 .29زورق ،محمدحسن .انتظار تاریخ .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی136 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ اسالم ،فرق اسالمی ،والیت ،مهدویت

پیــامهای آسمـانــی

چکیده :نوشتار پیش رو درصدد است ریشه تضادهای اجتماعی در میان مسلمانان را از نظر تاریخی ردیابی کند.
نگارنده با بررسی سیر تحوالت دنیای اسالم از زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) تا والیت امامان شیعه و جانشینان
ایشان در دورههای گوناگون سعی در شناسایی ریشههای مشترک تاریخی برای شناخت بهتر هویت اسالمی و
دینی و رسیدن به وحدت بیشتر داشته است.

 .30سلیمانی ،نقی .پیامبر .تهران :بهنشر240 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :پيامبران ،زندگينامهها ،رمان
چکیده :دربارۀ زندگی پیامبر اسالم بسیار گفتهاند و بسیار خواندهایم .کتاب حاضر نیز به روایتی دیگر از زندگی
پیامبر پرداخته است .در این جلد ،دورۀ میانسالی زندگی حضرت محمد به صورت رمانی بلند و با بیانی متناسب با
زبان جوانان شرح داده شده است .محتوای نوشتههای این کتاب بر اساس آیات قرآن و با استفاده از نهجالبالغه،
کتابها و روایتهای معتبر ،مستند سازی شده اند و نویسنده برای هر حکایت و ماجرایی که در کتاب آورده ،سند
معتبر تاریخی نیز ذکر کرده است .عالوه بر داستان ،در جای جای کتاب توضیحات مفصلی نیز دربارۀ شرایط آن
دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.

 .31یوسفیان ،محمد .حیعلیخیرالعمل :پاسخ به  20پرسش درباره نماز جهت مربیان ،والدین
و نوجوانان با روش تمثیل و تشبیه .قم :همای غدیر72 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانش آموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :اسالم ،اعتقادات مذهبی ،عبادت
چکیده :تشبیه و تمثیل به برخی از پرسشهای مطرح درخصوص نماز ،فواید ،علت و آداب آن پاسخ دهد .نماز با
ایجاد رابطه عاطفی ،انسانها را به یکدیگر نزدیک میکند و اتحاد اسالمی را شکل میدهد.

.32سیلور استاین ،الوین [...وديگران] ،سالمت من :دردها و کشیدگی عضالت.محمدرضا کیاننژاد .تهران:
تیمورزاده /طبیب48 .1394،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :سالمتی ،نوجوانان ،درمان
چکیده :درد و کشیدگی عضالنی و نیز آسیبهای ناشی از انقباضات عضالنی (سندرم مجرای مچ دستی ،رگ
به رگ شدن ،التهاب مفاصل و ،)...مواردی است که در این کتاب درباره آنها بحث و راههای درمانی هریک از
آسیبهای مذکور آورده شده است .با مطالعه این کتاب شما میآموزید که چگونه همه قسمتهای بدن با همکاری
یکدیگر حافظ سالمتی شما هستند.
دوره اول آموزش متوسطه (13 )1

تـربیت بـدنــی

