زبـان و ادبیـات فارسـی

 .85الهیقمشهای ،مهدیه .سیری در گلزار مثنوی .تهران :بهنشر180 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،داستانهای عرفانی ،پند و اندرز
چکیده :در این اثر شرح  ۳۲حکایت از دفتر نخست «مثنوی معنوی» آمده است .در هر حکایت ابیات و توضیحات
دینی ،عرفانی ،ادبی مربوط به آن بیان شده و همچنین ارجاع ابیات و آیات و روایات بهترتیب بر اساس شماره جلد،
صفحه و بیت صورت گرفته است و نیز حکایتهای ارائه شده به نسخههای معتبر و ترجمههای دقیقتر و متون
تصحیح شده ارجاع داده شده است.

ن فروغی ،مهدی .محتشمنامه؛ گزیده ترکیببندهای عاشورایی در استقبال محتشم
 .86امی 
کاشانی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی550 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :شعر ،ادبیات دینی ،عاشورا
چکیده :شعر حسینی و مرثیههای عاشورایی بیدرنگ پس از واقعه عاشورا متولد شد و همعنان با این رویداد
حرکت کرد و مانع از فراموشی آن شد .مجموعه پیش رو گزیدهای از بهترین ترکیببندهایی است که در استقبال
ترکیببند جاودانه محتشم کاشانی سروده شده است .در ابتدای کتاب مقدمه مفصلی درباره مرثیه سرایان نامدار و
نمونهای از شعر آنها آمده است.

زبـانهای خارجـی
 .87میرتهامی ،سعید [ ...و دیگران] .فرهنگ واژگان نوبل :ترمینولوژی جامع زبان انگلیسی (زبان سوم
و پیشدانشگاهی) .تهران :ایران باستان352 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،منابع اطالعاتی ،واژهنامهها
اساسی دایره لغات و شناخت کامل
چکیده :در پاسخ دادن به تستهای واژگان و سؤاالت درک مطلب دو عنصر
ِ
بر ساختارها و تفاوتهای کاربردی آنها نقش دارند .در این کتاب سعی شده به فراخور هر واژه ،چندین مثال
انگلیسی برای بهخاطرسپاری آن ذکر شود .مثالها غالب ًا در اشکال مختلف دستوری و معنایی آورده شده است.

زمیــن شناسـی
 .88گروه مؤلفان آبرنگ .سؤاالت دقیقه  :90علوم زمین پیشدانشگاهی علوم تجربی .تهران:
آبرنگ36 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم ،پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها
چکیده :این بسته آموزشی شامل ده آزمون مربوط به علوم زمین است .به منظور ارزیابی مخاطب از خود ،پاسخ
هر آزمون با توضیح مختصر درج شده است.
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