــناختی و کشــف توانمندیهای مراجعان از آنها
استفاده میکنند .در مدرسه مشاوران با دانشآموزانی روبهرو هستند که نسبت به سایر همکالسیهای
خود پیشرفت کمتری دارند و خواهان این هستند که بدانند چه توانمندی و استعداد خاصی دارند .این
کتاب تســتهای موردنیاز برای سنجش این موارد را در بردارد.

 .32زیوری ،نجمه /تیمورزاده ،ســوده .اختــال اضطراب اجتماعی کــودکان .فیض آباد :جالیز.1398 .
148ص .وزیری .شابک9786227263084 :
مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :اختاللهای اضطرابی ،اضطراب
معرفــی کتــاب :عصر حاضر را عصر اضطراب مینامند و اضطراب اجتماعی یکی از انواع شــایع اضطراب
کودکان است .کتاب حاضر میکوشد این اختالل را تعریف کند ،عوامل ایجاد اختالل اضطراب اجتماعی
را شــرح دهد ،مدلهای تبیینی آن را در کودکان و نوجوانان بیان کند و در نهایت راهکارهای درمانی آن
را ارائه دهد.

 .33ای ،لیــزا .چگونــه بــر ســکوت انتخابی غلبه کــردم (براســاس زندگی واقعی) .ماندانا پورســعید.
تهران :بعثت48 .1399 .ص .رقعی .شابک9786004370738 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،اختاللهای اضطرابی ،داستان
معرفی کتاب :ســکوت انتخابی یک اختالل اضطرابی اســت .فردی که این اختالل را دارد بهطور عادی
قادر به تکلم اســت ،اما در برخی از موقعیتها یا با برخی از افراد صحبت نمیکند .نویســنده این کتاب
از اوایل کودکی و نوجوانی تا اوایل زندگی بزرگســالی تأثیرات ناتوانکننده «ســکوت انتخابی» را تجربه
کرده اســت و در این کتاب با به اشــتراک گذاشــتن تجربه خود ،چگونگی مدیریت بهتر این مســئله را
توضیح میدهد.
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 .34نورباال ،احمدعلی .حمایتهای روانی اجتماعی در بالیا .تهران :تیمورزاده156 .1399 .ص .وزیری.
شابک9786002388612 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،بهداشت روانی ،حوادث طبیعی
معرفی کتاب :ایران یکی از کشــورهای حادثهخیز مهم و بزرگ دنیاست و به همین دلیل ساالنه تلفات
زیاد جانی و خسارتهای سنگین مالی بر آن تحمیل میشود .از  40نوع فاجعه یا بالهای شناختهشده
در ســطح جهان احتمال وقوع  31نوع از آنها در ایران وجود دارد که ســانحه زلزله ،سیل و خشکسالی
بیشــتر از ســایر انواع سوانح خســارتزا هســتند .این حوادث عوارض روانشــناختی درازمدتی را برای
حادثهدیدگان در پی دارد؛ از اینرو در این کتاب در نگاهی روانشناختی همه عوارض روانی و اجتماعی
حوادث و بالیای طبیعی ،مورد بررسی قرار میگیرد.

 .35کالرک ،دیویــد.ا .درمــان شــناختی -رفتــاری اختــال وسواســی -جبری و انواع فرعی آن .ســعید
قرهآغاجی .تبریز :هنر اول484 .1399 .ص .وزیری .شابک9786007460931 :
مخاطب :مشاور

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،شناختدرمانی ،وسواس
معرفــی کتــاب :اختــال «وسواســی – جبری» یکــی از پیچیدهتریــن و ناتوانکنندهتریــن اختاللهای
روانشــناختی اســت .این اختالل میتواند زندگیها را تباه و خانوادهها را متالشی کند و افراد باهوش،
وظیفهشــناس و کاردان را قربانی افکار مزاحم و اعمال جبری غیرمنطقی نماید .افکار وسواسی و اعمال
جبــری میتواننــد بهعنــوان پدیدههایی بهنجار یــا نابهنجار رخ دهنــد .با این اوصاف چــه زمانی افکار
وسواسی یا اعمال جبری ناسازگار محسوب میشوند؟ چگونه میتوانیم افراد مبتال به اختالل وسواسی
 -جبری را بهطور مؤثر درمان کنیم؟ پاسخ به این سؤاالت ،محور مباحث کتاب حاضر را تشکیل میدهد.

 .36موسوی ،سیداســماعیل /رحمتی ،فهیمه .قصه زندگیات را دوباره بنویس( :سناریوهای زندگی
در تحلیل رفتار متقابل) .اصفهان :نوشــته216 .1399 .ص .رقعی .شابک9786003861879 :

مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :مهارتهای رفتاری ،روانشناسی ،روانشناسی شخصیت
معرفی کتاب :کتاب حاضر در صدد است بر اساس نظریۀ «تحلیل رفتار متقابل» به مخاطب کمک کند
ً
احتماال از آنها رنج میبرد،
بتواند به نقشــۀ راه زندگی ،یعنی ســناریوهای انتخابی خود در زندگی ،که
آگاهــی یابد و آنهــا را تغییر دهد.در واقع به افراد کمک میکند بتوانند به قســمتهایی از ناخوداگاه
خود دســت یابند ،تصمیمهای ناخوشایند تکراری زندگی را بشناسند و با تغییر این تصمیمها ،داستان
زندگی خود را بازنویسی کنند.
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 .37کریمی ،عبدالعظیم .کودکی بازیافته« :چگونه بزرگ نشــویم!» .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان388 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640821756 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمات کلیدی :بزرگساالن ،کودک درون
معرفی کتاب« :کودکی بازیافته» ،بســتن «کتاب بیرون» و گشــودن «کتاب درون» اســت؛ فروبســتن
نقشهای «بیگانهســاز» و بر کشــیدن نقشهای «یگانهساز» اســت .کودکی بازیافته ،بازیافتن «حس
گمشــده» ،خالی کردن ذهن پرشــده ،شستن چشــمهای کدرشــده و ویران کردن افکار شرطیشده و
انگیزههای تحریفشــده اســت .در این کتاب ،با نگاهی کودکانه ،تالش شــده است تا کودکی آدمهای
بزرگســال ،از نو فراخوانده شــود .این کتاب در دو بخش «بازگشــت به کودکی» و «کودکی بازیافته» در
آیینه آثار ،نگاشته شده است.

 .38افــروز ،غالمعلی .مبانی روانشــناختی افســردگی :روشهای اثربخش مقابله بــا خوددرمانگری

نظارتی .تهران :دفتر نشــر فرهنگ اسالمی72 .1399 .ص .رقعی .شابک9789644307782 :
مخاطب :والدین /معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،افسردگی ،اختالل روانی ،درمان
معرفی کتاب :در این کتاب با تبیین علل اصلی افســردگی و نشــانههای مهم آن مؤثرترین روشهای
درمان افســردگی ،بررســی میشــود .در بخش پایانی کتاب ،ســادهترین و مؤثرترین روشهای غلبه بر
افســردگی با هدف «خوددرمانگری نظارتی» برای افرادی که احساس میکنند بهگونهای دچار افسردگی
شــدهاند یا کسانی که میخواهند از ابتال به افسردگی پیشگیری کنند ،ارائه میشود.

 .39جعفرینطنزی ،فاطمه .میکروطالیی :روانشناسی کنکور .تهران :بینالمللی گاج160 .1399 .ص.
رحلی .شابک9786220304807 :
مخاطب :دانشآموز

پایــه تحصیلی :یازدهم علوم انسانی

کلمــات کلیدی :کنکور ،تست ،روانشناسی
معرفــی کتــاب :در این کتاب ،تالش نویســنده بر اینبــوده که با ارائه درســنامههایی موجز و مملو از
نکات آموزشی به همراه تستهای متنوع و مفهومی ،میزان موفقیت داوطلبان در آزمونهای گوناگون
افزایــش یابــد .همچنین ،مؤلف تالش کرده که با توجه به مفاهیم درســی هر بخش ،بهترین شــیوه
آموزشــی آن مبحث ،ارائه گردد .شــایانذکر اســت ،مطالب ایــن کتاب درحدامــکان بهصورت چکیده
در قالــب جــداول و نمودارها ،آموزش داده شــده و مناســب برای دانشآموزان و داوطلبانی اســت که
میخواهند در کمترین زمان به بهترین نتیجه ممکن دســت یابند.
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رياضي
 .40حاجــیزاده ،رســول /صادقی ،محمدجمال .آموزش و کتاب کار آمار و احتمــال پایه یازدهم (ویژه

مهندسهــا) .تهران :خوشخوان174 .1398 .ص .رحلی .شابک9786008792314 :
مخاطب :دانشآموز

پایــه تحصیلی :یازدهم ریاضی -فیزیک

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،تمرینها ،ریاضیات
معرفی کتاب :این کتاب بر پایه مطالب درســی کتاب «آمار و احتمال» دانشآموزان پایه یازدهم ،تهیه
شــده اســت .در این کتاب ضمــن توضیح تئوریک هــر درس ،مثالها و معماهــای گوناگونی از منطق
ریاضی ،ارائهشــده تا کاربرد منطق را دانشآموزان لمس کنند .همچنین ،مســائل نمونه با راهحلهای
تشــریحی در هر فصل ،ارائه شده اســت .ارائه مطالب خارج از کتاب نیز بهمنظور تعمیق مطالب مورد
بحث از دیگر ویژگیهای کتاب است.

 .41وحیــدی اصــل ،محمدقاســم .تاریــخ احتمــال .تهران :مبتکــران416 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
9789644863974
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمات کلیدی :ریاضیات ،تاریخ علم
معرفی کتاب :نظریۀ احتمال شــاخهای از ریاضیات اســت .این کتاب مختصری از ســیر تحول مفهوم

احتمال و چیســتی بســترهای رشــد و نمو آن ،و دستاوردهای ارزشمند دانشــوران را در طول دورههای
تاریخــی در انــواع زمینههــای حضور آن به تصویر میکشــد .کتاب ســه فصل کلــی دارد :خالصهای از
ریاضیات؛ قرن هفدهم و دوران شــکوفایی احتمال در اروپا؛ رویآوردن ریاضیدانان روسی به احتمال،
تأســیس مکتب روســی احتمال ،وضعیت نظریۀ احتمــال در اروپا و در ایــن اوان ،و آغاز و پایان اصل
موضوعی سازی.

 .42مختــاری ،کریم .جبــر مقدماتــی (از مقدمات تــا المپیــاد) .تهران :خوشــخوان336 .1398 .ص.
وزیری .شابک9786008792260 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،المپیاد
معرفــی کتــاب :این کتاب با هدف پوشــش همه مباحــث جبر در المپیاد ریاضی تا ســطح مرحله اول
و تا حدودی مرحله دوم ،تهیه شــده اســت .مباحث این کتاب شــامل «آشــنایی با عبارتهای جبری
چندجملهای»« ،آموزش مفاهیم تابع و معادالت»« ،بررســی نامســاویهای جبری»« ،درســنامه کامل
و مفهومی»« ،جمعبندی ســؤاالت المپیاد ســالهای گذشــته» ،و «آزمونهای طبقهبندیشدة المپیاد

ریاضی مناسب برای آمادهسازی المپیاد ریاضی» است.
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 .43نصیری ،محمود .مبانی هندســه :بررســی دقیق هندسه به روش نوین ،همراه با افقهای جدید
در هندســه .تهران :مبتکران594 .1399 .ص .رحلی .شابک9789643957575 :

مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :هندسه
معرفی کتاب :کتاب مرجع حاضر دورهای کامل اســت از مبانی و مفهومهای هندســه؛ روشی جدید در
ســاختن هندســه از مفهومهای ابتدایی تا پیشــرفته؛ تعریفها و اثباتهای دقیق قضیههای هندسه
اقلیدسی؛ مثالها و فعالیتها با تکیه بر مسئلههای مهم و مشهور؛ مبحثهای جدید و نو در هندسه؛
بررسی جامعی از تبدیلهای هندسی و کاربرد آنها.

 .44جعفــری ،محمــد .معــادالت تابعــی .تهــران :خوشــخوان312 .1399 .ص .وزیــری .شــابک:
9786008792086
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،ریاضیات ،المپیاد
معرفــی کتــاب :معادالت تابعی ،معادالتی هســتند که مجهول آنها بهجــای متغیرهای معمولی ،تابع

اســت .در این کتاب ،ابتدا مفاهیمی از تابع که در حل معادالت تابعی با آنها روبهرو میشوید ،مطرح
میگردد .ســپس ،ضمــن ارائه مثالهای درســنامهای دارای تمرینهایی برای یادگیری توابع (ســاده)،
روشهای کالســیکتر حل معادالت تابعی (متوســط) و روشهای غیرکالسیک در حل معادالت تابعی
(پیشرفته) ،ارائه میشود.

زبان و ادبيات فارسي
 .45ســبکدل ،محمدتقی .پاسداشــت ایران در اشعار استاد شــهریار .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان
رشد280 .1399 .ص .وزیری .شابک9789648310801 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :شاعران ،شعر فارسی ،نقد ادبی
معرفی کتاب :شــهریار بهعنوان شــاعر ملی در شــعرش بازتاب روحیه یک ملت را کامال آشکار میسازد
و در اشــعارش به خوبی از عهده آن برآمده که روح جمعی مردم ایران را نشــان دهد .استاد با آگاهی از
تأثیرات اجتماعی و فرهنگ جامعه ،خود را جدا از مردم نمیداند و با درک این حقیقت که اگر جامعه را
از شــاعر بگیرند او خواهد مُ رد ،میکوشد در پرتو واقعیت و در راستای حرکت تکاملی جامعه ،هماهنگ
با نیازهای مردم و همراه با شادیهایشــان شــادشود و در غصههایشــان بگرید .در این کتاب موضوع
«هویت ملی» در اشعار «شهریار» ،بررسی شده است.
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 .46ولیئی ،قربان .درنگی در ســکوت عرفانی .تهران :کتاب نیســتان208 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786222087876
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :ادبیات فارسی ،عرفان ،سیر و سلوک
معرفــی کتــاب :این کتاب درباره موضوع «ســکوت و خاموشــی در ادبیات و عرفان ایرانی اســامی» و
بــا نگاهــی به برخی از مهمترین آثار ادبی عرفانی ایران نظیر «کشــفالمحجوب»« ،رســاله قشــیریه»،
«مرصادالعباد»« ،مصباحالهدایه»« ،مقاالت شمس»« ،فیهمافیه» و برخی دیگر از متونی از این دست،
نگارش یافته اســت .نویسنده در این کتاب ،انواع خاموشــی در عرفان اسالمی ،تحلیل محتوای چرایی
خاموشــی عرفانی ،خاموشــی در منازل ســلوک عرفانی و فلسفه ســکوت و خاموشی و سخن گفتن در
فلســفه و عرفان ایرانی اسالمی را مورد توجه قرار داده است.

 .47اشرف سمنانی ،بهروز .رؤیای وارونگی :نقد و بررسی سورئالیسم در ادبیات و هنر .تهران :کانون
اندیشه جوان ,بهنشر160 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001593451 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی

معرفــی کتــاب :برای درک مکتب سوررئالیســم ونیز تطبیق اصول آن در آثار ادبی و هنری ،بهتر اســت
سرچشــمههای تاریخی و اجتماعی و حتی سیاسی شــکلگیری این مکتب بررسی شوند و نسبت آن با
مکتبهای دیگر روشــن شــود .کتاب حاضر با رویکردی جریانشناســانه و با تأکید بر ذکر مصداقها و
مثالها ،این موضوع را در دو بخش مجزای غرب و ایران بررســی کرده است.

 .48لزرغالمــی ،حدیــث .سیشــعر :حافــظ .تهــران :شــهر قلــم108 .1399 .ص .رقعــی .شــابک:
9786003207745
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :شاعران ،شعر ،نقد ادبی
معرفی کتاب :در مجموعه «ســی شــعر» با زندگی شاعران برجســته ایران آشنا میشوید و در هر کتاب
زندگینامه ،تحلیل اشعار و نحوه خوانش اشعار ،ارائه میشود .در این کتاب به زندگی «حافظ شیرازی»
و سی غزل برگزیده از او ،پرداخته میشود.
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 .49ســیدآبادی ،علیاصغــر .سیشــعر :خیــام .تهــران :شــهر قلــم56 .1399 .ص .رقعــی .شــابک:
9786003207721
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :شاعران ،شعر ،نقد ادبی
معرفی کتاب :در مجموعه «ســی شــعر» با زندگی شاعران برجســته ایران آشنا میشوید و در هر کتاب
زندگینامه ،تحلیل اشــعار و نحوه خوانش اشــعار ،ارائه میشــود .در این کتاب به زندگی «عمر خیام» و
سی رباعی برگزیده از او ،پرداخته میشود.

 .50ســیدآبادی ،علیاصغر .سیشــعر :فردوســی .تهران :شــهر قلم288 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786003208131
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :شاعران ،شعر ،نقد ادبی
معرفی کتاب :در مجموعه «ســی شــعر» با زندگی شاعران برجســته ایران آشنا میشوید و در هر کتاب
زندگینامه ،تحلیل اشــعار و نحوه خوانش اشــعار ،ارائه میشــود .در این کتاب به زندگی «ابوالقاســم
فردوسی» و سی پاره برگزیده از او ،پرداخته میشود.

 .51دانیالی ،مرضیه .شــاعر هشــت هزار ســاله :ســیری در افکار و اشــعار احمد عزیزی .تهران :کانون
اندیشه جوان ,بهنشر144 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001593420 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمات کلیدی :نقد ادبی ،شاعران
معرفی کتاب :احمد عزیزی نمونهای شاخص از شاعران تأثیرگذار دینی است .شرح زندگی ،فعالیتهای
شــاخص ،واکاوی شطحیات ،بررســی تحلیلی اشــعار دینی و تبیین انعکاس حوادث مهم اجتماعی در
اشعار عزیزی محتوای این کتاب را شکل دادهاند.
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 .52چشمنور ،اسماعیل .کنایههای بلوچی مکرانی (جلد دوم) .تهران :پرنیان اندیش222 .1399 .ص.
وزیری .شابک9786226664448 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :ضربالمثل ،فرهنگ عامه
معرفــی کتــاب :در فرهنــگ زبانی ما ایرانیان ،کنایه و ســخنان کنایهآمیز رونقــی مضاعف دارد .در این
کتاب صنعت ادبی کنایه در ادبیات غنی قوم بلوچ مطالعه شدهاســت .کتاب دو فصل دارد :آرایۀ کنایه
و کاربردهای آن؛ بررســی و توصیف کنایات در بلوچی مکرانی.

 .53ربانی ،جعفر .مثنوی جوان .تهران :قو384 .1399 .ص .رقعی .شــابک9789641560609 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :ادبیات فارسی ،شاعران ،مثنوی
معرفــی کتــاب :این کتاب در دو بخش تدوین شــده اســت .بخش اول که گزیده مثنوی اســت و خود
شــامل چهار قسمت اســت« :قصهها و داستانها»« ،ابیات ناظر به آیه یا آیاتی از قرآن کریم»« ،ابیات
ناظر بر احادیث و روایات نبوی (ص)» ،و «حکمتها» .بخش دوم کتاب نیز به شرح ابیات بخش اول،
بهجز حکمتها ،اختصاص یافته اســت .حکمتها بدون شرح آورده شده است.

زبانهاي خارجي
 .54مکسوم ،میشل .طرح درس آموزش زبان انگلیسی ( .)TEFLفائقه شاهحسینی ،زهرا سلیمیان.
تهران :آوند دانش350 .1399 .ص .وزیری .شابک9786222620127 :
مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :راهنمای آموزشــی ،برنامه ریزی درسی ،زبان انگلیسی
معرفــی کتــاب :ایــن راهنمای معتبر و کامل ،منابعی برای طراحی فعالیتهای خالقانه و ســرگرمکننده
درســی را در اختیارتان میگذارد و گامبهگام شــما را با مدلهای آموزشی مختلف و ایدههای مفید برای
آموزش زبان انگلیســی به تمام ســنین آشــنا میکند .در کتاب «روشها و پیشرفتهای اولیه در حوزه
آموزش زبان انگلیسی»« ،مروری کلی بر روشهای طراحی برنامه درسی»« ،نگاهی به روشهای انتقال
کالســی»« ،مروری بر طراحی برنامه درسی بهصورت روزانه و هفتگی»« ،ترفندهایی برای نوشتن و کپی
کردن برگه تمرین»« ،مزایا و معایب  PPPو اطالعاتی درباره ســایر روشها» و ،...ارائه شده است.
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 .55عســکری ازغندی ،مجید /ذوالفقاری ،مهدی /ســمائینیا ،فهیمه /باقری ،فهیمه .فیلمبوک جامع
زبان انگلیسی خط سفید پایه دهم ( .)FilmBook10سبزوار :خط سفید124 .1399 .ص .رحلی .شابک:
9786008431435
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،زبان انگلیسی
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه «فیلمبوک خط ســفید» شامل کتاب دانشآموز ،نرمافزار آموزشی
جادوواقعیت افزوده
به همراه فایلهای صوتی مربوط به محتوای کتاب دانشآموز و همچنین صفحات
ِ
« »ARاســت .مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرینهای متنوع ،و محیط گرافیکی
بســیار جذاب و انگیزشی است .هر مبحث ،از درسنامه ،تمرین ،پرسشهای چهارگزینهای و پاسخهای
تشــریحی تشکیل شــده که براساس استاندارد آزمون کنکور میباشد و از راحت به دشوارتر ،طبقهبندی
شده است.

 .56عســکری ازغندی ،مجید /ذوالفقاری ،مهدی /محمدیزاده ،کیوان .فیلمبوک جامع زبان انگلیســی
خــط ســفید پایــه دوازدهــم ( .)FilmBook12ســبزوار :خــط ســفید128 .1399 .ص .رحلــی .شــابک:
9786008431480
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،زبان انگلیسی
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه «فیلمبوک خط ســفید» شامل کتاب دانشآموز ،نرمافزار آموزشی
جادوواقعیت افزوده
به همراه فایلهای صوتی مربوط به محتوای کتاب دانشآموز و همچنین صفحات
ِ
« »ARاســت .مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرینهای متنوع ،و محیط گرافیکی
بســیار جذاب و انگیزشی است .هر مبحث ،از درسنامه ،تمرین ،پرسشهای چهارگزینهای و پاسخهای
تشــریحی تشکیل شــده که براساس استاندارد آزمون کنکور میباشد و از راحت به دشوارتر ،طبقهبندی
شده است.

 .57عســکری ازغندی ،مجید /ذوالفقاری ،مهدی /باقری ،فهیمه /مقصود ،نوید .فیلمبوک جامع زبان
انگلیســی خط ســفید پایه یازدهم ( .)FilmBook11ســبزوار :خط سفید120 .1399 .ص .رحلی .شابک:
9786008431442
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :یازدهم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،زبان انگلیسی
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه «فیلمبوک خط ســفید» شامل کتاب دانشآموز ،نرمافزار آموزشی
جادوواقعیت افزوده
به همراه فایلهای صوتی مربوط به محتوای کتاب دانشآموز و همچنین صفحات
ِ
« »ARاســت .مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرینهای متنوع ،و محیط گرافیکی
بســیار جذاب و انگیزشی است .هر مبحث ،از درسنامه ،تمرین ،پرسشهای چهارگزینهای و پاسخهای
تشــریحی تشکیل شــده که براساس استاندارد آزمون کنکور میباشد و از راحت به دشوارتر ،طبقهبندی
شده است.
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زيست شناسي
 .58برمول ،مارتین /برنی ،دیوید /دیکس ،لین /فیو ،راجر .دیدهبان کره زمین :راهنمای جوانان برای

حفاظت جهان ما .امید اقتداری .تهران :شــرکت انتشــارات فنی ایران98 .1398 .ص .رحلی .شــابک:
9786004771887
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :محیط زیست ،زمین

معرفــی کتــاب :در حال حاضر ،کرۀ زمین تنها ســیارۀ شــناخته شــدۀ قابل زندگی اســت .بنابراین باید
در حفظ آن کوشــید .کاهش مصرف منابع و تقســیم عادالنۀ آنها از بهترین اقدامات اســت .در این
راســتا ،نخستین گام ،آگاهشدن از آثاری است که انسانها بر جهان میگذارند .کتاب حاضر دیدی کلی
بــه مخاطب میدهد تا زمین را بهتر بشناســد .افزایش بیش از حد جمعیــت ،بحران جنگل ،خطرهای
آلودگــی ،قربانیان ســیل ،ســوخت کثیف ،بحران آب ،بهرهبرداری از دریا ،شــکار جانــوران ،جانوران در
معــرض خطر انقراض ،قحطی و دامپروری از جمله مباحث کتاب هســتند .کتاب مصور اســت تا درک
مفاهیم راحتتر باشد.

 .59ســاعدی ،ســعید .مفاهیم اولیه فناور ی نانو و کاربردهای آن در زیستشناســی .تهران :شرکت
نشر دیدار پارسیان160 .1398 .ص .وزیری .شابک9786005592634 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :تکنولوژی ،نانو ،زیستشناسی
معرفــی کتــاب :در ایــن کتاب ابتدا با زندگی و حیات در ابعاد کوچک و نانویی آشــنا میشــوید .پس از
آن کاربردهای فناوری نانو در زمینه تشــخیص و درمان بیماریها بیان میشــود .در یک فصل جداگانه
به بررســی کاربردهای این فناوری در زمینه تشخیص و درمان ســرطان پرداخته میشود .در فصلهای
بعدی ،مخاطب با کاربردهای فناوری نانو در زمینه پزشــکی بازســاختی ،مهندسی بافت و علوم اعصاب،
آشنا میگردد .فصل آخر کتاب نیز در زمینه نانو سمشناسی (آشنایی با مواد نانویی سمی و تأثیر آنها
بر سالمت انسان) است.

 .60هیــات مؤلفان .نانو کنکور زیستشناســی ،شبیهســاز کنکور .تهران :نانــو111 .1398 .ص .رحلی.
شابک9786226357272 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دوازدهم علوم تجربی

کلمــات کلیدی :کنکور ،تست ،زیستشناسی
معرفی کتاب :این کتاب ،مرور جامعی بر زیستشناســی نظام آموزشــی است که  30آزمون  50سؤالی
شامل تستهای تألیفی مشابه سؤاالت سالهای اخیر کنکور سراسری (با تأکید بر کنکور  )1398همراه
با پاســخهای تشریحی را تحت پوشش قرار میدهد .در انتهای هر مبحث ،تستهایی طرحشده که با
حل آنها به توانایی باالیی در حل تســتهای قوی کنکور خواهید رسید.
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سواد رسانه اي
 .61فلســفی ،سیدغالمرضا .پنج گفتار درباره اخبار جعلی .تهران :آرین64 .1399 .ص .وزیری .شابک:
9786227175011
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :منابع اطالعاتی ،روزنامهنگاری

معرفی کتاب :دسترســی راحت به خبر و شیوههای رساندن آن به مخاطب در دنیای امروز ،سبب شده
اســت تشــخیص اخبار جعلی از اطالعات درست و اخبار واقعی مشکل باشد .در این کتاب دربارۀ اخبار
جعلی ،از متون نوشتاری و تصویری گرفته تا فیلمها و نقش هوش مصنوعی در تولید دیپ فیک و آثار
زیانبار آنها بر افکار عمومی ،میخوانیم .شــیوههای شناســایی این جعلیات ،چه برای مخاطب عام و
چه خبرنگاران و ســازمانهای رسانهای ،شرح داده شده است .نقش سواد رسانهای ،دیجیتالی و خبری
در مواجهه با اطالعات نادرســت و اخبار جعلی نیز از دیگر موضوعات است.

 .62فلســفی ،ســید غالمرضا /سلیمی ،مریم .ســواد خبری .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان.
124 .1399ص .وزیری .شابک9789640821565 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /کارشناسان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،سواد رسانه ای
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب با هدف آموزش «ســواد خبری» به دانشآموزان دوره دوم متوســطه جهت
توانمندســازی آنها در شــناخت ،انتخاب و ارزیابی خبر در چهار بخش نوشته شده است .ایده کلیدی
تألیف کتاب ،عبارت از هفت پرســش ســواد خبری اســت کــه در درک و تحلیل خبــر از اعتبار علمی و
کاربردی جهانی برخوردارند .برخی مفاهیم اساســی انتخابشــده که برگرفته از ایده کلیدی کتاب است
شــامل سواد ،خبر ،گزارش ،عناصر خبری ،اعتبار خبر و شفافیت خبر میباشد.

شعر
 .63ســپاهی یونسی ،عباسعلی .شعر شــباب :باز هم که دیر آمدی .تهران :نشر گویا64 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786227094480 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،جوانان
معرفی کتاب :این کتاب مجموعه اشــعاری است که شاعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب کرده است.
او نگاهی انســانی به طبیعت و عناصر زندگی دارد و عاطفه در آثارش بســیار محســوس است .شاعر با
مضامین بســیار در دســترس ،مفاهیم عمیق زندگی را به شــعر تبدیل کرده اســت .در شــعر «سوال»
میگوید« :گاهی خجالت میکشم از کوه ،شرمندهام گاهی از رود ،حال زمین این روزها خوش نیست،
از بس به خوردش داده آدم دود ». ...در شــعر «قرار». ...
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 .64مردانــی ،مهــدی .شــعر شــباب :پروانــه پنهــان .تهران :نشــر گویا96 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786227094534
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،جوانان
معرفی کتاب :این مجموعه شعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب و در دو بخش «نیمایی» و «سپیدها»
اشعار شاعر است.
ارائه شده است .خالقیت در تماشا و خالقیت در به کارگیری زبان شعر از ویژگیهای
ِ
در شــعر «پروانه پنهان» ،از بخش اول ،آمده اســت« :کاش جرئت داشــتم یکبار با خودکار ...آه ،این
جمله پیله میبافد درون من .». ...شــعر «ر ّد پــا» از بخش دوم« :اثری از من نبود ،آن روزها که ر ّدپای

تو در برف بزرگ بود ،من پاهای کوچکم را». ...

 .65مرادی ،مهدی .شعر شباب :صدای پنجره میآید .تهران :نشر گویا72 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786227094527
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،جوانان
معرفــی کتــاب :شــاعر در این مجموعه با اســتفاده از عناصر خیالانگیز در شــعر ،زاویــه دید مخاطب
را گســترش میدهــد و جهان را با تخیل درباره اشــیا و عناصــر طبیعت گره میزند.در شــعر «آوازهای
ســیبزمینی» ،آمده اســت« :ای کِرم خاکی کوچک! آیا شــنیدهای در عمق خاک ،آواز سیبزمینی را؟ »

در شــعر دیگری از رویای کاکتوسها میگوید و در شــعرهای دیگر از ســیمهای برق ،کوهُ ،پل و صدا،
سخنها دارد.

 .66ولیئی ،قربان .فقط تویی که منم .تهران :کتاب نیســتان144 .1399 .ص .خشتی کوچک .شابک:
9786222087845
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،جوانان
معرفی کتاب :اشعار این کتاب در قالب نو نیمایی سروده شده است و با شور عرفانی و لحنی حماسی
همراهند .شاعر مناجاتهایی را سروده است و با خالق خود گفتوگو میکند و لحن شورانگیزش یادآور
منظومههای حماســی اســت .در این کتاب همچنین میتوان روابط و زندگی انسان در دوران معاصر را
نیز مشاهده کرد.
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شيمي
 .67پورحســن ،صابر /محمودیان ،علی /تشــویقی ،حمیده /وقاری ،وحید .آزمایشــگاه شیمی آشنایی
با لوازم و کاربرد آنها ،عالئم هشــداردهنده و نکات ایمنی در آزمایشــگاه شیمی .اهر :شمیسا.1398 .

140ص .وزیری .شابک9786226730266 :
مخاطب :دانشآموز /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :آزمایشگاه

معرفــی کتــاب :یکــی از عوامل موثر در توجه به فعالیتهای آزمایشــگاهی ،آشــنایی معلمان و دانش
آموزان با مواد ،وســایل و تجهیزات اســتاندارد آزمایشگاه شیمی اســت که کتاب حاضر به این موضوع
پرداخته اســت .شــناخت لوازم آزمایشگاه ،عالئم هشــداردهنده و راهنما در آزمایشگاه شیمی ،طراحی
فضای آزمایشگاه ،کمکهای اولیه در آزمایشگاه شیمی و انواع خطرها و اقدامات ایمنی از جمله مطالب
آن هستند.

عربي
 .68ترجانــیزاده ،احمــد .خالصه تاریــخ ادبیات عــرب .تبریز :هنر اول70 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786007460733
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :ادبیات بینالملل ،نویسندگی ،تاریخ ادبیات
معرفی کتاب :کتاب حاضر در زمینه تاریخ ادبیات عرب در ســه فصل ،به بررســی فایده تاریخ ادبیات،
پیدایش لغت عرب ،خصائص شــعر جاهلی ،شــعر در دورههای مختلف ،بررســی علم نحو ،تقسیمات
ســبکهای نویســندگی و نثر دوره فترت و نثر دوره جدید اشــاره دارد .این اثر همچنین در تبیین شعر
عرب میگوید :شــعر قدیم عرب اســیر تقلید و صنایع بدیعی بود ،هرچند منعکس کننده زندگی اعراب
نیز میشــد .در حوزه رمان و نمایشــنامه ،اشاره میکند که این انواع ،معمول عرب نبوده است لیکن در
نهضت جدید ادبای لبنان به تقلید از نویسندگان اروپا ،به نوشتن رمان پرداختند .دلیل این امر آمیزش
بیشتر لبنانیها با غرب بود.

علوم اجتماعي
 .69جابــری ،زهــرا .آقازادهها :گــذری بر زندگی آقازادههای شــهید و پدرانشــان .قم :حماســه یاران.
224 .1398ص .رقعی .شابک9786007874660 :
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمــات کلیدی :شهادت ،جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها

معرفــی کتــاب :جامعــۀ امروزی نگاه مثبتی بــه آقازادهها ،در معنای رایج آن ،ندارد .این اثر میکوشــد
با گذری بر زندگی نورانی آقازادههای شــهید و پدران آنها ،گامی در راســتای ترمیم چهرۀ تخریبشــدۀ
آقازادههــا بــردارد و از آقازادههایی بگوید که به جای بهرهبرداری مادی با اســتفاده از موقعیت خود ،راه
شــهادت را برگزیدند .شــهید مصطفی خمینی ،ســیدمحمدعلی و سید محســن عبادی ،جعفر احمدی
میانجی ،ســیدمهدی روحانی ،سیدهادی نصرهللا ،ناصرالدین باغانی ،محمدتقی امینیان ،محمد حسن
قدوســی و محی الدین افتخاری چند تن از شــهیدان نامبرده در این کتاب هســتند .شــرح زندگی خود
شهید و پدر او ،هر دو ،آمدهاست.
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 .70پارکــس ،پگیجی .اعتیاد آنالین .محمدرضا عطوفی ســلمانی ،زینب فــاح ارمکی .تهران :انجمن
اولیا و مربیان96 .1398 .ص .رقعی .شابک9789644513688 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :آسیبشناسی اجتماعی ،اعتیاد ،اینترنت
معرفی کتاب :اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد آنالین ،نوعی اختالل در کنترل تکانه است که در آن استفاده
افراطــی از اینترنت موجب رنج و عذاب و اختالل در کارکردهای معمول زندگی فرد میشــود .نویســنده
در ایــن کتــاب ،تالش کرده تا ضمن اشــاره به «اعتیادهــای آنالین» ،بهعلل و عوامــل مؤثر بر آن و نیز
راهکارهای درمان آن بپردازد.

 .71امامی ،ســیدمجید .پشــت فرمان مانیتور :سرگرمی در رسانه .تهران :کانون اندیشه جوان.1398 .
168ص .رقعی .شابک9786001593116 :
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمــات کلیدی :سرگرمیها ،رسانههای گروهی
معرفی کتاب :نویسندۀ این کتاب کارنامۀ سرگرمیهای رسانهای و تأثیر آنها را بررسی میکند .ضرورت
و ابعاد بهرهگیری از ســرگرمی برای تربیت در محیطهای اجتماعی را نیز بررســی کرده اســت« .دوگانۀ
مسئولیت و بطالت در سرگرمی ،ماهیت رسانه ،طرح تفکر انتقادی نسبت به سرگرمی رسانهای و وضع

سرگرمی در ایران» از مباحث اصلی کتاب هستند.

 .72رضایی ،صفرعلی .زنان اشتغال و باروری در ایران .شیراز :سیوند170 .1399 .ص .وزیری .شابک:
9786227271027
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمــات کلیدی :زنان ،فرصتهای شغلی ،رشد اقتصادی
معرفی کتاب :در بازار کار امروز اشــتغال زنان یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی محسوب می شود.
کتاب حاضر رابطۀ اشــتغال زنان و باروری در ایران را میسنجد .نتیجه این است که باروری در کشور ما
با متغیرهای محل ســکونت ،اشــتغال زنان ،وضع زناشویی ،وضعیت مهاجرت ،سن و میزان تحصیالت
زنان رابطۀ معنیدار دارد.
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 .73طهماســبی ،عالمه /موسوی ،لیال /قربانی ،مهدی .ســلیمانی عزیز :گذری بر زندگی و رزم سردار

شــهید حاجقاســم سلیمانی .قم :حماسه یاران256 .1399 .ص .رقعی .شابک9786007874677 :
مخاطب :دانشآموز /معلم

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمات کلیدی :خاطره نویسی ،شهادت

معرفی کتاب :کتاب حاضر خاطرات یاران ،نزدیکان و دوستان شهید سلیمانی است دربارۀ او و روزهای
با هم بودنشــان .خاطرات به صورت بســیار کوتاه و در نهایت در یک صفحه تنظیم شــدهاند .ســاده و
روانهســتند و منبع نقل هر کدام نیز در انتهای خاطره ذکرشدهاست.

 .74فاضلی ،نعمتهللا .فرهنگ و فاجعه :جستارهای انسانشناختی در باره مصیبتهای جمعی در

ایــران .تهران :فرهامه240 .1399 .ص .رقعی .شابک9786008284437 :
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمات کلیدی :مدیریت ،جامعهشناسی
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضرموضوعاتــی را در زمینۀ مصائــب جمعی و فاجعههای طبیعــی در بر دارد.

نویســنده نشــان میدهد که همۀ فاجعهها محصول عملکرد ما انسانها و نظامهای حکمرانی و تاریخ
و فرهنگ هستند .موضوعات کتاب عبارتاند از :سیل و زلزله به مثابۀ مسئلۀ فرهنگی؛ کرونا و ترومای
فرهنگی؛ علم و دانشگاه در بحران اپیدمی.

 .75عالیباف ،پرســتو .گفتمان فردی از خانه تا شــهر :جستاری متفکرانه در زندگی فردی و اجتماعی.
تهران :سیب صادق(ع)138 .1399 .ص .رقعی .شابک9786226138208 :
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمــات کلیــدی :روابط اجتماعی ،حقوق فردی و اجتماعی ،روابط بینفردی
معرفــی کتــاب :این کتاب با بیــان نظریههای ارتباطی ،به بحث و بررســی در مورد پژوهشهای مرتبط
بــا موضــوع ارتباط با دیگــران پرداخته اســت .در همین راســتا« ،مفاهیم فرهنگ شــهروندی ،کلیات
مهارتهای ارتباطی ،نظریههای مرتبط با فرهنگ شــهروندی و مهارتهای ارتباطی» شرحدادهشــدهاند.
در دو فصل آخر نیز مطالعات فرهنگ شــهروندی و مهارتهای ارتباطی ،و نیز نقش فرهنگ شــهروندی
در مهارتهای ارتباطی بررسی شدهاست.
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علوم تربيتي
 .76ملکی ،حســن .الگوی تدوین برنامه درســی با رویکرد فطرتگرایی توحیدی (برای عملیاتیکردن

ســند تحول بنیادین و برنامه درســی ملی) .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان38 .1399 .ص.
وزیری .شابک9789640821152 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /کارشناسان

کلمــات کلیدی :برنامهریزی ،هدفهای آموزش و پرورش
معرفی کتاب :ســند تحول و ســند برنامۀ درسی ملی دو منشور بنیادین و ضروری نظام تعلیم و تربیت
محســوب میشوند .نویســندة کتاب حاضر تنها راه عملیاتیکردن ســند تحول بنیادین را تدوین الگوی
عملیاتی میداند و در این کتاب کوشــیده است مراحل هشتگانۀ تدوین این الگو را شرح دهد.

 .77صــادقزاده قمصــری ،علیرضا /حســنی ،محمد .تبیینــی از فلســفه تربیت در جمهوری اســامی

ایــران .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه برهــان208 .1399 .ص .وزیری .شــابک9789640819715 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /کارشناسان

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،تربیت ،فلسفه
معرفی کتاب :در این کتاب ابتدا چیســتی و چرایی فلســفه تربیت و خصوصیات آن معرفی میشــود.
سپس ،چیستی و چرایی و ویژگیهای فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ،تبیین میشود .آنگاه
مبانــی اساســی تربیت و باهمنگــری آنها ،توضیح داده میشــود و انواع تربیت و نســبت بین آنها،
بیان میگردد .در ادامه ،جایگاه فرایند تربیت و اهداف آن ،بررســی و چگونگی وضع مطلوب تربیت در
جمهوری اســامی ایران ،مورد بحث قرار میگیرد .در پایان ،تحلیلی روشن از محتوای مبانی نظری سند
تحول بنیادین ،یعنی «فلســفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران» ،ارائه میشود.

 .78گوستافســون ،بــرد .رهبری نوکیش ،ســاختن مدارس نوآور بــرای دانشآموزان عصــر دیجیتال.
حیدر تورانی ،مهرو اشــجع مهدوی ،ســیما اتحادی .تهران :مؤسســه مــدارس یادگیرنده مرآت.1399 .
264ص .وزیری .شابک9786229718049 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان

کلمات کلیدی :مدارس ،دانشآموزان ،رهبری
معرفــی کتاب« :رهبری نوکیش» ،کتابی برای همه ســطوح رهبران مــدارس (مدیران ،معلم  -مدیران،
کارشناســان ،برنامهریزی درسی و سیاســتگذاران دورههای تحصیلی) اســت .نویسنده در این کتاب،
نشــان میدهد که رهبری مدرســه در عصر دیجیتال چگونه اســت ،چرا مهم است و چگونه باید انجام
شــود .مخاطبان ایــن کتاب با تکــرار تمرینهای آن در زمینههــای مختلف رهبری ،قــادر خواهند بود
یادگیری را در مدارس متحول کنند .داستانهای شخصی و درسهای رهبری که از شکستها گردآوری
شــدهاند در این کتاب ،کمک میکنند تا خصوصیات مورد نیاز برای تقویت یادگیری را بهدست آورید.
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 .79جکســون ،روبینآر .شــما هــم میتوانید :امیــد و نویدی به نومعلمها .فاطمــه فضلعلی ،مطهره
کاشــانیان .تهران :انجمن اولیا و مربیان242 .1399 .ص .رقعی .شابک9789644512933 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،معلمان ،راهنمای تدریس
معرفی کتاب :در این کتاب بهگونهای داســتانوار از اصول حرفه معلمی و از بایدها و نبایدهای آن و از
ارتباط معلم با اولیا صحبت میشــود .نویســنده در این کتاب با تکیه بر تجربه زیسته معلمی خویش،
توضیح میدهد که گاهی معلمها در حرفه خود دچار فرســودگی شــغلی میشــوند؛ از اینرو ،راههای
برونرفت از فرســودگی شغلی را نیز در کتاب بیان میکند.

 .80حســنی ،حســین .شــیوههای نهادینه کردن اندیشــههای دینی (از طریق خانواده ،مدرسه ،دین

ورســانه) .تهران :انجمن اولیا و مربیان382 .1398 .ص .رقعی .شابک9789644513398 :
مخاطب :معلم /مدیر

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،تعلیمات دینی ،کودکان
معرفــی کتاب :نویســنده در این کتاب ،تالش میکند یکی از شــیوههای متعــدد نیکبختی را به تصویر
بکشد؛ شیوهای انفرادی  -گروهی که سعی بر آن دارد که اندیشههای مرتبط با ماهیت فلسفی دین را از
منظر جامعهشناسی در خدمت ارزشها ،هنجارها و رفتارهای اجتماعی قرار دهد .نویسنده در مقوالت
مطرح در کتاب ،تالش دارد؛ چگونگی فراهم کردن زمینه تثبیت و عملی کردن یکی از مباحث اساســی
جامعهشناســی را با طرح مبحثی بهنام «درونیسازی یا نهادینگی» تشریح کند.

 .81هــوی ،وینــک /تارتر ،جان /کات کمــپ ،رابرت .مــدارس یادگیرنده مــرآت ،مدارس بــاز -مدارس
ســالم( مدارســی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا میشوند) .حیدر تورانی ،سیما اتحادی.

تهران :مؤسســه مدارس یادگیرنده مرآت208 .1399 .ص .وزیری .شابک9786229718001 :
مخاطب :مدیر /دانشجومعلمان /کارشناسان

کلمــات کلیدی :ارزشیابی آموزشی ،مدیریت و سازماندهی ،مدارس
معرفــی کتــاب :کتــاب «مــدارس باز  -مدارس ســالم» با هدف بهبــود وضعیت آموزش و رشــد ذهنی
دانشآموزان نوشــته شده اســت .در این کتاب پژوهشمحور و روشمدار ماهیت محل کار ،فرهنگ و
ســامت سازمانی مدرسه به روش علمی شرح داده میشــود و چگونگی کاربرد پرسشنامه توصیف جو
ســازمانی «هالپین  »OCDQو ابزار اصالحشــده آن با نام « »OCDQ-R6معرفــی میگردد .همچنین در
کتاب پرسشــنامه جو سازمانی برای دبیرســتانها ،ارائه میشود و پرسشنامه «ســامت سازمانی برای
مدرســه» ،ابعاد و ابزارهای جدید آن و نیز شــاخصهای سالمت مدرســه مورد بررسی قرار میگیرد .در
پایان نتایج پژوهش در باب جو ســامت مدرسه و روشهای پژوهش در آموزش بهعنوان یک راهنمای
کاربردی مورد بحث قرار میگیرد و با استفاده از ابزارهای سنجش سالمت و جو ،چگونگی عملیاتی کردن
آنها در مدرسه توضیح داده میشود.
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 .82تلخابــی ،محمــود .مــدارس یادگیرنده :طراحــی آموزشــی رویکرد شــناختی به آمــوزش تلفیقی.
تهران :مؤسســه مدارس یادگیرنده مرآت96 .1399 .ص .وزیری .شابک9786229718032 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمات کلیدی :طراحی آموزشی ،یادگیری
معرفی کتاب :این کتاب با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانشآموزان نوشته شده است.
رویکــرد این کتاب در فراینــد طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری ،بهرهگیری از مطالعات شــناختی و
سازگار ساختن اقدامات یادگیری با ظرفیتهای طبیعی ذهن و مغز انسان است؛ به این معنا که برای
تحقق فهم عمیق یا یادگیری عمیق ،الزم اســت فرایندهای شــناختی مانند توجه ،حافظه ،تفکر و ...به
نحو درســتی بهکار گرفته شــود .موضوع دیگری که در کتاب مورد تأکید قرار میگیرد نقش فرایندهای
اجتماعی در یادگیری است؛ از آنجا که مغز ما یک ارگان اجتماعی است برای توسعه آن ناگزیر از تجربه
فرایندهای اجتماعی هستیم ،بنابراین در طراحی تمامی فعالیتها ،فرصتهایی برای تعامل اجتماعی،
همکاری و کار گروهی فراهم میشــود تا افراد در دنیای شــناخت اجتماعی غوطهور شوند و در پیوند با
اذهان دیگر به توســعه ذهن خــود بپردازند .هدف این کتاب ،معرفی روشهــای طراحی فعالیتهای
یادگیری تلفیقی و ارائه نمونههای طراحیشــده بر مبنای الگوی آموزش تلفیقی در دوره دبستان است.

 .83شــکیبایی ،گودرز /عزیزیفر ،سیدهنیوشــا .مدیریت آموزشــی .رودســر :جیســا188 .1399 .ص.
وزیری .شابک9786226290708 :
مخاطب :مدیر /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :رهبری ،مدیریت آموزشی ،نظامهای آموزشی
معرفــی کتاب :با توجه به رشــد فزاینده نقش مدیریــت در فرآیند آموزش ،امروزه حیاتی بودن مدیریت

آموزشــی برای هر نظام آموزشــی بدیهی به نظر میرسد ،از اینرو در این کتاب ،اصول و مبانی مدیریت
آموزشــی با بررســی مفاهیم مدیریت آموزشــی؛ رهبری آموزشــی؛ نظارت آموزشی؛ ســازمان آموزشی؛
مدیریت برنامه آموزشی؛ مدیریت دانشآموزان و مدیریت کارکنان آموزشی؛ مدیریت امکانات آموزشی؛
مدیریت مالی آموزشــی؛ روابطعمومی آموزشــی؛ مدیریت اداره آموزشــی و سیستم مدیریت اطالعات،
بیان میشود.

 .84ملکی ،حســن /امجدیان ،کیومرث .مدیریت مدرســه مبتنی بر رهبری معنوی .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان188 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640821435 :
مخاطب :مدیر /کارشناسان

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،رهبری ،فلسفه
معرفــی کتــاب :رهبری معنوی با توســعه انســانی و شــرایط متغیر و پیچیده کنونی نســبت به ســایر
ســبکهای رهبــری تطابق بیشــتری دارد و کمک میکند تــا افراد با انگیزش درونی و بــا تمام وجود در
کارها مشــارکت کننــد .در این کتاب ،مدلی برای «مدیریت مدارس ابتدایــی با رویکرد رهبری معنوی»،
ارائه شده است.
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 .85میراحمــدی ،ســیدهفرزانه /بنیاســد ،محبوبــه /بذرافشــان ،زینــب /رضــوی دوزه ،ســیدهالهه/

قربانــی ،فاطمــه .مفاهیــم در روش تدریــس جدید .شــیراز :قلمبان164 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786227354126
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،نظریههای یادگیری ،یادگیری فعال
معرفــی کتــاب :کتاب حاضــر درصدد بیان مفهوم ،ماهیت و هدف روش تدریس نوین به زبانی ســاده
اســت .تدریس ،فعالیتی را گویند که هدفش ایجاد تغییر مطلوب و پایدار در یادگیرنده اســت .این که
تدریس خوب و مفید باید چه ویژگیهایی داشته باشد و نقش معلم در فرایند تدریس باید چگونه باشد،
در این اثر بیان شــده اســت .زمانی که برای یک شاگرد چالشــی ایجادمی شود و روش تدریس موجود
برای او جوابگو نیســت ،بهتر اســت معلم از روشهایی دیگر اســتفاده کند .بسیاری از روانشناسان
تربیتــی بر این باورنــد که موقعیت یادگیری باید بر اســاس تواناییهای دانشآموزان پایهریزی شــود.
عالوه بر روشهای تدریس ،کتاب به ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده ،نظریههای یادگیری ،روشهای
آموزش انفرادی ،وســایل آموزشی تدریس نوین و سنجش و ارزیابی اشاره کردهاست.

 .86ملکی ،حســن .نظریه فطرتگرایی توحیدی در برنامه درســی .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرسه
برهان230 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640821169 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /کارشناسان

کلمــات کلیدی :برنامهریزی ،جنبههای مذهبی ،اسالم
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر حاصل مجموعهای از فعالیتها در عرصۀ عمل و نظر اســت که به عنوان
نظریۀ فطرتگرای توحیدی در برنامۀ درســی به مخاطبان علمی جامعه ارائه شــده است .مباحث کتاب
عبارتانــد از :کلیات و بیان جهتگیری نظریه؛ مبانی فلســفی نظریه؛ فطرت الهی و خاســتگاه نظریه؛
مبانی اجتماعی ،سیاســی ،حقوقی و تاریخی نظریه؛ برنامهریزی درسی فطرتگرایی توحیدی.

فلسفه و منطق
 .87عبداللهــی ،مهــدی .فلســفه الهیــات بالمعنــی االخــص :درآمــدی بــر خداشناســی فلســفی.
تهران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی548 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9786001084645
مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :خداشناسی ،فلسفه
معرفی کتاب :این کتاب پژوهشــی فرانگرانه از ســنخ فلســفههای مضاف دربارۀ خداشناســی فلسفی
اســت .اندیشــهورزی دربارۀ خدا و معرفت عقلی ذات و صفات او ،با بنیادیترین آموزههای ادیان الهی،
یعنی ایمان به خداوند متعال ،گره خورده است .هویتشناسی الهیات ،مبادی تصوری ،هستیشناختی،
معرفتشــناختی ،و زبانشــناختی خداشناســی فلســفی ،ونیز جریانهای فکری مخالف خداشناسی
فلســفی در فرهنگ اسالمی ،نسبت خداشناسی فلســفی با حوزههای معرفتی دیگر ،کارکردهای نظری
و عملی خداشناســی فلسفی در حوزههای مربوط به عمل از مفاهیم مطرحشده در این کتاب هستند.
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 .88جاللــی طهرانی ،سیدحســامالدین /اژدری ،حســامالدین .لقمه طالیی :فلســفه و منطــق کنکور:

دهم ،یازدهم ،دوازدهم .تهران :مهر و ماه نو336 .1399 .ص .جیبی .شــابک9786003175327 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم علوم انســانی ،یازدهم علوم انسانی ،دوازدهم علوم انسانی
کلمات کلیدی :فلسفه

معرفی کتاب :کتاب حاضر خالصهای از مباحث مهم درس فلسفه و منطق دورۀ دوم دبیرستان را در بر
دارد .محتوای کتاب شامل لقمههایی کوچک از مفاهیم مهم ،خالصۀ درسها و نکتهها و مثالهاست.
پیوســت انتهایی کتاب نیز چند نمونه از آزمونهای شبیهساز کنکور است.

فيزيك
 .89غالمی ،صمد .اخترشناســی پایه :آشــنایی با منظومه شمســی .تهــران :دانشپژوهان جوان ,رمز
(وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)576 .1399 .ص .وزیری .شابک9786002881083 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :زمین ،سیارات ،منظومه شمسی
معرفی کتاب :کتاب«آشنایی با منظومه شمسی» جلد دوم از مجموعه شش جلدی "اخترشناسی پایه"

محســوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث نجوم مقدماتی را به
عالقهمندان و از جمله شــرکت کنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهد .در جلددوم مجموعه ،قواعد حاکم
بر ســاختار ســیارات و دیگر اجرام منظومه شمســی از دیدگاه ریاضیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
مباحث این جلد شــامل هفت فصل ســاختار منظومه شمسی ،خورشید ،ســیارات درونی ،زمین ،ماه،
سیارات بیرونی و سایر اجزای منظومه شمسی است.

 .90غالمی ،صمد .اخترشناسی پایه :راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه .تهران :دانشپژوهان جوان,
رمز (وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)516 .1399 .ص .وزیری .شابک9786002881076 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،نجوم

معرفی کتاب :کتاب «راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه» جلد اول از مجموعه شش جلدی "اخترشناسی
پایه" محســوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث نجوم مقدماتی
را بــه عالقهمندان و از جمله شــرکت کنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهــد .در جلد اول مجموعه ،که با
تأکید بر روابط ریاضی مقدماتی و اصول فیزیکی مربوط به مباحث اساســی ستارهشناســی و محاسبات
پایــهای نجوم مقدماتی شــکل گرفته ،مباحث در شــش فصــل ریاضیات پایه ،قوانیــن نیوتن و کپلر،
مفاهیم حرکت در نجوم ،محاســبات ســیارهای ،محاسبات ســتارهای و جهان در ابعاد بزرگ آورده شده
است.
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 .91غالمــی ،صمد .اخترشناســی پایــه :ســحابیها و کهکشــانها .تهــران :دانشپژوهان جــوان ,رمز

(وابســته به شــرکت منظومه اندیشه خالقی)560 .1399 .ص .وزیری .شابک9786002881106 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :نجوم ،کهکشانها ،منظومه شمسی
معرفی کتاب :کتاب «ســحابی و کهکشــان ها» جلد چهارم از مجموعه شــش جلدی " اختر شناســی
پایه" محســوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث نجوم مقدماتی
را بــه عالقهمنــدان و از جمله شــرکت کننــدگان در المپیاد نجــوم ارائه دهد .در جلــد پنجم مجموعه،
مباحث مربوط به شــناخت آســمان ،مکانیک سماوی ،نقشهخوانی و حاسبات مربوط به حرکت طاهری

و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است .مباحث این جلد شامل هفت فصل نجوم قدیم،
ســحابیها ،تشکیل کهکشانها ،تقسیمبندی کهکشــانها ،کهکشان راه شیری ،کهکشانهای فعال و
خورشیدهای کهکشانی است.

 .92غالمی ،صمد .اخترشناســی پایه :شــناخت آســمان .تهران :دانشپژوهان جوان ,رمز (وابســته به

شــرکت منظومه اندیشه خالقی)664 .1399 .ص .وزیری .شابک9786002881113 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمات کلیدی :آسمان ،نجوم ،ریاضیات
معرفی کتاب :کتاب«آشــنایی با منظومه شمســی» جلد پنجم از مجموعه شش جلدی " اختر شناسی
پایه" محســوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث نجوم مقدماتی
را به عالقهمندان و از جمله شرکت کنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهد .در جلد پنجم مجموعه ،مباحث
مربوط به شــناخت آسمان ،مکانیک سماوی ،نقشهخوانی و حاسبات مربوط به حرکت طاهری و واقعی
اجرام ســماوی مورد بررســی قرار گرفته اســت .مباحث این جلد شــامل هفت فصل الگوهای ریاضی،
زمان ،تعیین مشــخصات آســمان از روی زمین ،آشنایی با نقشه آسمان ،تلسکوپ ها ،نجوم رادیویی و
ابزار شناخت آسمان است.

 .93بهــار ،محمود .حل مســائل فیزیک برای علوم زیســتی .تهــران :مبتکران168 .1399 .ص .وزیری.
شابک9789640709238 :
مخاطب :دانشآموز /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :علوم زیستی ،فیزیک ،تمرینها

معرفی کتاب :این کتاب با هدف آشنایی با مفاهیم فیزیکی ،تهیه شده است .در این کتاب تمرینهای
مربــوط به بحــث اندازهگیری ،نیرو ،گشــتاور نیرو ،دینامیک ،انــرژی ،تکانه ،شــارهها ،گازها ،مایعات،
جامدات ،گرما ،ترمودینامیک ،موجها ،صوت ،نور ،اپتیک ،الکتریســیته ،جریان الکتریکی ،مغناطیس،
کاربرد وســایل سنجش ،و اتمها و هستهها به همراه حل مسائل ،ارائه شده است.
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 .94بشــردانش ،علــی .دانشنامــه اخترشناســی .تهــران :افــق300 .1398 .ص .رحلــی .شــابک:
9786003538085
مخاطب :دانشآموز /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،نجوم

معرفی کتاب :مخاطب این کتاب عالقهمندان به اخترشناســی هســتند .واژگان تخصصی و پدیدههای
اخترشناسی در این کتاب معرفی و گردآوری شدهاند .بیشتر واژگان با تصویرهای گویا همراهاند و شرح
حال مختصر دانشــمندان در کنار نام آنها آورده شــده است .این دانش نامه به صورت الفبایی تدوین
و دربارۀ فاصلۀ اجرام و اندازهها ،از یکای ســال نوری استفاده شده است.

 .95بهــار ،محمــود .فیزیــک بــرای علوم زیســتی .تهــران :مبتکــران404 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
9789643957223
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :فیزیک ،نوجوانان ،علوم زیستی ،ریاضیات
معرفی کتاب :مطالب این کتاب در رابطه با علوم زیستی و برای دروس مقدماتی فیزیک انتخاب شده
اســت .مباحث کتاب در  6بخــش «مکانیک»« ،خواص مــاده»« ،گرما و ترمودینامیــک»« ،پدیدههای
موجی»« ،الکتریســیته و مغناطیس» و «فیزیک مدرن» تدوین شــده اســت .برای نشــان دادن ارتباط
مطالب فیزیکی با فرآیندهای زیســتی از مثالهای بیولوژیکی و پزشــکی واقعی استفاده شده و مسائل
زیادی درباره کاربرد فیزیک در علوم زیســتی ،ارائه شــده است .همچنین مباحث ریاضی مطرح شده در
کتاب نیز محدود به جبر مقدماتی و مثلثات میباشد.

 .96ســاعدی ،سعید .مفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در فیزیک .تهران :شرکت نشر دیدار
پارسیان192 .1399 .ص .وزیری .شابک9786005592665 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دوازدهم

کلمات کلیدی :فناوری ،فیزیک ،نانو
معرفــی کتاب :در این کتاب ،ســعی بر آن اســت بــا تکیه بر دانش فیزیک مقدماتــی ،مفاهیم اولیه و
مقدماتــی فناوری نانو بــه مخاطب آموزش داده شــودوبا معرفی مواد پیرامون ما و دســتهبندی آنها
پرداختــه میشــود .ســپس ،مفهوم خواص ماده بررســی شــده و برخــی از کاربردهای فنــاوری نانو و
پیشــرفتهای ناشــی از ورود به فناوری نانو ،شرح داده میشــود .در ادامه برخی از روشهای مرسوم
برای تصویربرداری و مطالعه ریزســاختار مواد ،معرفی و در پایان روشهای مدلســازی و شبیهســازی
پدیدههای نانو مقیاس ،بیان میشود.
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 .97استلی ،دیل /کارول ،برادلی .مقدمهای بر اخترفیزیک نوین .کامبیز خالقی ،احسان مهرجو .تهران:
رمز (وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)976 .1399 .ص .رحلی .شابک9786227056563 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمــات کلیدی :نجوم ،فیزیک ،المپیاد

معرفی کتاب :این کتاب مشتمل بر 10فصل اول کتاب «»An lntroduction to Modern Astrophysics
اســت .این کتاب مناسب دانشآموزان شــرکتکننده در مرحله دوم المپیاد نجوم و اختر فیزیک است
که مباحث و تمرینهایی را درباره «کره ســماوی»« ،مکانیک ســماوی»« ،طیف پیوســته نور»« ،نظریه
نسبیت خاص»« ،برهم ُ
کنش نور و ماده» ،و ،...دربرمیگیرد.

 .98اســتلی ،دیل /کارول ،برادلی .مقدمهای بر اخترفیزیک نوین .کامبیز خالقی .تهران :رمز (وابســته
به شــرکت منظومه اندیشه خالقی)976 .1399 .ص .رحلی .شابک9786227056617 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمــات کلیدی :نجوم ،فیزیک ،المپیاد

معرفــی کتــاب :این کتاب مشــتمل بر فصلهــای  19تا  26از کتــاب «An lntroduction to Modern
 »Astrophysicsاســت .این کتاب مناسب دانشآموزان شــرکتکننده در المپیاد نجوم و اختر فیزیک
اســت که مباحث و تمرینهایی را درباره «فرایندهای فیزیکی در منظومه شمســی»« ،سیارات زمینی»،
«اجرام کوچک منظومه شمســی»« ،شکلگیری منظومههای سیاره» ،و ،...دربرمیگیرد.

قرآن
 .99حقیقــی نجفآبادی ،زهره .آثار تربیتی بهشــتیان و جهنمیان از دیدگاه قــرآن .قم :جامعة القرآن
الکریم224 .1398 .ص .وزیری .شابک9786003582040 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :جنبههای قرآنی ،دوزخ ،بهشت
معرفــی کتــاب :چیســتی معاد ،بهشــت و جهنــم بخشهای اصلی ایــن کتاب هســتند .کتاب حاضر
در ابتــدا لذتهــا و نعمتهای بهشــتی را معرفی میکند .ســپس توضیح میدهد چه کســانی با چه
خصوصیاتی وارد بهشت میشوند .بعد از آن جهنم و جهنمیان را معرفی میکند و عوامل بهشتیشدن
و جهنمیشدن را برمیشمارد.
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 .100فقیهــی صدر ،محمد .حفظ موضوعی آیاتی از قرآن .مشــهد :چشــمه ســخن272 .1398 .ص.
جیبی .شابک9786009712182 :
مخاطب :معلم /کارشناسان

کلمــات کلیدی :ترجمههای قرآن ،حفظ قرآن

معرفی کتاب :در مجموعۀ حاضر صدها آیۀ قرآنی در بسیاری از موضوعات در سه زمینۀ عقاید ،مباحث
تربیتی و اخالق و نیز احکام جمعآوری شــده اســت .بهمنظور ســهولت در حفظ و وفاداری به موضوع،
فقط بخشــی از آیه که با موضوع آیه ارتباط مستقیم دارد ،نگاشته شدهاست.

مهارت هاي زندگي
 .101بقوسیان ،ژان .افزایش عملکرد :انجام کارهای یک هفته در یک روز .تهران :کلید آموزش.1398 .
168ص .رقعی .شابک9786002741493 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :موفقیت ،انگیزه

معرفی کتاب :کتاب حاضر میکوشــد به مخاطب کمک کند با شــناخت احساسی و فیزیکی خود ،بهتر
عمل کند .رازهای افزایش عملکرد در محل کار ،چگونه انرژی فیزیکی بیشــتری داشــته باشــیم ،چگونه
صرف نظر از مشکالت احساس خوبی داشتهباشیم ،چگونه عملکرد مغز را باال ببریم ،روش قهرمانان در
ایجاد عادتهای عمیق ،و روشهای کاربردی مدیریت زمان از جمله مباحث کتاب هســتند.

 .102بودیــن ،ریچاردجی /کرافورد ،دناکی /شــرامپ ،فرد .به ســوی مدارس صلحآمــوز .علی صاحبی،
حمید عبدی .تهران :ایرانبان152 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001883965 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،مهارتهای رفتاری ،دانشآموزان
معرفــی کتــاب :صلــح و کمک به ایجــاد آن در تمام بخشهــای زندگی  -خانه ،مدرســه و اجتماع یک
مســئولیت انسانی است و وظیفه هر فردی است که برای گسترش صلح و دوستی احساس مسئولیت
کــرده و بــه اندازه توان خود تالش کند .این کتاب یک کتاب کار برای حرکت بهســوی دوســتی ،صلح و
زندگی مســالمتآمیز با یکدیگر است .در این کتاب شیوههای ایجاد صلح و دوستی بعد از هر اختالف،
دعوا و دلخوری با ارائه تمرینات و فنون ساده ،توضیح داده شده است .چگونگی ایجاد فضای صلحآمیز،
مراحل متوجه شــدن دالیــل اختالف و تعارض ،مراحل فهمیدن صلــح و صلحجویی ،نقش میانجی در
ایجاد صلح ،نقش گفتوگو و مذاکره در ایجاد صلح و مراحل حل گروهی تعارض بهوجودآمده ،در کتاب
ارائه شده است.
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 .103جمشــیدی ،محمدعلی .تو افســرده نیســتی :مهارت مبارزه با خلق منفی .تهران :کانون اندیشه
جوان ,بهنشر64 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001593307 :
مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :عادتهای مثبت و منفی ،روانشناسی
معرفی کتاب :خلق منفی میتواند افسردگی را سبب شود .این کتاب با رویکرد روانشناختی و اسالمی،
در چهار فصل مخاطب را با نشــانههای این مشــکل ،آثار و عوامل آن آشــنا میکند .سپس راهکارهای
پیشگیری از آن و مقابله با آن را میآموزد.

 .104پورســل ،مارک /مورفی ،جیســون .توجهآگاهی در مدیریت خشــم نوجوانان ،کتاب کار غلبه بر

خشــم و پرخاشــگری با اســتفاده از مهارتهای  DBTو  .MBSRســیدمرتضی ارجمندینســب .تهران:
کتاب ارجمند144 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002008312 :
مخاطب :دانشآموز /مشاور

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،مدیریت ،خشم ،خودراهبری
معرفی کتاب :در این کتاب ،مجموعهای از بهترین ابزارهای ممکن ارائه میشــود تا شــما بتوانید ریشه
خشــم خــود را درک کنیــد ،اعمال و احساســات خارج از کنترل خــود را مدیریت نماییــد و درنهایت در
تعامل با خود و دیگران احســاس شــادمانی و آرامش بیشتری داشته باشــید .این ابزارها با استفاده از
مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی و مبتنی بر توجهآگاهی ،ارائه میشــود.

 .105فیفــر ،لیزا وید /ســیبالد ،لورا کــی /.رودن ،جنیفر هانت .جعبهابــزاری برای فرزندپــروری125 :
فعالیــت در راســتای مدیریــت هیجانات ،افزایش رفتارهای مثبت و کاهــش تنشهای رفتاری .اعظم

رشــیدی ،عبدالحســین شمســی ،شــادی بهشــتی .اصفهان :یار مانا168 .1399 .ص .وزیری .شابک:
9786227082265
مخاطب :والدین /معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،تربیت ،فرزندپروری

معرفی کتاب :در این کتاب ،با استفاده از تجارب والدین ،روانشناسان و یک متخصص آسیبشناسی
حوزة گفتار و زبان ،راهکارهای خالقانه برای حل مشکالت روزانه فرزندان ارائه میشود .با طرح مثالهای
واقعی به شما کمک میشود تا عملکرد شناختی فرزند خود را تقویت کنید ،به او کمک کنید تا افکارش
را ســازماندهی کند و همینطور پیگیری اهدافش را بیاموزد .همچنین میآموزید که چگونه ســاختار
روابط پیچیده موجود در خانواده هســتهای ،خانواده گســترده ،روابط با همســاالن و اعضای جامعه را
بهبود ببخشــید و با روشهایی برای ایجاد عادات سالم در خانواده آشنا میشوید.
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 .106کالینــز ،کیت .چگونه هیوالی امتحان راگرســنه بگذاریــم ،کتاب کار رفتاردرمانی شــناختی برای
مدیریت اســترس امتحان در کودکان و نوجوان .ســیدمرتضی ارجمندینســب .تهران :کتاب ارجمند.

164 .1398ص .وزیری .شابک9786002009463 :
مخاطب :دانشآموز /مشاور

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،استرس ،رفتاردرمانی
معرفــی کتــاب :اســترس امتحــان یکــی از منابــع فشــار روانی بــرای افرادی اســت که بهنحــوی باید
آموختههایشان ،مورد ارزیابی قرار بگیرد .این استرس در کودکان و نوجوانان نیز در سالهای اخیر رشد
فزایندهای داشــته است؛ بهطوری که باعثشده محققان در صدد راهی برای رفع آن باشند .خواننده در
این کتاب به کمک رویکرد رفتاردرمانی شــناختی در ابتدا با اســترس امتحان و دالیل آن آشنا میشود و
ســپس تکنیک و راهبردهایی را میآموزد که او را در غلبه بر این استرس کمک میکند.

 .107کبیــری ،لیال /پورشــهریار ،حســین .خشــم ومدیریــت آن :روشهــای کاربــردی بــرای والدین و

معلمان .تهران :انجمن اولیا و مربیان402 .1399 .ص .وزیری .شــابک9789644513671 :
مخاطب :والدین /معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :کودکان و نوجوانان ،مدیریت ،خشم
معرفی کتاب :خشــم از راههای مختلف ایجاد شده و میتواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی
بر ابعاد گوناگون روانی و جســمی افراد داشــته باشد .در این کتاب با خشم ،رویکردهای نظری آن و نیز
راهبردهایی برای مدیریت خشــم بزرگساالن آشــنا میشوید و راهکارهایی با اســتفاده از فعالیتهای
مختلــف مانند بازی ،داســتان ،نمایش و ،...ارائه میشــود که به والدین و مربیــان کمک میکند تا به
کودکان و نوجوانان ،مدیریت خشم را آموزش دهند.

 .108اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
اعتدال :آیندهنگری ،بخشــش .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت48 .1398 .ص .وزیری .شابک:
9786003902220
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،آیندهنگری
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «اعتدال» (آیندهنگری و بخشش) ،پرداخته شده است.
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 .109اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
اعتــدال :خویشــتنداری ،فروتنــی .تهران :مؤسســه فرهنگــی منادی تربیــت44 .1398 .ص .وزیری.
شابک9786003902213 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،خویشتنداری ،داستان
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «اعتدال» (خویشــتنداری و فروتنی) ،پرداخته شــده
است.

 .110اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
تعالی :امید ،تحســین زیبایی .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت44 .1398 .ص .وزیری .شابک:
9786003902190
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمات کلیدی :روانشناسی ،امید ،داستان
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «تعالی» (امید و تحسین زیبایی) ،پرداخته شده است.

 .111اداره کل امــور تربیتــی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
تعالی :شوخطبعی ،قدردانی ،معنویت .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت60 .1398 .ص .وزیری.

شابک9786003902152 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،معنویت
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «تعالی» (شــوخطبعی ،قدردانی و معنویت) ،پرداخته
شده است.
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 .112اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت

خرد :خالقیت ،روشــنفکری .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت48 .1398 .ص .وزیری .شــابک:

9786003902183
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،خالقیت ،داستان
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «خرد» (خالقیت و روشــنفکری) ،پرداخته شده است.

 .113اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
خرد :ژرفاندیشی ،کنجکاوی ،یادگیری .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت64 .1398 .ص .وزیری.

شابک9786003902145 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،یادگیری
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «خرد» (ژرفاندیشــی ،کنجکاوی و یادگیری) ،پرداخته
شده است.

 .114اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت

شــجاعت :پشــتکار ،سرزندگی .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت48 .1398 .ص .وزیری .شابک:
9786003902176
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،شجاعت
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «شجاعت» (پشتکار و سرزندگی) ،پرداخته شده است.
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 .115اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت

شــجاعت :شــهامت ،صداقت .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت48 .1398 .ص .وزیری .شابک:
9786003902206
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،صداقت ،شجاعت
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتی ،ارائه میدهد .در این کتاب به فضیلت «شجاعت» (شهامت و صداقت) ،پرداخته شده است.

 .116اداره کل امــور تربیتی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش .فضیلت
عدالــت :انصــاف ،رهبری ،کار گروهی .تهران :مؤسســه فرهنگی منادی تربیت60 .1398 .ص .وزیری.

شابک9786003902169 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمات کلیدی :روانشناسی ،داستان ،عدالت
معرفی کتاب :این کتاب از مجموعه کتابهای «توانمندســازی فضیلتهای منشــی و روانشــناختی»
است که براساس طبقهبندی «کریستوفر پترسون» و «مارتین سلیگمن» از اساتید پایهگذار روانشناسی
مثبتگرا ،تدوین شــده اســت .این مجموعه  24فضیلت روانشــناختی را که نوجوانان برای رسیدن به
شــادمانی و ســامت روان نیاز دارند با اســتفاده از قالبهای داســتان ،تمرین ،ایدههــا و راهکارهای
عملیاتــی ،ارائه میدهد .در این کتــاب به فضیلت «عدالت» (انصاف ،رهبــری و کار گروهی) ،پرداخته
شده است.

 .117کریمــی ،عبدالعظیم .کلیدهای مدیریت زندگی :همزیســتی با کرونــا :نگاهی متفاوت به زندگی

پســاکرونا .تهران :صابرین152 .1399 .ص .رقعی .شابک9786226665322 :
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :بیماری های واگیردار ،روانشناسی ،کرونا ،ویروسها
معرفی کتاب :نویســنده در کتاب «همزیســتی با کرونا» ،نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا دارد .او در
این کتاب در تالش اســت تا به این پرســشها پاســخ دهد که چگونه میتوان از دلناآرامی و ناامیدی،
امید و آرامش را کشف کرد؟ چگونه میتوان موقعیتهای فرساینده و کاهنده را به فرصتهای بالنده و
سازنده تبدیل کرد؟ وی در تالش است تا به تمام افراد کمک کند با این ویروس مبارزه کنند ،و عالوه بر
آن ذهن و جسم و زندگیشان را از ویروس غفلتزدگی ،جهل ،خودخواهی و مصرفگرایی نیز پاک کنند.

44

 .118بیدختــی ،حســین .همــه چیــز از رؤیا شــروع میشــود :مهندســی تحقق رویا .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان120 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640820988 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :مدیریت استراتژیک ،موفقیت ،کسب و کار
معرفی کتاب :بیشــتر مردم در مراحل مختلف زندگی شــخصی و کســبوکار خود رؤیاهایی را در ســر
میپرورانند و دوســت دارند که آنها را تحقق بخشــند ،اما بهدلیل عدم آشــنایی با روش تحققبخشی
رؤیاها به بنبســت میرســند و دســت از تالش برمیدارند .در این کتاب با استفاده از روش «مدیریت
اســتراتژیک شخصی» ،چگونگی تحققبخشی رؤیاهای زندگی و کسبوکار به شیوهای عملی و همراه با
مثالهای متعدد ،ارائه میشود.

نثر ادبي و خاطره
 .119اسالمی ،اکرم .تنها گریه کن :روایت زندگی اشرفسادات منتظری مادر شهید محمد معماریان.
قم :حماسه یاران264 .1399 .ص .رقعی .شابک9786007874691 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :زندگینامهها ،شهیدان ،جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب :در این کتاب ،تصویری کوتاه از یک عمر زندگی ،فرمانبری و والیتپذیری زنی را میخوانید
که فرزندش را فدای پابرجا ماندن و اســتقالل این ســرزمین نمود و خودش نیز در راه اســام و انقالب
از هرچه در توان داشــت ،فروگذار نکرد« .اشرفالســادات منتظری» ،مادر شــهید «محمد معماریان»،
روایتگر داســتان این کتاب اســت .بخشی از این کتاب به مبارزات انقالبی خانم منتظری در قم و تهران
میپردازد و نمایی کلی از ســیمای زنی مجاهد را نشــان میدهد که نقشی ُپررنگ و ستودنی در پیروزی

انقالب داشــت .بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ و شــهادت فرزندش محمد و همچنین
فعالیتهــای این مادر پس از جنگ و مشــارکتهای ســازندهاش در کارهای خیــر مردمی و اجتماعی،
اختصاص دارد.

 .120رامهرمــزی ،معصومــه .مــن میتــرا نیســتم :روایــت زندگــی شــهید زینــب کمایــی .مشــهد :آوای
کتابپردازان224 .1399 .ص .رقعی .شابک9786229915318 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :سرگذشتنامهها ،انقالب اسالمی ،شهیدان
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب روایتی اســت از زندگی دختری نوجوان و انقالبی به نــام «زینب کمایی» که
در ابتــدای دهه شــصت و در کوران تحرکات شــوم ســازمان منافقین به دلیــل فعالیتهای مذهبی و
سیاسیاش مورد خشم و کینه اعضای این گروه قرار میگیرد .منافقین او را فقط به جرم داشتن حجاب
و شرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی به شهادت میرسانند.
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نقد ادبي -آموزش ادبي
 .121دهریــزی ،محمد .آموزش نوشــتار توصیفی :مهارتهای نگارشــی برای نوشــتن متــن توصیفی.
تهران :مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان88 .1399 .ص .رقعی .شابک9789640821572 :
مخاطب :دانشآموز

پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم

کلمــات کلیدی :نویسندگی ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان
معرفی کتاب :نوشــتن مهارتی آموختنی اســت که میتوان مانند دوچرخهسواری و نقاشی آموخت و با
ً
کامال مهارتی اســت تا فراگیران بیمقدمه و بدون
تمرین به مهارت رســید .رویکرد آموزشــی این کتاب

هراس قلم بردارند و بنویسند .ضرورت یادگیری توصیف به این علت است که پس از کسب این مهارت،
خودبهخود زمینه الزم برای یادگیری دیگر گونههای نوشــتن ،مانند داستان و خاطره ،فراهم میشود.

 .122نیکوالیــوا ،ماریــا .کتابهای پژوهشــی :نقــد ادبی درآمــدی بر رویکردهــای زیباییشــناختی به

ادبیــات کــودک .مهدی حجوانی ،فاطمه زمانی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1398 .
548ص .وزیری .شابک9786000105396 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /کارشناسان

کلمــات کلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،نقد ،پژوهشهای فرهنگی
معرفی کتاب :کتاب حاضر به زبانی ســاده در دوازده فصل نوشــته شده اســت .هدف نویسنده ایجاد
پیوند بین نظریههای ادبی بزرگســال و شــگردهای زیبایی شناختی داســتان های کودک است .خالف
کتابهــای نقــد و نظریۀ ادبی که می کوشــند تا تمــام نظریه های ادبی را معرفــی کنند ،در این کتاب
صرفا بخش هایی از برخی نظریه ها که تناســب بیشــتری برای تحلیل داســتان های کودک دارند ،به
صــورت غیرنظام مند با ذکر مثال توضیح داده شــده اســت .منظور از «غیرنظــام مند بودن» فصل ها
ایــن اســت که خواننده می تواند هر فصل را مســتقل از فصول دیگر بخواند؛ یعنــی از کتاب به عنوان
«مرجعی توصیفی برای آشــنایی با کاربردهای نظریه ها در ادبیات کودک» اســتفاده کند .فصل اول با
ای نویسنده
عنوان «زیباییشناســی نویسنده» به مســائلی همچون تأثیر دانستن اطالعات زندگی نامه ِ
بــر خوانش مخاطب میپردازد .فصل دوم «زیباییشناســی اثر» نام دارد و رویکردی نشانهشناســی به

متن و مســائل بینامتنیت دارد .فصل سوم« ،زیباییشناســی گونۀ ادبی» ،مرزهای مقولهبندی ادبیات
کودکان را به چالش میکشــد« .زیباییشناسی محتوا»« ،زیباییشناسی ترکیببندی»« ،زیباییشناسی
شــخصیت»« ،زیباییشناسی روایت»« ،زیباییشناسی زبان»« ،زیباییشناسی رسانه»و «زیباییشناسی
خواننده» عناوین فصلهای دیگر کتاب است.
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