شــــیـمــی

 .105هراتیپور ،پویا .المپیادهای شیمی ایران .تهران :مبتکران /پیشروان900 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ریاضی ـ فیزیک ،تجربی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،راهنمای آموزشی ،آزمونها

چکیده :این کتاب دربردارندة تستهای مرحله اول و دوم المپیاد شیمی کشوری از دوره  14تاکنون است.
همچنین تعداد بسیار زیادی از تستهای مکمل تألیفی چالشبرانگیز است .چیدمان مباحث به ترتیب کتابهای
شیمی یک ،دو و سه دبیرستان است .درسنامه موجود نیز مرور مباحث را برای مخاطبان فراهم کرده است.

 .106بویکس ،رابرت .اس .چگونه مسائل شیمی را حل کنیم .فروغ فرجود [ ...و دیگران] .تهران :مؤسسه
فرهنگی فاطمی388 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
ی ـ فیزیک ،تجربی
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،ریاض 
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،حل مسئله
چکیده :برای موفقیت در آزمونهای داخلی و مسابقات بینالمللی ،ضروری است دانشآموزان تمرینهایی با
مدلهای گوناگون و متنوع را حل کنند .در این کتاب روشهایی ارائه شدهاند تا دانشآموزان در حل مسائل
مهارت بیشتری کسب کنند .در بخشهای کتاب ضرایب تبدیل و روش حذف واحدها و رسیدن به واحد مناسب
با جزئیات .همچنین بحثهای مربوط به ترمودینامیک ،خنثی شدن و استفاده از پتانسیلهای کاهش روزآمد و
تعدیل مطرح شده است.

 .107مختاری ،منصور /منتظری ،فیروزه [ ...و دیگران] .کتاب کار شیمی 3و آزمایشگاه؛ درس ،تمرین
و فعالیتهای تکمیلی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان176 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
ی فیزیک ،تجربی
پایۀ تحصیلی :سوم ،ریاض 
کلمات کلیدی :تمرینها ،آزمونها ،یاددهی و یادگیری
چکیده :کتاب کار یکی از اجزای بستة آموزشی است که هدف اصلی آن تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری است.
فعالیتهای جالب و
اثر پیش رو با هدف تحقق اهداف کتاب درسی تألیف شده و شامل یک سری پرسشها و ّ
هدفدار است.

عـــربـــــی

 .108کاظمینیا ،مهرعلی .توابع؛ آشنایی با توابع و نقش آن در زبان عربی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان232 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،تمرینها ،راهنمای آموزشی

چکیده :کتاب ،توابع عربی ،یعنی نقشهای صفت ،عطف به حروف ،تأکید ،بدل و عطف را در قالب پرسش
و پاسخ به مخاطبان آموزش داده است .در این خودآموز با ارائه تمرینهای متنوع تستی و تشریحی سعی بر آن
است تا قواعد آموزش داده شده در ذهن تثبیت شود .استفاده از تصاویر آموزشی یادگیری را برای مخاطبان تسهیل
کرده است.
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عـــربـــــــی

 .109کریمینیا ،مرتضی .فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم .تهران :شرکت نشر کتاب هرمس،
228 ،1393ص ،رقعی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دایرةالمعارف ،یاددهی و یادگیری ،راهنمای آموزشی
چکیده :هر آموزنده زبان عربی قرآن یقین ًا با دیدن شواهد و کاربردهای قواعد زبان عربی در متن قرآن ،هم آن
قواعد را بهتر فرامیگیرد و هم بر متن قرآن تسلط بیشتری پیدا میکند .به همینسان ،کتاب میتواند به آموزگاران
صرف و نحو قرآنی نیز در آموزش زبان عربی مدد بسیار برساند .فرهنگ حاضر تنها شماری از مهمترین مباحث
نحو عربی را در آیات قرآن جستوجو و نمونههای کاربرد آن را در قرآن استخراج میکند .هدف مؤلف گردآوری
کامل تمام مثالها یا شواهد قرآنی برای برخی مباحث نحوی در زبان عربی است

 .110فهیمی ،فاطمه .حقوق شهروندی غیر مسلمانان در جامعه اسالمی .تهران :خرسندی،1393 ،
296ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اقلیتهای دینی ،قوانین ،حقوق فردی و اجتماعی
چکیده :مسلم ًا در یک جامعه اسالمی ،همه افراد ،مسلمان نیستند؛ بلکه گروههای غیرمسلمان نیز در سایه
حکومت اسالمی زندگی میکنند .موضوع پژوهش حاضر تبيين حقوق شهروندانی است که وابسته به دین و آيینی
غیر از اسالماند .نگارنده همچنین موارد محدودیت این گروهها را با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی
بررسی کرده است.

 .111تریگ ،راجر .فهم علم اجتماعی .شهناز مسمیپرست .تهران :گل آذین400 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،کارشناسان
کلمات کلیدی :علوم اجتماعی ،جامعهشناسی ،فلسفه
چکیده :در اثر پیش رو با رویکردی نسبیگرایانه ،تحلیلی روشن از سرشت جامعه ارائه میشود و نشان میدهدکه
پیشفرضهای فلسفی سرآغازی ضروری برای جامعه است .همچنین ایدههای «لودویک ویتگنشتاین» از نوابغ
فلسفه مطرح شده و برمبنای جامعهشناسی ،مسئله غیبت در پژوهش اجتماعی بررسی میشود.

 .112مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه علوم انسانی :مجموعه
علوم اجتماعی .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان546 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مدیر
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی انسانی
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،راهنمای حرفهای ،منابع اطالعاتی ،جامعهشناسی
چکیده :دستیابی به اطالعات مورد نیاز و کاربردی ،برای شناخت رشتههای دانشگاهی و مشاغل مرتبط با آنها
یکی از مهمترین مراحل انتخاب رشته است .در این کتاب ،مجموعه رشتههاي تحصیلی علوم اجتماعی همراه
با گرایشها ،اهداف ایجاد هر رشته ،طول دوره ،منابع آزمون ،فهرست دروس و منابع دروس غیرعمومی به طور
مفصل معرفی و بررسی گردیده است .اطالعات ارائه شده مربوط به دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری است.
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