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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
     از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحریر درمي آیند.      کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، ج( کتاب هاي 

کمك درسي.
*کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع ذي صالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني 

و سني تدریس مي شوند.
     منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. 

*کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد علمي، 
پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و 
لزوماً به برنامه درسي دورة تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 

مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
*کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم کردن 
آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزامًا 
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به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي تمرین، کتاب هاي 
سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

چرا باید دست به گزینش كتاب زد؟
     انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنین 
لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و 
پرورش را به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي 
غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان 

کتاب های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان  و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
     بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت فرایند 

یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
     اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که 
در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 1389 از 

حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
     در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای 
نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیة فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
     در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
     با عنایت به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی 
و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد 
 به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي پي گیري مي شود.

    لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، به 
صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي در پایان 

کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.
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فرایند توليد كتاب نامة رشد
     »کتاب نامة رشد« با هدف ارائة  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی 

آماده و منتشر می شود.
    این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از 
زمان اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با 
برنامة درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها 
و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند.هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید 

حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
     در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی 
دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش 
پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده 
است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند 
به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام 
مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و 

پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
     ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در 
تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها 
در وبگاه سامان کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان 

می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

كتاب نامه اى كه پيش رو دارید
     هم زمان با تغییر ساختار آموزشي و ایجاد پایه  اول متوسطه )هفتم(، تغییر و تولید محتواي آموزشي نیز مد نظر 
است. لذا دفتر تکنولوژي آموزشي و کمك آموزشي از بین کتاب هاي آموزشي چاپ شده در سال هاي 1388-91 
تعداد 153 عنوان کتاب آموزشي مناسب و مرتبط با سرفصل هاي کلي پایه  اول متوسطه را انتخاب و منتشر کرده 

است.
    بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با 13 عنوان، 

قدیاني با 12 عنوان ، مدرسه و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان هر کدام با 9 عنوان تعلق دارد.
    در بین موضوعات درسي نیز موضوعات علوم تجربي، مطالعات اجتماعي، و تفکر  و  سبك زندگي به ترتیب با 

42، 19 و 18عنوان کتاب از بیش ترین فراواني برخوردارند.
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شيوۀ تنظيم اطالعات
     در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را 
برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و 
عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ 

موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدة کتاب.

نمایه هاى كتاب
     در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، کلمات کلیدی، درهمکرد 
نام ناشر و عنوان کتاب، نام و نشانی ناشر و گروه مخاطب کتاب تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، والدین و 
سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة ردیف اختصاص 

داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.

همکاران ما در این كتاب نامه
     در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله و 
دقت زیادی به کار بسته اند. اسامي کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همکاری هایشان 

بهره بردیم عبارت اند از:

كارشناسان معلم:
1. سید عالءالدین اعالیي 2. مرضیه پناهیان پور 3. خسرو داودي 4. علي رضایي 5. مرضیه سعیدي 6. حشمت اله سلیمي
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كارشناسان برنامة درسى:
1. حسین قاسم پور مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبیات فارسي

2. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ 
3. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني

4. طیبه ارشاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
5. میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

6.کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا
7. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

8.منیر زارع زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی حرفه و فن
9.پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

10.عادل اشکبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
11. وحید عالمیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

12. شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
13.ویدا ممتحني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فن آوري

14.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
15.دوست محمد سمیعي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
16.ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

17. محمد مهدي ناصري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
18. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
19.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

20.محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
21.مینو آیت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
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برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژي آموزشي و کمك  آموزشی، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس 
حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http: //samanketab.roshdmag.ir آمادة 

دریافت دیدگاه هاي شماست

 سالوي، اندرو48.

حسین الوندي رحلي32 ص.

دانش آموز

تهران: قدیاني، 1390

علوم تجربي

شمارة مدخل مؤلف

قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع درسي

چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي کنند؟.

عنوان کتاب

آشپزخانه هاي امروزي محل هایي روشن و تمیزند. سطوح آشپزخانه به طور منظم تمیز مي شوند و غذاهاي فاسدشدني را در یخچال 
نگه داري مي کنیم. بعضي از مواد غذایي را هم براي مصرف سالم مي پزیم. چنین شرایطي زندگي را براي جان داران دیگر مشکل 
مي کند. اما اگر با دقت کافي به اطراف آشپزخانه نگاه کنید، نمونه هاي فراواني از زندگي پنهان را خواهید یافت. برخي عنوان هاي 
مطالب این کتاب عبارت اند از: تغذیه از گرد و غبار؛ کنه هاي آفت؛ مخمرها در نان؛ میکروب ها در مواد غذایي؛ غذاي کپك زده؛ فساد 

مواد غذایي؛ سمي شدن غذاها. تمام عکس هاي کتاب رنگي هستند و توسط میکروسکوپ ها بزرگ نمایي شده اند.

مواد غذایي، میکروب شناسي، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم

کلمات کلیدی

چکیده

راهنماى استفاده از این كتاب نامه
     در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، 

به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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 مناسب و مرتبط با برنامه درسي
پایه اول متوسطه )هفتم(

13

 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
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1. هریسون، کارول و کراسنو، دیوید. مفاهیم پایه در علوم تجربي: زمین زیستگاه ما: آب و هوا. حسین 
دانشفر. تهران: فاطمي، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آب و هوا، هواشناسي، برف، طوفان، باران مصنوعي

چکيده: چرخة آب و هوا، چگونگي تشکیل باران، تولید رعد و برق، حرکت بادهاي دائمي، چگونگي 
تشکیل طوفان، فاجعة طوفان، تولید گردباد، نکات ایمني در برابر تغییرات وضعیت آب و هوا، چگونگي 
تشکیل برف، تالش هاي دانشمندان در زمینة تغییرات آب و هوا در طول زمان، آب و هواي مناطق 
متفاوت زمین، وضعیت آب و هوا در قطب هاي زمین، ایجاد باران مصنوعي و ... موضوعاتي هستند 
که در این کتاب اطالعاتي دربارة آن ها در قالب سؤال و جواب، توصیف و تصویر، بریدة نشریات، سفر 
مجازي، دفترچة یادداشت دانشمندان، معما، سرگرمي و ... در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد. مطالب 

کتاب به همراه تصویر هاي رنگي، جدول و نقشه ارائه مي شوند.

2. حبییب زاده، نسیم. آزمون هاي آمادگي جسماني. تهران: ورزش، 1389، 104 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
موضوع درسي: تربیت بدني

کارسنج،  هوازي،  فعالیت  قلب،  اندازه گیري ضربان  آمادگي جسماني،  آزمون هاي  كليدي:  كلمات 
پروتکل آزمون

چکيده: پیش از پرداختن به هر نوع برنامة تمریني، ضرورت دارد که مخاطبان مجموعه اي از اطالعات 
پایه را در مورد سطح آمادگي جسماني خود به دست آورند. کتاب حاضر آزمون هاي متفاوتي را ارائه 
کرده است که عالقه مندان مي توانند براساس نتایج آن ها سطح آمادگي جسماني و حرکتي خود را 
ارزیابي کنند. بسیاري از این آزمون ها معیارهایي دارند که مخاطب سطح آمادگي خود را نسبت به 

آن ها می سنجد.
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3. محمودیان، حبیب اهلل. آشنایي با موزه و موزه داري. ایالم: زاگرو، 1389، 130 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: حفظ آثار فرهنگي، شناساندن تمدن ها، موزه داري، تاریخ بشریت

حقیقت  این  بشریت  تاریخ  از  مانده  جاي  به  ارزشمند  مجموعه هاي  بررسي  و  مشاهده  چکيده: 
را بهتر روشن مي سازد که انسان همیشه به دنبال شناخت مجهوالت و ناشناخته ها براي یافتن، 
از بهترین  از آن ها در مراحل تکامل و روند زندگي خود بوده است. یکي  دریافتن و بهره گرفتن 
ابزارها و امکانات براي بهره گیري از عصارة تاریخ بشریت موزه ها هستند. موزه ها عالوه بر این که 
تاریخ  تاریخي،  آثار  نگه داري  و  حفظ  براي  امني  و  مناسب  محل  دارند،  آموزشي  و  نمایش  جنبة 
موزه ها  است  مسلم  مي شوند.  محسوب  کشورها  مذهبي  و  ملي  فرهنگ  آثار  کل  در  و  طبیعي 
کنند. ایفا  مهم  نقشي  مردم  به  کشور  هر  فرهنگ  و  تمدن  معرفي  و  شناساندن  در   مي توانند 

4. فارن، بیل و پوند، روبین. آمادگي بدني كامل براي بسکتبال. علیرضا زماني و دیگران. تهران: 
ورزش/ بامداد کتاب، 1388، 240 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: تمرینات آمادگي بدني، جدول زمان بندي، بسکتبال، آموزش تربیت بدني

چکيده: کتاب حاضر حاوي جدیدترین روش هاي اثبات شده ای است که ورزشکاران را از طریق 
تمرینات آمادگي بدني به مراحل باالتر و پیشرفته تري رهنمون می شوند. کتاب هشت فصل دارد و 
عنوان هاي آن ها بدین شرح است: آزمون ها و ارزش ها؛ گرم کردن و انعطاف پذیري؛ آمادگي؛ قدرت؛ 

توان؛ سرعت؛ چابکي؛ جدول زمان بندي آماده سازي.
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5. کالینز، پاول. آمادگي جسماني كابردي. محمد عسگري/ مجتبي هادي پور/ فاطمه هیئت. تهران: 
ورزش، 1389، 136 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: آمادگي جسماني، شنا رفتن، کشش بارفیکس، اعمال مفصل، تکیه دادن بدن، حرکت 

عضله

چکيده: »آمادگي جسماني کاربردي« عبارت است از یك ورزش تمریني که به ورزشکار امکان 
مي دهد قدرت، مهارت و هماهنگي حرکتي خود را به روش پیش رونده اي بهبود بخشد تا نهایتاً به 
همانندسازي و تقویت مهارت هاي حرکتي مورد استفاده در ورزش روزانه، فعالیت هاي شغلي و سبك 
زندگي روزمره اش بینجامد. اساس آمادگي جسماني کاربردي، روش آمادگي جسماني کاربردي کالینز، 
حرکت عضله، الگوي حرکتي، تکیه دادن، فشار دادن، کشیدن، اسکات، و تنه و آمادگي جسماني 
حرکتي، عنوان هاي نه فصل کتاب حاضر هستند. مخاطبان با مطالعه و تمرینات آن مي توانند بهترین 

تناسب اندام را کسب کنند.

6. لنگرر، جان. آموزش اندیشه ورزي در كودكان: روش هاي علمي در شکوفایي خالقیت و آموزش تفکر 
و تحلیل در کودکان بر مبناي تمرین هاي بنیادي. طاهره حبیبي/ پردیس عاصمي/ سحر سلیمي/ کاظم 

شجاعي. تهران: گویش نو، 1391، 101 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز، معلم
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: اندیشه و تفکر، مهارت هاي تفکر، پردازش مفاهیم، آموزش اندیشه ورزي

چکيده: نویسندة این کتاب مي کوشد روش علمي اندیشیدن و اندیشه ورزي دربارة مفاهیم گوناگون را 
به گونه اي ساده و عملي به کودکان آموزش دهد. در این کتاب دانش آموزان با مراحل پردازش تفکر آشنا 
مي شوند و مي آموزند که چگونه دربارة یك مفهوم بیندیشند و هم زمان دربارة آن پرسش هاي کلیدي 
مطرح سازند. کتاب در چهار فصل تنظیم شده است و هر فصل به بررسي یکي از انواع تفکر چهارگانه 
اختصاص دارد. انواع تفکر عبارت اند از: تفکر سازمان یافته؛ تفکر تحلیلي؛ تفکر انتقادي یا سنجش گر؛ 
تفکر خالق. با به کارگرفتن روش هاي مطرح شده در این کتاب مي توان به پردازش مفاهیم در 

حوزه هاي ریاضیات، زبان، علوم تجربي و علوم اجتماعي پرداخت.
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7. آلمن، توني. الهام از طبیعت: از ردیاب صوتي خفاش تا عصاي نابينایان. مجید عمیق. تهران: 
مدرسه، 1389، 27 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ردیابي صوتي خفاش، عصاي نابینایان، مکان یابي پژواکي، آموزش علوم

چکيده: خفاش ها با صدا مي توانند ببینند. این توانایي دیدن از راه صدا را »جابه جایي پژواکي« نامیده اند. 
واترز ـ یك جانورشناس انگلیسي و استاد دانشگاه لیدز ـ در این اندیشه بود که چگونه مي توان با الهام 
گرفتن از این توانایي خفاش ها به افراد نابینا کمك کرد. مخاطبان در این کتاب طي سه فصل با 
تالش هاي دانشمندان براي تولید نوعي عصاي نابینایان که مانند سازوکار ردیابي صوتي خفاش ها 
عمل مي کند، آشنا مي شدند. »دیدن از راه شنیدن«، »جایابي پژواکي براي مردم« و »معناي فراصوت« 
عنوان هاي فصل ها هستند. کتاب داراي تصویرهاي رنگي است و در پایان، واژه نامه و نمایه آمده است.

به  پاسخ  غربي:  آذربایجان  استان  شگفت انگیز:  چرا هاي  کورش.  امیر  ي نیا،  مهدي/  چوبینه،   .8
سؤال هاي كودكان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 1391، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: آذربایجان غربي،  منابع طبیعي ایران، آموزش جغرافیا، ارومیه

چکيده: استان آذربایجان غربي در شمال غربي ایران واقع است و 14 شهرستان دارد. آب و هواي 
این استان سرد و معتدل است. در استان آذربایجان غربي دیدني هاي زیادي وجود دارند که مهم ترین 
آن ها، رودها، آب هاي معدني، جنگل ها، مناطق حفاظت شده، ساحل دریا و نواحي کوهستاني است. 
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است با موقعیت جغرافیایي، منابع طبیعي، 
دیدني هاي طبیعي، شهر ارومیه، دریاچة ارومیه، مکان هاي باستاني، غذاهاي محلي، زبان رایج مردم، 

مشاهیر، صنایع، بازي ها، تیم هاي ورزشي و سوغات این استان آشنا مي شوند.
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9. چوبینه، مهدي/ امیر ي نیا، کورش. چرا هاي شگفت انگیز: استان ایالم: پاسخ به سؤال هاي كودكان 
و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 1391، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: ایران شناسي، استان ایالم، آموزش جغرافیا، منابع طبیعي ایران

چکيده: ایالم یکي از استان هاي غرب ایران و داراي چند شهرستان به نام هاي آبدانان، ایالم، ایوان، 
شیروان، چرداول، در ه شهر، دهلران و مهران است. رود سیمره مهم ترین رود ایالم است. در استان 
ایالم، دیدني هاي طبیعي زیادي مانند دامنه هاي جنگلي کبیر کوه، چشمه ها، آبشارها، رودهاي بزرگ 
و کوچك، زیستگاه هاي جانوري و غارهاي فراوان وجود دارند. کودکان با مطالعة کتاب حاضر با 
دیدني هاي طبیعي، چشمه هاي آب گرم، ویژگي ها، شهرستان ها و روستاها، مشاهیر استان، غذاهاي 

محلي، زبان رایج مردم، ویژگي هاي فرهنگي و هنري، صنایع و... استان ایالم آشنا مي شوند.

به  استان خراسان رضوي: پاسخ  امیر ي نیا، کورش. چرا هاي شگفت انگیز:  10. چوبینه، مهدي/ 
سؤال هاي كودكان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 1391، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: ایران شناسي، استان خراسان رضوي، منابع طبیعي، پایتخت معنوي، کوه هاي ایران

چکيده: استان خراسان رضوي، به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده هاي مهمي چون ابریشم و نیز 
وجود مرقد مطهر امام رضا )ع(، اهمیت خاصي داشته و دارد. استان خراسان رضوي 25 شهرستان دارد 
و مهم ترین رود آن، »رود اترک« است. مهم ترین رشته کوه استان، »کوه هزارمسجد« است. رشته کوه 
دیگر آن »بینالود« نام دارد. چشمه هاي آب گرم، غارهاي آهکي، آبشارها، چشم اندازهاي طبیعي، 
گونه هاي منحصربه فرد گیاهي و جانوري، پدیده هاي کویري و... از دیدني هاي طبیعي این استان 
هستند. در این کتاب مخاطبان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفیدي دربارة موقعیت جغرافیایي، 
منابع طبیعي، مشهد امام رضا)ع(، شهرها، مکان هاي تاریخي و باستاني، زبان رایج مردم، غذاهاي محلي 

و... استان خراسان رضوي و مشهد امام رضا )ع( به دست مي آورند.
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11. چوبینه، مهدي/ امیري نیا، کورش. چرا هاي شگفت انگیز: استان سيستان و بلوچستان: پاسخ به 
سؤال هاي كودكان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 1391، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان مراکز تربیت

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: سیستان و بلوچستان، منابع طبیعي ایران، آموزش جغرافیا، زاهدان

چکيده: استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقي ایران قرار دارد و شامل 14 شهرستان است. رود 
هیرمند جزو رودهاي مهم این استان به حساب مي آید که در حاصل خیزي دشت سیستان نقش حیاتي 
دارد. دیدني هاي استان همچون قلعة نو، دهانة غالمان، زاهدان کهنه، قلعة بهپور، قلعة ناصري و کوه 
نریمان گردشگران زیادي را به سمت خود جلب مي کنند. مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة 
تصویرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة موقعیت جغرافیایي استان سیستان و بلوچستان، 
منابع طبیعي، رودها، گردشگاه ها، مکان هاي باستاني، آداب و رسوم، ویژگي هاي شهر زاهدان، مشاهیر 

استان، ورزش هایي که در این استان انجام مي شود، غذاهاي محلي و سوغات آن به دست مي آورند.

12. پورعباسي، عطاءاهلل. استرس از منظر دانش آموزان. تهران: براي فردا، 1389، 14 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: مقابله با استرس، اضطراب، مهارت هاي زندگي، آموزش علوم

چکيده: استرس واکنش طبیعي افراد در هر سني است. استرس از غریزة فرد در محافظت از خویش در 
برابر فشار عاطفي یا جسمي و مقابله با خطر نشئت مي گیرد. در واقع اندکي استرس الزم است. بیشتر ما 
بدون احساس رقابت نمي توانیم در ورزش، موسیقي، کار و مدرسه موفق شویم و به کمال برسیم. کتاب 
حاضر سعي دارد دانش آموزان را با مفاهیم مربوط به استرس و تأثیر آن بر اعضا و دستگاه هاي بدن آشنا 
سازد. برخي عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از: استرس چه نشانه هایي دارد؟ عوامل استرس زا کدام ها 
هستند؟ چگونه اضطراب خود را کنترل کنیم؟ چگونه عوامل استرس زا را شناسایي کنیم؟ راهکارهاي 

مقابله با استرس کدام اند؟
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13. کاگوتا، لوئیس. اسم من آلبرت انيشتين است. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1388، 64 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آلبرت انیشتین، ادبیات نوجوانان، فیزیك دانان، سرگذشت نامه

چکيده: »من هرگز خودم را بهتر از دیگران نمي دانستم و آن طور که مردم مي گفتند، باهوش ترین مرد 
دنیا نبودم. اما همیشه مصمم و باانگیزه کار مي کردم و اشتیاق و عالقة زیادي به دانستن داشتم. من 
جاه طلب یا به دنبال شهرت نبودم؛ اما عقیده داشتم که هر کدام از ما مي تواند سهمي در علم و دانش و 
رفاه نسل بشر داشته باشد. در 76 سال و یك ماه و چهار روزگی عمرم هم سعي کردم این کار را انجام 
دهم وگاهي احساس مي کردم موفق شده ام.« این سخنان آلبرت انیشتین است که در سال 1879 در 

یکي از شهرهاي آلمان به دنیا آمد. در این کتاب ما با سرگذشت این دانشمند آشنا مي شویم.

14. پورقنبري قاضیاني، لیال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، 1391، 48 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مدیر، کارشناس،  والدین
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مدیریت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش

چکيده: یکي از راه هایي که نگرش انسان را به زندگي حفظ مي کند. داشتن نگرشي همراه با قدرداني 
به زندگي است. در همین لحظه در هر موقعیتي که هستید، هنوز هم چیزهایي وجود دارند که بابت 
آن ها سپاس گزار باشید؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و... اگر 
دایم به این مورد فکر کنید که چه قدر خوش بخت هستید و بابت آن سپاس گزار باشید، این نگرش به 
کل زندگي شما سرایت مي کند. فهرستي از همة چیزهاي باارزشي که دارید، تهیه کنید. هر زمان که 

احساس افسردگي و کسالت کردید، به آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.
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 15. وبر، بلیندا. اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز. مسعود جوادیان. تهران: افق، 1391، 80 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: جغرافیاي جهان، اطلس ها

چکيده: زمین سیاره اي است که به دور خورشید مي گردد. این سیاره از توده هاي پهناور خشکي 
به نام قاره و دریاها و اقیانوس هاي وسیع پوشیده شده است. زمین هفت قاره دارد: آمریکاي شمالي؛ 
آمریکاي جنوبي؛ اروپا؛ آفریقا؛ آسیا؛ استرالیا و قارة قطب جنوب. کتاب »اطلس جغرافیاي جهان« به 
کمك رنگ، نقشه، پرچم و تصویر و با بهره گیري از جدیدترین نقشه هاي رایانه اي اطالعات جالبي 
را در خانه و مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد. مطالب زنده و اطالعات مصور کتاب دربارة 
طبیعت و فرهنگ حاصل پژوهش هاي دقیق علمي است. در ضمن فهرست راهنماي جامع کتاب، کار 

جست وجو را آسان مي کند.

16. -. اطلس سه بعدي جهان. سپیده خلیلي. تهران: تولد، 1390، 42 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: اطلس، نقشة قاره ها، آموزش جغرافیا، دورة راهنمایي

چکيده: در این اطلس جغرافیایي سه بعدي، جهاني براي کشف کردن پنهان است! به کمك کرة 
با مطالعة نقشه هاي تصویري دیدني، صفحه هاي کشویي خیال انگیز و  سه بعدي درون کتاب و 
خودآزمایي هاي جالب در پایان هر بخش، به معلومات خود اضافه کنید. در این کتاب مجموعه اي از 
اطالعات دربارة قاره ها و کشورها، مردمان، مکان هاي دیدني، پرچم ها و جاذبه هاي هر قاره و مطالب 

جالب دیگر گرد آمده است.
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17. بوگیش، ورنر و بوگیش، کریستیان. چرا و چگونه؛ 54: اقليم شناسي زمين )آب، هوا، زمين و جّو(. 
کمال بهروزکیا. تهران: قدیاني، 1391، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرة المعارف، اقلیم شناسي، آموزش علوم تجربي، تاریخ آب و هوا زمین

چکيده: هر روز، روزنامه ها و رسانه هاي دیگر اخبار وضع هوا و تغییرات آن را گزارش مي دهند. چرا آب 
و هوا تغییر مي کند؟ آیا انسان در تغییر آب و هواي زمین نقش دارد؟ آب و هواپژوهان عالقه مندند بدانند 
که بیلیاردها سال پیش آب و هواي زمین چگونه بوده است. زیرا وضع هواي زمین و پوستة آن تغییر 
کرده و دوران گرما جاي خود را به دوران سرما داده است. در این زمینه فسیل ها و سنگ ها نشانه هایي 
از وضعیت آب و هوایي دوران هاي گذشته را در اختیار ما قرار مي دهد. هرچه ما فرایندهاي آب و هوایي 
را در جریان تاریخ زمین بیشتر مي شناسیم، تأثیر و کارکرد آب و هواي زمین را بهتر درک مي کنیم و 
به تغییرات آن پي مي بریم. کتاب »اقلیم شناسي زمین«، از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، به 

پرسش هاي ما در این زمینه پاسخ مي دهند.

18. عمیق، مجید. انسان و طبيعت  )پدافند غير عامل(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1389، 64 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: استتار، علوم نظامي، زیست شناسي، پدافند، آموزش علوم تجربي

چکيده: بسیاري از اختراعات بشري از جهان طبیعت الهام گرفته شده اند. در عرصة دفاع غیرعامل یا 
همان پدافند غیرعامل نیز دانشمندان با الهام از دنیاي حیات وحش، شیوه هاي نویني را ابداع مي کنند. 
در طبیعت گروهي از حیوانات شکارچي و گروهي دیگر شکار هستند. اقداماتي که شکار انجام مي دهد 
تا از خطر حیوان شکارچي در امان بماند، در دنیاي انسان ها به پدافند غیرعامل معروف است. از شش 
سامانة دفاعي در جهان حیوانات، پنج سامانة آن سامانه هاي دفاعي غیر عامل هستند؛ مانند: استتار یا 
پنهان سازي: هم رنگ شدن پلنگ، زرافه و آفتاب پرست با محیط اطراف خود. حیله و فریب: برخي 
پروانه ها روي بال هایشان چشم هاي کاذب دارند. مقاوم سازي: پوشش حفاظتي الک پشت. مکان یابي: 
درست کردن آشیانه در صخره ها و الي سنگ ها. حرکت و جابه جایي: گربه سانان هنگام احساس خطر 
نوزادشان را جابه جا مي کنند. تصاویر متعدد و بسیار زیبا و شگفت انگیز از دنیاي حیوانات به زیبایي این 

اثر افزوده است.
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19. گیوه چي، روح  اهلل. اوریگامي براي همه: شامل 100طرح اوریگامي. تهران: نغمه نو اندیش، 1391، 
284 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: معلم

موضوع درسي: فرهنگ و هنر
كلمات كليدي: اریگامي، کاردستي با کاغذ

چکيده: تا کردن کاغذ ساده است. به هیچ وسیله یا امکانات و تجهیزات خاصي نیاز ندارد. کافي است 
فکرتان را روي طرح و روش اجراي آن متمرکز کنید. تمام طرح ها از یك کاغذ مربع شروع مي شوند. 
براي درست کردن طرح ها نیازي به چسب و قیچي نیست. بسیار راحت، جذاب و فوق العاده است. این 
کتاب با الهام از طرح هاي ژاپني قدیم، باعث کارهاي خالقانة بسیار در دنیا شده و هنرمندان با الهام 
از آن، سرگرمي هاي کوچکي را به آثار هنري جذاب و فوق العاده با دوام و عمومي تبدیل کرده اند. این 
کتاب 100 طرح اوریگامي چگونگي درست کردن حیوانات، جعبه ها، لوازم التحریر، تزئینات، گیاهان و 

سرگرمي هاي گوناگون را آموزش مي دهد.

20. جوادیان، مسعود. ایران باستان. تهران: قدیاني، 1390، 72 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، زردشت، هخامنشیان، اشکانیان، ایالمي ها

چکيده: کتاب حاضر کوشیده است تصویري نسبتاً جامع و البته خالصه از ایران باستان به مخاطبان 
ارائه دهد. دورة باستان تاریخ ایران، بسیار طوالني است و بیش از 4000 سال را دربرمي گیرد. در این 
دوره فرمانروایان بسیاري آمدند و رفتند، خاندان هاي قدرتمندي به حکومت رسیدند و سلسله هاي نوین 
را پي افکندند و جانشین خاندان هایي شدند که اختالف، رخوت، فساد و بي عدالتي آن ها را ضعیف کرده 
بود. این کتاب به سبکي نو، گزیده اي بسیار مجمل از این سرگذشت هاي طوالني را مورد بررسي قرار 
داده است. عنوان برخي مطالب آن از این قرارند: ایالمي ها؛ زردشت ؛ عصر دیااکو؛ کوروش بزرگ؛ 
عصر توسعة امپراتور هخامنشي؛ ایران و یونان؛ زندگي اجتماعي در عصر هخامنشیان؛ اشکانیان؛ عصر 

انوشیروان.
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21. جوادیان، مسعود. پیوند دیروز و امروز: ایرانيان باستان براي من چه كار كرده اند؟. تهران: محراب 
قلم: کتاب هاي مهتاب، 1390، 40 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: ایران باستان، هنر، اعتقادات، پزشکي در ایران باستان، ادبیات نوجوانان

چکيده: این کتاب ضمن معرفي اجمالي تاریخ ایران باستان و هنر و فرهنگ آن عصر به جنبه هایي از 
ابداعات و اختراعات ایرانیان باستان پرداخته است که در دورة معاصر هنوز هم استمرار دارد.

22. مفیدي نسب، سعیده. اینترنت. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 36 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: آموزش کار با اینترنت، راهنماي آموزشی، گوگل، ایجاد رایانامه، نامه نگاري

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب که به زبان ساده و با تصویرهاي رنگي فراهم آمده است، با این 
مفاهیم آشنا مي شوند: شبکه و اینترنت؛ مزایاي استفاده از اینترنت؛ URو مفهوم مرورگر؛ نوار آدرس 
و نوار ابزار؛ لینك؛ مفهوم جست وجو و گوگل؛ آموزش فارسي کردن گوگل؛ جست وجوي مطالب در 
گوگل؛ تاریخچة ارسال پیام؛ ایجاد پست الکترونیکی یا رایانامه؛ ورود و خروج از اینترنت؛ خواندن و 

نوشتن و ارسال نامه؛ معرفي سایت.
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23. پندي، زهره. بخش پذیري، مقسوم عليه و مضرب. تهران: مدرسه، 1389، 112 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ریاضیات

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، ضرب و تقسیم، بخش پذیري، عدد اول

چکيده: ریاضیات علم درست اندیشیدن است و راه موفقیت در این مسیر، فهم کامل مطالب و انجام 
تمرین کافي براي تقویت مهارت ها و افزایش دقت و تمرکز است. در این کتاب سعي شده است 
موضوعات گوناگون ریاضیات متناسب با دورة راهنمایي عمیق تر و دقیق تر بررسي شود. کتاب شامل 9 
فصل با این عنوان هاست: 1. ضرب و تقسیم اعداد طبیعي؛ 2. ضرب ذهني؛ 3. بخش پذیري؛ 4. مقسوم 
علیه و عدد اول؛ 5. تجزیة عددها؛ 6. همة مقسوم علیه هاي یك عدد؛ 7. ب. م. م؛ 8. مضرب و ک. م. 

م؛ 9. مسئله هاي ترکیبي، همراه با پاسخ نامه.

24. سالم، سودابه. بخوان با من، بساز با من )1 و 2(. تهران: سوره مهر، 1389، 118 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: آموزش موسیقي، هنر براي کودکان، هوش موسیقایي

چکيده: مربي موسیقي کودک، به آگاهي از حیطة متفاوت رشد کودک، رشد موسیقایي و نیز راه هاي 
گسترش اطالعات موسیقایي کودک نیاز دارد. زیرا کودک باید اطالعات موسیقایي خود را سازمان دهي 
و پردازش کند تا در فعالیت هاي بعدي مورد استفاده قرار دهد. رشد هوش موسیقایي، مستقل از دیگر 
جنبه هاي هوش نیست، به همین سبب آگاهي مربیان از نظرات روان شناسان متخصص رشد و آموزش 

کودکان ضروري است.



27پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

25. وینستون، رابرت. بدن من )من از چه چيزي ساخته شده ام؟(. محسن ارجمند/ آریا ارجمند. 
تهران: محراب قلم، 1390، 96 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: انسان، زیست شناسي، ادبیات نوجوان

چکيده: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا چهرة شما با چهرة افراد دیگر متفاوت است، یا چرا گاهي 
دقیقاً شبیه والدینتان هستید؟ بدن و مغز به همراه طرز تفکر و کردار و رفتارتان، همگي به هم مرتبط اند 
و سبب مي شوند که شما با هر فرد دیگري تفاوت داشته باشید. در این کتاب دربارة تمام مواردي که 
شما را منحصر به فرد مي کند، بحث شده است. ژن ها، شخصیت و استعدادهاي شما همگي بخشي از 
این مواردند. این کتاب سعي دارد هم شما را سرگرم کند و هم به شما بفهماند که چه چیزهایي، شما 

را شما کرده است.

26. یعقوبي شهیر، حامد. برنامه نویسي گام  به گام با ویژوال بيسيك. تهران: سمپاد، 1390، 128 
ص.

قطع: وزیري
مخاطب: ویژة اول متوسطه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

موضوع درسي: کار و فناوري
كلمات كليدي: آموزش کار با رایانه، بیسیك، زبان برنامه نویسي، رایانه

چکيده: امروزه رایانه در اکثر فعالیت هاي بشر نقش اساسي پیدا کرده است و یار و همراه انسان 
محسوب مي شود. برنامه نویس دید گسترده اي به دنیاي اطراف خود دارد. او مي آموزد که چگونه 
مي تواند در حل مسائل پیچیده و بزرگ از این ابداع بي نظیر بشر کمك بگیرد. در این کتاب سعي 
شده است از مطالب ساده، جذاب و در عین حال مفید استفاده شود. همچنین، نحوة قرارگیري مطالب 

به گونه اي باشد که نوآموز به راحتي آن ها را دنبال کند و بتواند گام به گام با کتاب پیش رود.
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ص.  107  ،1390 سمپاد،  تهران:  بيسيك.  با  مقدماتي  برنامه نویسي  محمد.  نبي زاده،   .27 
قطع: وزیري

مخاطب: ویژة اول متوسطه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: بیسیك، زبان برنامه نویسي، رایانه

چکيده: بسیاري از دانشمندان علوم رایانه، از برنامه نویسي به عنوان یکي از ابزارهاي مفید و کلیدي، 
براي آموزش اصول تفکر منطقي و منظم و همچنین توسعة خالقیت هاي فردي و تحصیلي یاد 
مي کنند. کتاب حاضر حاصل گردآوري تالش ها و تجربیات سال ها تدریس درس برنامه نویسي در 
طي جلسات مختلف گروهي، براي دانش آموزان است. این کتاب در هشت فصل با این عنوان ها تهیه 
شده  آست: 1. مقدمات رایانه، 2. آشنایي با محیط Quick Basic، 3. دستورات ورودي، خروجي و 
متغیرها، 4. جاي گزیني، شرط، پرش و توابع، 5. حلقه، 6. آرایه ها، 7. گرافیك و 8. برنامه نویسي پیشرفته.

28. بیر، ریك. علم و ماجراهاي علمي: بزرگ ترین ناگفته هاي شگفت انگيز علمي: صد داستان خواندني 
در باره اختراعات و اکتشافات. مینا عالء. تهران: ققنوس، 1390، 214 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ناگفته هاي علمي، تاریخ علم، آموزش علوم تجربي، داستان اختراعات و اکتشافات

چکيده: این کتاب مجموعه اي از داستان هاي ماجراجویانه، اتفاقات مسرت بخش، دغدغه هاي مادام العمر 
و جرئت هاي خیره کنندة نوابغ است؛ داستان هاي واقعي اختراعات و اکتشافاتي است که از دو هزار سال 
پیش تا به حال انجام شده اند و پر از شخصیت هاي علمي و مشهوري مانند اسحاق  نیوتن است. براي 
بعضي از این دانشمندان اتفاقات غیر منتظره اي افتاده که در اختراع یا اکتشافشان نقش مهم و عمده اي 

را ایفا کرده است؛ مانند آن چه در اختراع تلفن، اشعة ایکس و شیشة ضد گلوله رخ داد.



29پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

29. ساداتیان، اصغر. شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشکي: بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران. 
تهران: ما و شما، 1390، 120 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: بلوغ جسمي، دورة نوجواني، آموزش مهارت هاي زندگي، پسران، روان شناسي

چکيده: در این کتاب سعي شده است اصول کلي تغییرات، خصوصیات و ویژگي هاي اصلي و در عین 
حال طبیعي جسماني و روحي - رواني دوران بلوغ شرح داده شود. با شناخت این دوران مي توان به 
راه حل هاي صحیح و اصولي براي حل مشکالت آن رسید و به گذراندن صحیح آن کمك شایاني کرد. 
این کتاب دو بخش و یازده فصل دارد. بخش اول که حاوي شش فصل است، دربارة بلوغ جسمي 
نوجوانان مطالب جالب و مهمي دارد، بخش دوم نیز مربوط به تغییرات روحي و رواني دوران بلوغ است 

و شامل پنج فصل می شود.

30. ساداتیان، اصغر. شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشکي: بلوغ جسمي و روحي رواني در دختران. 
تهران: ما و شما، 1390، 144 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
 كلمات كليدي: بلوغ، تغییرات فیزیکي، صفات جنسي، نوجواني، آموزش دختران، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر سعي شده است تغییرات و خصوصیات اساسي و مهم دوران بلوغ در دختران و 
راه حل هاي مشکالت شایع مربوط به آن به زبان بسیار ساده شرح داده شود و بیشتر سؤاالت احتمالي 
در این باره بي پاسخ نمانند. این کتاب براي دانش آموزان دختر پایة پنجم ابتدایي به بعد، مادرها و 

مادربزرگ ها، و مربیان مدارس دخترانه قابل استفاده است.
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آزمون هاي  پرسش هاي  اساس  بر  راهنمایي  دوم  علوم  بياموزیم:  بهتر  عالء.  نوري،   .31
بين المللي. تهران: شورا، 1389، 168 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
 كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون تیمز، ارزش یابي ملي سنجش صالحیت هاي پایه، آموزش ریاضي

چکيده: مجموعة کتاب هاي »بهتر بیاموزیم« براي دورة راهنمایي در دو درس علوم و ریاضي طراحي 
و تدوین شده است. در این مجموعه عالوه بر سؤاالت آزمون هاي »تیمز« در سال هاي متفاوت، 
پرسش هاي مربوط به »ارزش یابي ملي سنجش صالحیت هاي پایه« )ABC(، نیز برحسب مباحث 
متفاوت کتاب هاي درسي علوم و ریاضي آورده شده است. به موازات پرسش هاي این مطالعه ها، 
سؤال هاي مشابهي از مباحث کتاب هاي درسي مطرح شده اند تا دانش آموزان بتوانند آموخته هاي خود 

را در سطح باالتري بسنجند و به سطوح باالتر یادگیري دست یابند.

 32. قاسمي، رضا. بوي چفيه : خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران. شهرکرد: فرایاد، 1391، 176 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: جنگ ایران و عراق، خاطرات، آزادگان، جانبازان، ادبیات فارسي

چکيده: »خاطره« بُرشي از زندگي و آینة روشن تماشاي درون است و خاطرات »دفاع مقدس«، 
نمایشگاه ایمان و اخالص و پاکبازي نسلي است که در آتش شکفت و همة آسمان را فاتح شد. این 
کتاب پیوندگاه دو نسل است: نسلي خاطره ساز و نسلي خاطره جو؛ پدري که مي گوید و پسري که 
مي شنود و جرعه جرعه مي نوشد. این خاطرات تصویري است یگانه از دو نسل که خواننده را با خویش 
همراه و هم سفر مي سازد و با زیبایي و رسایي اندیشه و روان خاطره سازان بیدار دل و حماسه آفرین 

آشنا مي کند.



31پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

در  كننده  شركت  دانش آموزان  اجتماعي  و  سياسي  دیني،  پرسمان  حسین.  احمدي،   .33
اردو هاي سراسري و منطقه اي كميته امداد امام خميني )ره(. تهران: تزکیه، 1388، 251 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: معارف اسالمي
كلمات كليدي: اسالم و سیاست، پرسش و پاسخ، آموزش دیني دورة راهنمایي

چکيده: فوران دغدغة شك و تردید در جوان و نوجوان، او را در مقابل انبوهي از سؤاالت دیني، 
سیاسي، اجتماعي و علمي قرار مي دهد که متأسفانه پاسخ شایستة آن ها در محیط هاي خانواده و جامعه 
به سهولت در اختیار وي قرار نمي گیرد. از همین رهگذر است که نسل جوان گاهي به ورطة تردید و 
انحراف مي غلتد و در نتیجه در دام فکري شیاطین عصر جدید مي افتد. این کتاب، به سؤاالت گوناگون 
دانش آموزان در مورد موضوعاتي چون توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، احکام و عبادات، اخالق، 

سیاست و جامعه پاسخ داده است.

34. معتمدي، وحید. تحقيق و استفاده از اینترنت و شبکة جهاني وب براي دانش پژوهان. 
تهران: آواي نور، 1390، 136 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: معلم

موضوع درسي: کار و فناوري
كلمات كليدي: اینترنت، شبکة جهاني وب، وب سایت ها، آموزش کار با رایانه

چکيده: به زعم نگارنده، هدف از نگارش کتاب حاضر آماده کردن مخاطبان براي استفاده از اینترنت و 
شبکة جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمینة آموزش وپرورش و نشان دادن چگونگي 
جاي گزیني روش هاي فعال و مبتني بر استفاده از فناوري به جاي روش هاي آموزشي سنتي است. 
کتاب 12 فصل دارد و عنوان هاي برخي فصل هاي آن از این قرارند: اصول شبکة جهاني وب؛ اینترنت و 
شبکة جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزه ها در اینترنت؛ چگونگي استفادة مدارس از شبکة جهاني وب.
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35. فارمري، کریستین. تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي. بهاءالدین رحماني. اهواز: 
رسش، 1388، 284 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم، انگیزه، محیط یادگیري

چکيده: مطالعة علم در همة زمینه ها، فرایند فعالي است. معلم با توجه به چنین تعریفي مي تواند دامنة 
گسترده اي از فعالیت هاي علمي مرتبط و جالب را که دربرگیرندة همة جنبه هاي علوم است، شناسایي 
ارائة روش هایي براي درگیر کردن کودکان در  کند. در این کتاب دالیل منطقي تدریس علوم و 
فعالیت ها و کنکاش هاي علمي در کالس درس در هفت بخش و 18 فصل تبیین شده است. نگرش 
نسبت به علوم، محیط یادگیري، علوم و موضوع هاي پایه، نیازهاي آموزشي ویژه، علوم و رفتار، و علوم 

و بزرگ ساالن از جمله عنوان هاي مباحث کتاب حاضر هستند.

36. رمضاني، علیرضا/ کاشف، مجید. تغذیه ورزشکاران. تهران: دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي، 
1390، 210 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: معلم

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: تغذیه ورزشکاران، علم تغذیه، انواع چربي، امالح معدني، مکمل ها در ورزش

چکيده: علم تغذیه علمي است که از تغییر و تبدیل غدا در بدن، رسیدن مواد مغذي به بافت ها بعد از 
هضم و جذب، عمل مواد مذکور در فعل و انفعاالت بیولوژیکي بدن و باالخره دفع آن ها صحبت مي کند. 
این کتاب ضمن آشنا ساختن مخاطبان با علم تغذیه، آخرین یافته هاي علمي را دربارة مکمل هاي 

غذایي و نقش آن ها در سالمت و ورزش ارائه داده است.
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37. لیت، آن سلکوویتس. تغذیه ورزشي براى كودكان و نوجوانان  و جوانان. فرهاد رحماني نیا و 
 دیگران. تهران: ورزش، 1388، 192 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: تغذیة ورزشي، کنترل وزن، آموزش تربیت بدني

چکيده: کتابي که تصویر آن  را مالحظه مي کنید، دربرگیرندة نکات متنوعي در زمینة تغذیة ورزشي 
براي مخاطبان است که مي تواند براي مربیان و والدین ورزشکاران نیز مفید باشد. مباحث کنترل وزن 
و اختالالت تغذیه اي از مواردي هستند که در این کتاب با رویکرد جدید مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته اند. مطالب کتاب را در این فصل ها مي خوانید: نقش غذا در پیشرفت عملکرد ورزشکاران؛ اهمیت 
تغذیه براي ورزش ها؛ مایعات براي ورزشکاران؛ مصرف انرژي براي افزایش تودة عضالني؛ رژیم 
غذایي؛ زیاد کردن وزن؛ روش هاي کاهش وزن؛ برنامة غذایي؛ روش هایي براي غلبه بر اختالالت 

تغذیه اي.

38. مورگان، سالي. حفظ محیط زیست: تغييرات اقليمي )آب و هوا(. محمدرضا داهي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1390، 24 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: تغییرات آب و هوا، اقلیم شناسي، حفظ محیط زیست، تعلیمات اجتماعي

چکيده: شرایط متوسط و معمول هواي هر ناحیه را طي زماني طوالني »اقلیم« آن ناحیه مي گویند. 
بسیاري از رخدادهاي طبیعي مانند انفجارهاي خورشیدي یا فوران آتش فشان ممکن است ناشي از 
تغییرات اقلیمي باشند. اما کارشناسان معتقدند که استفادة بي رویه از زغال سنگ، نفت و گاز توسط 
انسان، علت اصلي این تغییرات است. در نتیجة تغییرات اقلیمي، در سال هاي آینده، زمین در معرض 
خطر روزافزون طوفان ها، خشك سالي ها، سیالب ها، کمبود غذا و نابودي زیستگاه ها قرار خواهد گرفت. 
کودکان با مطالعة کتاب حاضر مي  آموزند که با انجام کارهاي ساده مي توان روند این تغییرات و تأثیرات 

منفي آن ها را کاهش داد.
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39. شهرامي، بیژن. تفسير سوره حمد. قم: سپهر اندیشه، 1388، 48 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: تفاسیر سوره فاتحه، تفاسیر شیعه، قرن 14

چکيده: سورةحمد تنها سوره اي است که خواندنش بر هر مسلمان مکلف واجب است، آن هم حداقل 
10 بار در شبانه روز. گاهي به واسطة خواندن دیگر نمازهاي واجب، تعداد آن بیش از 10 بار مي شود. 
هیچ نمازي بدون  خواندن آن اقامه نمي شود. دروازة شکوهمند قرآن و چکیدة تعالیم بلند آن است. 
شناس نامة قرآن است. سوره اي است مشتمل بر راه و رسم زندگي و آیین بندگي. این کتاب تفسیر 
سورة حمد را همراه با حکایت هایي در رابطه با کرامات این سوره و هم چنین حدیث هاي متفاوت ذکر 

کرده است.

40. نایلور، استوارت و دیگران. تلفيق آموزش و ارزشيابي: فکرکردن، یادگرفتن و امتحان دادن در علوم 
تجربي. طاهره رستگار. تهران: علوم نوین، 1388، 148 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، دورة ابتدایي، دورة راهنمایي، تدریس اثر بخش، روش تدریس

چکيده: یادگیري مي توانست لذت بخش تر باشد، اگر امتحاني در کار نبود. بسیاري از معلمان نیز صادقانه 
تأیید مي کنند که خودشان هم دل خوشي از امتحان ندارند. راه حل چیست؟ رویکردي که این کتاب به 
فرایند آموزش و ارزش یابي دارد، باعث عدم وحشت دانش آموز از امتحان مي شود و به این سبب، او 
لذت یادگیري را احساس مي کند. درمي یابد که چه مي آموزد، چگونه مي آموزد و براساس چه معیاري 
سنجیده مي شود. بخش اول کتاب مبناي پژوهشي کار را بررسي کرده است و نشان مي دهد که با 
استفاده از این رویکرد مي توان تفکر، یادگیري و سنجش را با هم تلفیق کرد تا روند یادگیري سرعت 
گیرد. یادگیري سنجش را امکان پذیر سازد و سنجش خود موتور محرکة یادگیري شود. در بخش دوم 
کتاب، فعالیت هاي مناسبي معرفي شده اند که مي توانند ابزار دست معلم در تحقق اهداف آموزشي باشند.
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41. دایي، روح اهلل/ ژاله دوست ثاني، بهروز. تمرینات هوازي و تقویت قلب و عروق. تهران: بامداد 
کتاب، 1390، 80 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

موضوع درسي: تربیت بدني
 كلمات كليدي: تمرینات هوازي، ورزش و سالمتي، حرکات کششي، تمرین هوازي ایروبیك، ضربان قلب

چکيده: تمرینات هوازي، شامل بهینه سازي فعالیت هاي قلبي - تنفسي به منظور افزایش اکسیژن رساني 
به قلب و ماهیچه هاست. هر چه اکسیژن بیشتري به قلب و ماهیچه ها برسد، سطح استقامت بدن باالتر 
خواهد بود. تمرینات هوازي به چربي سوزي کمك مي کنند و بدن را تمرین مي دهند تا مؤثرتر از 
چربي ها براي تولید انرژي استفاده کند. کتاب حاضر که در دو فصل، با رویکردي کاماًل کاربردي و 
علمي تهیه و تدوین شده است، مخاطبان را با این مطالب آشنا مي سازد: 1. دانستني هاي اولیه )عضالت 
قلب، فشار خون(، کلسترول، چربي بدن، اضطراب، افسردگي، تغییرات خون، تمرین ورزشي، حرکات 
کششي، چاقي بدن؛ 2. تمرین هوازي آیروبیك )فواید تمرین هوازي، تمرین هوازي چیست و چگونه 
انجام مي شود، چه زماني نباید تمرین کرد، ضربان قلب، تکنیك ها، شنا، انتخاب کفش، پیاده روي، 

دوچرخه سواري و دستگاه هاي بدن سازي(.

42. البه، بریژیت. خودیاري براي كودكان و نوجوانان: جسم و فکر. مهناز رهنمایان. تهران: 
رهنما، 1389، 39 ص.

قطع: جیبي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: عقل، ارتباط جسم و فکر، ارادة انسان، مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان با مطالعة این کتاب از مجموعه کتاب هاي »خودیاري براي کودکان و نوجوانان«، 
دربارة عقل و به کارگیري آن، کم عقلي، خواندن افکار، سیر افکار، ارتباط بین جسم و فکر، و ارادة 
انسان مطالبي مي خوانند و در این باره بهتر مي اندیشند. کتاب با تصویرهایي در این زمینه همراه است.
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43. فرسایي، داریوش. جعبة آموزش: مفاهيم پایه و ویندوز XP براي كودكان و نوجوانان. تهران: 
علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 148 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کار و فناوري
كلمات كليدي: آموزش رایانه، ویندوز XP، فیلم آموزشي، سیستم عامل

چکيده: در این کتاب، طي 14 درس، مفاهیم پایة ویندوز XP به کودکان و نوجوانان آموزش داده 
مي شود. دي وي دي همراه کتاب شامل 46 فیلم آموزشي است. مفاهیم پایه، آشنایي با سخت افزار و 
نرم افزار رایانه، آشنایي با شبکه ها، سیستم عامل، بررسي درایوهاي سیستم، تنظیمات سطل بازیافت و 

نصب نرم افزارها از جمله مباحث کتاب هستند.

44. انزنس برگر، هانس ماگنوس. جن اعداد: ماجراي ریاضي. ملك دخت قاسمي نیك منش. 
تهران: آییژ، 1389، 256 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: ریاضیات
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، سرگرمي و داستان تخیلي، اسرار اعداد

چکيده: کتاب حاضر این گونه آغاز مي شود که »جن اعداد« به خواب رابرت، پسرک 12 ساله اي مي رود 
که از ریاضیات و معلم آن متنفر است. جن اعداد اسرار هیجان انگیزي دربارة مفاهیم ریاضي و اعدادي 
چون صفر، یك، سري هاي بي نهایت، اعداد غیرمنطقي، اعداد اول و احتماالت در ریاضیات را به زبان 

قصه به رابرت یاد مي دهد.
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45. حسن زاده، فرهاد. سراي من ایران: چغازنبيل. تهران:  دفتر انتشارات کمك آموزشی، 1388، 28 ص.
قطع: خشتی

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، چغازنبیل، زیگورات، آموزش تاریخ

چکيده: »چغازنبیل« بنایي قدیمي و ارزشمند در استان خوزستان است که در 45 کیلومتري شهر شوش 
در نزدیکي هفت تّپه قرار دارد. »زیگورات چغازنبیل« بزرگ ترین زیگورات ساخته شده در دنیاست. 
زیگورات، برج پلکاني چند طبقه اي است که هرچه باالتر مي رویم مساحت هر طبقه نسبت به طبقة قبل 
کم تر مي شود. به این ترتیب مساحت طبقة پایین از همه بیشتر و مساحت طبقة باال از همه کمتر است. 
کتاب حاضر شامل دو بخش است: بخش اول در قالب یك داستان، موضوع کتاب را شرح مي دهد. 
بخش دوم حاوي اطالعاتي دربارة این بنا و اهمیت آن است و شکوه عیالم، ویژگي هاي شهر شوش 

)پایتخت دولت عیالم( و وجه تسمیة چغازنبیل را شرح مي دهد.

46. بهرامي، گل  نساء. چگونگي برخورد با مصدومين دچار ضربه سر و صورت و ستون فقرات 
در آموزشگاه ها و مدارس. تهران: ورزش، 1389، 96 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: ضربات سر، صدمات ستون فقرات، شکستگي صورت، خون دماغ، آسیب دندان

و  مدارس  دانش آموزان  بین  آسیب هاي شایع  از  فقرات،  و ستون  ضربه هاي سر، صورت  چکيده: 
آموزشگاه هاست که برخورد اصولي و علمي با آن ها از لحظه هاي اولیة وقوع ضربه اهمیت زیادي دارد. 
کتابي که تصویر روي جلد آن را مالحظه مي کنید، پس از بیان مختصر این صدمات، چگونگي برخورد 

اولیه و رعایت موارد ایمني تا دست یابي به پزشك به منظور درمان را شرح داده است.
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47. تاگلیافرو، لیندا. چگونه روي مي دهد؟: چگونه یك گياه تبدیل به نفت مي شود؟. مجید عمیق. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: شکل گیري نفت، سوخت هاي فسیلي، پالنکتون، آموزش علوم تجربي

چکيده: نفت از کجا به دست مي آید؟ داستان نفت به میلیون ها سال قبل برمي گردد و به گیاهان ریز 
میکروسکوپي به نام »پالنکتون ها« مربوط مي شود. این گیاهان در سطح اقیانوس ها و سایر منابع آب ها 
شناورند. پالنکتون ها هزاران نوع متفاوت دارند. آیا مي دانید کدام گیاهان دریایي میکروسکوپي به نفت 
تبدیل مي شوند؟ در این کتاب ما با چگونگي تبدیل گیاه به نفت آشنا مي شویم و دربارة علل و تأثیرات 

پدیده هایي که به دگرگوني در کرة زمین منجر مي شوند، مطالبي مي آموزیم.

48. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي. 
تهران: قدیاني، 1390، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: مواد غذایي، میکروب شناسي، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم

چکيده: آشپزخانه هاي امروزي محل هایي روشن و تمیزند. سطوح آشپزخانه به طور منظم تمیز مي شوند 
و غذاهاي فاسدشدني را در یخچال نگه داري مي کنیم. بعضي از مواد غذایي را هم براي مصرف سالم 
مي پزیم. چنین شرایطي زندگي را براي جان داران دیگر مشکل مي کند. اما اگر با دقت کافي به اطراف 
آشپزخانه نگاه کنید، نمونه هاي فراواني از زندگي پنهان را خواهید یافت. برخي عنوان هاي مطالب این 
کتاب عبارت اند از: تغذیه از گرد و غبار؛ کنه هاي آفت؛ مخمرها در نان؛ میکروب ها در مواد غذایي؛ 
غذاي کپك زده؛ فساد مواد غذایي؛ سمي شدن غذاها. تمام عکس هاي کتاب رنگي هستند و توسط 

میکروسکوپ ها بزرگ نمایي شده اند.
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49. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در بدن شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي. تهران: 
قدیاني، 1390، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بدن انسان، میکروب ها، بهداشت بدن، جان داران میکروسکوپي

چکيده: مي دانیم که هرگاه میکروب ها به درون بدن ما راه یابند، مي توانند ما را بیمار کنند. ما قبل از 
غذا خوردن دست هاي خود را مي شوییم تا این جان داران غذاي ما را آلوده نکنند. هم چنین بریدگي ها 
و خراش هاي پوست را به دقت تمیز مي کنیم تا از آلوده شدن آن ها به وسیلة میکروب ها جلوگیري 
کنیم. میکروب ها آن قدر کوچك اند که بدون میکروسکوپ دیده نمي شوند. آن ها مي توانند ما را بیمار 
کنند، اما حتي وقتي سالم هستیم، بسیاري از آن ها در بدن ما زندگي مي کنند. تعداد میکروب هایي که 
در بدن ما ساکن اند، خیلي بیشتر از تعداد انسان هایي است که روي کرة زمین زندگي مي کنند. در این 
کتاب ما سفري به دنیاي جان داراني داریم که در بدن ما زندگي مي کنند تا با آن ها آشنا شویم و راه 

مبارزه با آن ها را دریابیم.

50. البه، بریژیت. خودیاري براي کودکان و نوجوانان: حافظه و فراموشي. مهناز رهنمایان. تهران: 
رهنما، 1389، 36 ص.

قطع: جیبي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: حافظه، فراموشی، خاطرات، مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب هاي »خودیاري براي کودکان و نوجوانان« حاوي مطالبي 
دربارة یادآوري خاطرات، درک زمان حال توسط مغز، جست وجوي خاطرات در حافظه، رفتار مرموز 
حافظه، کار حافظه، طبقه بندي حافظه و... است. به زعم نگارنده، این مجموعه کتاب ها براي بیدارکردن 

ایده ها و نظرات کودکان مطالب جالب و خواندني دارد.
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51. یادگاري پور، محمد/ ابراهیم، حسین. حركات بدني ممنوعه. تهران: آواي ظهور، 1391، 68 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: آموزش تربیت  بدني، حرکات بدني، بلند کردن اجسام، نشستن روي صندلي، خوابیدن، 
باال رفتن از پله

چکيده: در طول شبانه روز، انسان حرکات بدني متفاوتي از قبیل نشستن، ایستادن، راه رفتن، برداشتن 
اجسام، حمل اشیا و... را انجام مي دهد. به دالیل متفاوتي از قبیل الگوي نامناسب، فرهنگ جامعه، 
امکانات و تجهیزات نامناسب، عدم آموزش و... ممکن است انسان این حرکات را به شیوة نادرستي اجرا 
کند. مي دانیم که اجراي نادرست و عادات نادرست ممکن است در درازمدت باعث ایجاد مشکالت و 
ناهنجاري هاي متفاوت بدني، به ویژه در ستون فقرات شوند. این کتاب که آن را در سه بخش مي خوانید، 
اطالعات درستي از عادت و حرکات بدني نادرست روزمره ارائه مي دهد. عالقه مندان مي توانند با مطالعة 

آن حرکات بدني ممنوعه را شناسایي و عادات غلط و حرکات بدني نادرست خود را اصالح کنند

52. ندایي پور، جلیل. حساب جامع )دورة راهنمایي(. تهران: برایند، 1390، 313 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ریاضیات

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، اعداد طبیعي

چکيده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مبحثي ریاضیات راهنمایي است و هدف آن پرکردن فضاي 
خالي کتاب هاي مفهومي و البته جذاب در دورة راهنمایي است. این کتاب مباحث مربوط به بحث 
حساب اعداد طبیعي در دورة راهنمایي و گاهي فراتر از آن را آموزش مي دهد. مطالب کتاب در هشت 
فصل مرتب شده اند و هر فصل به چند بخش تقسیم شده  است. در پایان هر بخش تمرین هاي متنوعي 
از ساده تا سخت براي یادگیري بیشتر مطالب قرار دارد. راهنمایِي حل، و حل کامل بیشتر آن ها در 
انتهاي کتاب آمده است. هم چنین در پایان هر فصل مجموعه اي از پرسش هاي چهار گزینه اي آمده و 

در پایان کتاب پاسخ هاي تشریحي آن ها درج شده است.
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53. کریسول، پتي کلي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: حفظ دوستي. گیتي شهیدي. تهران: 
گام، 1390، 84 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: دختران، روان شناسي، نگرش ها، روابط بین اشخاص، دوستي در نوجوانان

چکيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که دربارة روش هاي 
حفظ دوستي نوشته شده است. نویسنده در این کتاب با استفاده از تصاویر نمایشي و بیان نمودن 
تجربه هاي دختران نوجوان، راهنمایي هاي مورد نیاز را براي برخورد مناسب با دوستان و حل مشکالت 

مربوط به دوستي ها به نوجوانان ارائه مي دهد.

54. پیکمال، میشل. حکایت هاي فلسفي براي با هم بودن. مهدي ضرغامیان. تهران: آفرینگان، 
1390، 142 ص.

قطع: پالتویي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي آموزنده، افسانه و قصه، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: مجموعة حاضر حاوي 53 حکایت و داستان کوتاه فلسفي از شرق و غرب عالم است. نویسندة 
کتاب که خود روزگاري معلم مدرسه بوده است، مي کوشد به کمك حکایت ها خوانندة خود را با 
اندیشه ها و پرسش هاي اساسي فلسفه آشنا کند. هر حکایت مفهوم یکي از کلمه هاي کلیدي نظیر 
آزادي، رنج، عشق، شرمساري، عدالت، مجازات و خودپسندي را به زبان قصه و افسانه براي نوجوانان 

شرح مي دهد.
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 55. معیني، مهدي. خدا بر هر چيز آگاه است: قطره اي از نهج البالغه. تهران: مدرسه، 1389، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: خدا، علم الیتناهي، نهج البالغه، آموزش دیني

چکيده: خداوند از آیندة هر انساني آگاه است. این آگاهي و دانایي براي او رنج و زحمتي نداشته است. 
او به رازهایي که از یکدیگر پنهان مي کنیم، آگاه است. به سخنان آهسته اي که بر لب مي آوریم، به 
کارهایي که تصمیم به انجامشان مي گیریم، به چیزهایي که زیرپوشش ها هستند و دیده نمي شوند، به 

همه چیز آگاه است. »قطره اي از نهج البالغه« پنجره اي است براي آشنایي با دنیاي نهج البالغه.

56. گروگان، حمید. سخن دوست: خداي من! گزیده اي از صحيفه سجادیه. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1389، 52 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: معارف اسالمي
كلمات كليدي: دعا، علي بن حسین)ع(، امام چهارم، صحیفة سجادیه، امام سجاد)ع(

چکيده: بعضي وقت ها که دلت مي گیرد، حوصلة هیچ کس را نداري و دوست داري تنها باشي. این جور 
وقت ها سکوت مي کني، به جایي خیره مي شوي و لب از لب باز نمي کني. دلت مي خواهد با کسي حرف 
بزني که حرفت را خوب گوش کند و خوب بفهمد. آن وقت است که آهي مي کشي و زیر لب مي گویي: 

»اي خداي من!« و احساس آرامش مي کني. 
راز و نیازهاي کوتاهي که در این کتاب پیش چشم دارید، گزیده اي از مناجات مفصل حضرت سجاد)ع( 
با پروردگار خویش است. از حضرت سجاد مناجات و دعاهاي بسیاري به یادگار مانده اند که حکایت از 

شور و عشق جاودانة آن حضرت به خداي مهربان دارند.
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57. پورعباسي، عطاءاهلل. خواب مؤثر، تحصيل اثر بخش. تهران: براي فردا، 1389، 14 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: خواب مؤثر بر تحصیل، اختالالت خواب، آموزش علوم

چکيده: همة ما خوابیدن را دوست داریم، مخصوصاً وقتي که از یك خواب خوب بیدار مي شویم. در 
گذشته پزشکان خوابیدن را نادیده مي انگاشتند. ولي امروزه با پیشرفت علم، مشخص شده که خواب به 
اندازة خوراک مهم است. ما در حدود یك سوم روز را مي خوابیم، اما خیلي کم در مورد خواب مي دانیم. 
در این کتاب، خواب مؤثر بر تحصیالت دانش آموزان بررسي شده است. عنوان هاي برخي مطالب کتاب 
از این قرارند: خواب چیست؟؛ چه چیز باعث خواب مي شود؟؛ فواید خواب چیست؟؛ چه قدر خواب کافي 
است؟؛ چه عواملي خواب را مخدوش مي کنند؟؛ اختالالت شایع خواب؛ بي خوابي؛ تغذیه و خواب چه 

ارتباطي دارند؟ در پایان کتاب توصیه هایي براي خواب بهتر ارائه شده اند.

58. مك فدریز، پل. خودآموز تصویري مباني علم رایانه. مریم رهبري فرد. تهران: دیباگران تهران، 
1391، 304 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کار و فناوري
 كلمات كليدي: آموزش رایانه، مباني علم رایانه، سیستم عامل مکینتاش، شبکه سازي، وب، ایمن سازي رایانه

چکيده: کتاب پیش رو، مباني علم رایانه را به سبك خودآموز تصویري براي عالقه مندان بیان کرده 
است. این کتاب که در 16 فصل نگارش یافته، این موضوعات را شرح داده است: مفاهیم رایانه؛ نحوة 
عملکرد رایانه؛ خرید رایانة مناسب؛ شروع کار؛ آشنایي با ویندوز 7؛ آشنایي با اصول سیستم عامل 
مکینتاش؛ استفاده از نرم افزار؛ شبکه سازي رایانه ها؛ استفاده از چند رسانه اي؛ کار با رایانه هاي قابل 
حمل؛ اتصال به اینترنت؛ گشت و گذار در وب؛ ارتباطات آنالین؛ محاسبات بي سیم؛ پشتیباني رایانه اي؛ 
ایمن سازي رایانه. یکي از ویژگي هاي این کتاب ارائة پرسش هاي کمکي و جواب تشریحي آن است که 

به مخاطب در جمع بندي و فراگیري بهتر مطالب کتاب کمك فراوان مي کند.
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59. بابایي، علیرضا. خودآموز خط تحریري 1. تهران: مبتکران، 1390، 56 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش هنر، خودآموز خط تحریري، اتصاالت دو حرفي

چکيده: هنر خوش نویسي یکي از زیباترین هنرهاست که همگان مي توانند با تمرین از آن بهره مند 
شوند. در آغاز هر درس نکات مربوط به رعایت اصول خوش نویسي آمده است. هم چنین، در هر درس 
سرمشق هایي داده شده تا مخاطبان با تمرین، به هدف مورد نظر دست یابند. در این کتاب به آموزش 

اتصاالت دوحرفي پرداخته شده است.

60. بابایي، علیرضا. خودآموز خط تحریري 2. تهران: مبتکران، 1390، 40 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش خط، خودآموز خط تحریري، اتصاالت چند حرفي

چکيده: هنر امري است که از اعماق وجود انسان و از صحیفة دل سر مي کشد. امروزه در علم 
است.  متداول  روش هاي  از  یکي  انسان ها  به شخصیت  بردن  پي  براي  بررسي خط  روان شناسي 
عنوان هاي مجموعة چهار جلدي حاضر از این قرارند: آموزش نثر و نظم؛ آموزش شکستة تحریري؛ 
آموزش اتصاالت دوحرفي؛ آموزش اتصاالت چند حرفي. در آغاز هر جلد نکات مربوط به رعایت اصول 
خوش نویسي آمده است. هم چنین در هر درس سرمشق هایي داده شده است تا مخاطبان با تمرین 

آن ها به هدف مورد نظر دست یابند.
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61. بابایي، علیرضا. خودآموز خط تحریري 3. تهران: مبتکران، 1390، 44 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش هنر، خودآموز خط تحریري، نثر و نظم

چکيده: امروزه گروه کثیري از افراد جامعة ما از دست خط خویش رنج مي برند و به دالیل متعددي، از 
جمله آموزش صحیح ندیدن در مدرسه، خط زیبایي ندارند. کتاب حاضر به آموزش و تمرین به منظور 
دست یابي به خطي خوش مي پردازد. مخاطبان این خودآموز پس از آشنایي با اصول نوشتن و با کمي 
صبر و حوصله، به هدف خود خواهند رسید. این جلد به آموزش خوش نویسي نثر و نظم به هنرجویان 

اختصاص دارد.

62. بابایي، علیرضا. خودآموز خط تحریري 4. تهران: مبتکران، 1390، 80 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: خط شکستة تحریري، خوش نویسي، آموزش هنر

چکيده: این کتاب در پاسخ به احساس نیاز کساني که از خط ناخواناي خود رنج مي برند و به منظور 
آموزش بهتر و یادگیري دقیق و اصولي خط تحریري نگارش یافته است. مخاطبان با رعایت اصول 
نوشتن و با کمي صبر و حوصله مي توانند به هدف خود برسند. در مجموعة چهار جلدي حاضر، خط 
تحریري آموزش داده شده و در آغاز هر جلد، نکات مربوط به رعایت اصول خوش نویسي مطرح شده 

است. در این جلد خط شکستة تحریري آموزش داده مي شود.
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63. رایشهارت، هانس. چرا و چگونه؛ 49: خودرو: پيشينه و ساز و كار. کمال بهروز کیا. تهران: قدیانی، 
1390، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کار و فناوري
كلمات كليدي: دایرة المعارف کودکان، ادبیات نوجوانان، خودرو

چکيده: چرخ مهم ترین اختراع انسان است و خودرو، ماشیني است که براي حرکت به چرخ متکي است. 
این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، به خودرو و سازوکار آن اختصاص دارد. این کتاب از 
اولین چرخي که اجداد ما به کار مي بردند و از تکامل آن در جریان هزاران سال، تا پیدایش خودروهاي 
ورزشي فرامدرن امروزي سخن مي گوید. کتاب حاضر اطالعات جامعي در اختیار کساني قرار مي دهد 

که مایل اند در آینده قهرمان مسابقات اتومبیل راني شوند.

 64. هوبنر، دان. چه كار كنم اگر: خيلي عصباني مي شوم.  حسین مسنن فارسي. تهران: گام، 1391، 88 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور، والدین
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: کنترل خشم، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي، آموزش والدین

چکيده: آیا مي دانید که خشم مانند آتش است؟ خشم نیز با یك جرقه شروع مي شود و وجود ما را با 
شدت تمام به آتش مي کشد. خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج مي شود و اگر مهار نشود، 
به مشکالت زیادي مي انجامد. اگر شما زود عصباني مي شوید یا این که خیلي زود خشمتان اوج مي گیرد، 
کتاب »چه کار کنم وقتي خیلي عصباني مي شوم«، به شما و والدینتان روش هاي کنترل رفتارهاي 
پرخاشگرانه را آموزش مي دهد. شیوة آموزش گام به گام کتاب به بچه ها یاد مي دهد که چگونه بر خشم و 
مشکالت ناشي از آن غلبه کنند. این کتاب یك راهنماي کامل براي آموزش و انگیزه دادن به بچه هایي 

است که مي خواهند تغییر کنند.
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 65. هوبنر، دان. چه كار كنم اگر: خيلي نگران مي شوم. حسین مسنن فارسي. تهران: گام، 1391، 64 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور، والدین
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: ترس در کودکان، اضطراب در کودکان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: اضطراب همواره راه خود را براي بزرگ و بزرگ تر شدن پیدا مي کند. اگرچه اضطراب مقاومت 
مي کند، اما نقطة امیدي نیز وجود دارد. کتاب حاضر به شما و فرزندتان مي آموزد که روش هاي جدید و 
موفقیت آمیزتري را در مقابله با اضطراب بیابید. راهکارهایي که در این کتاب آمده اند، به بچه ها کمك 
مي کنند که اختیار زندگي خود را به دست گیرند. نکات اساسي روان شناسي که در این کتاب به آن ها 
اشاره شده است، به شما کمك مي کند براي فرزندتان مربي مؤثر باشید. راهکارهاي ارائه شده بر اصول 
رفتاري - شناختي مبتني هستند که توسط درمانگران در مواجه با طیف وسیعي از اضطراب ها مورد 
استفاده قرار مي گیرند. این تکنیك هاي ساده همراه با مثال آموزش داده مي شوند و به گونه اي ارائه 

شده اند که براي کودکان مناسب باشند.

66. غالمرضایي، حمیدرضا. داستان تولد تيبا. تهران: نسل نو اندیش: من و کیمیا، 1389، 48 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: طراحي و تولید خودرو، آموزش حرفه وفن، تولید تیبا

چکيده: آشنایي با تولید علم و فناوري از طریق خواندن کتاب هاي علمي و فني به زبان ساده، بارقه هاي 
توانمندي و امید به آینده اي روشن را در ذهن و اندیشة کودکان و نوجوانان پدید مي آورد. کتاب »داستان 
تولد تیبا« قصد دارد مخاطبان خود را با مراحل طراحي و تولید یك محصول داخلي و کاماًل ایراني 
آشنا کند. هم چنین در کنار توضیحات نسبتاً سادة کتاب، از تصویرهاي جذاب مربوط به مراحل تولید 

خودروي »تیبا« نیز استفاده شده است.
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67. مراد حاصل، امیر. داستان زندگي امام حسين )ع(. تهران: وراي دانش، 1389، 36 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: زندگي نامه، عاشورا، امام حسین)ع(، آموزش دیني، تاریخ اسالم

چکيده: هفت روز از تولد دومین فرزند فاطمة زهرا)س( گذشته بود که فرشتة آسماني از طرف خداوند 
خبر آورد: »اي رسول ما! نام این مولود را حسین بگذار. . « مخاطبان با مطالعة پنجمین شماره از 
مجموعة حاضر با تولد، کودکي، پدر و مادر، رفتار و کردار، لطف و مهرباني، و علم و دانش امام 
حسین)ع( و نیز قیام عاشورا، رسالت آن امام بزرگوار، شهادت وي و یارانش و شیوة یزید و یزیدیان، به 

زبان داستاني آشنا مي شوند.

68. مراد حاصل، امیر. داستان زندگي امام سجاد)ع(. تهران: وراي دانش، 1389، 32 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: زندگي نامه، امام سجاد)ع(، آموزش دیني، تاریخ اسالم

چکيده: دوران نوجواني و جواني امام سجاد)ع(، با تمام حوادث تلخ و شیرین آن گذشت. حضرت در این 
دوران پرشکوه، لحظه اي از یادگیري و آموختن علم و دانش بازنماند. بیشترین دوستان امام در دوران 
جواني افرادي بودند که عالقة زیادي به فراگیري دانش داشتند. ششمین عنوان از مجموعة حاضر به 
تولد، کودکي، پرورش، اخالق و رفتار، سخنان امام سجاد)ع( و حضور ایشان در کربال و رسالت پس از 
این قیام در مجلس یزید و رفتار دشمنان با وي و سرانجام شهادت آن بزرگوار در مدینه اختصاص دارد. 

متن کتاب به شیوة داستاني و با زباني ساده و روان نوشته شده است.
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69. مرادحاصل، امیر. داستان زندگي امام علي )ع(. تهران: وراي دانش، 1389، 32 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: حضرت علي)ع(، آموزش دیني، تاریخ اسالم، زندگي نامه

چکيده: علي)ع( پسر باهوش و زرنگي بود. گفته هاي پیامبر را خوب مي فهمید و به آن ها عمل مي کرد. 
هرگز دروغ نمي گفت. با ادب و شیرین زبان بود. به مردم احترام مي گذاشت. درستکار و پاکیزه بود. در 
کارها به پیغمبر کمك مي کرد. پسر شجاع و نیرومندي بود. با کودکان رفیق و مهربان بود. در سومین 
عنوان از مجموعة حاضر، اطالعات مختصر و مفیدي به شیوة روایي و با زبان ساده دربارة تولد، زندگي، 
تربیت، رفتار و اخالق، ایمان، ازدواج، جنگ ها، عدالت و شهادت امام علي)ع( و نیز واقعة غدیر آمده 

است.

70. مرادحاصل، امیر. داستان زندگي حضرت فاطمه )س(. تهران: وراي دانش، 1389، 32 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: زندگي نامه، حضرت فاطمه)س(، آموزش دیني، تاریخ اسالم

چکيده: حضرت فاطمه)س( در 20 جمادي الثاني در شهر مکه به دنیا آمد. تا شش سالگي در کنار پدر و 
مادرش زندگي مي کرد. اما مادرش را از دست داد و با پدرش تنها ماند. فاطمه همواره یار و مددکار پدر 
بود و هیچ گاه او را تنها نمي گذاشت. حضرت محمد)ص( عالقة بسیاري به دخترش داشت. او را پارة 
تن خود مي دانست و مي فرمود: »فاطمه براي من بسیار عزیز است. فاطمه پارة تن من است. هرکس 
او را آزار دهد، مرا اذیت کرده است و هر کس او را شاد و خوش حال کند، مرا خوش حال کرده است.« 
مخاطبان در دومین عنوان از مجموعة حاضر با تولد، زندگي، رفتار و منش، ازدواج، فرزندان و ابعاد 

شخصیتي حضرت فاطمه)س( آشنا مي شوند.
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71. مرادحاصل، امیر. داستان زندگي حضرت محمد)ص(. تهران: وراي دانش، 1389، 32 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: زندگي نامه، حضرت محمد)ص(، آموزش دیني، تاریخ اسالم

چکيده: پیامبر همیشه در سالم کردن به دیگران پیش قدم مي شد. وي این صفت خوب را از همان 
دوران کودکي از فرشتگان الهي آموخته بود. محمد)ص( در کودکي پاکیزه، درستکار و راست گو بود. 
سر سفره با ادب مي نشست و غذاي خودش را مي خورد. موقع غذا خوردن، بسم اهلل مي گفت. با بچه ها 
به خوبي و مهرباني رفتار مي کرد. خوانندگان در نخستین عنوان مجموعة حاضر به زبان ساده و روان با 
تولد، زندگي، پدر و مادر، پاکدامني و اخالق و رفتار، بزرگ سالي، ازدواج، پیامبري و جنگ هاي حضرت 

محمد)ص(، و جانشیني حضرت علي)ع(، واقعة غدیر و وفات پیامبر آشنا مي شوند.

72. داد، الیزابت فرانس. داستان هایي از هومر : تروا در تسخير اسب چوبي . گلبرگ درویشیان. تهران: 
نخستین: کتاب هاي پرستو، 1390، 144 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي انگلیسي، شعر حماسي یوناني، هومر، هرودت، تروا

چکيده: هومر از مشهورترین و بزرگ ترین چهره هاي حماسه سراي یونان باستان است. با وجود آن که 
چند کتاب دربارة شرح حال او در دست است، لیکن هنوز شرح حال واقعي او بر همگان نامعلوم و 
پوشیده است. هرودت، مورخ یوناني، دربارة او اظهار داشته که در سال 850 قبل از میالد مي زیسته 
است. هومر در سال هاي پیري و آخر عمر از دو چشم نابینا شد و براي امرار معاش اشعاري حماسي 
مي خواند و از مردم کمك مي گرفت. دو اثر بسیار مهم به نام هاي ایلیاد و اودیسه از او به جاي مانده است. 
داستان حماسي کتاب »تروا در تسخیر اسب چوبي«، بازنویسی یکي از همین مجموعه داستان هاي 

حماسي هومر است.
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73. زایك، دینا. دانستني هاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمایش هاي كاربردي. 
حمیده محمدي. تهران: جوان امروز، 1390، 130 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: زمین شناسي، ادبیات نوجوانان، آزمایش کاربردي، سیارة زمین

چکيده: زمین خانة نزدیك به هفت میلیارد انسان است. نزدیك به چهار و نیم میلیارد سال طول 
کشیده است تا این خانه از یك گوي آتشین به سیاره اي براي زندگي انسان و بیش از یك و نیم 
میلیارد جانور و گیاه ساکن در آن آماده شود. براي این که خانة بزرگ خود را بهتر بشناسیم، دست به کار 
شوید و آزمایش هاي ساده اما حیرت انگیز این کتاب را انجام دهید. این کتاب سرشار از آزمایش هایي 
شادي بخش، سرگرم کننده و دست یافتني است و همة موارد را دربارة سیارة زمین، ترکیبات، جو و زندگي 
روي زمین بازگو مي کند. این کتاب با هدف افزایش آگاهي کودکان و نوجوانان با مفاهیم کاربردي 

زمین شناسي گردآوري و تدوین شده است.

 74. صاحبي، علي. مهارت هاي زندگي: دانش و هنر شاد زیستن. تهران: آرمان رشد، 1390، 64 ص.
قطع: بیاضی

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: خوش بختي، موفقیت، آموزش مهارت هاي زندگي، هنر شاد زیستن

چکيده: کمتر کسي روي کرة خاک زندگي مي کند که نخواهد شاد باشد. همة ما انسان ها در زندگي 
به دنبال شادي و خوش بختي هستیم؛ اما سؤال اساسي این است که شادي را کجا مي توان جست وجو 
کرد؟ آیا مي توان به شادي واقعي دست یافت یا آرزویي محال است؟ کتاب حاضر یکي از مهارت هاي 
زندگي را که همانا دانش و هنر شاد زیستن است، شرح مي دهد. راز شاد زیستن، ذهن ما طبق اصول 
مشخصي کار مي کند و چگونه به سوي موفقیت گام برداریم از جمله عنوان هاي مطالب کتاب هستند.
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75. سالوي، اندرو. دایرة المعارف اسرار دانش. مجید عمیق. تهران: پیام آزادي، 1390، 32 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

 كلمات كليدي: چرخة حیات، زیستگاه، آلودگي محیط زیست، گرما و سرما، نور، پرواز، آموزش علوم تجربي

چکيده: این دایرة المعارف مجموعه اي شش جلدي است که در یك جلد منتشر شده است. جلد اول به 
تبیین چرخة حیات پرداخته و حاوي مطالبي دربارة حیوانات تخم گذار و زنده زا، رشد کردن، دگردیسي 
حشرات، مهاجرت حیوانات، آغاز یك حیات، جفت یابي حیوانات و سرنوشت حیوانات پس از مردن است. 
جلد دوم به معرفي زیستگاه ها اختصاص دارد و به مطالبي دربارة زیستگاه و ویژگي هاي آن، مهم ترین 
و بزرگ ترین زیستگاه خشکي، سازگاري علفزارها، نامساعدترین زیستگاه ها و تخریب زیستگاه پرداخته 
است. جلد سوم شناخت آلودگي و حفظ محیط زیست، جلد چهارم شناخت گرما و سرما، جلد پنجم 

شناخت نور و جلد ششم شناخت پرواز نام گرفته است.

76. گانري، آنیتا. دایرة المعارف اطلس براي كودكان. کوروش امیري نیا و مهدي چوبینه. تهران: 
محراب قلم، 1390، 128 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: دایرة المعارف، نقشه، اطلس، آموزش جغرافیا

چکيده: »نقشه«، به شکلي از زمین است که نشان مي دهد شهرها، رودها و دیگر مناظر مهم زمین کجا 
قرار دارند. اطلس هم کتابي از نقشه هاي گوناگون است. دایرة المعارف حاضر شامل اطالعاتي دربارة 
کرة زمین، هفت قارة جهان، نقشه ها و اطلس ها، انواع نقشه ها، راهنماي نقشه ها، آب وهواي مناطق 
گوناگون زمین، نوع پوشش گیاهي و جانوران مکان ها و موقعیت هاي متفاوت، زندگي مردمان و نوع 
فعالیت هاي آن ها روي زمین، و... به همراه نقشه هاي رنگي و تصویرهاي متنوع است. در پایان کتاب 

پرچم کشورها و نمایه درج شده است.
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77. پارکر، استیو. دایرة المعارف بدن انسان براي نوجوانان. عفت امیربیك زاده. مشهد: عروج 
اندیشه، 1389، 220 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرة المعارف بدن انسان، آموزش علوم

چکيده: هنگامي که براي استراحت آرام گوشه اي مي نشینید یا دراز مي کشید، بدن شما آرام و بي تحرک 
به نظر مي رسد، اما زیر پوستتان، فعالیت زیادي برقرار است و قسمت هاي متفاوت بدنتان در حال فعالیت 
هستند. قلب شما مي تپد تا خون را به سرتاسر بدنتان برساند و میلیون ها سلول ریز تکثیر مي شوند تا 
جایگزین قسمت هاي آسیب دیده و فرسوده شوند. تمام این فعالیت ها در زماني روي مي دهند که در 
حال استراحت هستید. حال تصور کنید هنگامي که با تمام سرعت در حال دویدن هستید، بدنتان چه قدر 
فعال است! »دایرة المعارف بدن انسان« تهیه و تدوین شده است که دانش آموزان عزیز را با بدن انسان و 

عملکردهاي آن آشنا کند. کتاب تماماً رنگي است و داراي واژه نامه و فهرست راهنماست.

78. بیلي، ژاک. بدن شما چگونه کار مي کند: دایرة المعارف بدن انسان براي نوجوانان )مجموعة 6 
جلدی(. پریسا همایون روز. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1389.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب  هاي مرجع
كلمات كليدي: بدن انسان، ادبیات نوجوانان، علوم تجربي

چکيده: بدن انسان شبیه ماشین شگفت انگیزي است که به طور مداوم کار مي کند تا ما را سالم 
و سرحال نگه دارد. هریك از دستگاه هاي بدن وظیفة خاصي را برعهده دارند. بدون وجود دستگاه 
تولیدمثل، هیچ کدام از ما به دنیا نمي آمدیم و رشد نمي کردیم. قلب مي تپد تا خون را به سراسر نقاط 
بدن بفرستد. تپش قلب هرگز متوقف نمي شود، بنابراین خون همیشه درون رگ ها جاري است. دستگاه 
گوارش باعث مي شود غذایي که مي خوریم، به انرژي تبدیل شود. بدون غذا خوردن نمي توانیم رشد 
کنیم، نفس بکشیم یا حرکت کنیم. ما هر روز هزاران حرکت متفاوت انجام مي دهیم که تمام آن ها 
به خاطر وجود ماهیچه ها امکان پذیر مي شوند. این کتاب داراي نکات بهداشتي و نتایج تحقیق ها و 
آزمایش هاي جالبي است که اطالعات بیشتري را در اختیارتان قرار مي دهند. تصویرها و نمودارهاي 

جالب به شما نشان مي دهند که داخل و خارج بدنتان چه شکلي دارد.
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79. الو، کاري... ]و دیگران[. دایرة المعارف جدید مدرسه. حسین دانشفر ... ]و دیگران[. تهران: 
محراب قلم، 1390، 308 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرة المعارف، واژه نامه، کودکان و نوجوانان، کتاب  مرجع

از  مي کنید.  پیدا  را  خود  پرسش هاي  از  بسیاري  پاسخ   کتاب  این  مختلف  بخش هاي  در  چکيده: 
کهکشان هاي عظیم تا باکتري هاي ذره بیني و از سلول هاي بدن خودتان تا تمدن هاي قدیمي و 
فراموش شده، همه و همه در این کتاب معرفي شده اند. همچنین توضیحات مناسب همراه با صدها 
تصویر چشم نواز و مطالب تکمیلي و تازه در متن اصلي کتاب و نیز در قالب بخش هایي متنوع چون 

»بیشتر بدانید« و »آیا مي دانید« گنجانده شده اند.

80. پارکر، استیو و... ]دیگران[. دایرة المعارف حقایق شگفت انگيز )500حقیقت شگفت انگیز (. مسعود 
سلطاني و پریسا همایون روز. تهران: ذکر، 1389، 240 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: سیارة زمین، فضا، اقیانوس، دایرة المعارف، آب و هوا، علوم تجربي

چکيده: دایرة المعارف حاضر مجموعه اي است پنج جلدي که در یك مجلد فراهم آمده است و شامل 
500 حقیقت دربارة سیارة زمین، اعماق اقیانوس ها، آب و هواهاي مختلف، اعماق تاریك ترین نقاط 
جهان هستي، اسرار ستاره ها و سیاره ها، مباني علوم و شگفتي هایي دربارة اینترنت و فناوري مدرن به 
همراه تصاویر رنگي و کارتوني، آزمون ها، تحقیق ها و خودآزمایي هاست. مباحث بسیار کوتاه و ساده اند 
و به شکل مختصر و موجز، اطالعات جالبي دربارة موارد مذکور ارائه شده است. در پایان هر جلد نمایه 

درج شده است.
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81. حریرفروش، زهرا. دایرة المعارف علوم تجربي راهنمایي: قابل استفاده براي دبیران، دانشجویان و 
دانش آموزان. تهران: وراي دانش، 1389، 400 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: آموزش علوم، دایرة المعارف، ایمني در آزمایشگاه

چکيده: این کتاب موضوعات و مفاهیم اساسي در درس علوم تجربي در دوره هاي ابتدایي و راهنمایي 
را، در قالب دو بخش با عنوان هاي »دایرة المعارف علوم تجربي« و »مباني، اصول و روش ها در 
آموزش علوم تجربي« ارائه مي دهد. در بخش اول، دانش موضوعي درس علوم تجربي، در شش فصل 
براي استفادة دبیران، دانش آموزان و اولیاي آن ها با این عنوان ها بیان شده است: »شیمي؛ فیزیك؛ 
زمین شناسي؛ زیست شناسي؛ نامداران علم؛ شناخت وسایل و مواد آزمایشگاهي؛ ایمني در آزمایشگاه.« 
بخش دوم نیز در شش فصل به مهارت ها و صالحیت هاي حرفه اي دبیران و دانشجویان پرداخته 
و دیدگاه هاي یادگیري، رویکردهاي آموزشي، الگوهاي تدوین، ارزش یابي، پژوهش و مهارت هاي 

فرایندي را شرح داده است.

82. پارکر، استیو ... ] و دیگران[. دایرة المعارف علوم و اختراعات. سعیده عاقلتر ... ] و دیگران[. 
مشهد: عروج اندیشه، 1390، 160 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: علوم، ادبیات نوجوان، اطالعات عمومي

چکيده: این کتاب سعي دارد به پرسش هاي شما دربارة علوم، اختراعات علوم، شهرها و ساختمان ها، 
زمان و فصل ها، و راه هاي برقراري ارتباط با افراد پاسخ دهد. اولین ني  نوشابه چگونه اختراع شد؟ 
ماشین هاي اولیه چه شکلي بودند؟ اولین آسمان خراش چه موقع  ساخته شد؟ چرا شکل ماه تغییر 
مي کند؟ در فضا چگونه مي توان زمان را تشخیص داد؟ چرا ماهواره ها امواج مخابره مي کنند؟ نمونه هایي 

از این پرسش ها هستند که پاسخ آن ها در این کتاب شرح داده شده است.
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83. گیفورد، کالیو. دایرة المعارف فوتبال. جواد آزمون. تهران: محراب قلم، 1390، 144 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: دایرة المعارف فوتبال، مارادونا، تیم هاي بزرگ فوتبال، قوانین فوتبال

چکيده: فوتبال، این محبوب ترین بازي دنیا، برخي از رؤیایي ترین لحظات را در عالم ورزش به خود 
اختصاص داده است؛ از نمایش هاي درخشان فوتبال تهاجمي رئال مادرید در فینال جام اروپا در سال 
1960 تا گل »دست خدایي« دیه گو مارادونا در سال 1986 و پیروزي برخالف انتظار یونان در یورو 
)جام ملت هاي اروپا( 2004. همة این بازي هاي جالب و بسیاري دیگر در دایرة المعارف فوتبال به 
رشتة تحریر درآمده اند. این گنجینة خواندني دربارة بازي زیباي فوتبال، اطالعات کامل و جامعي را 
درخصوص قوانین، مهارت ها، تماشاگران رسانه ها، مربیان و تاکتیك ها، و هم چنین شرح حال بیش از 
75 نفر از ماهرترین بازیکنان و بیش از 40 تیم مشهور و بزرگ فوتبال در اختیار مخاطبان مي گذارد. 
آخرین بخش کتاب نیز به شرح مطالب زیر مي پردازد: مراجع و منابع، اطالعاتي درخصوص آمار و ارقام 

فوتبال، واژه نامه و اسامي بهترین وب سایت هاي فوتبال.

84. گانري، آنیتا و دیگران. دایرۀ المعارف مصور 3: ماشين ها، هواپيماها، كشتي ها. زهرا رجبي زاده. 
تهران: پیام محراب، 1388، 256 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کار و فناوري/ کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: اطالعات عمومي، دایرة المعارف، ادبیات کودکان و نوجوانان، واژه نامه

چکيده: کتاب حاضر حاوي مطالبي جذاب و خواندني دربارة پیشرفته ترین ماشین ها و نحوة حرکت 
و  قایق ها  مسابقه اي؛  ماشین هاي  عنوان هاست:  این  با  فصل  هشت  داراي  کتاب  این  آن هاست. 
زیردریایي ها؛ ماشین ها و جرثقیل؛ دوچرخه ها؛ هواپیماها و سفینه هاي فضایي. هر فصل کتاب سؤاالتي 
از این قبیل دارد: ماشین هاي مسابقه اي چگونه ماشین هایي هستند؟ فرمول یك چیست؟ چه طور یك 
زیردریایي مي تواند به عمیق ترین نقاط زیر آب سفر کند؟ در این کتاب به 248 سؤال نوجوانان پاسخ 

داده شده است. تصویرهاي رنگارنگ کتاب به آن زیبایي خاص داده است.
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85. بینگ هام، کارولین. دایرة المعارف نجوم: آسمان و فضا. تهران: محراب قلم، 1389، 128 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: نجوم، ادبیات نوجوانان، علوم تجربي، دایرة المعارف

چکيده: در فضا اسرار زیاد و پدیده هاي عجیبي وجود دارد. در فضا مناطقي هست که اگر انسان 
بدون سفینة فضایي یا لباس مخصوص فضانوردي به آن ها وارد شود، بدنش مانند ماکاروني رشته 
رشته مي شود! هم چنین جاهایي هست که در آن ها بدن آدمیزاد به جوش مي آید یا منجمد مي شود. 
دایرة المعارف نجوم حاوي تازه ترین اطالعات بشر دربارة فضا و دورترین نقاط آسمان است. خوانندگان 
این کتاب، ضمن آگاهي از آخرین اطالعات و تفسیرهاي جدید از منظومة شمسي و کهکشان ها، با 
جدید ترین ابزارهاي دانشمندان، شامل تلسکوپ و رادیوتلسکوپ ها، ایستگاه هاي فضایي، ماهواره ها و 

کاوشگرها آشنا مي شوند.

86. انصاریان، معصومه. سخن دوست: دعوت، گزیدۀ نهج الفصاحه. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1389، 48 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: معارف اسالمي
كلمات كليدي: محمد)ص(، پیامبر اسالم، کلمات قصار، نهج الفصاحه، آموزش دیني

چکيده: اگر احساس تنهایي مي کني، اگر دوستان و آشنایان از دور و برت پراکنده شده اند، اگر حوادث 
تلخ زندگي خاطرت را آزرده، اگر احساس خستگي مي کني و خیلي زود از کوره درمي روي و نمي تواني 
خشمت را مهار کني، اگر شوق پرواز و رهایي در دلت جوانه زده و مي خواهي به خدا نزدیك و 
نزدیك تر شوي، این کتاب را بردار و در تنهایي و سکوت بخوان. این مجموعه گزیده اي است از کتاب 
»نهج الفصاحه«، کلمات رسول گرامي اسالم)ص(. پیامبر در کتابش حرف هاي کلي فیلسوفانه نزده، 

بلکه راه و روش زندگي را به زباني ساده، زیبا و دلنشین بیان کرده است.
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 87. پورجاوید، محمدرضا. رد پا: دورۀ علوم راهنمایي- جلد 1 )مواد شيميایي(. تهران: برایند، 1390، 98 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: مواد شیمیایي، ادبیات نوجوانان، آموزش شیمي

چکيده: تا به حال چه قدر به وسیله هاي اطرافتان دقت کرده اید؟ دربارة این وسیله ها چه اطالعاتي 
دارید؟ به نظر شما آیا دانستن کاربرد یك وسیله براي استفاده از آن کافي است یا شناخت ویژگي هاي 
اجزاي سازندة آن نیز مهم است؟ کتاب حاضر قصد دارد تا دانش آموزان را با علم شیمي و مواد شیمیایي 
آشنا کند. کتاب به سه فصل تقسیم شده است و اولین بخش آن نظریه هاي متفاوتي را که دربارة ساختار 
ماده مطرح شده اند، به صورت خالصه شرح مي دهد؛ از نظریه هاي فیلسوفان یونان گرفته تا نظریه هاي 
علمي جدید. فصل دوم بعد از تعریف »ماده«، دسته بندي انواع آن را مطرح کرده است و مخاطبان را 
با مفهوم عنصر، ترکیب، مخلوط، . . آشنا مي کند. به عالوه، با ارائة مثال هایي در مورد هر یك از آن ها، 
چگونگي تولید، نام گذاري و ویژگي هاي منحصر به فرد هر کدام را شرح مي د هد. سومین فصل کتاب 
نیز چگونگي جداسازي مواد از یکدیگر را بررسي مي کند. این بخش ما را با روش هاي ساده اي آشنا 

مي کند که با کمك آن ها مي توانیم به راحتي و با هزینة کم، مواد خالصي را تهیه کنیم.

 88. میرکیاني، محمد. راز مثل هاي ما: راز مثل هاي فارسي براي نوجوانان. تهران: محراب قلم، 1386، 304 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: ضرب المثل هاي فارسي، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: زبان شیرین فارسي پر از مثل هاي دلپذیر و خواندني است. بعضي از مثل هاي فارسي قصه 
دارند و بعضي از مثل ها »راز« دارند. شاید قصة بعضي از مثل ها را خوانده یا شنیده باشید، ولي حتمًا 
راز مثل ها را کمتر شنیده یا خوانده اید، یا شاید هم تا به حال نشنیده اید. در کتاب »راز مثل هاي ما«، 
دانش آموزان راز صدها مثل فارسي را مي خوانند. این رازها آن قدر شیرین و خواندني هستند که هرگز 
آن ها را فراموش نخواهید کرد. در این کتاب با ناگفته هایي از زندگي، تاریخ و آداب و رسوم مردم ایران 

بزرگ آشنا مي شویم.
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89. تبریزي، رضا. راهنماي آموزش و تدریس مجموعه كتاب هاي زیبا بنویسيم به ضمیمة آموزش 
تصویري آداب نشستن و نوشتن ویژة معلمان ابتدایي، راهنمایي، مدرسان و عالقه مندان خط تحریري. تهران: 

قدیاني: کتاب هاي بنفشه، 1389، 64 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، آموزش خوش نویسي، زیبانویسي، خط تحریري

چکيده: تنها روش اصولي و علمي براي تغییر و تقویت نحوة صحیح مهارت نوشتن، آموزش خط 
تحریري یا »آموزش زیبانویسي« است. در کتاب حاضر، بعد از توضیحاتي دربارة زیبانویسي و نکات 
مربوط به آن، شیوة زیبانویسي به همراه توضیحاتي آموزش داده مي شود. در پایان کتاب، آداب نشستن 
و نوشتن نیز درج شده است. مخاطبان کتاب معلمان دورة ابتدایي و راهنمایي، مدرسان و عالقه مندان 

خط تحریري هستند.

90. صلواتي، محمد. راهنماي پژوهشگر نوجوان. تهران: مرجع نوجوان، 1390، 32 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: آموزش روش تحقیق، ادبیات نوجوانان، روش شناسي، پژوهش نامه نویسي

چکيده: »پژوهش« راه فتح قلة دانش و رسیدن به توانایي است. مؤلف کتاب »راهنماي پژوهشگر 
نوجوان« کوشیده است از ابتدا تا انتهاي کار پژوهش، گام به گام همراه مخاطبان حرکت کند و در هر 
گام دشواري ها را آسان سازد. او گفتار در زمینة پژوهش را در چهار بخش مرتب کرده است: 10 گام 
در پژوهش؛ پژوهش نامه نویسي؛ آرایش پژوهش نامه؛ مقاله نویسي و کاربردهاي آن. این راهنما براي 

آموزگاراني که به دانش آموز تحقیق مي دهند نیز مفید است.
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91. الدر، لیندا/ منصف، فرن. راهنماي تفکر نقاد براي كودكان. نسرین ابراهیمي لویه/ فرزانه 
شهرتاش. تهران: شهر تاش، 1390، 28 ص.

قطع: جیبي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: اندیشة نقاد، تفکر خالق، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که داراي یك سي دي به زبان انگلیسي است، خوب فکر 
کردن را مي آموزند و راه هاي بهتر اندیشیدن را تمرین مي کنند. برخي راه هایي که به منظور تفکر درست 
در این کتاب ارائه مي شوند عبارت اند از: شفاف بودن؛ منطقي بودن؛ با انصاف بودن؛ راست گفتن؛ در 

ارتباط با موضوع سخن گفتن.

 92.  ملکي، فاطمه. رفاقت با ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان. تهران: سوره مهر، 1390، 92 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: سازهاي ایراني، آموزش هنر، سازشناسي براي کودکان

چکيده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیشتري دارد. پس بیایید با سازها آشنا شویم، اما نه 
در یك مالقات خیلي رسمي، بلکه در دیداري ساده. در این کتاب، شکل دقیق سازها را مي بینیم و با 
آن ها آشنا مي شویم. پس از آن در لوح فشردة همراه کتاب، به سرزمین رویاها و تخیل مي رویم و با 
سازها حسابي رفیق مي شویم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان ایراني 
با مجموعة عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ایران نوشته شده و براي فهم عمیق تر، 
از نقش نیرومند تصویر و صدا نیز در آن استفاده شده است. از مطالب این کتاب براي دوره هاي 

پیش دبستاني و دبستاني هم مي توان استفاده کرد.
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93. گروهي از نویسندگان به سرپرستي جي. ال. مارتین. ریاضيات براي معلمان )نسخه مدرس(. 
شهرناز بخشعلي زاده. تهران: مدرسه، 1389، 278 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: ریاضیات
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، تدریس اثربخش، تربیت معلم

چکيده: بهترین راه پیشرفت ریاضیات در کشور ما، تربیت استاد و معلمي است که در کنار عشق به 
تدریس ریاضیات و آشنایي با هنر بي بدیل معلمي، به علم روز در این شاخة مهم تسلط نسبي داشته 
باشد و با روش هاي متفاوت و نوپدید تدریس ریاضیات آشنا باشد. هدف از تألیف این کتاب فراهم 
آوردن منبعي براي مدرسان کنوني تربیت معلم و ایده دادن به مدرساني بوده است که مي خواهند کار 
خود را شروع کنند؛ تا بتوانند پس از اتمام دورة تحصیل خود و شروع کار تدریس، از آن ها بهره بگیرند.

 94. تروپ، باب. زنان ورزشکار: تمرین براي موفقيت. جواد شفیعي. تهران: بامداد کتاب، 1388، 118 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: زنان ورزشکار، تمرینات قدرتي، تغذیة ورزشکاران، آموزش تربیت بدني

چکيده: کتابي که چکیدة آن را مي خوانید، با هدف افزایش دانستني هاي ورزش مربیان و زنان ورزشکار 
نگارش یافته است و ایشان را با تفاوت ها و ویژگي هاي خاص فیزیولوژیکي ورزشکاران آشنا مي سازد. 
کتاب براي موفقیت ورزشکاران، تمریناتي ارائه کرده است و عنوان فصل هاي آن بدین شرح هستند: 
مشکالت زانو؛ قرص و عملکرد آن؛ تغذیه و تمرینات قدرتي؛ اختالل در آن؛ قاعدگي و مشکالت قبل 

از آن و نظر محققان.
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95. بیسکوپ، آگنیشکا. زیست بوم ها )اکوسیستم ها( با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم. محمدرضا داهي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 32 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بوم شناسي، ادبیات نوجوانان، زندگي روي زمین، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر با استفاده از تصویرهاي گویاي فراوان و جذاب، هم چنین زبان ساده و روان، 
مطالب بسیاري را در مورد زمین و چگونگي زندگي در زمین، جامعه هاي روي زمین، انرژي الزم براي 
کرة زمین، و زیست بوم هاي جهان، به مخاطبان نوجوان خود ارائه مي دهد. مخاطبان در این کتاب با 
این پیوندها و ارتباطات و اهمیت آن ها و نیز با زیست بوم ها و نقش انرژي و زنجیرة غذایي در ادامة 
حیات آشنا مي شوند. در پایان کتاب قسمتي به نام »آگاهي هاي بیشتر« وجود دارد که اطالعات مفیدي 

در مورد موضوع مورد بحث کتاب در اختیار ما مي گذارد.

96. ابرهارت- متسگر، کلودیا. چرا و چگونه؛ 43: ژن ها. کمال بهروزکیا. تهران: قدیاني: کتاب هاي 
بنفشه، 1389، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ژنتیك انساني، شباهت هاي خانوادگي، ویژگي هاي فردي، علوم تجربي

چکيده: شاید تا حاال متوجه شده باشي که مثاًل بیشتر به پدرت شبیه هستي تا به مادرت. کلید چنین 
شباهت هاي خانوادگي، »ژن« است. ژن نوعي حافظه و بایگاني اطالعات است. در این بایگاني، همة 
اطالعات ما، مثل اطالعات رنگ موي ما، اندازه هاي بدن ما، رنگ آبي یا قهوه اي چشم ما و بسیاري 
اطالعات دیگر، به شکل رمز در آن نگه داري مي شوند. این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، 
دربارة علم ژنتیك است که از اولین تالش هاي دانشمندان در سدة نوزدهم، تا یافته ها و حوزه هاي 
کاربردي علم ژنتیك در حال حاضر را شرح مي دهد. مطالب کتاب با بیاني روان و جذاب، معلوماتي را 
در اختیار ما مي گذارد که دریچه اي براي ورود به حوزة پژوهشي مهیج و جالبي فراروي ما مي گشاید. 
پیشرفت هاي جدید علم ژنتیك، یافته هاي تازه در این زمینه، و ادامة توسعة آن نیز متناسب با موضوع 

بیان مي شود.
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97. اصالني، نوید. سازه ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1389، 56 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: سازه، کاردستي

چکيده: »سازه« مجموعه اي از مواد است که با قرارگرفتن در کنار هم، شکل و استحکام مشخصي را 
ایجاد مي کنند. در هر مجموعه اي که هدف، تأمین استحکام در مقابل نیروهاي مختلف و حفظ شکل 
باشد، سازه وجود دارد؛ مثل صندلي که هم باید شکل ثابتي داشته باشد و هم بتواند وزن آدم ها را 
تحمل کند. ما با کمي دقت به محیط پیرامون خودمان متوجه مي شویم که سازه ها همه جا وجود دارند: 
جرثقیل هاي بزرگ، برج هاي بلند، پل ها، چرخ و فلك و... هدف از ساخت سازه چیست؟ بخش هاي 
اصلي سازه، روش ساخت سازة چرخ و فلك، روش ساخت میز کوچك، و کابل ها و طناب ها، عنوان هاي 

برخي مطالب کتاب هستند.

98. بال، جکي و...]دیگران[. مفاهیم پایه در علوم تجربي: دنیاي زنده: سالم زیستن. فروغ فرجود. تهران: 
فاطمي، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: سالمتي، رفتارهاي بهداشتي، بهداشت شخصي، علوم تجربي

چکيده: در این کتاب، با استفاده از تصویرهاي متعدد، مطالبي پیرامون واقعیات و خطرهاي موجود در 
محیط زندگي از سیگار و الکل گرفته تا غذا و عوامل زیست محیطي، به مخاطب آموزش داده مي شود. 
از جمله موارد مطرح شده در کتاب مي توان به سیگار و ضررهاي آن، از دست دادن کنترل، موادي که 

براي سالمتي شما خطر دارند، بیماري هاي مربوط به سفر، و آگاهي دربارة الکل، اشاره کرد.
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99. جوادیان، مسعود. سرگذشت تخت جمشيد: چگونگي تأسیس، تخریب و احیا و بازسازي. تهران: 
آژنگ، 1390، 200 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: تاریخ ایران، تخت جمشید، داریوش، اسکندر، آثار باستاني، هخامنشیان

چکيده: تخت جمشید را داریوش ساخت و تني چند از پادشاهان بعدي هخامنشي آن را کامل کردند 
و توسعه بخشیدند. اسکندر مقدوني در آن جا یك آتش سوزي به راه انداخت و با این کار حماقت خود 
را به گوش آیندگان رساند. بخش هاي سالم ماندة تخت جمشید تا دوران ساساني مورد استفاده بود و 
از آن پس متروک و به خرابه اي تبدیل شد و تنها برخي جغرافي دانان از آن یاد مي کردند. تا این که 
در 4-3 قرن اخیر در سفرنامه هاي اروپاییان توصیف شد. سپس رمز و راز خط میخي گشوده شد و 
دنیا هخامنشیان را شناخت. تخت جمشید هم بازسازي شد. در این کتاب که تاریخ هخامنشیان را به 
تفصیل مورد بحث قرار داده است، خواننده عالوه بر کسب اطالعات کلي، شرح این ماجرا را به تفصیل 

مي خواند.

100. سیدآبادي، علي اصغر. سرگذشت شعر در ایران. تهران: افق، 1391، 184 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: شاعران ایراني، شعر فارسي، آموزش ادبیات فارسي، تاریخ علم و هنر

چکيده: شعر در ایران سابقه اي کهن دارد و براي سالیاني دراز دربردارندة آرزوها و آمال ایرانیان بوده 
است. »سرگذشت شعر در ایران« کتابي است دربارة شعر در ایران از »فرهنگ و تمدن ایراني« است 
که به سرگذشت فرهنگ، علم و هنر در ایران مي پردازد. اثر حاضر گرچه براي نوجوانان تألیف شده، اما 

براي همة عالقه مندان به شعر خواندني و مفید است.
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101. مزیناني، محمدکاظم. داستان باستان 1: سفال. مشهد: به نشر، 1389، 32 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: ایران باستان، آموزش تاریخ، سفال، مفرغ، آهن، شیشه

چکيده: و خداوند انسان را از گل آفرید. اندیشه و خیال را آفرید و انسان نیز سفال را آفرید. در نخستین 
جلد از مجموعة حاضر، کودکان با چگونگي ساخت سفال، باورهاي مردم، شکل ها و نقش ها، تصاویر 
روي سفال ها و راز و رمزهاي آن در ایران باستان، به زبان داستان و شعر آشنا مي شوند. در ادامه چگونگي 
پیدایش مفرغ، آهن و شیشه مي آید و این که چگونه سفال را از صحنه بیرون مي کنند و آن را به دل 

خاک مي فرستند.

102. اسپیلسبوري، ریچارد. بدن انسان: پیچیده ترین ماشین جهان: سلو ل ها، بافت ها و اندام  ها. حسن 
ساالري. تهران: نواي مدرسه، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بدن انسان، زیست شناسي، ادبیات نوجوانان، علوم تجربي

چکيده: بدن انسان از تعداد زیادي سلول تشکیل شده است. سلول ها موها، پوست، چشم ها، استخوان ها 
و هر چیز دیگري را در بیرون و درون بدن ما مي سازند. ساختمان بسیار بزرگي مانند یك آسمان خراش 
را در نظر بگیرید که از میلیون ها آجر ساخته شده است. سلول  ها مانند آجرهاي ساختمان هستند. هرچند 
سلول ها بسیار فراوان اند، اما به اندازه اي کوچك اند که نمي توانیم آن ها را بشماریم. بدن هر انسان حدود 
10 میلیارد سلول دارد. سلول ها فقط بخش هاي گوناگون بدن ما را نمي سازند. آن ها کارهاي متفاوتي 
نیز انجام مي دهند تا ما زنده بمانیم. براي مثال، سلول ها انرژي مواد غذایي را آزاد مي کنند. آن ها از ما 
در برابر میکروب هاي بیماري زا نیز پشتیباني مي کنند. برخي از مطالبي که در این کتاب مي خوانیم، با 
این عنوان ها آمده اند: سلول چیست؟ بافت چیست؟ سلول ها چگونه تقسیم مي شوند؟ میتوکندري چه 

کاري انجام مي دهد؟
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 103. گوهري، ملك جمشید. شگفتي ها ي دانش. تهران: خیام آزمون/ تیز هوشان برتر، 1390، 80 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، تفکر، آزمایشات ساده، علوم، مایعات، فشار هوا، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر شامل پنجاه مطلب به همراه تصاویري تحت اطالعات عمومي است که امکان 
فکر کردن را براي دانش آموزان با انجام آزمایش های ساده فراهم مي آورد. در پایان هر آزمایش چرایي 
علمي و فیزیکي آن نیز درج شده است که به درک و یادگیري بهتر کمك مي کند. نیروي فشار هوا؛ 
خطاي چشم؛ شکست نور؛ تنفس مشمع؛ تصویر شکل ها روي شبکیة چشم؛ نیروي جریان آب؛ شناور 

ماندن تخم مرغ پخته روي سطح آب و مایعات و کشش سطحي، عنوان برخي مطالب هستند.

104. روح افزا، سعید. شير من جاي تو در چاه نيست!. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1388، 56 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، جالل الدین مولوي، مثنوي

چکيده: شاعر مشهور، مولوي، در مثنوي معنوی قصة شیري را روایت کرده است که مثل همة شیرها 
در جنگل روزگار مي گذراند. مي نشست، مي خوابید، نعره مي کشید و مي دوید. وقتي گرسنه مي شد، 
به شکار مي رفت. به این طرف و آن طرف سر مي کشید. اگر لقمة مناسبي مي دید، حمله مي کرد. یا 
به شکار مي رسید و آن را مي درید؛ یا نمي رسید و با گرسنگي مي ساخت. این داستان خواننده اش را 
وامي دارد که نگاه دوباره اي به دنیا، به زندگي، به خود و خدا بیندازد؛ به این امید که حرکتي نو آغاز شود.
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105. کورن- مولر، آندرئاس. شيمي جادویي )آزمایش هایي براي نوجوانان(. مینا مهرورز. تهران: مدرسه، 
1389، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش شیمي، آزمایش هاي شیمي

چکيده: »جادوي شیمي« مجموعة نمایش هایي است که در فضایي غیررسمي و دور از تنش با هدف 
ایجاد شگفتي در حاضران، به نشان دادن واکنش هاي شیمیایي و نمایش پدیده هاي فیزیکي مي پردازد. 
در این کتاب آزمایش هاي متنوعي را خواهیم یافت؛ شعله هاي آتش، بوهاي نامطبوع، انفجارهاي 
با پرتو نور تغییر مي کنند. خالصه، آزمایش هایي که شیمي دانان واقعي  کوچك، و رنگ هایي که 
انجام مي دهند. این آزمایش ها ساده هستند و با رعایت احتیاط، خطر چنداني دربر ندارند. با این همه، 
شیمي دان بزرگ کسي است که هنگام انجام آزمایش، جنبة احتیاط را از دست ندهد. در این کتاب 
مواد مصرفي چنان انتخاب شده اند که بتوان آن ها را از فروشگاه هاي مواد شیمیایي تهیه کرد. اجراي 

آزمایش ها، هم در منزل و هم در مدرسه، امکان پذیر است.

106. نوروزي، داریوش. طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشي. تهران: گویش نو، 1391، 144 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: رویکردهاي یادگیري، طراحي بازي رایانه اي، بازي آموزشي

چکيده: بازي هاي آموزشي براي کسب و یادگیري دانش و مهارت هاي جدید طراحي مي شوند و 
براي رسیدن به این هدف از روش هاي متفاوتي استفاده مي کنند. در بازي هاي آموزشي ضروري 
نیست که بازیکن به چگونگي یادگیري و کسب مهارت هاي جدید فکر کند، بلکه مثل بازي هاي 
تفریحي، به سادگي با شرایطي که با آن ها مواجه مي شود، پاسخ مي دهد. کتاب حاضر در چهار فصل 
تدوین شده است. در فصل اول آن، بعد از درج کلیاتي دربارة انواع بازي ها، اعم از جسماني، تقلیدي، 
نمایشي، نمادي و تخیلي، اثرات بازي ها بررسي شده اند و تاریخچة بازي هاي رایانه اي و اثرات آن ها 
مطرح شده است. فصل دوم رویکردهاي یادگیري و طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم به 
فرایند طراحي آموزشي اختصاص دارد. تحلیل و بررسي فرایند طراحي بازي  هاي آموزشي موضوع فصل 

چهارم کتاب است.
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107. بویرر، مونیکا. چرا و چگونه؛ 44: عکاسي: پيشينه، شگرد ها، سبك ها. کمال بهروزکیا. تهران: 
قدیاني: کتاب هاي بنفشه، 1389، 48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: فرهنگ و هنر
كلمات كليدي: تاریخ عکاسي، عکاسي هنري، حرفه وفن، دورة راهنمایي، ثبت لحظه ها

چکيده: جهان بدون عکاسي چگونه جهاني است؟ عکاسي درک و آگاهي انسان را به طور اساسي تغییر 
داده است. در اوقات فراغت و حتي در جریان کار و زندگي، دیگر نمي توان عکس را نادیده گرفت. هیچ 
سرگرمي دیگري مانند عکاسي جذاب و شورانگیز نیست. در روزنامه نگاري، هنر، علم پژوهش، و تولید 
و نشر کتاب، عکاسي ضروري است. حتي مجموعة کتاب هاي »چرا و چگونه« هم بدون عکس، نیمي 
از جذابیت خود را از دست مي دهند. شاید هیچ یافتة دیگري سریع تر از اولین عکس در سراسر جهان 
گسترش نیافته باشد. با گذشت 100 سال، اولین عکس هاي رنگي که امروزه استفاده از آن ها بسیار 
رواج دارد، به وجود آمدند. با فناوري دیجیتال، انقالب جدیدي در عکاسي پدید آمد. ما از میان »منظرة 
اب« یا صفحة نمایش دوربین به منظرة دل خواه خود نگاه مي کنیم، دکمه اي را فشار مي دهیم و در یك 

لحظه خاطره اي را ثبت مي کنیم.

108. کراسنو، دیوید/ سدون، تام. مفاهیم پایه در علوم تجربي: ماده و تغییرات آن: عناصر. فروغ فرجود. 
تهران: فاطمي، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: عنصرهاي شیمیایي، ادبیات نوجوانان، علوم تجربي

چکيده: شاید ندانید که شما از عنصر پوشیده شده اید. حاال سعي کنید آن ها را بتکانید. باید خیلي محکم 
برس بکشید. بدن شما، لباس هایتان، هوایي که تنفس مي کنید، آب، سنگ، خاک، همه و همه از عنصر 
ساخته شده اند. این عناصر تقریباً همیشه جزء واحدهاي سازندة مواد مرکب و مولکول ها هستند. سیارات 
در دوردست نیز از همان عناصري ساخته شده اند که در کرة زمین وجود دارد، فقط ترتیب قرارگیري 
آن ها در کنار هم کمي متفاوت است. این عناصر چه هستند؟ هزاران سال است که مردم سعي کرده اند 
به این پرسش پاسخ دهند. مطالعة این کتاب شما را با عناصري آشنا مي کند که بدن شما و دنیاي 
شما از آن ساخته شده است. برخي عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از: سیر تاریخي کشف عناصر، 
مرتب کردن عناصر، در جست وجوي گنج، کاوشگران معدن، اجسام سبك و انفجاري در سرآغاز زمان.
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109. اکبري صحت، علي. ردپا: عناصر. تهران: برایند، 1391، 105 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، دورة راهنمایي، عنصرهاي شیمیایي، مولکول ها و اتم ها

چکيده: دنیاي اطراف ما پر از مواد، وسایل و چیزهاي گوناگوني است که اشکال، رنگ ها و... متفاوتي 
دارند. از اشیاي بي جان گرفته تا گیاهان، جانوران و انسان ها، همه داراي اجزاي تشکیل دهنده اي هستند 
و هر کدام از مواد گفته شده از مولکول ها و اتم هاي مربوط به خود ساخته شده اند. کتاب حاضر که 
با تکیه بر آموزش مفاهیم نوشته شده، کوشیده است با پرداختن به موضوعات جدید و روز دنیا، ذهن 
دانش آموزان را خالقانه تر پرورش دهد. در این کتاب تصویرهاي زیادي براي فهم بهتر مطالب به کار 
گرفته شده اند که بر جذابیت آن نیز افزوده اند. بیان سادة مطالب و کمك گرفتن از مثال هایي که براي 

همه ملموس باشند، هدف دیگر این کتاب بوده است.

110. لیوني، لیو. فردریك: ویژه كالس هاي آموزش فلسفه براي كودكان. فرزانه شهرتاش/ حسام 
سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 1391، 32 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز، معلم

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: آموزش فلسفه براي کودکان، داستان آموزشي، تفکر فلسفي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش »تفکر فلسفي« به کودکان نوشته شده است. کودکان در این 
کتاب با پنج موشي آشنا مي شوند که در یك مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع مي کنند. اما فردریك 
که یکي از آن موش هاست، با دیگران تفاوت دارد و به جاي جمع آوري آذوقه، پرتوهاي خورشید، رنگ ها 
و کلمه ها را جمع آوري مي کند. وقتي که زمستان از راه مي رسد، موش ها همة خوراکي هایشان را آرام 
آرام مي خورند و براي هم قصه تعریف مي کنند. وقتي که آذوقة خوردني تمام مي شود، آن ها به سراغ 
آذوقه هایي مي روند که فردریك جمع کرده است. فردریك باالي سنگي مي رود و اشعه هاي خورشید را 
در روزهاي سرد زمستاني به طرف آن ها مي فرستد. از رنگ ها مي گوید و آن ها رنگ ها را کاماًل احساس 

مي کنند. از کلمه ها هم شعر مي سازد و براي دوستانش مي خواند.
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111. مزاري جاللي، عبدالرضا. فرفره هاي سنتي ایران. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1389، 60 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: فرهنگ و هنر
كلمات كليدي: فرفره هاي سنتي، بازي هاي ایراني، کاردستي، اسباب بازي چرخشي

چکيده: این کتاب دربارة قدیمي ترین اسباب بازي بچه هاست که به آن »فرفره« مي گویند. فرفره انواع 
متفاوتي دارد که در طبیعت هم یافت مي شوند. مانند تخم درختان افرا و کاج که با نسیمي از روي 
درخت به طرف زمین حرکت مي کنند و با چرخش خود انگار که در هوا به پرواز درآمده اند. ساخت 
فرفره از قدیم در سراسر ایران رواج داشته است. در مناطق گوناگون کشور پهناور ایران، فرفره ها را به 
شکل هاي متنوع و از مواد متفاوت مي سازند. در این کتاب مي توان با ساخت انواع فرفره هاي سنتي 
ایران آشنا شد و طي انجام مراحلي که در کتاب به طور مصور آورده شده است، هر کدام را که بخواهیم 
بسازیم. مخاطب این کتاب، نوجوانان و جوانان عالقه مند به کارهاي دستي و ساخت اسباب بازي هاي 

چرخشي است.

112. دانشفر، حسین. فرهنگ علوم تجربي مدرسه. تهران: محراب قلم، 1390، 248 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم، واژه نامه، فرهنگ علوم تجربي، دورة آموزشي راهنمایي

چکيده: در این کتاب مطالب به شیوه اي علمي تدوین و به زباني ساده و شفاف براي دانش آموزان 
بیان شده اند. هم چنین در توضیح واژه ها که به صورت الفبایي مرتب شده اند، فقط نکات الزم و اساسي 
آمده اند. تصویرها، عکس هاي فراوان رنگي و نمودارها، درک مطلب را آسان تر مي کنند و مطالب جالب 
و مرتبط با مفاهیم در کادرهاي مخصوص قرار گرفته اند. کتاب 1200 واژه را که در کتاب هاي علوم 
سه سال راهنمایي و دبیرستان آمده اند، توضیح داده است؛ مطالبي که به عنوان دانستني هاي علمي در 

زندگي روزمره با آن ها سر و کار دارند.
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113. بریجمن، راجر فرانسیس. دایرة المعارف من دربارة: فناوري. احسان کاظم/ حمیدرضا غالمرضایي. 
تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: فناوري، انرژي، موتورها، گازها، مایعات، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرة المعارف حاضر براي مطالعة کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارة فناوري، 
کار کردن با ماشین هاي ساده، موتورها، گازها و مایعات، انرژي، نور و صدا، رایانه و اختراعات بشري 
در آینده است. مطالب کتاب مختصر و مفید و به زبان ساده بیان شده اند و تصویرهاي رنگي آن ها را 
همراهي مي کنند. در این کتاب از مخاطبان خواسته مي شود برخي فعالیت هاي علمي را انجام دهند. 
خودشان را بیازمایند و یا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات دیگر کتاب که صفحاتشان درج 
شده است، جست وجو کنند. در پایین صفحات سمت راست سؤال و در پایین صفحات سمت چپ پاسخ 

آن درج شده است.

114. بنیان، عباس. فوتبال 1 و 2. تهران: دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي، 1389، 236 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: معلم
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: آموزش ورزش، فوتبال، تاکتیك، مهارت هاي پایه

چکيده: گام اصلي براي تولد فوتبال امروزي، در انگلستان برداشته شد. به همین دلیل این کشور را 
»مادر فوتبال« مي نامند. فوتبال در فاصلة نیمه دوم قرن نوزدهم  چنان توسعه یافت که در اواخر قرن 
نوزدهم، اکثر کشورهاي اروپایي داراي فوتبال پیشرفته و تیم هاي متفاوت شده بود. فرانسه، دانمارک، 
هلند، بلژیك، آلمان، اتریش، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا در حدود سال 1900 صاحب فوتبال شاخصي بودند 
و رقیب جدي انگلستان به شمار مي رفتند. کتاب حاضر که مرجع آموزش فوتبال محسوب مي شود، 
به تمرینات مهارت هاي پایه، تاکتیك، آزمون هاي آمادگي جسماني، و قوانین و مقررات بازي فوتبال 

پرداخته است.
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115. پوروهاب، محمود. قابوسنامه. تهران: نواي مدرسه، 1390، 70 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: عنصرالمعالي کیکاوس بن اسکندر، قابوسنامه، برگزیدة داستان هاي فارسي، آموزش 
ادبیات فارسي

چکيده: عنصرالمعالي کیکاوس بن وشمیگر، دانشمند، نویسنده و شاعر قرن پنجم هجري است. او از 
خاندان »آل زیار« است. کتاب »قابوسنامه« را براي فرزند خود گیالنشاه نوشته است. این کتاب نشان 
از اطالعات وسیع عنصرالمعالي دارد. او با فنون سپاهیگري، سیاست و مملکت داري، شعر، فن عروض، 
نجوم، موسیقي و... آشنایي داشت. کتاب قابوسنامه یکي از مفیدترین کتاب هاي قدیم است که به 
زباني زیبا و ساده نوشته شده است. این کتاب ادبي و اخالقي 44 باب دارد و هر باب شامل حکایات و 
اشارات تاریخي شیرین و جذاب است. هنوز پس از گذشت قرن  ها نظرات و گفتار نویسندة کتاب جالب 

و تأثیرگذارند و راهکارهاي او مي تواند سرمشق و راهگشاي زندگي ما باشند.

116. شفیعي، شهرام. قصه هاي قرآني راه و چاه. تهران: طالیي، 1389، 200 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، قصه هاي قرآني، آموزش دیني

بازآفریني داستان  با قصه هاي قرآني مجموعة حاضر شامل  به منظور آشنایي مخاطبان  چکيده: 
پیامبران، با نثري شیرین و روان به همراه تصویرهاي رنگي تدوین شده است. نگارنده در نوشتن این اثر 
عالوه بر بهره گیري مستقیم از متن قرآن کریم، از تفاسیر و سایر قصص قرآن مدد گرفته است. داستان 
آفرینش، آدم و حوا، هابیل و قابیل، صالح، ابراهیم، شعیب، داوود، سلیمان و ذوالقرنین عنوان هاي برخي 

از قصه هاي این کتاب هستند.
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117. جدي آراني، مرتضي. كاوشگري در فرآیند یادهي- یادگيري علوم تجربي: بر اساس الگوي 
جامع طراحي و اجراي آزمایش هاي درسي. تهران: مدرسه، 1388، 84 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
 كلمات كليدي: یادگیري یاددهي، آزمایش هاي کتاب درسي علوم تجربي، دورة راهنمایي، برنامة درسي

چکيده: ارتقاي کیفیت یادگیري و پرورش خالقیت و نوآوري دانش آموزان، از جمله ضرورت هاي 
آموزش دانش آموزان ماست. با تغییر برخي عناصر برنامة درسي و استفاده از نوآوري هاي حاصل از آن، 
مي توان دانش آموزان را به اجراي یادگیري مشارکتي در آموزش علوم تجربي تشویق کرد. هم چنین، به 
معلمان در اجراي تدریس فعال یاري رساند تا باز تولید و کاربرد آن در کالس هاي درس، هرچه بیشتر 
آسان و امکان پذیر شود. این کتاب شامل دو فصل است: فصل اول در مورد مباني نظري، ضرورت ها، 
و بایدها و نبایدهاست که روي سخن آن بیشتر با مدیران ستادي، معلمان نوآور و... است. فصل دوم 
نیز به ارائة الگوي عملي طراحي و اجراي آزمایش هاي علوم تجربي به شیوه اي جامع پرداخته است که 
روي سخنش با اولیاي دانش آموزان، مربیان، معلمان، دانشجویان و... سایر عالقه مندان به نوآوري در 

زمینة فناوري آموزشي است.

118. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار اینترنت. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 36 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: آزمون و تمرین، شبکه و اینترنت، راهنماي آموزشي، پست الکترونیکي

چکيده: »کتاب کار اینترنت« مي کوشد کودکان را با مفهوم شبکه و اینترنت، مزایاي استفاده از اینترنت، 
آشنایي با URL، آشنایي با مفهوم جست وجو در گوگل، فارسي کردن گوگل، مفهوم پست الکترونیکی، 
خواندن نامه و فرستادن نامه و ساخت یك کانکشن آشنا سازد. مخاطبان با جواب دادن به سؤال هاي 

کتاب و انجام تمرینات عملي مطالب مذکور را مي آموزند.
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119. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار نرم افزار ارائه مطلب. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 
1391، 60 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: کار و فناوري
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، پاورپوینت، آموزش رایانه، نمایش اسالید

چکيده: کتاب کار حاضر شامل تمرین هایي به زبان ساده است تا کودکان با انجام آن ها بتوانند با 
نرم افزار پاورپوینت، معرفي اسالید، ایجاد و حذف اسالید، رسم اشکال آماده، نمایش اسالید و خروج 
از آن، جابه جا کردن اسالید و کپي کردن آن، ذخیرة فایل در حالت طراحي و در حالت نمایش، جلوة 
گرافیکي، جلوة تأکیدي و حرکتي و گذار اسالید آشنا شوند. کتاب شامل تمرینات دوره اي به همراه 

پاسخ نامه است.

 120. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار  ورد و تند تایپ. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 84 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: آموزش کار با ورد، راهنماي آموزشی، تمرین و آزمون، برنامة نقاشي

چکيده: تمرین هاي »کتاب کار ورد و تند تایپ« که در قالب هاي رنگ کردني، عالمت زدني، رساندني، 
کشیدن تصویر و... تنظیم شده اند، کودکان را با روشن و خاموش کردن رایانه، اجزاي رایانه، دستگاه هاي 
ورودي و خروجي، مرتب کردن آیکن ها، برنامة نقاشي، مفهوم ذخیره و باز کردن، برنامة ورد، تایپ 
حروف، نحوة کپي در ُورد، تغییر اندازة رنگ و فونت قلم، بریدن و چسباندن، ساخت پوشه و برنامة »مدیا 

پلیر« آشنا مي سازند. کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.
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 121. فرخ مهر، حسین. كالس انشا )براي دانش آموزان دورة راهنمایي(. اصفهان: نوشته، 1390، 182 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، انشا و تمرین، راهنماي آموزشي، ادبیات فارسي

چکيده: درست و زیبا نوشتن خواستة دانش آموزان، والدین و معلمان است. معلمان عالقه مند همواره 
که  هستند  کتاب هایي  یافتن  دنبال  به  اولیا  و  کرده اند  تالش ها  انشا«  »درس  جذاب سازي  براي 
فرزندانشان را با شیوه هاي انشانویسي آشنا کنند. کتاب حاضر در زمینة درس انشا در 9 فصل با این 
عنوان ها نگارش یافته است: چگونه باید شروع کرد؛ سرنخ ها کدام اند؛ قالب ها؛ زیبانویسي؛ دیدن، شنیدن 

و اندیشیدن؛ واژه ها؛ جمله نویسي؛ و...

122. معمارمقدم، مژگان. كمك هاي اوليه در ورزش. تهران: ورزش، 1390، 176 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تربیت بدني

تنفس  مصدوم،  ورزشکار  ایمني  آتل بندي،  ورزشي،  آسیب هاي  اولیه،  کمك هاي  كليدي:  كلمات 
مصنوعي، ماساژ قلبي

چکيده: واقعیت این است که بروز صدمات و حوادث در ورزش همواره یکي از اثرات ناخواستة آن 
بوده است. بنابراین ورزشکاران به طور بالقوه در معرض صدمات قرار دارند. علم و دانش نحوة برخورد 
با این صدمات، مي تواند سبب کاهش بسیاري از ناتواني هاي بعدي صدمات شود. بنابراین ضروري 
است، مربیان ورزشي، به عنوان اولین مسئوالن در برخورد با ورزشکار مصدوم، در ارائة کمك هاي اولیة 
مناسب توانمند باشند. کتاب حاضر سعي کرده است در این زمینه به مربیان ورزشي و مخاطبان این 

حوزه یاري رساند.
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123. ناجي، سعید. كودك فيلسوف ليال. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1389، 
178 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، قضاوت اخالقي، داستان هاي کودکان، مهارت هاي زندگي

چکيده: در این داستان بلند قهرمان اصلي لیال نام دارد. او در مدرسه به همراه دوستان و برخي 
معلمانشان، کندوکاوهاي فلسفي را شکل مي دهند و تالش مي کنند به مکاشفاتي فلسفي دست یابند. از 
جمله ویژگي هاي این داستان، ارائه کندوکاوهاي اخالقي است که شخصیت هاي داستان عموماً با آن 
درگیرند و با هدف دست یابي به حقیقت یا پرتوهایي از آن شروع مي شود. مسائلي که در این کتاب طرح 
مي شوند، عموماً مسائلي هستند که در دورة سني 14 تا 16 سالگي براي افراد مطرح مي شوند؛ مانند 
حقوق حیوانات، حقوق انسان ها و کودکان و این سؤال که: »آیا انسان مي تواند به خاطر تفریح، حیوانات 
دیگر را هرقدر که بخواهد، شکار کند؟« هم چنین مهارت هاي قضاوت اخالقي و برخي قواعد منطقي 

مربوط به آن در البه الي وقایع داستان مطرح شده اند.

124. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه در علوم تجربي: زمین زیست، زیست گاه ما: كيهان. مهران 
اخباریفر. تهران: فاطمي، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: کیهان، آسمان، ستارگان، پیدایش جهان، آموزش علوم

چکيده: حدود300 هزار سال بعد، وقتي که همه  چیز سرد شد، اتم ها شکل گرفتند. عنصرهاي هیدروژن 
و هلیوم به جود آمدند و گرانش آن ها را به شکل توده هایي جمع کرد. این توده ها هستة کهکشان ها 
شدند. ستاره ها، و در میان آن ها خورشید، یا نزدیك ترین ستاره به ما، نیز شکل گرفتند. دانشمندان 
تشکیل کیهان را بر اساس نظریة »انفجار بزرگ« )big bang( توضیح مي دهند. در این کتاب در 
قالب سؤال و جواب، توصیف و تصویر، نقشه، سفر خیالي، بریدة نشریات، دفترچة یادداشت دانشمندان، 
سرگرمي، معما و... اطالعاتي دربارة شکل گیري فضا، آسمان، ستارگان، خورشید، صور فلکي، انواع 
کهکشان ها، مراحل زندگي ستاره ها، سفینة فضایي، رصد ستارگان و... به همراه تصویرهاي رنگي 

گنجانده شده است. گفتني است مطالب کتاب هم گام با برنامة درسي علوم دانش آموزان است.
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125. بیسکوپ، آگنیشکا. گرمایش زمين با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم. محمدرضا داهي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 32 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم، گرم شدن زمین، اثر گل خانه اي

چکيده: افزایش گرماي زمین مي تواند پیامدهاي خطرناکي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد. 
علت گرم شدن زمین، باال رفتن گازها به ویژه کربن دي اکسید در زمین است. این ماده زماني آزاد 
مي شود که سوخت هاي فسیلي در خودروها، هواپیماها، و کشتي ها سوزانده شوند. مخاطبان با مطالعة 
کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، با اثر گل خانه اي اتمسفر زمین، علت گرم شدن زمین 
و مضرات آن، تأثیراتي که روي جهان مي گذارد و نیز راه هاي غلبه بر این مشکل آشنا مي شوند. در 
پایان کتاب، مطلبي با عنوان »آگاهي هاي بیشتر دربارة گرم شدن زمین«، فرهنگ توصیفي و نمایه 

درج شده است.

126. زرگنده، بتول. تاریخ بخوانیم: گوهرشاد. تهران: مدرسه، 1390، 64 ص.
قطع: پالتویي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: گوهرشاد، تاریخ تیموریان، ادبیات نوجوانان

چکيده: در کتاب هاي تاریخ از گوهرشاد با نام هایي چون گوهرشاد بیگم، آغاخاتون و لقب هایي نظیر 
»مهدعلیا« یاد شده است. اکثر مردم به خاطر ساخت مسجد زیبا و معروف »گوهرشاد« در جوار مرقد 
مطهر امام رضا)ع( او را مي شناسند. کتاب حاضر به گوشه اي از زندگي او و معرفي اطرافیانش، نظیر 
پدر، پدر شوهر، شوهر و فرزندانش، و هم چنین حوادث تاریخي زمان گوهرشاد و نقش وي در ایجاد و 

ساخت مراکز خیریه مي پردازد.
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 127. اسمیت، لینداواسمر. مشاهیر جهان: لویي پاستور. احمد قندهاري. تهران: مهاجر، 1388، 84 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: لوئي پاستور، زندگي نامه، آموزش علوم، ادبیات نوجوانان، واکسن، پاستوریزه کردن

چکيده: لویي پاستور از شیمي دانان و زیست شناسان مشهور فرانسوي است. شهرت وي مدیون شناخت 
نقش باکتري ها در بروز بیماري و کشف واکسن ضدهاري است. هم چنین عمل پاستوریزه کردن شیر 
که از نام او گرفته شده، ابداع این دانشمند است. لویي پاستور در 27 دسامبر 1822 در »شاتو ویله نور 
لتات« از ایالت »ژورا« زاده شد و در 28 سپتامبر 1895 در نزدیکي پاریس در گذشت. در این کتاب ما 
با گوشه اي از سرگذشت این دانشمند معروف آشنا مي شویم. مطالعة زندگي نامة این قبیل دانشمندان 

فرصتي است براي انسان ها که افراد نمونه و برجسته را بشناسند و الگو قرار دهند.

128. پوروهاب، محمود. مثنوي معنوي. تهران: نواي مدرسه، 1390، 158 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان هاي کوتاه، مثنوي معنوي، ادبیات نوجوانان

مي کند.  استفاده  تعلیم   براي  ابزاري  به عنوان  »داستان«  از  مولوي  معنوي«  »مثنوي  چکيده: 
شخصیت هاي اصلي داستان ها مي توانند از پیامبران و پادشاهان تا چوپانان و بردگان باشند. حیوانات نیز 
نقش پررنگي در این داستان ها بازي مي کنند. کتاب »مثنوي« از »مجموعة قصه هاي کهن« شامل 

74 داستان از مثنوي مولوي است.
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129. مهاجري، زهرا. مجموعه افسانه هاي ایراني. مشهد: به نشر، 1391، 139 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: افسانه هاي ایراني، ادبیات فارسي، تربیت کودکان

چکيده: قصه بخشي مهم از فرهنگ هر قوم و ملتي است و از ابزارهاي مؤثر تعلیم و تربیت به شمار 
مي رود. قصه ها مانند پلي، دنیاي افسانه اي- تخیلي کودک را به دنیاي واقعي بزرگ ساالن پیوند 
مي دهند. جلد پنجم از کتاب مجموعه افسانه هاي ایراني شامل 30 افسانة ایراني است. به گفتة بسیاري 
از محققان، افسانه ها باید حفظ شوند، زیرا با خواندن و شنیدن آن ها کودکان فرصت ابراز احساسات 
پیدا مي کنند. از سوي دیگر، افسانه ها به کودک و نوجوان کمك مي کنند، به جاي والدین و بزرگ ترها 
که تکیه گاه هاي قابل اعتماد اما ناپایداري به شمار مي آیند، روي قابلیت ها و ظرفیت هاي دروني خود 

تکیه کنند.

130. ریچاردز، جان/ فالهرتي، مایکل. مجموعه كارگاه علوم. حسین مخولي. مشهد: به نشر، 1391، 
308 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمایش، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر در 10 بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: صدا و موسیقي؛ کار و ماشین هاي 
ساده؛ نور و بینایي؛ آهن ربا و مغناطیس؛ اندازه گیري و واحدها؛ الکتریسیته و باتري ها؛ مواد شیمیایي 
و واکنش ها؛ شکل ها و ساختارها؛ آب و قایق ها؛ هوا و پرواز. کتاب داراي آزمایش هایي در زمینة 

موضوعات ذکر شده به صورت مصور و رنگي به منظور یادگیري هرچه بهتر دانش آموزان است.
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131. سالوي، اندرو. محيط زیست به روایت نمودار. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1391، 32 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي/ مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي

با مشکالت زیست محیطي  را  نمودار کودکان  آمار و  به کمك  نویسنده در کتاب حاضر  چکيده: 
اطرافشان آشنا مي کند و راه حل هاي کارامدي براي رفع آن ها ارائه مي دهد. نمودارها و منحني ها، فهم 

داده هاي کتاب را آسان تر مي کنند.

132. لباني مطلق، مرجان. مرا یاد كن: گفت وگو با خدا. تهران: نسل نو اندیش، 1388، 32 ص.
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: معارف اسالمي

كلمات كليدي: مناجات، کتاب دوزبانه، آموزش دیني

چکيده: این کتاب از جمله کتاب هاي دوزبانه است. متن آن گفت وگوي صمیمانه اي است بین انسان 
با خدا، با استناد به آیات قرآن. در کنار هر متن تصاویري از طبیعت زیبا و دل انگیز ایران وجود دارد. در 

انتهاي کتاب نیز مکان و زمان عکاسي تصاویر قید شده است.
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133. روسیگر، مونیکا. چرا و چگونه؛ 48: مغز و شگفتي هایش. کمال بهروزکیا. تهران: قدیاني، 1390، 
48 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: مغز انسان، روان شناسي فیزیولوژي، تفکر، احساس

چکيده: مغز انسان یکي از شگفتي هاي طبیعت است. دانشمندان و فیلسوفان صدها سال است که 
دربارة مغز تحقیق مي کنند تا دریابند که در آن چه مي گذرد، تفکر و احساس چگونه پدید مي آیند، ما 
جهان را چگونه مي بینیم، و پدیدة بي نظیر زبان انسان چگونه رشد مي کند. این کتاب گرچه تنها بخش 
کوچکي از نتایج پژوهش دربارة مغز را ارائه مي دهد، اما روي اصول بیولوژیکي تمرکز دارد و فعالیت هاي 
مغز و هم چنین اختالالت و عواقب آن ها را براي انسان توضیح مي دهد. در این کتاب تالش شده است 

به زباني قابل فهم، مغز یعني جذاب ترین اندام بدن انسان، تشریح شود.

134. شفیعي، الهام. مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اضطراب امتحان. تهران: فائق/ 
مبتکران، 1390، 80 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: خشم، افسردگي، ترس از امتحان، بهداشت رواني، آموزش مهارت هاي زندگي

و مشکالتي چون  مسائل  با  پیشین  دهه هاي  انسان هاي  از  بیشتر  بسیار  امروزي  انسان  چکيده: 
افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و انواع بیماري هاي جسماني و رواني دست به گریبان است. زندگي 
در جهان امروزي به قدري پیچیده است که هر انساني را دچار سردرگمي مي کند. در واقع، موفقیت در 
زندگي آگاهي و مهارت هاي ظریف تري را مي طلبد که با مطالعه و تجربه به دست مي آیند. این کتاب 
از جمله کتاب هاي کاربردي است که به روشني و قدم به قدم مهارت هایي را آموزش مي دهد که شما 

را قادر خواهد ساخت، به بهترین شیوه برخي از مشکالت و چالش هاي زندگي را از پیش رو بردارید.
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135. مبیني، شیوا. مي خواهم با همه دوست باشم. تهران: نسل نو اندیش، 1389، 24 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي

كلمات كليدي: برقراري ارتباط، دوست یابي، روابط اجتماعي

چکيده: برقرار کردن رابطة صمیمي و سالم با دیگران که بي شك موفقیت هایي را نیز به همراه دارد، 
چندان آسان نیست و نیازمند دانستن راهکارها و رعایت نکاتي است؛ نکاتي هم چون: هنر گوش دادن، 
آراسته بودن، درک متقابل، مهربان بودن، نشان دادن تمایل براي برقراري رابطه و... در این کتاب به 
زبان ساده راه هاي برقراري ارتباط، ویژگي هاي دوست خوب و نیز نحوة دوست یابي درج شده است. 

تکرار و تمرین نکات ذکر شده در کتاب، به یادگیري این اصول کمك مي کند.

 136. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار ارائه مطلب. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 48 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: آموزش کار با رایانه، پاورپوینت، ارائة مطلب، آموزش کودکان، آموزش غیرمستقیم

چکيده: در این کتاب به زبان ساده نرم افزار را ارائة مطلب یا »پاورپوینت« براي کودکان آموزش داده 
مي شود. آموزش مطالب در قالب تحقیق، کاردستي، چیستان، جدول و آموزش هاي غیرمستقیم است. 
پرسش هاي مطرح شده در سه سطح آسان، متوسط و سخت تنظیم شده اند. معرفي اسالید، ایجاد و 
حذف اسالید، رسم شکل در پاورپوینت، نمایش اسالید خاص، متحرک سازي سفارش، گذر هم زمان، 

ایجاد لینك و... از جمله مطالب کتاب هستند.
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137. اسکندري، اعظم. نغمه قلم: شیوه اي نوین در آموزش خط نستعلیق. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1389، 60 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: فرهنگ و هنر
كلمات كليدي: خط نستعلیق، راهنماي آموزشي، خوش نویسي

چکيده: در این کتاب هنرجو به صورت گام به گام با خوش نویسي آشنا مي شود. آموزش با حروف الفبا و 
مفردات آغاز مي شود و پس از آموزش اتصاالت و شکل ها، با سطرنویسي و متن نویسي خاتمه مي یابد. 
خوش نویسي هنري سنتي است و آموزش آن، تنها از طریق ارائة مشق و اشکال گیري توسط استاد 
صورت مي پذیرد. اما در این کتاب سعي شده است با اجتناب از آموزش هاي سرمشقي و تك بعدي 
و ابداع شیوه اي جدید در امر آموزش، تمامي اتصاالت، شکل ها، دندانه ها، کشیده ها و... به صورتي 
طبقه بندي شود تا هنرجو بتواند با شناختي نسبتاً کامل از خط نستعلیق در دوره اي کوتاه از خطي زیبا 

برخوردار شود.

138. فتحي، سپیده. نقاشي روي سفال با مداد رنگي. تهران: منادي تربیت، 1389، 84 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: فرهنگ و هنر

كلمات كليدي: رنگ آمیزي سفال، آموزش هنر، ترکیب رنگ

چکيده: کتاب حاضر، به منظور آشنایي مخاطبان با نقاشي روي سفال تهیه شده است. ابتدا مطالبي 
دربارة رنگ، تجزیة نور و تولید رنگ هاي متفاوت، ترکیب رنگ ها، چرخة رنگ و رنگ هاي مکمل آمده 
و سپس چگونگي نقاشي کردن روي سفال و مواد الزم براي این کار شرح داده شده است. در ادامه 
تصاویر متعدد از سفال هاي رنگ شده گنجانده شده است و در کنار هر اثر نام صاحبان آن درج شده 

است. مخاطبان این کتاب دانش آموزان، دانشجویان و مربیان هنري هستند.
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139. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه در علوم تجربي: زمین زیستگاه ما: نقشه برداري از زمين. 
حسین دانشفر. تهران: فاطمي، 1389، 32 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ابزارهاي نقشه کشي، علوم تجربي، پیش بیني وضع هوا، تغییرات زمین

چکيده: دانشمندان به کمك نقشه هاي تهیه شده از زمین، به مطالعة فرایندهاي فرسایشي، زمین لرزه، 
سیل، آتش فشاني، رانش زمین و تغییرات آب و هوایي مي پردازند. هم چنین، آنان مي توانند به کمك 
همین نقشه ها، تغییرات زمین شناختي سطح زمین و آب وهوا را پیش بیني کنند و در این موارد، توصیه هاي 
مفیدي به دولت ها ارائه دهند. نقشه برداري از زمین، عملیات تصویربرداري، تفاوت نقشه هاي قدیمي 
و جدید از زمین، آشنایي با ابزارهاي راهیاب، کاربرد نقشه هاي هواشناسي، آشنایي با کاشفان رودها و 
کوه ها، اختراعات دانشمندان در زمینة نقشه برداري از زمین، نقشه برداري از بستر دریا و... موضوعاتي 
هستند که در این کتاب در قالب سؤال و جواب، سفر مجازي، بریدة نشریات، شاهدان عیني، سرگرمي 
و معما و... به آن ها پرداخته شده است. زبان مطالب ساده و روان است و تصاویر مرتبط با متن، سطح 

یادگیري مخاطبان را باال مي برد.

140. محبوبي، اعظم. نوروز. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1389، 40 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: علوم اجتماعي

كلمات كليدي: نوروز، آداب و رسوم، مهارت هاي زندگي

چکيده: از زمان هاي دور، مردم ایران روزهاي جشن و شادماني بسیاري داشتند و به هر مناسبتي مانند 
تغییر فصل یا چیدن و برداشت محصول، جشن و پایکوبي به راه مي انداختند. پس طبیعي بود که آغاز 
بهار را که همراه با سبزشدن گیاهان، زایش حیوانات و نو شدن همه چیز است، با شور و شکوه جشن 
بگیرند و آن را »نوروز« بنامند. کتاب حاضر فرصت خوبي را فراهم مي آورد تا نوجوانان ما با این آداب 
و رسوم ملي آشنا شوند و آیین هاي نوروزي را، از خانه تکاني تا سبزه  سبزکردن، از نمایش هاي گوناگون 
تا آتش افروزي، از میهماني رفتن تا عیدي گرفتن، و... بیاموزند و قصة هر کدام را بدانند و به نسل هاي 

بعد انتقال دهند.
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141. رحماندوست، مصطفي. سخن دوست: نيایش درختان: برگزیده اي از نهج البالغه. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1389، 56 ص.

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: معارف اسالمي
كلمات كليدي: علي ابن ابي طالب، امام اول، کلمات قصار، نهج البالغه

چکيده: »نهج البالغه«؛ این نام را اولین بار سّیدرضي بعد از جمع آوري خطبه ها، نامه ها و سخنان 
کوتاه امام علي)ع( بر کتاب خود نهاد. در این کتاب امام علي)ع( دوست دار یتیمان و درماندگان، دربارة 
خداشناسي، جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان ها، امت ها و حکومت هاي نیکوکار و یا 
ستمکار سخن مي گوید. این کتاب گزیده اي است از سخنان دلنشین موالعلي)ع( که از کتاب ارزشمند 

نهج البالغه انتخاب شده است.

142. پورکیاني، محمد و دیگران. هندبال:  آموزش، تکنیك ها، تاکتیك ها، قوانین و مقررات. تهران: بامداد 
کتاب، 1389، 320 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تربیت بدني
كلمات كليدي: هندبال، آموزش ورزش، تربیت بدني

چکيده: هندبال ورزشي است مبتني بر دویدن، پرش و پرتاب توپ که ظاهراً سابقه اي دیرینه دارد. 
زیرا در نقاشي هاي غارها، مربوط به دورة  ماقبل تاریخ، حرکات دست و پا و همین طور حرکت پرتاب 
سنگ و نیزه توسط انسان اولیه دیده مي شود. این ورزش که به مادر ورزش هاي توپي شهرت دارد، به 
شکل هفت نفره، نشسته، میني، ساحلي و هندبال با ویلچر بازي مي شود. کتاب حاضر کامل ترین منبع 
آموزشي است که بر اساس نیاز ورزشکاران تهیه و تدوین شده است. مباحث آن عبارت اند: تاریخچه، 
امکانات، قابلیت ها، دریافت توپ، پاس دادن، انواع شوت، دفاع و تاکتیك هاي دفاعي، تاکتیك هاي 

حمله، آسیب هاي ورزشي و قوانین و مقررات.
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 143. کاهه، محمدحسن. هندسه تکميلي دورۀ راهنمایي. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390، 276 ص.
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ریاضیات

كلمات كليدي: هندسه، آموزش ریاضي، آموزش دورة راهنمایي، قضیة فیثاغورس، تالس و تشابه

چکيده: در این کتاب همة مباحث هندسة دورة راهنمایي در پنج فصل تنظیم شده اند. فصل اول به 
یادآوري مباحث پایه هاي اول تا سوم دورة راهنمایي و فصل هاي بعدي به هندسة پایة سوم اختصاص 
دارد. مبحث »مساحت« شامل نکاتي از فیثاغورس و تشابه است. در فصل پنجم کتاب، مطالب 
مساحت، مطالب فصل هاي سوم و چهارم را تکمیل مي کنند. تمرینات این کتاب سه دسته هستند: 
تمرینك ها، تمرینات پایان فصل و تمرینات تکمیلي که پاسخ همة آن ها در انتهاي کتاب آمده است. 
تمرینات پایاني هر فصل داراي پاسخ تشریحي کامل هستند و نمونه هایي از آزمون هاي گوناگون نیز 

آورده شده است.

144. فیشر، دایانا. هنر نقاشي روي سنگ: تکنیك هایي ساده و نکاتي عملي براي تبدیل سنگ هاي 
ص.  66  ،1390 میردشتي،  فرهنگسراي  تهران:  حکیمي زاده.  صدف  هنري.  زیباي  آثار  به   ساده 

قطع: وزیري
مخاطب: معلم

موضوع درسي: فرهنگ و هنر
كلمات كليدي: آموزش هنر، نقاشي روي سنگ، نقاشي با اکریلیك، آفرینش هنري

چکيده: این کتاب تکنیك هایي آسان و نکاتي عملي را براي تبدیل سنگ هاي ساده به آثار زیباي 
هنري و نقاشي روي سنگ هاي گوناگون آموزش مي دهد. نقاشي روي سنگ  کاري است مدرن و 
سرگرم کننده که مادة اصلي مورد نیاز آن، یعني سنگ، به رایگان پیدا مي شود. نباید فراموش کرد که 

یافتن سنگ مستلزم آن است که با طبیعت تماس داشته باشیم.
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اتفاقي  از حواس پنج گانه چه  هنگام استفاده  کار مي کند؟:  بدن شما چگونه  ژاک.  بیلي،   .145
مي افتد؟. پریسا همایون روز. تهران: ذکر، 1389، 24 ص.

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: حواس پنجگانه، بدن انسان، اندام هاي حسي، آموزش علوم

چکيده: بدن انسان شبیه ماشین شگفت انگیزي است که به طور مداوم کار مي کند تا او را سالم و 
سرحال نگه دارد. هریك از دستگاه هاي بدن وظیفة خاصي را بر عهده دارند. حواس ما اطالعاتي را 
به مغزمان مي فرستند. بدون وجود حواس نمي توانستیم ببینیم، بشنویم، بو کنیم، بچشیم، یا چیزي را 
حس کنیم. بچه ها با خواندن مطالب این کتاب مي فهمند که اندام هاي حسي چه شکلي دارند، چه کاري 
انجام  مي دهند و براي مراقبت از آن ها چه باید کرد. کتاب داراي نکات بهداشتي، نتایج پژوهشي و 
آزمایش هاي جالبي است که بر اطالعات کودکان مي افزاید و به کمك تصویرها و نمودارهاي جالب به 

آن ها نشان مي دهد که داخل و خارج بدنشان چه شکلي دارد.

 146. امیري دوماري، محمد/ زبر دست، محمد علي/ جعفري،  امیر. واليبال. تهران: ورزش، 1390، 256 ص.
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: آموزش والیبال، آمادگي جسماني، آسیب شناسي در والیبال، تغذیه در والیبال، تربیت بدني

چکيده: مربیان تا آنجا که مي توانند باید از آسیب دیدن ورزشکاران جلوگیري کنند، آسیب هاي شایع 
در والیبال را بشناسند و در کوتاه ترین زمان آن را تشخیص دهند. در این صورت، از خانه نشین شدن 
ورزشکاران جلوگیري مي شود و آن ها زودتر به میدان هاي ورزشي برمي گردند. همچنین مربیان باید 
اطالعات کافي در مورد تغذیه و نقش نوشیدني ها در عملکرد ورزشکاران و دورة بازیافت و پیش جبراني 
منابع انرژي داشته باشند تا آن ها را براي مسابقات و تمرینات آتي آماده کنند. تأکید این کتاب بر 
همین نکات است؛ زیرا این موضوعات عناصر کلیدي عملکرد موفقیت آمیز در والیبال هستند. در 
فصل اول، کتاب به موضوعاتي همچون آمادگي جسماني، سیستم هاي انرژي مطلوب، ارزیابي قدرت 
و توان عضالت و تمرینات آمادگي مي پردازد. فصل دوم به آسیب هاي شایع، روش درمان آن ها و 
روان شناسي آسیب هاي ورزشي اختصاص یافته است. در فصل سوم، نکاتي دربارة تغذیه، خواب و نقش 
آن مي خوانید. در انتهاي کتاب سه ضمیمه که مکمل فصل اول کتاب هستند، مشاهده مي شوند که 

موضوعات و دستورالعمل هاي الزم را براي برنامه ریزي بهتر تمرینات ارائه مي دهند.
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147. مفیدي نسب، سعیده. ورد و تند تایپ 1. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 36 ص.
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: کار و فناوري

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش کار با ورد، ماوس، برنامة نقاشي

چکيده: در این کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش 
کردن رایانه، اجزاي رایانه، عملکردهاي ماوس، مرتب کردن آیکن ها، برنامه نقاشي، برنامة ورد، تایپ 
حروف، ساختن پوشه، سخت افزار و نرم افزار، پخش موسیقي و نمایش فیلم، دکمه هاي برنامة مدیاپلیر 

و... آشنا مي شوند.

148. واس، لویس اس. آر. وزیر دانا. ویدا رحیمي نژاد. تهران: مدرسه، 1389، 88 ص.
قطع: پالتویي

مخاطب: دانش آموز
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: افسانه ها و قصه هاي آموزشي، تاریخ هندوستان، آموزش ادبیات فارسي، دورة راهنمایي

چکيده: این کتاب شامل مجموعه اي از داستان هاي بیربال، وزیر داناي اکبرشاه، پادشاه مسلمان و مقتدر 
هند است. هر داستان به دو قسمت تقسیم شده است. در قسمت اول مسئله اي مطرح مي شود و به 
دنبال آن، راه حل بیربال مي آید. در آخر هر داستان، درس اخالقي آن به تفصیل بیان شده است. این 
داستان هاي آموزنده به گونه اي نگارش یافته اند که قدرت خالقة نهفتة فرد را فعال و تقویت مي کنند.
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149. نادري، ناصر. یاد شيرین دوست: مجموعه نیایش ها با الهام از متون دیني. تهران: مدرسه، 1390، 
152 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: معارف اسالمي
كلمات كليدي: مناجات، مفاتیح الجنان، دعا و نیایش

چکيده: »بار خدایا! تو خود یاران خویش را آشناتر و همدمي... اگر تنهایي به هراسشان افکند، با یاد 
تو، انس گیرند و اگر از هر سو، بر سرشان بال ببارد، به ذاتت پناه آوردند.« کتاب حاضر حاوي مجموعه 

نیایش هایي با الهام از متون دیني »مفاتیح الجنان«، »صحیفة سجادیه« و »نهج البالغه« است.

 150. مورفي، جولیا. 100 نکتة آموزشي براي تدریس تاریخ. نازیال بهمني. تهران: قدیاني، 1390، 160 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: نکته هاي آموزشي، تدریس تاریخ، علوم تربیتي

چکيده: این کتاب حاوي 100 نکتة آموزشي براي تدریس تاریخ است و در 13 بخش نگارش یافته 
است. عنوان هاي برخي بخش هاي کتاب از این قرارند: ارتباط تاریخ با زندگي روزمره؛ فعالیت هاي 
آغازگر درس؛ درک توالي زمان؛ فعالیت هاي مکتوب؛ فعالیت هاي نمایش؛ استفاده از فناوري اطالعات 
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازي هاي تاریخي؛ فعالیت گردش در پیرامون و خارج 

از مدرسه.
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151. آرچر، شارون. 100 نکتة آموزشي براي تدریس علوم. مهشید عراقچي. تهران: قدیاني، 
1390، 192 ص.

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: نکتة آموزشي، تدریس علوم، فعالیت و سرگرمي، آزمایش

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان علوم در 16 بخش فراهم آمده و حاوي 100 نکتة آموزشي در 
زمینة تدریس علوم است. نظرات کلي در زمینة ایجاد و محیط آموزشي جالب و سالم و نیز توصیه هایي 
دربارة تهیه و کاربرد بعضي از منابع الهام بخش براي دانش آموزان در بخش اول آمده است. تعدادي 
از فعالیت هاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شده اند. نکته هایي براي معلمان و 
دانش آموزان به منظور ایجاد بحث هاي مؤثر مربوط به بخش سوم است. در بخش چهارم، راهکارهایي 
به منظور کم کردن تنش دانش آموزان در بخش عملي علوم ارائه شده اند. معرفي و انجام آزمایش هایي 
به منظور مهیج شدن علوم در بخش پنجم آمده است. سه بخش بعدي این کتاب دربردارندة فعالیت هایي 
در زمینة زیست شناسي، شیمي و فیزیك است. تحقیقات علمي، فعالیت هاي عمومي، فعالیت هاي جالب 
به عنوان تکلیف منزل، روش هاي مرور، استفاده از ICT، کم کردن بار تصحیح و نمره گذاري برگه ها، 

علوم در دنیاي بیرون و آزمایش هاي عجیب، موضوع هاي بخش هاي دیگر کتاب هستند.

152. بوکت، استیون. 100 نکتة آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر. محمود معافي. تهران: 
قدیاني، 1390، 192 ص.

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

موضوع درسي: تفکر و سبك زندگي
كلمات كليدي: مهارت هاي تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي، توانایي درک و فهم

توانایي هاي  ما  که  است  این  در  پرورش  و  آموزش  د ر  تفکر  مهارت هاي  رویکرد  جوهرة  چکيده: 
فراگیرندگان را به گونه اي افزایش دهیم که آن ها بتوانند به درک و فهم و کار بیشتر و مؤثرتر، در ارتباط 
با آنچه در درون مغز ما روي مي دهد، توجه بیشتري از خود نشان دهند. تفکر با همة ابعادش در صورتي 
مي تواند رشد بیشتري پیدا کند که دانش آموزان با جعبه ابزار ذهني شگفت انگیز خود آشنا شوند و آن 
را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل یك سلسله پیشنهادها، فنون و راهبردهایي است که به 

مخاطبان کمك مي کند در بهره گیري از مهارت هاي فکري، توانایي بیشتري کسب کنند.
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 153. لیدر، اندي. 90 نکتة آموزشي براي تدریس جغرافي. آزیتا ارشادي. تهران: قدیاني، 1390، 136 ص.
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، راهنماي آموزشي، تعلیمات اجتماعي، نکتة آموزشي

چکيده: به منظور یادگیري بهتر درس جغرافیا، این کتاب با 90 نکتة آموزشي در 11 بخش نگارش یافته 
است. مخاطبان کتاب، معلمان دپارتمان هاي جغرافیا یا علوم اجتماعي در مدارس و حتي دانشگاه ها 
هستند. عنوان هاي برخي نکات کتاب از این قرارند: به روز شدن معلمان و والدین در ارتباط با جغرافیا؛ 
جغرافیا در رویدادهاي بحث برانگیز؛ نمایش درس به کمك اسالید؛ تصویرهاي کارتوني؛ پازل؛  استفاده 
از نقشه هاي ذهني؛ گزارش هاي کتبي به سبك روزنامه اي؛ استفاده از نقشه هاي جغرافیایي؛ کمك 

گرفتن از شرکت هاي تجاري؛ سفرهاي علمي.
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عنوان
مخاطب
پدید آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
موضوع درسى 
درهمکرد نام ناشر و عنوان
نام و نشانى ناشران

نمـــــایه  ها
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 آب و هوا 1
آزمون هاي آمادگي جسماني 2
آشنایي با موزه و موزه داري 3

آمادگي بدني کامل براي بسکتبال 4
آمادگي جسماني کابردي 5

شکوفایي  در  علمي  روش هاي  کودکان:  در  اندیشه ورزي  آموزش 
خالقیت و آموزش تفکر و تحلیل در کودکان بر مبناي تمرین هاي 

بنیادي... 6
از ردیاب صوتي خفاش تا عصاي نابینایان 7

 استان آذربایجان غربي: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 8
استان ایالم: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 9

 استان خراسان رضوي: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 10
 استان سیستان و بلوچستان: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 11

استرس از منظر دانش آموزان 12
اسم من آلبرت انیشتین است 13

اصول شاداب سازي در مدارس 14
اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز 15

اطلس سه بعدي جهان 16
اقلیم شناسي زمین )آب، هوا، زمین و جّو( 17

انسان و طبیعت )پدافند غیر عامل( 18

عنوان
اوریگامي براي همه: شامل 100طرح اوریگامي 19

ایران باستان 20
ایرانیان باستان براي من چه کار کرده اند؟ 21

اینترنت 22
بخش پذیري، مقسوم علیه و مضرب 23

بخوان با من بساز با من )1 و 2( 24
بدن من )من از چه چیزي ساخته شده ام؟( 25

 برنامه نویسي گام  به گام با ویژوال بیسیك پایه سوم راهنمایي 26
برنامه نویسي مقدماتي با بیسیك پایه دوم راهنمایي 27

بزرگ ترین ناگفته هاي شگفت انگیز علمي: صد داستان خواندني در باره 
اختراعات و اکتشافات 28

بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران 29
بلوغ جسمي و روحي رواني در دختران 30

بهتر بیاموزیم: علوم دوم راهنمایي بر اساس پرسش هاي آزمون هاي 
بین المللي 31

بوي چفیه )خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران( 32
در  کننده  شرکت  دانش آموزان  اجتماعي  و  سیاسي  دیني،  پرسمان 
33 )ره(  خمیني  امام  امداد  کمیته  منطقه اي  و  سراسري   اردو هاي 
تحقیق و استفاده از اینترنت و شبکة جهاني وب براي دانش پژوهان 34

تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي 35
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تغذیه ورزشکاران 36
تغذیه ورزشي 37

تغییرات اقلیمي )آب و هوا( 38
تفسیر سوره حمد 39

تلفیق آموزش و ارزشیابي: فکرکردن، یادگرفتن و امتحان دادن در 
علوم تجربي 40

تمرینات هوازي و تقویت قلب و عروق 41
جسم و فکر 42

 جعبه ي آموزش مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان 43
جن اعداد: ماجراي ریاضي 44

چغازنبیل 45
چگونگي برخورد با مصدومین دچار ضربه سر و صورت و ستون فقرات 

در آموزشگاه ها و مدارس 46
چگونه یك گیاه تبدیل به نفت مي شود؟ 47

چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي کنند؟ 48
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97پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

دانش آموز
 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 
 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20
 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37
 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53
 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81
 ،107 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95
 ،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139

153 ،152 ،151 ،150

دانشجویان مراكز تربيت معلم
14 ،11 

كارشناس
14 

مخاطب
مدیر

14 

مشاور
65 ،64 

معلم
 ،74 ،65 ،64 ،46 ،41 ،34 ،19 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،2 

146 ،144 ،131 ،114 ،110 ،106 ،100

والدین
131 ،74 ،65 ،64 ،14 

ویژۀ دانش آموزان سازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان

27 ،26 
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موضوع درسي
ادبيات فارسي

148 ،129 ،128 ،121 ،115 ،104 ،100 ،90 ،88 ،72 ،54 ،32

تربيت بدني
146 ،142 ،122 ،114 ،94 ،83 ،51 ،46 ،41 ،37 ،36 ،14 ،5 ،4 ،2 

تفکر و سبك زندگي
  ،131 ،123 ،110 ،91 ،74 ،65 ،64 ،57 ،53 ،50 ،42 ،30 ،29 ،12 ، 6

152 ،135 ،134

ریاضيات
143 ،93 ،52 ،44 ،23

علوم تجربي
 ،76 ،75 ،73 ،49 ،48 ،47 ،40 ،35 ،31 ،28 ،25 ،18 ،17 ،13 ،7 ،1
 ،108 ،105 ،103 ،102 ،98 ،96 ،95 ،87 ،85 ،82 ،81 ،80 ،79 ،77
،151 ،145 ،139 ،133 ،130 ،127 ،125 ،124 ،117 ،113 ،112 ،109 

كار و فناوري
147 ،136 ،120 ،119 ،118 ،106 ،97،84 ،66 ،63 ،58 ،43 ،34 ،27 ،26 ،22 

كتاب هاي مرجع
85 ،84 ،82 ،80 ،79،78 ،77 ،76

مطالعات اجتماعي
 ،126 ،101  ،99  ،76 ،45 ،38  ،21  ،20 ،16 ،15  ،11 ،10  ،9 ،8 ،3

153  ،150 ،140  ،131 

معارف اسالمي
149 ،141 ،132 ،116 ،86 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،56 ،55 ،39 ،33 

 هنر
144 ،138 ،137 ،111 ،107 ،92 ،89 ،62 ،61 ،60 ،59 ،24 ،19



99پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

آرچر، شارون 151
آزمون، جواد 83 

آلمن، توني 7
ابراهیم، حسین 51

ابراهیمي لویه، نسرین 91
ابرهارت- متسگر، کلودیا 96

احمدي، حسین 33
اخباریفر، مهران 124

ارجمند، آریا 25
ارجمند، محسن 25
ارشادي، آزیتا 153

اسپیلسبوري، ریچارد 102
اسکندري، اعظم 137

اسمیت، لینداواسمر 127
اصالني، نوید 97

اکبري صحت، علي 109
الوندي، حسین 48، 49 
امیربیك زاده، عفت 77

امیري دوماري، محمد 146

امیر  ي نیا، کورش 8، 9، 10، 11، 76
انزنس برگر، هانس ماگنوس 44

انصاریان، معصومه 86
بابایي، علیرضا 59، 60، 61، 62

بال، جکي 98، 124، 139
بخشعلي زاده، شهرناز 93

بریجمن، راجر فرانسیس 113
بنیان، عباس 114

بوکت، استیون 152
بوگیش، ورنر 17

بویرر، مونیکا 107
بهرامي، گل  نساء 46

بهروزکیا، کمال 17، 63، 96، 107، 133
بهمني، نازیال 150

بیر، ریك 28
بیسکوپ، آگنیشکا 95، 125

بیلي، ژاک 78، 145
بینگ هام، کارولین 85

پارکر، استیو 77، 80، 82

پندي، زهره 23
پورجاوید، محمدرضا 87

پورعباسي، عطاءاهلل 12، 57
پورقنبري قاضیاني، لیال 14

پورکیاني، محمد 142
پوروهاب، محمود 115، 128

پوند، روبین 4
پیکمال، میشل 54
تاگلیافرو، لیندا 47
تبریزي، رضا 89

تروپ، باب 94
جدي آراني، مرتضي 117

جعفري، امیر 146 
جوادیان، مسعود 15، 20، 21، 99
چوبینه، مهدي 8، 9، 10، 11، 76

حبیبي، طاهره 6
حبییب زاده، نسیم 2

حریرفروش، زهرا 81
حسن زاده، فرهاد 45

پدیدآورندگان )مؤلف، مترجم(
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صاحبي، علي 74
صلواتي، محمد 90

ضرغامیان، مهدي 54
عاصمي، پردیس 6
عاقلتر، سعیده 82

عراقچي، مهشید 151
عسگري، محمد 5

عالء، مینا 28
عمیق، مجید 7، 18، 47، 75

غالمرضایي، حمیدرضا 66، 113
فارمري، کریستین 35

فارن، بیل 4
فتحي، سپیده 138

فرجود، فروغ 98، 108
فرخ مهر، حسین 121
فرسایي، داریوش 43

فالهرتي، مایکل 130
فیشر، دایانا 144

قاسمي نیك منش، ملك دخت 44
قاسمي، رضا 32

قندهاري، احمد 127
کاشف، مجید 36

کاظم، احسان 113
کاگوتا، لوئیس 13

کالینز، پاول 5
کاهه، محمدحسن 143
کراسنو، دیوید 1، 108
کریسول، پتي کلي 53

کورن- مولر، آندرئاس 105
گانري، آنیتا 76، 84
گروگان، حمید 56

گوهري، ملك جمشید 103
گیفورد، کالیو 83

گیوه چي، روح  اهلل 19
البه، بریژیت 42، 50

الو، کاري 79
لباني مطلق، مرجان 132

لنگرر، جان 6
لیت، آن سلکوویتس 37

لیدر، اندي 153
لیوني، لیو 110

مارتین، جي. ال. 93

حکیمي زاده، صدف 144
خلیلي، سپیده 16

داد، الیزابت فرانس 72
دانشفر، حسین 1، 79، 112، 139

داهي، محمدرضا 38، 95، 125
دایي، روح اهلل 41

الدر، لیندا 91
درویشیان، گلبرگ 72
رایشهارت، هانس 63

رجبي زاده، زهرا 84
رحماندوست، مصطفي 141

رحماني، بهاءالدین 35
رحماني نیا، فرهاد 37
رحیمي نژاد، ویدا 148

رستگار، طاهره 40
رمضاني، علیرضا 36
روح افزا، سعید 104

روسیگر، مونیکا 133
رهبري فرد، مریم 58

رهنمایان، مهناز 42، 50
ریچاردز، جان 130

زایك، دینا 73
زبر دست، محمدعلي 146

زرگنده، بتول 126
زماني، علیرضا 4

ژاله دوست ثاني، بهروز 41
ساداتیان، اصغر 29، 30

ساالري، حسن 102
سالم، سودابه 24

سالوي، اندرو 48، 49، 75، 131
سبحاني طهراني، حسام 110

سدون، تام 108
سلطاني، مسعود 80

سلیمي، سحر 6
سیدآبادي، علي اصغر 100

شجاعي، کاظم 6
شفیعي، الهام 134
شفیعي، جواد 94

شفیعي، شهرام 116
شهرامي، بیژن 39

شهرتاش، فرزانه 91، 110
شهیدي، گیتي 53

مبیني، شیوا 135
محبوبي، اعظم 140
محمدي، حمیده 73

محمودیان، حبیب اهلل 3
مخولي، حسین 130

مرادحاصل، امیر 67، 68، 69، 70، 71
مزاري جاللي، عبدالرضا 111

مزیناني، محمدکاظم 101
مسنن فارسي، حسین 64، 65

معافي، محمود 152
معتمدي، وحید 34
معلمي، بهرام 131

معمارمقدم، مژگان 122
معیني، مهدي 55

مفیدي نسب، سعیده 22، 118، 120، 136، 
119 ،147

مك فدریز، پل 58
ملکي، فاطمه 92
منصف، فرن 91

مورفي، جولیا 150
مورگان، سالي 38

مهاجري، زهرا 129
مهرورز، مینا 105

میرکیاني، محمد 88
ناجي، سعید 123
نادري، ناصر 149

نایلور، استوارت 40
نبي زاده، محمد 27
ندایي پور، جلیل 52

نوروزي، داریوش 106
نوري، عالء 31

واس، لویس اس. آر. 148
وبر، بلیندا 15

وینستون، رابرت 25
هادي پور، مجتبي 5
هریسون، کارول 1

همایون روز، پریسا 78، 80، 145
هوبنر، دان 64، 65

هیئت، فاطمه 5
یادگاري پور، محمد 51
یعقوبي شهیر، حامد 26



101پایۀ اول متوسطه )هفتم( دورۀ متوسطۀ اول

ناشران
آرمان رشد 74

آژنگ 99
آفرینگان 54

آواي ظهور 51
آواي نور 34

آییژ 44
اسحاق 43

افق 15، 100
بامداد کتاب 4، 41، 94، 142

براي فردا 12، 57
برایند 52، 87، 109

به نشر 101، 129، 130
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 

فرهنگي 123
پیام آزادي 75

پیام محراب 84
پیشروان 143

تزکیه 33
تولد 16

تیزهوشان برتر 103
تیمورزاده 13

جوان امروز 73
خیام آزمون 103

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد 22، 118، 
147 ،136 ،120 ،119

 دانشگاه تربیت دبیري شهید رجائي 36، 114
دفتر انتشارات کمك آموزشي 45
دفتر پژوهش هاي فرهنگي 140

دیباگران تهران 58
ذکر 78، 80، 145

رسش 35
رهنما 42، 50

زاگرو 3
سپهر اندیشه 39

سمپاد 26، 27
سوره مهر 24، 92

 شرکت انتشارات فني ایران 38، 95، 125، 131
شورا 31

شهر تاش 91، 110
طبیب 13

طالیي 116
عروج اندیشه 77، 82

علوم نوین 40
علوم و فنون 43

فائق 134
فاطمي 1، 98، 108، 124، 139

فرایاد 32
فرهنگسراي میردشتي 144

قاطع البرهان 14
 ،96  ،89  ،63  ،49  ،48  ،20  ،17 قدیاني 

153 ،152 ،151 ،150 ،133 ،107
ققنوس 28

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
141 ،137 ،111 ،104 ،97 ،86 ،56 ،47 ،18 

گام 53، 64، 65
گویش نو 6، 106
ما و شما 29، 30

مبتکران 59، 60، 61، 62، 134، 143
محراب قلم 8، 9، 10، 11، 21، 25، 76،  

113 ،112 ،88 ،85 ،83 ،79
مدرسه 7، 23، 55، 93، 105، 117، 126، 

149 ،148
مرجع نوجوان 90

منادي تربیت 138
مهاجر 127
نخستین 72

نسل نو اندیش 66، 132، 135
نغمه نو  اندیش 19

نواي مدرسه 102، 115، 128
نوشته 121

وراي دانش 67، 68، 69، 70، 71، 81
ورزش 2، 4، 5، 37، 46، 122، 146



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 102

کلمات کلیدي
آب و هوا 1، 80

آتل بندي 122
آثار باستاني 99

آداب و رسوم 140
آذربایجان غربي 8

آزادگان 32
آزمایش 130، 151

آزمایش کاربردي 73
آزمایش هاي ساده 103

آزمایش هاي شیمي 105
 آزمایش هاي کتاب درسي علوم تجربي 117

آزمون تیمز 31
آزمون و تمرین 52، 118

آزمون هاي آمادگي جسماني 2
آسمان 124

آسیب دندان 46
آسیب شناسي در والیبال 146

آسیب هاي ورزشي 122
آفرینش هنري 144

آلبرت انیشتین 13
آلودگي 131

آلودگي محیط زیست 75
آمادگي جسماني 5، 146

آموزش ادبیات فارسي 54، 88، 100، 115، 148
آموزش اندیشه ورزي 6
آموزش تاریخ 45، 101

آموزش تربیت بدني 4، 37، 51، 94
آموزش جغرافیا 8، 9، 11، 16، 76، 153

آموزش حرفه وفن 66
آموزش خط 60

آموزش خوش نویسي 89
آموزش دختران 30

آموزش دورة راهنمایي 143
آموزش دیني 55، 67، 68، 69، 70، 71، 

132 ،116 ،86
آموزش دیني دورة راهنمایي 33

آموزش رایانه 43، 58، 119
آموزش روش تحقیق 90

آموزش ریاضي 23، 31، 44، 52، 93، 143
آموزش زبان فارسي 121
آموزش شیمي 87، 105

آموزش علوم 7، 12، 31، 35، 48، 57، 77، 
145 ،127 ،125 ،124 ،112 ،95 ،81

آموزش علوم تجربي 130، 47، 18، 75، 
109 ،113 ،28 ،17

آموزش غیر مستقیم 136
آموزش فلسفه 123

آموزش فلسفه براي کودکان 110
آموزش کار با اینترنت 22

آموزش کار با رایانه 26، 34، 136
آموزش کار با ورد 120، 147

آموزش کودکان 136

آموزش موسیقي 24
آموزش مهارت هاي زندگي 29، 30، 64، 

152 ،134 ،131 ،91 ،74 ،65
آموزش والدین 64

آموزش والیبال 146
آموزش ورزش 114، 142

آموزش هنر 59، 61، 62، 92، 138، 144
آهن 101

ابزارهاي نقشه کشي 139
اتصاالت چند حرفي 60
اتصاالت دو حرفي 59

اثر گل خانه اي 125
احساس 133

اختالالت خواب 57
ادبیات فارسي 32، 121، 129
ادبیات کودکان و نوجوانان 84

ادبیات نوجوانان 13، 21، 25، 45، 63، 64، 
 ،95 ،90 ،87 ،85 ،82 ،80 ،78 ،73 ،65

130 ،128 ،127 ،126 ،108 ،103 ،102
ارائة مطلب 136
ارادة انسان 42

ارتباط جسم و فکر 42
صالحیت هاي  سنجش  ملي  ارزش یابي 

پایه 31
ارومیه 8

اریگامي 19
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اسباب بازي چرخشي 111
استان ایالم 9

استان خراسان رضوي 10
استتار 18

اسرار اعداد 44
اسکندر 99

اسالم و سیاست 33
اشکانیان 20
اضطراب 12

اضطراب در کودکان 65
اطالعات عمومي 82، 84، 103

اطلس 15، 16، 76
اعتقادات 21

اعداد طبیعي 52
اعمال مفصل 5

افسانه و قصه 54
افسانه ها و قصه هاي آموزشي 148

افسانه هاي ایراني 129
افسردگي 134

اقلیم شناسي 17، 38
اقیانوس 80

امام حسین)ع( 67
امام سجاد)ع( 56،  68

امام علي )ع( 141
امالح معدني 36

اندازه گیري ضربان قلب 2
اندام هاي حسي 145

اندیشه و تفکر 6
اندیشة نقاد 91

انرژي 113
انسان 25

انشا و تمرین 121
انگیزه 35

انواع چربي 36
ایجاد صندوق پستي 22
ایران باستان 21، 101

ایران شناسي 9، 10
ایالمي ها 20

ایمن سازي رایانه 58
ایمني در آزمایشگاه 81

ایمني ورزشکار مصدوم 122
اینترنت 34

باران مصنوعي 1
بازي آموزشي 106

بازي هاي ایراني 111
 باال رفتن از پله 51

بخش پذیري 23
بدن انسان 49، 78، 102، 145

برف 1
برقراري ارتباط 135

برنامه هاي بهبود آموزش 14
برنامة درسي 117

برنامة نقاشي 120، 147
بسکتبال 4

بلند کردن اجسام 51
بلوغ 30

بلوغ جسمي 29
بوم شناسي 95

بهداشت بدن 49
بهداشت رواني 134

بهداشت شخصي 98
بهداشت محیط زیست 48

بیسیك 26، 27
پاستوریزه کردن 127
پاورپوینت 119، 136

پایتخت معنوي 10
پدافند 18

پردازش مفاهیم 6
پرسش و پاسخ 33

پرواز 75
پروتکل آزمون 2

پزشکي در ایران باستان 21
پست الکترونیکي 118

پسران 29
پالنکتون 47

پیامبر اسالم 86
پیدایش جهان 124

پیش بیني وضع هوا 139
تاریخ آب و هواي زمین 17

تاریخ اسالم 67، 68، 69، 70، 71
تاریخ ایران 99

تاریخ ایران باستان 20
تاریخ بشریت 3

تاریخ تیموریان 126

تاریخ عکاسي 107
تاریخ علم 28

تاریخ علم و هنر 100
تاریخ هندوستان 148

تاکتیك 114
تالس و تشابه 143
تخت جمشید 99

تدریس اثربخش 40، 93
تدریس تاریخ 150
تدریس علوم 151

تربیت بدني 142، 146
تربیت کودکان 129

تربیت معلم 93
ترس از امتحان 134
ترس در کودکان 65

ترکیب رنگ 138
تروا 72

تعلیمات اجتماعي 38، 153
تغذیه در والیبال 146

تغذیة ورزشکاران 36، 94
تغذیة ورزشي 37

تغییرات آب و هوا 38
تغییرات زمین 139

تغییرات فیزیکي 30
تفاسیر سورة فاتحه 39

تفاسیر شیعه 39
تفکر 103، 133
تفکر خالق 91

تفکر فلسفي 110
تکیه دادن بدن 5

تمرین و آزمون 120
تمرین هوازي ایروبیك 41

تمرینات آمادگي بدني 4
تمرینات قدرتي 94
تمرینات هوازي 41

تنفس مصنوعي 122
توانایي درک و فهم 152

تولید تیبا 66
تیم هاي بزرگ فوتبال 83

ثبت لحظه ها 107
جانبازان 32

جان داران میکروسکوپي 49
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جدول زمان بندي 4
جغرافیاي جهان 15

جالل الدین مولوي 104
جنگ ایران و عراق 32

چرخة حیات 75
چغازنبیل 45

حافظه 50
حرفه وفن 107

حرکات بدني 51
حرکات کششي 41

حرکت عضله 5
حضرت علي)ع( 69

حضرت فاطمه)س( 70
حضرت محمد)ص( 71

حفظ آثار فرهنگي 3
حفظ محیط زیست 38، 131

حواس پنجگانه 145
خاطرات 32، 50

خدا 55
خشم 134

خط تحریري 89
خط شکستة تحریري 62

خط نستعلیق 59، 60، 61، 89، 137
خواب مؤثر بر تحصیل 57

خوابیدن 51
خودآموز خط تحریري 59، 60، 61

خودرو 63
خوش بختي 74

خوش نویسي 59، 60، 61، 62، 137
خون دماغ 46
داریوش 99

داستان آموزشي 110، 116
داستان اختراعات و اکتشافات 28

داستان هاي آموزنده 54
داستان هاي انگلیسي 72

داستان هاي فارسي 128، 104
داستان هاي کوتاه 128

داستان هاي کودکان 123
 دایرة المعارف 17، 76، 79، 81، 82، 84، 85

دایرة المعارف بدن انسان 77
دایرة المعارف فوتبال 83

دایرة المعارف کودکان 63

دختران 53
دعا 56

دعا و نیایش 149
دورة ابتدایي 40

دورة راهنمایي 16، 40، 107، 109، 112، 
148 ،117

دورة نوجواني 29
دوستي در نوجوانان 53

دوست یابي 135
راهنماي آموزشي 22، 23، 40، 52، 93، 

153 ،147 ،137 ،121 ،120 ،119 ،118
رایانه 26، 27

ردیابي صوتي خفاش 7
رفتارهاي بهداشتي 98
رنگ آمیزي سفال 138

روابط اجتماعي 135
روابط بین اشخاص 53

روان شناسي 14، 29، 53
روان شناسي فیزیولوژي 133

روش تدریس 40
روش شناسي پژوهش نامه نویسي 90

رویکردهاي یادگیري 106
زاهدان 11

زبان برنامه نویسي 26، 27
زردشت 20

زمین شناسي 73
زنان ورزشکار 94

زندگي روي زمین 95
زندگي نامه 67، 68، 69، 70، 71، 127

زیبانویسي 89
زیست شناسي 18، 25، 102

زیستگاه 75
زیگورات 45

ژنتیك انساني 96
سازشناسي براي کودکان 92

سازه 97
سازهاي ایراني 92

ستارگان 124
سرگذشت نامه 13

سرگرمي و داستان تخیلي 44
سفال 101

سالمتي 98

سوخت هاي فسیلي 47
سیارة زمین 73، 80

سیستان و بلوچستان 11
سیستم عامل 43

سیستم عامل مکینتاش 58
شاداب سازي 14

شادي 14
شاعران ایراني 100

شباهت هاي خانوادگي 96
شبکه و اینترنت 118

شبکه سازي 58
شبکه ي جهاني وب 34
شعر حماسي یوناني 72

شعر فارسي 100
شکستگي صورت 46
شکل گیري نفت 47

شنا رفتن 5
شناساندن تمدن ها 3

شیشه 101
صحیفة سجادیه 56

صدمات ستون فقرات 46
صفات جنسي 30

ضرب و تقسیم 23
ضربات سر 46

ضرب المثل هاي فارسي 88
ضربان قلب 41

طراحي بازي رایانه اي 106
طراحي و تولید خودرو 66

طوفان 1
عاشورا 67

عدد اول 23
عصاي نابینایان 7

عقل 42
عکاسي هنري 107

علم تغذیه 36
علم الیتناهي 55

علوم 82، 103
علوم تجربي 78، 80، 81، 85، 96، 98، 

139 ،108 ،102
علوم تربیتي 150
علوم نظامي 18

علي ابن ابي طالب)ع( 141
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علي بن حسین)ع( 56
عنصرالمعالي کیکاوس بن اسکندر 115

عنصرهاي شیمیایي 108، 109
فراموشی 50

فرفره هاي سنتي 111
فرهنگ علوم تجربي 112

فشار هوا 103
فضا 80

فعالیت و سرگرمي 151
فعالیت هوازي 2

فناوري 113
فوتبال 114

فیزیکدانان 13
فیلم آموزشي 43

قابوسنامه 115
قرن 14، 39

قصه هاي قرآني 116
قضاوت اخالقي 123
قضیة فیثاغورس 143

قوانین فوتبال 83
کاردستي 97، 111

کاردستي با کاغذ 19
کارسنج 2

کتاب دوزبانه 132
کتاب  مرجع 79

کشش بارفیکس 5
کلمات قصار 86، 141
کمك هاي اولیه 122

کنترل خشم 64
کنترل وزن 37

کودکان و نوجوانان 79
کوه هاي ایران 10

کیهان 124
گازها 113

گرم شدن زمین 125
گرما و سرما 75

گزیدة داستان هاي فارسي 115
گوگل 22

گوهرشاد 126
لوئي پاستور 127

مارادونا 83
ماساژ قلبي 122

ماوس 147
مایعات 103، 113

مباني علم رایانه 58
مثنوي 104

مثنوي معنوي 128
محمد)ص( 86

محیط یادگیري 35
مدیریت مدرسه 14

مغز انسان 133
مفاتیح الجنان 149

مفرغ 101
مقابله با استرس 12
مکان یابي پژواکي 7

مکمل ها در ورزش 36
منابع طبیعي 10

منابع طبیعي ایران 9، 8، 11
مناجات 132، 149
مواد شیمیایي 87

مواد غذایي 48
موتورها 113
موزه داري 3
موفقیت 74

مولکول ها و اتم ها 109
مهارت هاي پایه 114

مهارت هاي تفکر 6، 152
 مهارت هاي زندگي 12، 42، 50، 123، 140

میکروب شناسي 48
میکروب ها 49

ناگفته هاي علمي 28
نامه نگاري 22
نثر و نظم 61

نجوم 85
نشستن روي صندلي 51
نقاشي با اکریلیك 144
نقاشي روي سنگ 144

نقشه 76
نقشة قاره ها 16

نکته هاي آموزشي 150، 151، 153
نگرش ها 53

نمایش اسالید 119
نوجواني 30

نور 75

نوروز 140
نهج البالغه 55، 141

نهج الفصاحه 86
واژه نامه 79، 84، 112

واکسن 127
والیبال 146

وب 58
وب سایت ها 34

ورزش و سالمتي 41
ویژگي هاي فردي 96

43 XP ویندوز
هخامنشیان 20، 99

هرودت 72
هندبال 142
هندسه 143

هنر 21
هنر براي کودکان 24

هنر شاد زیستن 74
هواشناسي 1

هوش موسیقیایي 24
هومر 72

یادگیري یاددهي 117
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آرمان رشد

74: دانش و هنر شاد زیستن
آژنگ

99: سرگذشت تخت جمشید 
آفرینگان

54: حکایت هاي فلسفي براي با هم بودن
آواي ظهور

51: حرکات بدني ممنوعه
آواي نور

 34: تحقیق و استفاده از اینترنت و شبکة جهاني وب براي دانش پژوهان
آیيژ

44: جن اعداد: ماجراي ریاضي
اسحاق

 43: جعبه ي آموزش مفاهیم پایة ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان
افق

15: اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز، 100: سرگذشت 
شعر در ایران
بامداد كتاب

4: آمادگي بدني کامل براي بسکتبال، 41: تمرینات هوازي و 
تقویت قلب و عروق، 94: زنان ورزشکار: تمرین براي موفقیت، 
142: هندبال: آموزش، تکنیك ها، تاکتیك ها، قوانین و مقررات

براي فردا
12: استرس از منظر دانش آموزان، 57: خواب مؤثر، تحصیل

 اثربخش

برایند
52: حساب جامع )دورة راهنمایي(، 87: دورة علوم راهنمایي جلد 

1 )مواد شیمیایي(، 109: عناصر
به نشر

101: سفال، 129: مجموعه افسانه هاي ایراني، 130: مجموعه 
کارگاه علوم

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
123: کودک فیلسوف لیال

پيام آزادي
75: دایرة المعارف اسرار دانش

پيام محراب
84: دایرة المعارف مصور) 3(: ماشین ها، هواپیماها، کشتي ها

پيشروان
143: هندسة تکمیلي دورة راهنمایي

تزكيه
33: پرسمان دیني، سیاسي و اجتماعي دانش آموزان شرکت کننده 
 در اردو هاي سراسري و منطقه اي کمیته امداد امام خمیني )ره(

تولد
16: اطلس سه بعدي جهان

تيزهوشان برتر
103: شگفتي ها ي دانش

تيمورزاده
13: اسم من آلبرت انیشتین است
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جوان امروز
با  همراه  نوجوانان  و  کودکان  براي  زمین  دانستني هاي   :73

آزمایش هاي کاربردي
خيام آزمون

103: شگفتي ها ي دانش
دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد

22: اینترنت، 118: کتاب کار اینترنت، 119: کتاب کار نرم افزار 
ارائه مطلب، 120: کتاب کار ورد و تند تایپ، 136: نرم افزار ارائه 

مطلب، 147: ورد و تند تایپ 1
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي

36: تغذیه ورزشکاران، 114: فوتبال 1 و 2
دفتر انتشارات كمك آموزشي

45: چغازنبیل
دفتر پژوهش هاي فرهنگي

140: نوروز
دیباگران تهران

58: خودآموز تصویري مباني علم رایانه
ذكر

80: دایرة المعارف بدن انسان براي نوجوانان، 81: دایرة المعارف حقایق 
شگفت انگیز، 145: هنگام استفاده از حواس پنج گانه چه اتفاقي مي افتد؟

رسش
35: تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي

رهنما
42: جسم و فکر، 50: حافظه و فراموشي

زاگرو
3: آشنایي با موزه و موزه داري

سپهر اندیشه
39: تفسیر سوره حمد

سمپاد
26: برنامه نویسي گام  به گام با ویژوال بیسیك پایه سوم راهنمایي، 
راهنمایي دوم  پایه  بیسیك  با  مقدماتي  برنامه نویسي   :27 

سوره مهر
24: بخوان با من بساز با من )1 و 2(، 92: رفاقت با ساز هاي 

ایراني: سازشناسي براي کودکان
شركت انتشارات فني ایران

38: تغییرات اقلیمي )آب و هوا(، 95: زیست بوم ها )اکوسیستم ها( با 
همراهي پروفسور ماکس آکسیوم، 125: گرمایش زمین با همراهي 
 پروفسور ماکس آکسیوم، 131: محیط زیست به روایت نمودار

شورا
31: بهتر بیاموزیم: علوم دوم راهنمایي بر اساس پرسش هاي 

آزمون هاي بین المللي

شهرتاش
نقاد براي کودکان، 110: فردریك: ویژه  91: راهنماي تفکر 

کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان
 طبيب

13: اسم من آلبرت انیشتین است
طالیي

116: قصه هاي قرآني راه و چاه
عروج اندیشه

77: دایرة المعارف علوم و اختراعات، 79: دایرة المعارف بدن 
انسان براي نوجوانان

علوم نوین
40: تلفیق آموزش و ارزشیابي: فکرکردن، یادگرفتن و امتحان 

دادن در علوم تجربي
علوم و فنون

 43: جعبه ي آموزش مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان
فائق

134: مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اضطراب امتحان
فاطمي

1: آب و هوا، 98: سالم زیستن، 108: عناصر، 124: کیهان، 
139: نقشه برداري از زمین

فرایاد
32: بوي چفیه )خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران(

فرهنگسراي ميردشتي
144: هنر نقاشي روي سنگ: تکنیك هایي ساده و نکاتي عملي 

براي تبدیل سنگ هاي ساده به آثار زیباي هنري
قاطع البرهان

14: اصول شاداب سازي در مدارس
قدیاني

17: اقلیم شناسي زمین )آب، هوا، زمین و جّو(، 20: ایران باستان، 48: 
چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي کنند؟، 49: چه جانداراني 
در بدن شما زندگي مي کنند؟، 63: خودرو: پیشینه و ساز و کار، 89: 
راهنماي آموزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا بنویسیم به 
ضمیمة آموزش تصویري آداب نشستن و نوشتن ویژة معلمان ابتدایي، 
راهنمایي، مدرسان و عالقه مندان خط تحریري، 96: ژن ها، 107: 
عکاسي پیشینه، شگرد ها، سبك ها، 133: مغز و شگفتي هایش، 150: 
100 نکتة آموزشي براي تدریس تاریخ، 151: 100 نکتة آموزشي 
تدریس  براي  آموزشي  نکته ي  علوم، 152: 100  تدریس  براي 

مهارت هاي تفکر، 153: 90 نکتة آموزشي براي تدریس جغرافي
ققنوس

داستان  ناگفته هاي شگفت انگیز علمي: صد  بزرگ ترین   :28
خواندني در باره اختراعات و اکتشافات
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كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
18: انسان و طبیعت )پدافند غیر عامل(، 47: چگونه یك گیاه 
تبدیل به نفت مي شود؟، 56: خداي من! گزیده اي از صحیفه 
سجادیه، 86: دعوت، گزیده نهج الفصاحه، 97: سازه ها، 104: 
شیر من جاي تو در چاه نیست، 111: فرفره هاي سنتي ایران، 
137: نغمه قلم، شیوه اي نوین در آموزش خط نستعلیق، 141: 

نیایش درختان: برگزیده اي از نهج البالغه
گام

53: حفظ دوستي، 64: خیلي عصباني مي شوم، 65: خیلي نگران مي شوم
گویش نو

در  علمي  روش هاي  کودکان:  در  اندیشه ورزي  آموزش   :6
شکوفایي خالقیت و آموزش تفکر و تحلیل در کودکان بر مبناي 
 تمرین هاي بنیادي...، 106: طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشي

ما و شما
29: بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران، 30: بلوغ جسمي و 

روحي رواني در دختران
مبتکران

59: خودآموز خط تحریري 1، 60: خودآموز خط تحریري 2، 
61: خودآموز خط تحریري 3، 62: خودآموز خط تحریري 4، 
134: مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اضطراب امتحان، 

143: هندسه تکمیلي دورة راهنمایي
محراب قلم

و  کودکان  سؤال هاي  به  پاسخ  غربي:  آذربایجان  استان   :8
و  کودکان  سؤال هاي  به  پاسخ  ایالم:  استان   :9 نوجوانان، 
سؤال هاي  به  پاسخ  رضوي:  خراسان  استان   :10 نوجوانان، 
کودکان و نوجوانان، 11: استان سیستان و بلوچستان: پاسخ به 
سؤال هاي کودکان و نوجوانان، 21: ایرانیان باستان براي من چه 
کار کرده اند؟، 25: بدن من )من از چه چیزي ساخته شده ام؟(، 
76: دایرة المعارف جدید مدرسه، 78: دایرةالمعارف اطلس براي 
کودکان، 83: دایرة المعارف فوتبال، 85: دایرة المعارف نجوم، 
88: راز مثل هاي ما: راز مثل هاي فارسي براي نوجوانان، 112: 

فرهنگ علوم تجربي مدرسه، 113: فناوري
مدرسه

7: از ردیاب صوتي خفاش تا عصاي نابینایان، 23: بخش پذیري، 
مقسوم علیه و مضرب، 55: خدا برهر چیز آگاه است قطره اي از 
نهج البالغه، 93: ریاضیات براي معلمان )نسخه مدرس(، 105: 
شیمي جادویي )آزمایش هایي براي نوجوانان(، 117: کاوشگري در 
فرآیند یادهي- یادگیري علوم تجربي: بر اساس الگوي جامع طراحي 
و اجراي آزمایش هاي درسي، 126: گوهرشاد، 148: وزیر دانا، 149: 

یاد شیرین دوست: مجموعه نیایش ها با الهام از متون دیني

مرجع نوجوان
90: راهنماي پژوهشگر نوجوان

منادي تربيت
138: نقاشي روي سفال با مداد رنگي

مهاجر
127: لویي پاستور

 نخستين
72: داستان هایي از هومر : تروا در تسخیر اسب چوبي

نسل نو اندیش
66: داستان تولد تیبا، 132: مرا یاد کن: گفت وگو با خدا، 135: 

مي خواهم با همه دوست باشم
نغمه نو  اندیش

19: اوریگامي براي همه: شامل 100طرح اوریگامي
نواي مدرسه

102: سلو ل ها، بافت ها و اندام  ها، 115: قابوس نامه، 128: مثنوي 
معنوي
نوشته

121: کالس انشا )براي دانش آموزان دورة راهنمایي(
وراي دانش

امام  امام حسین)ع(، 68: داستان زندگي  67: داستان زندگي 
داستان  زندگي حضرت علي)ع(، 70:  داستان  سجاد)ع(، 69: 
حضرت  زندگي  داستان   :71 فاطمه)س(،  حضرت  زندگي 
محمد)ص(، 82: دایرة المعارف علوم تجربي راهنمایي: قابل 

استفاده براي دبیران، دانشجویان و دانش آموزان
ورزش

2: آزمون هاي آمادگي جسماني، 4: آمادگي بدني کامل براي 
بسکتبال، 5: آمادگي جسماني کابردي، 37: تغذیه ورزشي، 46: 
چگونگي برخورد با مصدومین دچار ضربه سر و صورت و ستون 
فقرات در آموزشگاه ها و مدارس، 122: کمك هاي اولیه در 

ورزش، 146: والیبال
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نام و نشاني ناشران
آرمان رشد

 تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 1182، ط. 
10، تلفن: 66486013، 66486012

آژنگ
تهران: لواسان کوچك، بلوار امام خمیني، خ. خداوردي، ک. 
اشکان 2، پ. 6، واحد 4، تلفن: 26549655، 09126137726

اسحاق
واحد 8 صندوق  اردیبهشت، پ. 73،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 

پستي: 13145-993 تلفن: 66492443، 66492139

آفرینگان
اردیبهشت، بن بست مبین، پ.4 کد  انقالب، خ.  تهران: خ. 

پستي: 1314666413 تلفن: 66413667، 09126161028

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظري 
سوم  یکم، پ. 2 ط  جاوید  هاشمي نژاد 7 ک.  نبش   غربي، 

کدپستي: 1314675351 تلفن: 66413367، 66414285

آواي ظهور
تهران: م. انقالب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، نرسیده به 
تلفن:   پستي: 1314664877  فروردین، 1448 کد  دوازده  خ. 

66493701 ،66414109 ،66971112

آواي نور
نظري  شهید  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران:   
غربي، پ. 99، کد پستي: 1314675619 تلفن: 66967355، 

09121083731 ،66967356

آیيژ
لبافي نژاد غربي، پ. 215 کد پستي:  انقالب، خ.  تهران: م. 

1313936374 تلفن: 66568097، 66568098، 66423416

بامداد كتاب
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ابتداي خ. وحید نظري 
شرقي، پ. 100، ط. دوم، واحد3، کد پستي: 1314713914 

تلفن: 5-66481243 تلفن همراه: 09121029735

براي فردا
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. لبافي نژاد شرقي، پ. 
197، واحد 7 کد پستي: 1314984186 تلفن: 66952641-3

برایند
پستي:  کد   10 پ.  رامین،  ک.   ،5 خ.  فاطمي،  خ.  تهران: 
 ،88975290  ،88993030 تلفن:   1415763344

09121576523 ،09126980910

به نشر
خراسان رضوي – مشهد: بلوار سجاد، ابتداي جانباز جنوبي، 

تلفن: 4 - 7625001 0511

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
تهران: بزرگراه کردستان، نبش خ. شصت و چهارم غربي کد 

پستي: 1437774681 تلفن: 88046891-3، 88036316

پيام آزادي
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به م. بهارستان، مقابل سینما 
اروپا، ک. شهید محسن مظفری، بن بست یکم، پ. 2+5 کد پستی: 
 1146813415 تلفن: 33114275، 33936294، 33905515
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پيام محراب
ک.  خانقاه،  خ.  مصباح،  شهید  خ.  ظهیراالسالم،  خ.  تهران: 
تلفن:  پستی: 1146895114  کد  یوسف خان حکیم، پ. 23 

33912808 ،33941674 ،33914460

پيشروان
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 59، 

واحد 4 کد پستی: 1314764961 تلفن: 66954390-2

تزكيه
ک.  مقدم،  انصافی  خ.  رشدیه،  م.  آذربایجان،  خ.  تهران: 
میرفارس، بن بست جاویدان، پ. 1 کد پستی: 1419814981 

تلفن: 66874787، 09123844863، 09123844863

تولد
تهران: تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امین، بیست متري عالمه 

طباطبایي، پ. 26 تلفن: 77330437

تيزهوشان برتر
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ک. شهید غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 77512049، 09192659929

تيمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، 

ط. سوم شرقي کد پستي: 1597985735 تلفن: 88809090

جوان امروز
تهران: خ. شریعتي، خ. ملك، بعد از تقاطع ترکمنستان، پ. 5 
واحد 13 تلفن: 88446822، 09379707779، 09394596727

خيام آزمون
تهران: خ. شریعتي، باالتر از سیدخندان، ک. خیام، پ. 4 تلفن: 

09127957955 ،09127957955 ،66466113

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
یزد: خ. صفاییه، بلوار پروفسور حسابي، دانشگاه آزاد اسالمي یزد 

تلفن: 8211391-9، 8117280، 8117301 )0351(

دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجایي
و   9-22970060 تلفن:  شعبانلو  شهید  خ.  لویزان،  تهران، 

22970070

دفتر انتشارات كمك آموزشي
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، ساختمان شماره چهار آموزش و 
پرورش، پ. 266 کد پستي: 1584747413 تلفن: 88301478، 

88839186

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 تهران: پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، نبش ک. یگانه، 

پ. 229، ط. اول کد پستي: 1584736913 تلفن: 88302482، 
09122177647 ،88315237 ،88821364

دیباگران تهران
تهران: سعادت آباد، م. کاج، خ. سرو شرقي، مقابل خ. عالمه، پ. 
49، ط. پنجم کد پستي: 1998648513 تلفن: 22098446-7، 

 22083419

ذكر
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، 
ط. اول غربي کد پستي: 1315853493 تلفن: 66468263، 

09121083473

رسش
اهواز: خ. حافظ، بین خ. سیروس و خ. نادري، کتابفروشي رشد، 

ط. سوم تلفن: 2216375، 2217001-3، 09161116099

رهنما
تهران: خ. انقالب، خ. شهداي ژاندارمري، بین خ. دوازده فروردین 
و خ. فخررازي، پ. 110 و 112 کد پستي: 1314733535تلفن:  

66481662 ،66416604 ،66400927

زاگرو
ایالم: 24 متري اشرفي اصفهاني، کوچه سوم، پ. 217

سپهر اندیشه
قم: خ. امامزاده ابراهیم، جنب بانك تجارت، پ. 537 کد پستي: 

3718714795تلفن: 8820400تلفن همراه: 09121520014

سمپاد
تهران: خ. ولیعصر، باالتر از پارک وي، نرسیده به ایستگاه پسیان، 

پ. 1717 تلفن: 26211501، 09121859643

سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 3 کد پستي: 1373647383 

تلفن: 66477001-4، 66460993

شركت انتشارات فني ایران
 تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 
24 کد پستی: 1587736511 تلفن: 88505055، 88750447

شهر تاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6 کد 

پستی: 1576845716تلفن: 88759906، 22297367

شورا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. مینا، پ. 29 کد پستی: 
1314945171 تلفن: 2-66490400، 2-66954921، 7-66967766
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طبيب
تهران: بلوار کشاورز، خ.آذر، پالک 68 کد پستی: 1417994671 

تلفن: 66909192

طالیي
ک.  جنوبي،  سرپرست  خ.  طالقاني،  خ.  فلسطین،  م.  تهران: 

پارس، پ. 11، واحد 2 تلفن: 66483066

عروج اندیشه
خراسان رضوی، مشهد: چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، ط. منهای 
 ،2212474 تلفن:   9143615718 پستی:  کد   6 پ.  یك، 

2242248-09153111545 ،2224299

علوم نوین
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 
117 کد پستی: 1314654134 تلفن: 66485501، 66401356

علوم و فنون
تهران: شهران، خ. کوهسار، خ طبیعت، برج الغدیر، واحد 6 کد 

پستی: 1488814495 تلفن: 09122589880

فاطمي
تهران: م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ. 14 کد 

پستی: 1415884741 تلفن: 88945545

فائق
تلفن:   4 پ.  شانزدهم،  خ.  اسالمبولی،  خالد  خ.  تهران: 

4-88726600

فرایاد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد: خ. 12 محرم جنوبی، ک. 

13، پ. 45 کد پستی: 8816896815، 09133836073

فرهنگسراي ميردشتي
مشهد: چهارراه لشکر، نرسیده به م. ده دی، پاساژ دیدنیها، ط. 
زیرین کد پستی: 9137985155، تلفن: 8544951، 8514761
دفتر تهران: انقالب خ. کارگر جنوبی، خ. وحید نظری، مجتمع 

تجاری نادر ط. اول واحد 4، تلفن تهران: 66490660-2

قاطع البرهان
تهران: م. خراسان، خ. خاوران، ک. شهید فهیمی، پ. 8، ط. 
1 کد پستی: 1775814771تلفن: 33727235، 33034838، 

09122240289

قدیاني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 
تلفن:  پستی: 1314733861،  کد   90 پ.  غربی،  ژاندارمری 

66404410

ققنوس
ژاندارمری،  شهدای  خ.  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،66950785 تلفن:   1314666413 پستی:  کد   ،111 پ. 

09121726568 ،66950786 ،66408640

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما کانون، 
پ. 22 و 24 کد پستی: 1511647416 تلفن: 88715545-8، 

88710661 ،88962971

گام
کد  واحد 11  بهارمستیان، پ. 13،  خ.  تیر،  هفت  م.  تهران: 
 ،88303273  ،88494091 تلفن:   1574717431 پستی: 

09126157427

گویش نو
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 61، واحد 
 B12 کد پستی: 1314765143، تلفن: 66956050، 66484534

ما و شما
تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالی، کوچه فرزین، پ. 3 صندوق 

پستی: 7888-14155 تلفن: 88270791، 09125106156

مبتکران
 تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 
59، واحد 4 کد پستی: 1314764961 تلفن: 66954390-2، 

61094123

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
پ. 104 کد پستي: 1314733663، تلفن: 66490879-80، 

09121272243 ،66465201

مدرسه
تهران: نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، 
پ. 8 صندوق پستي: 1949-14155 کد پستي: 1598857911 

تلفن: 88924750، 88924752، 88800324-9

مرجع نوجوان
الدین، خ. کاظمي،  از حسام  بعد  انتهاي خ. جیحون،  تهران: 
تلفن:   ،13-475-196 پستي  صندوق   3 واحد.   ،388 پ. 

091354222706 ،55758249 ،55738839

منادي تربيت
پستي:  کد   26 پ.  بیمه،  ک.  نجات اللهي،  استاد  خ.  تهران: 

1599813813تلفن: 88809787
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مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست. نیکپور، پ. 5، ط اول 
کدپستي: 1314753665، تلفن: 66410036،  09123711558

نخستين
 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 
تلفن: 66418979،  کدپستي: 1314713115،  اول  227، ط. 

66498148

نسل نو اندیش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 

کیمیا کد پستي: 1593854745 تلفن: 88942247-9

نغمه نو  اندیش
تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقي، ک. 162غربي، پ. 
18، ط. همکف، تلفن: 22535464، 77277020، 77211116، 

09123042421

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 
ط. دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618، تلفن: 88820583، 

09123022698 ،88822845

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته کد پستي: 
8143984117 تلفن: 2226445، 2208610، 09133162070

وراي دانش
 28 پ.  نوروز،  ک.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
تلفن: 66475750، 66468018،  پستي: 1314693333،  کد 

09122073901 ،66957461

ورزش
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه جنوبي، بن بست یکم، پ. 1 

تلفن: 5- 66481243، 66976690، 66976691


