فلسفـه و منطـق

 .121حکیم ،سیدمحمدحسین .مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران :محمدتقی دانشپژوه .تهران :مؤسسه خانه
کتاب48 ،1394 ،ص ،پالتویی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،سوم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،تاریخ معاصر

چکیده :کتاب به معرفی و شرح زندگی محمدتقی دانشپژوه ( 1375ـ  )1290پدر علم نسخهشناسی اختصاص
دارد .همچنین چگونگی برپایی نهضت فهرستنگاری توسط او شرح داده شده و نیز دوران زندگی دانشپژوه به
عنوان نویسنده ،مصحح ،موسیقیدان ،مترجم ،نسخهپژوه و  ...بررسی شده است .از وی ترجمه کتابهایی در باب
فقه و منطق به یادگار مانده است.

فـیزیــــک

 .122شهریاری ،فرید .پرسشهای چهارگزینهای فیزیک پیشدانشگاهی جلد  1و  .2تهران:
مبتکران /پیشروان2 ،1394 ،ج ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چکیده :جلد اول کتاب پیش رو در بردارندۀ سؤالهای چهارگزینهای با موضوع حرکتشناسی و دینامیک است.
جلد دوم نیز دارای بیش از  1100پرسش به همراه پاس خ تشريحي و شكلهايي براي آموزش مفهومی مباحث
است .مباحثی که در این جلد ارائه گردیده شامل موجهای الکترومغناطیس ،فیزیک جدید ،فیزیک حالت جامد،
موجهای مکانیکی ،حرکت نوسانی و صوت است.

 .123هیثوم ،جان /باون ،مایکل .پیشبینی ،مشاهده ،توضیح جلداول :فیزیک .روحاهلل خلیلی بروجنی/
مریم عباسیان .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان288 ،1393 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم
ی ـ فیزیک ،تجربی
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی ،ریاض 
کلمات کلیدی :مواد درسی ،فناوری و علوم تجربی ،آزمایشها
چکیده :اثر پیش رو با تکیه بر سلسه مراتب (پیشبینی ،مشاهده ،توضیح) به تدریس درس فیزیک اختصاص
دارد .در این روش پس از توضیح علمی موضوع ،در یک تجربه عملی ،دانشآموز مفهوم را ارزیابی کرده و سپس
آن را با یافتههای پژوهشی خود مقایسه وآنگاه از آن نتیجهگیری میکند .با این روش دانشآموز میتواند شباهت
بین تجربه خود و یافتههای پژوهشی را درک کند.

 .124اوئنز ،استیو .دامیز ،کاربردی و سودمند :رصد ستارهها .سبحان نادریان .تهران :آوند دانش،1394 ،
302ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
کلمات کلیدی :هیئت ،خودآموزها ،منابع اطالعاتی ،وسایل آموزشی
ل مسیریابی در آسمان
چکیده:کتاب حاضر عالوه بر ارائه مفاهیم اولیه الزم برای شناخت کیهان ،دستورالعم 
شبانگاهی با چشم غیرمسلح ،راهنماییهایی برای خرید دوربینهای دوچشمی و تلسکوپ و نکاتی برای شناسایی
صور فلکی و اسرار عکاسی نجومی را بیان میکند

 36فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

