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مقدمه



u 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 برنامة 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 الزاماً 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.

u چرا بايد دست به گزينش 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 هاي آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های 

آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي 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.

u تشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب هاي 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 
آشفتهای 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 
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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.

u تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاي آموزشى
با عنایت به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب هاي علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ 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.

uفرايند توليد كتابنامة رشد
 »کتابنامة 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؟
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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.

سالانتشارسطحپوششکتابنامه

 نیمه اول 1380 تا 1390کتاب هاي چاپ اول 1374 تا 1389شماره هاي اول تا دوازدهم

کتاب هاي چاپ اول و تجدید چاپ 1390- 1389 و شماره سیزدهم
استثنائاً ناشران شهرستاني1387-1390

 نیمه اول 1391

کتاب های چاپ اول          شماره چهاردهم 
1391

نیمه اول 1392

نیمه اول 1393کتاب هاي چاپ اول 1392شماره پانزدهم

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش راهنمايي

u كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این شماره از کتابنامه، فهرست توصیفی کتاب هاي آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1391 و یك سال قبل از 
آن را دربرمی گیرد. فهرست کتاب هاي مناسب سال دوم راهنمایي که در طي سال تحصیلي بر روي سایت سامان 
کتاب معرفي شده  بودند نیز در این کتاب نامه آورده شده است تا چنانچه نیاز به مرور درس هاي گذشته باشد امکان 

دسترسي به کتاب هاي مناسب وجود داشته باشد.
در این کتاب نامه با 187 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 352 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 

است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط )30 عنوان( و یا نامناسب ) 135عنوان( تشخیص داده شده اند. 
از میان 85 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با 
18 عنوان، مرآت دانش با 15عنوان، قدیاني و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  هریك با 9 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي، ادبیات فارسي و تاریخ به ترتیب با 40، 30 و 17 عنوان 

کتاب مناسب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران، انتشارات مرآت دانش، محراب قلم و منشور دانش به ترتیب با 23 ، 20 و 15 عنوان بیش ترین 

مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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این شماره از کتاب نامه عالوه بر فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي مناسب این دوره داراي دو پیوست به 
ترتیب زیر است: 

1-فهرست توصیفي 40 عنوان کتاب هاي مناسب کتابداري که براي اولین بار از میان 60 عنوان کتاب هاي موجود 
در این حوزه )بدون توجه به سال انتشار(، براي بهر ه گیري کتابداران و اولیاي آموزشي معرفي شده اند. 

2-فهرست 54 عنوان کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي ویژه آموزشگاه هاي آزاد زبان هاي خارجي که در پنج سطح 
پایه، مبتدی، مقدماتي، متوسطه و پیشرفته معرفي شده اند.

 

جدول فراوانى موضوعات كتاب نامه

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك موضوع هستند.

u شيوة 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؛ 

فراوانى موضوع  رديف  فراوانى  موضوع  رديف   

8 زبان های خارجی   9  1 آمادگی دفاعی   1  

7 عربی   10  30 ادبیات فارسی   2  

40 علوم تجربی   11  17 تاریخ   3  

32 علوم تربیتی   12  2 تربیت بدنی   4  

11 کتاب های مرجع   13  10 جغرافیا   5  

5 مطالعات اجتماعی   14  7 حرفه وفن   6  

23 مهارت های زندگی   15  5 دینی   7  

2 هنر   16  11 ریاضی   8  

211 جمع       
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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.

u نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایة تحصیلی، 
کلمات کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، مخاطب و نام و نشانی ناشر 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.

u همکاران ما در اين 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 

همکاریهایشان بهره بردیم عبارت اند از:
uكارشناسان معلم:

1. سید عالءالدین اعالیي 2. مرضیه پناهیان پور 3. خسرو داودي 4. علي رضایي 5. مرضیه سعیدي 6. حشمت اله 
سلیمي 7. مژگان عقیقي 8. بتول فرنوش 9. سهیال ملکوتي 10. مژگان موالئي راد 11. سمیه سادات میرمعیني 

12. ابراهیم هداوند میرزایي 
uكارشناسان برنامة درسى:

1. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ 
2. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
3.میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

4.کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا
5. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

6.حمید احدي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی حرفه و فن
7.پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

8..عادل اشکبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
9. وحید عالمیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

10. شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
11.بهنام علوي مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي

12.معصومه عظیمي وحید/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي
13.رضا خیرآبادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي

14.ویدا ممتحني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فن آوري
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15.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
16. محمد مهدي ناصري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

17. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
18.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

19.محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
20.مینو آیت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

u راهنماى استفاده از اين 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.

هوبنر، دان63.

88 ص

چه کار کنم اگر:

حسین مسنن فارسي وزیري

معلم/ مشاور / والدین / دانش آموز

تهران: گام ، 1391

مهارت هاي زندگي

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع درسي

خیلي عصباني مي شوم

عنوان کتاب

 قطع

دوم و سوم

پایة تحصیلی

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 اینکه خیلي زود خشمتان اوج مي گیرد، ...

کنترل خشم ، ادبیات نوجوانان ، آموزش مهارت هاي زندگي ، آموزش والدین

کلمات کلیدی

چکیده

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 تکنولوژی آموزشي و کمك آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( 
 http://samanketab.roshdmag.ir  تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

آمادة دریافت دیدگاه های شماست.
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بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى 
دبيرخانة  به نشانى  بررسى  براى  را  آن(  از  )و يك سال پيش  اول سال 1392 خود  آموزشى چاپ 

سامان دهى منابع آموزشى بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1392 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1393 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون 
بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت 

رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود تا 

در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شدة این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر 
خواهد شد.

uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد 
کتاب نیست.

u مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی در 
صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.

uکتاب های ارسالی دورة آموزش راهنمایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
ادبیات فارسي، تاریخ، تربیت بدني، تعلیم و تربیت دیني، تفکر و پژوهش، جغرافیا، حرفه و فن، ریاضي، زبان هاي خارجي، عربي، 

علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر.
uكتا ب هاى خود را به نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، 
دفتر تکنولوژى آموزشى و كمك آموزشى، دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى بفرستيد. براى دريافت اطالعات 

بيش تر مى توانيد با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد.

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
فراخوان ارسال كتاب ) براي توليد كتاب نامه شماره 15 دورة آموزش راهنمايي(



فهرست توصيفي كتاب هاي انگليسي 
مناسب آموزشگاه هاي آزاد زبان خارجي
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1 . هریرا ساالزار، ماریو 
Backpack1: Student Book

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 152 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

2 . هریرا ساالزار، ماریو 
Backpack1: Workbook

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 112 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

3 . هریرا ساالزار، ماریو 
  Backpack 2: Student Book

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 152 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

4 . هریرا ساالزار، ماریو 
 Backpack 2: Workbook

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 128 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي
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5 . هریرا ساالزار، ماریو 
 Backpack 3: Student Book

ساره پدارم تهران: غزال جوان، 152 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

6 . هریرا ساالزار، ماریو 
Backpack 3: Workbook

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 112 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

7 . هریرا ساالزار، ماریو 
Backpack 4: student book

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 156 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

8 . هریرا ساالزار، ماریو 
 Backpack 4: Work book

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 130 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي
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9 . هریرا ساالزار، ماریو 
BackPack 5: student book

ساره پدرام. . تهران: غزال جوان، 156 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

10 . هریرا ساالزار، ماریو 
 BackPack 5: Workbook

ساره پدرام. تهران: غزال جوان، 130 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

11 . هریرا ساالزار،  ماریو 
Backpack: Starter: Student Book

تهران: غزال جوان، 132 ص، 1391
قطع: رحلي 
سطح: پایه

12 . هریرا ساالزار، ماریو 
Backpack: Starter: Workbook

تهران: غزال جوان، 112 ص، 1391
قطع: رحلي 
سطح: پایه
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   Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew  .13
  CAMBRIDGE ENGLISH for schools Student's Book Four

CAMBRIDGE، 154 ص، 2005
قطع: رحلي 

 سطح: پیشرفته

  Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew .14
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Student's Book One

CAMBRIDGE، 160 ص، 2005
قطع: رحلي 

سطح: مقدماتي

   Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew .15
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Student's Book Two

CAMBRIDGE، 160 ص، 2001
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

  Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew  .16
   CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Student's Book Three

CAMBRIDGE، 154 ص، 1997
قطع: رحلي 

سطح: متوسط
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    Bethell, George  /Aspinall, Patricia .17
  CAMBRIDGE ENGLISH for schools Tests One

CAMBRIDGE، 72 ص، 2002
قطع: رحلي 

سطح: مقدماتي

   Bethell, George /Aspinall, Patricia .18
   CAMBRIDGE ENGLISH for schools Tests Three

CAMBRIDGE، 68 ص، 2002
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

   Bethell, George /Aspinall, Patricia . 19
   CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Tests Two

CAMBRIDGE، 80 ص، 2005
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

  Bethell, George / Aspinall, Patricia .20
   CAMBRIDGE ENGLISH for schools Tests Four

CAMBRIDGE، 70 ص، 2005
قطع: رحلي 

سطح: پیشرفته



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 170

  Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew. 21
    CAMBRIDGE ENGLISH for schools Workbook Four

CAMBRIDGE، 96 ص، 2005
قطع: رحلي 

سطح: پیشرفته

  Hicks, Diana / Littlejohn, Andrew . 22
   CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Workbook One

CAMBRIDGE، 96 ص، 1998
قطع: رحلي 

سطح: مقدماتي

 Hicks, Diana Littlejohn, Andrew /  .23
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Workbook Three

CAMBRIDGE، 96 ص، 1998
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

  Hicks, Diana/ Littlejohn, Andrew .24
    CAMBRIDGE ENGLISH for schools: Workbook Two

CAMBRIDGE، 96 ص، 2003
قطع: رحلي 

سطح: متوسط
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25 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 1

تهران: اشتیاق نور، 47 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

26 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 2

تهران: اشتیاق نور، 47 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

27 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 3

تهران: اشتیاق نور، 47 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

28 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 4

تهران: اشتیاق نور، 47 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه
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29 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 5

تهران: اشتیاق نور، 33 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

30 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 6

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

31 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 7

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

32 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 8

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه
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33 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching Method: KCT 9

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

34 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 1

تهران: اشتیاق نور، 53 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

35 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 2

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

36 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 3

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي
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37 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 4

تهران: اشتیاق نور، 55 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

38 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 5

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

39 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 6

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

40 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 7

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي
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41 . هیئت مولفین موسسه فرهنگي آموزشي کیش ایر 
kACI Children Teaching: KCT PLUS 8

تهران: اشتیاق نور، 50 ص، 1390
قطع: رحلي 

سطح: مبتدي

42 . مولودي، مهرداد 
  Magic Phonics, Step 1

تهران: غزال جوان، 96 ص، 1390
قطع: رحلي 
سطح: پایه

43 . مولودي، مهرداد 
 Magic Phonics, Step 2

تهران: غزال جوان، 128 ص، 1391
قطع: رحلي 
سطح: پایه

44 . مولودي، مهرداد 
 Magic Phonics, Step 3

 تهران: غزال جوان، 120 ص، 1391
قطع: رحلي 
سطح: پایه
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Allen Joan/ Ascher, Saslow, . 45
Summit: English For Todays World: 2A With Workbook

تهران: غزال جوان، 60 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: پیشرفته

Allen Joan/ Ascher, Saslow, . 46
Summit: English ForTodays World: 1A With Workbook

 تهران: غزال جوان، 49 ص، 1391
قطع: رحلي 

 سطح: پیشرفته

47 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: Fundamentals A

تهران: غزال جوان، 144 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مقدماتي

48 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: Fundamentals B

تهران: غزال جوان، 144 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: مقدماتي
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49 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 1A with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

50 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 1B with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

51 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 2A with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

52 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 2B with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط
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53 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 3A with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط

54 . سسلو، جون ام 
Top Notch: English for today's world: 3B with Workbook

تهران: غزال جوان، 148 ص، 1391
قطع: رحلي 

سطح: متوسط



نمايه عنوان براساس سطح آموزشي
پديد آورندگان

نمـــــايه ها
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 مبتدي 
Backpack 1: Student Book : 001

Backpack 1: Workbook : 002
Backpack 2: Student Book : 003

Backpack 2: Workbook : 004
Backpack 3: Student Book : 005

Backpack 3: Workbook : 006
Backpack 4: student book : 007

Backpack 4: Workbook : 008
Backpack 5: student book : 009

Backpack 5: Workbook : 010
KCT PLUS 1 : 034
KCT PLUS 2 : 035
KCT PLUS 3 : 036
KCT PLUS 4 : 037
KCT PLUS 5 : 038
KCT PLUS 6 : 039
KCT PLUS 7 : 040
KCT PLUS 8 : 041

متوسط
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  015

Student's Book Two
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  016

Student's Book Three
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  018

Tests Three

عنوان براساس سطح
پايه 

Backpack: Starter Student Book : 011
Backpack: Starter Workbook : 012

KCT 1 : 025
KCT 2 : 026
KCT 3 : 027
KCT 4 : 028
KCT 5 : 029
KCT 6 : 030
KCT 7 : 031
KCT 8 : 032
KCT 9 : 033

  Magic Phonics, Step 1 : 042
  Magic Phonics, Step 2 : 043
Magic Phonics, Step 3 : 044

پيشرفته 
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  013

Student's Book Four
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  020

Tests Four
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  021

Workbook Four
 Summit: English For Today’s World 2A :  045

With Workbook
 Summit: English For Today’s World 1A :  046

With Workbook
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 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  019
Tests Two

 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  023
Workbook Three

 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  024
Workbook Two

 Top Notch: English for today's world: 1A : 049
with Workbook

 Top Notch: English for today's world: 1B : 050
with Workbook

 Top Notch: English for today's world: 2A : 051
with Workbook

 Top Notch: English for today's world: 2B : 052
with Workbook

 Top Notch: English for today's world: 3A : 053

with Workbook
 Top Notch: English for today's world: 3B : 054

with Workbook

 مقدماتي
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  014

Student's Book One
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  017

Tests One
 CAMBRIDGE ENGLISH for schools  :  022

Workbook One
 Top Notch: English for today's world : 047

Fundamentals A
 Top Notch: English for today's world : 048

Fundamentals B
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پدید آورندگان
Aspinall, Patricia
020 ,019 ,018 ,017

 Ascher, Allen
046 ,045

Bethell, George
020 ,019 ,018 ,017

Hicks, Diana
024 ,023 ,022 ,021 ,016 ,015 ,014 ,013

Littlejohn, Andrew
024 ,023 ,022 ,021 ,016 ,015 ,014 ,013

 Saslow, Joan
046 ,045

پدرام، ساره
010 ،009 ,008 ,007 ,006 ،005 ,004 ,003 ,002 ,001

سسلو، جون ام
054 ,053 ,052 ,051 ,050 ,049 ,048 ,047

مولودي، مهرداد
044 ,043 ,042

هریرا ساالزار، ماریو
 ,010 ,009 ,008 ,007 ,006 ,005 ,004 ,003 ,002 ,001
 ,032 ,031 ,030 ,029 ,028 ,027 ,026 ,012،025 ،011

041 ,040 ,039 ,038 ,037 ,036 ,035 ,034 ,033


