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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
     از یک 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 کمک آموزشي، ج( کتاب هاي 

کمک 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 کمک آموزشي و کمک درسي است. 

*کتاب هاي کمک 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 کمک 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 یک 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 شک 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 5 و 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 یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و 
 استاندارد به عنوان یک 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 تفکیک 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 تفکیک 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 

حداقل60 درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
     در پرسش نامه هاي 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 یک 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 یک 
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 دانشگاه فرهنگیان؟
     ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا دانش آموزان، مدیران و معلمان 
الکترونیکی این  از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل  مدارس، در تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی 
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 دوره متوسطه اول، تغییر و تولید محتواي آموزشي نیز مد نظر است. 
لذا دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي از بین کتاب هاي آموزشي چاپ شده در سال هاي 9۲-1390 تعداد ۲16 
عنوان کتاب آموزشي مناسب و مرتبط با سرفصل هاي کلي پایه  دوم)هشتم( دوره اول متوسطه را انتخاب و منتشر 

کرده است.
با ۲6 عنوان،  انتشارات محراب قلم      بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به 

انتشارات مدرسه با ۲۲ عنوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 16 عنوان تعلق دارد.
    در بین موضوعات درسي نیز موضوعات علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، به ترتیب با 58، 

45، 41 عنوان کتاب از بیش ترین فراواني برخوردارند.
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 *جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یک موضوع هستند.

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؛ کلمات کلیدی و چکیدة کتاب.

نمایه هاى كتاب
     در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، 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 یک 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. نسیم اصغری ۲. سید عالءالدین اعالیي 3. مرضیه پناهیان پور 4.  علی  جان بزرگی5. علی  چراغی 6. ناصر خیاط 7. خسرو داودی 
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 8. علی رضایی  9. مینا زند  10. مرضیه سعیدی  11.حشمت اله سلیمی  1۲. نادیا فردین  13. بتول فرنوش 14.مژگان موالیی راد 
15. ابراهیم هدی وند میرزایی 16. فاطمه یوسف نژاد

كارشناسان برنامة درسى:
1. معصومه نجفی پازوکی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبیات فارسي

۲. 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 سبک زندگي

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

8.پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
9. سیدمحمد دلبری/ کارشناس گروه  برنامه ریزی دینی
10. یاسین شکرانی / کارشناس گروه  برنامه ریزی دینی

11.عادل اشکبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
1۲. محمدرضا امیری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

13. شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
14.رضا خیرآبادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی

15. معصومه عظیمی وحید / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی
16. بهنام علوی مقدم / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی

17.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
18.احمد احمدی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

19. حسن حذرخانی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
۲0. الهه علوی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان علوم تجربی

۲1. فخریان / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان علوم تجربی
۲۲.ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

۲3. منصور ملک عباسی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
۲4. نازیال ملک محمودی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

۲5. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربیتی
۲6.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي / علوم تربیتی

۲7.سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربیتی
۲8.عالالدین کیاالشکی/ 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 انتشارات و تکنولوژي آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )0۲1( تماس 
حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http: //samanketab.roshdmag.ir آمادة 

دریافت دیدگاه هاي شماست

تاگلیافر، لیندا59.

محمود اماني طهراني رحلي36 ص.

دانش آموز

 تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391

علوم تجربي

شمارة مدخل مؤلف

قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع

به  تبدیل  آتشفشان  یک  چگونه 
جزیره مي شود؟

چگونه روی می دهد

عنوان کتاب عنوان مجموعه

 برخي از کوه ها آتش فشان هستند و با کوه هاي معمولي تفاوت دارند. آنها گاهي کوه هاي آرامي به نظر مي رسند 
که هیچ تغییري نمي کنند. اما سنگ هاي داغ مذاب درون آن ها که »ماگما« نامیده مي شوند، هر لحظه ممکن 
است بیرون بریزند. آتشفشان ممکن است ناگهان شروع به غرش و فوران کند. در این کتاب ما با چگونگي 
تشکیل کوه ها، انواع آتشفشان، زنجیرة آتشفشان هاي درون زمین، و انواع شکل هایي که جزیره ها به وجود مي آیند، 

آشنا مي شویم.

آتشفشان، ماگما، تشکیل کوه، تشکیل جزیره

کلمات کلیدی

چکیده

راهنماى استفاده از این كتاب نامه
     در این راهنما، اطالعات مربوط به یک 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 دوم )هشتم( دوره  اول متوسطه

13

 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
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1. هاوگن، برندا. آبراهام لينکلن رئيس جمهورى آمریکا در جنگ داخلي. فرید جواهر کالم. تهران: 
ققنوس، 91، 11۲ ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعی
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: آبراهام لینکلن، سرگذشت نامه، ادبیات نوجوانان، ایاالت متحده

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب  هاي »شخصیت  هاي تأثیرگذار« است و به معرفي و شرح 
سرگذشت »آبراهام لینکلن«، رئیس  جمهور امریکا در زمان جنگ داخلي اختصاص دارد. این اثر با زباني 
ساده و روان و براي نوجوانان نگارش یافته است. از تصاویر و نقاشي  هاي مرتبط با زندگي »  لینکلن« 
نیز در کتاب استفاده شده است. هدف کلی اثر، آشنایي نوجوانان با سرگذشت و زندگي »آبراهام لینکلن« 
است و ویژگي کتاب، استفاده از روش هاي مختلف، براي جذابیت موضوع و درك بهتر نوجوانان است.

نغمه  تهران:  شکوهي.  ملیحه  سایه.  و  نور  درباره  آزمایش هایي  باهوش ها:  روت.  گلرسن،   .2
نو اندیش، 89، 48 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، سرگرمي علمي، نور و سایه، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي درباره این مطالب آمده است: تأثیر نور روي 
اشیا؛ اهمیت پوشیدن لباس هایي با رنگ تیره یا روشن؛ اجسامي که نور را عبور مي دهند یا نمي دهند؛ 
چگونگي تشکیل سایه؛ چگونگي ایجاد انواع رنگ ها توسط اشعه آفتاب؛ اهمیت انرژي خورشید؛ چشمان 
گربه و چراغ شبرنگ در تاریکي؛ چگونگي تولید رنگین کمان؛ ساعت آفتابي، سرعت نور در اشیا؛ بازتاب 
نور؛ چشم هاي ژله اي. کودکان با انجام آزمایش هاي ساده این کتاب مفاهیم مذکور را بهتر درك 

مي کنند.
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3. هرویک، دان. دانشوران دیروز و امروز: آلبرت آینشتاین: دگرگون كردن فيزیك. حسن ساالري. 
تهران: محراب قلم، 91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آلبرت آینشتاین، زندگي نامه، تاریخ علم، رابطة انرژي و ماده فیزیک

چکيده: آلبرت آینشتاین، پرآوازه ترین فیزیک دان همه  دوران ها به شمار مي آید. او به چیزهایي اندیشید 
که تا آن زمان انسان هاي دیگر به آن ها فکر نکرده بودند. باوجوداین همیشه فروتن بود. او خود را ذره 
کوچکي از جهان مي دانست که مي کوشد پدیده ها را بشناسد. آینشتاین نشان داد که تعریف هاي قدیم 
فضا و زمان  باید تغییر کنند. فضا و زمان دو بخش از یک چیز هستند که »زمان/ فضا« نامیده مي شوند. 
او با رابطة E=MC 2 نشان داد که جرم و انرژي نیز به هم مربوط اند. یعني انرژي و ماده به یک 
صورت رفتار مي کنند. وي در سال 1955 در پرینستون نیوجرسي درگذشت. در این کتاب ما با گوشه اي 

از زندگي آلبرت آینشتاین آشنا مي شویم.

4. یانگ، گرگ. دانشوران دیروز و امروز: آلفرد وگنر: كشف ورقه هاي قاره اي. حسن ساالري. 
تهران: محراب قلم، 91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آلفرد وگنر، زندگي نامه، ادبیات نوجوانان، زمین شناسان، آلمان

چکيده: آلفرد وگنر، دانشمند آلماني، به چیزهایي درباره زمین توجه کرد که پیش از او کمتر به آن ها 
توجه شده بود. او دید که خط ساحلي آمریکاي جنوبي و خط ساحلي آفریقا باهم جور مي شوند. او 
هنگام نگاه کردن به نقشه به این واقعیت پي برد و گفت قاره ها به تکه هاي یک جورچین بسیار بزرگ 
مي مانند که با هم جورند. او گفت که همه قاره هاي جهان، روزگاري به هم وصل بودند و سپس از 
هم جدا شدند. وگنر نخستین کسي نبود که چنین موضوعي را مطرح کرد، اما نخستین کسي بود که 

کوشید آن را اثبات کند.
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5. برازش، محمودرضا. آلمان. مشهد: آفتاب هشتم، 91، ۲5۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: برلین، یورو، آنجال مرکل، فولکس واگن، اتحادیه دمکرات مسیحي، کشور آلمان

چکيده: این کتاب از اولین کتاب هاي مجموعه آشنایي با کشورهاي جهان است که با بازنگري مطالب 
و به روزرسانی اطالعات آن تجدید چاپ شده است. آشنایي با کشور آلمان که در اغلب شهرهاي بزرگ 
آن، مؤسسات، فروشگاه ها و رستوران هاي گوناگون ایراني وجود دارد و روزانه از ایران به شهرهاي بزرگ 
آن، پرواز هاي متعددي توسط خطوط هوایي انجام مي شود، براي ما ایرانیان حائز اهمیت است. ایرانیان 
مقیم آلمان داراي جایگاه و شخصیت علمي و اجتماعي باالیي در این کشور هستند و مورداحترام مردم 
و دولت آلمان قرار دارند. درباره جغرافیاي طبیعي و انساني و همچنین جغرافیاي اقتصادي آلمان در 
این کتاب مطالب جالبي وجود دارد و خواننده با تاریخچه، سیاست و حکومت، مناطق دیدني و در پایان 

کتاب با مشاهیر آلمان آشنا مي شود.

6. وانگورپ، لین. دانشوران دیروز و امروز: آنتوان الوازیه: پدر شيمي نوین. تهران: محراب قلم، 
91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آنتوان لوران الوازیه، تاریخ علم، ادبیات نوجوانان، شیمي دانان، فرانسه، زندگي نامه

چکيده: آنتوان لوران الوازیه را »پدر شیمي نوین« مي دانند. بسیاري از دانشمندان براي پژوهش هایي 
که انجام داده اند، پرآوازه شده اند، اما براي الوازیه چنین نیست. او را بیشتر به این دلیل به یاد مي آوریم 
که روش پژوهش دانشمندان را تغییر داد. الوازیه در انجام آزمایش هایش بسیار دقیق بود. او جرم ماده ها 
را پیش از اینکه با هم واکنش بدهند، اندازه گیري کرد. سپس جرم مواد جدید را هم پس از واکنش اندازه 
گرفت. آنگاه ثابت کرد که ماده هرگز نابود نمي شود یا پدید نمي آید، بلکه از حالتي به حالت دیگر تغییر 
مي کند. الوازیه نخستین دانشمندي بود که اکسیژن را شناسایي و به عنوان یک عنصر نام گذاري کرد. 
او ۲3 ماده دیگر را در دسته عنصرها جاي داد. در این کتاب با گوشه اي از سرگذشت وي آشنا مي شویم.
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7. کارنگي، دیل. آیين دوست یابي. حسن حسیني. تهران: قدیاني، 9۲، 384 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفکر و سبک زندگي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، برخورد با مردم، آیین دوست یابي، جلب محبت دیگران، 
نقطة اطمینان، رهبري دیگران

چکيده: این کتاب ترجمه یکي از پرفروش ترین کتاب هاي دیل کارنگي است که با ویرایش جدید 
همسرش، دوروتي کارنگي به چاپ رسیده است. کتاب چهار بخش دارد و مي کوشد در مورد دوست یابی 
سریع و آسان، تقویت محبوبیت، توافق با دیگران، و افزایش تأثیرگذاري، مخاطب را یاري رساند. بخش 
اول کتاب »تکنیک هاي اساسي در برخورد با مردم« را بررسي کرده است. بخش دوم به ارائه »شش 
راه براي جلب محبت دیگران« پرداخته و بخش سوم هم راه حلي براي اینکه »چگونه تفکر دیگران 
را با خود موافق کنیم« نشان داده است. بخش چهارم نیز »شیوه هاي رهبري بدون توهین یا آزردگي 

خاطر دیگران« را موردبحث قرارداده است.

8. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: ابن سينا، اوج پزشکي پيشينيان. تهران: محراب قلم، 
91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حسین بن عبداهلل، ابن سینا، زندگي نامه، ادبیات نوجوانان، پزشکان ایراني، القانون في 

الطب

چکيده: ابن سینا در سال 370 ه.ق در نزدیکي شهر »بخارا« چشم به جهان گشود. پدرش از کارمندان 
دولت سامانیان بود. ابن سینا در کودکي خواندن و نوشتن را آموخت. سپس به فراگیري ادبیات و علوم 
دیني پرداخت. در نوجواني آموزش فلسفه را نزد معلمش، ناتالي فراگرفت. او در کنار کتاب هاي فلسفي و 
ریاضیات به خواندن کتاب هاي پزشکان پیشین، به ویژه پزشکان گندي شاپوري و رازي پرداخت. به زودی 
به درمان مردم روي آورد، تجربه هاي بسیار آموخت و پزشکي زبردست شد. ابن سینا پرآوازه ترین کتاب 
پزشکي به نام »القانون في الطب« )قانون در پزشکي( را نوشت. او براي نوشتن این کتاب از آثار پزشکان 
پیشین بهره گرفت، اما هیچ یک از آثار پیشینیان از نظر ساده نویسي و نظم و ترتیب با کتاب وي برابري 
نمي کند. ازاین رو، قانون ابن سینا کتاب مرجع براي پزشکان کشورهاي اسالمي شد و از سال 1۲50 تا 

1600 میالدي یکي از کتاب هاي درسي اصلي در دانشکده هاي پزشکي اروپا بود.
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9. لنگلي، اندرو. اروپا در قرون وسطى. معصومه زارع. تهران: سبزان، 90، 1۲8 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تمدن قرون وسطی، ادبیات نوجوانان

چکيده: قرون وسطی یا سده هاي میانه،  نام یکي از چهار دوره اي است که براي تقسیم بندي تاریخ اروپا 
استفاده مي شود. قرون وسطی در تاریخ اروپاي غربي یکي از مهم ترین مراحل تاریخي است که از سال 
چهارصدتا هزار و چهارصد میالدي را در برمی گیرد. اما این سال ها چه دوراني را شامل مي شود؟ قبل 
از آغاز سال هاي کالسیک یونان و روم یا بعد از ظهور رنسانس؟ دوراني که در بسیاري از موارد دور 
از ذهن و مرموز به نظر مي رسد، سال هایي که در آن شوالیه ها، بانوان درباري، امپراتورها، اسقف ها، 
راهبه ها و کشیشان تاریخ سرزمین ها را مي ساختند. منشأ شهرها، ایالت ها، مجالس، نظام هاي بانکداري 
و دانشگاه هاي اروپایي همگي ریشه در قرون وسطی دارد. هنوز بخش هاي بزرگي از چشم اندازها در 
اروپا را دژها، قلعه ها و کلیساهاي جامع قرون وسطی تشکیل مي دهد. در این کتاب ما باید تاریخ و 

دگرگوني هایي که در این قرون به وجود آمده است آشنا مي شویم.

10. پرایس، اشون. از آلودگي آب چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، آب، آلودگي

چکيده: »در راه نجات سّیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. این 
دفتر به موضوع آلودگي آب ها اختصاص یافته است. در این کتاب درباره آالینده هاي آب و فاجعه هاي 
ناشي از آن مطالبي آمده و با استفاده از تصاویر گویا و متني روان، توضیح داده شده که چگونه مي توان به 
تغییراتي در جهت بهتر شدن اوضاع واحوال کمک کرد. در پایان کتاب نیز، واژه نامه توصیفي اصطالحات 

بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفی شده است.
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11. سیکرست، دارن. از آلودگي هوا چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، هوا، آلودگي، محافظت از محیط زیست

چکيده: »در راه نجات سّیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. در این 
دفتر، با آلودگي هوا آشنا مي شویم. آلودگي هوا مي تواند ناشي از رویدادي طبیعي چون آتش سوزي در 
جنگل یا فوراني آتش فشاني باشد. اّما بیشتر آلودگي هوا نتیجه راه و رسم زندگي انسان ها است. نوجوانان 
در این کتاب با کساني آشنا مي شوند که براي بهتر کردن کیفیت هوا تالش مي کنند و مي آموزند که 
چه کارهایی مي توانند انجام دهند تا در این شرایط تغییري به وجود آورند. در پایان کتاب نیز، واژه نامه 

توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفی شده است.

 10. بیشاب، آماندا. از انرژي چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 9۲، 3۲ ص
قطع: وزیري

 موضوع: علوم تجربي
 مخاطب: دانش آموز

 كلمات كليدي: انرژي، ادبیات نوجوانان

چکيده: »در راه نجات سّیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده 
و هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. 
»انرژي« توان انجام کار است. منابع انرژي در جهان روزبه روز کمتر مي شوند، زیرا مقدار مصرف انرژي 
بیشتر از میزان تولید آن است. در این دفتر، با استفاده از متني روان و تصاویری گویا، نوجوانان با نحوه 
صرفه جویي در انرژي آشنا مي شوند. در پایان کتاب نیز، واژه نامه توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن 

آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفی شده است.
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13. بیشاب، آماندا. از تغيير اقليم چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، محیط زیست گرایی، گرمایش جهاني، اقلیم شناسي

چکيده: »در راه نجات سّیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده 
و هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. 
»اقلیم« از الگوهاي دما، بارش و باد در یک ناحیه در دوره زماني طوالني تشکیل مي شود. اقلیم کره 
زمین در حال تغییر است و این تغییر اقلیم، ناشي از گرمایش زمین است. در این دفتر، با استفاده از 
تصاویر جّذاب و متن روان، ریشه هاي اقلیم توصیف شده و چگونگي کمک به متوقف کردن گرمایش 
جهان توضیح داده شده است. در پایان کتاب نیز، واژه نامه توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده 

و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفی شده است.

14. اسمیت، ناتالي. از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، ایستگاه بوم شناسي، حفاظت

چکيده: »در راه نجات سّیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. در 
سرتاسر جهان، گروه هاي بسیاري هستند که براي حفاظت از زیستگاه ها مشغول به کار هستند. با 
مطالعة این کتاب درمي یابیم که چگونه مي توانیم زیست گاه خود را از آسیب دور نگه داریم. در این اثر با 
زباني ساده و تصاویري جالب، مشکل حفاظت زیستگاه ها مطرح شده است. در پایان کتاب نیز، واژه نامة 

توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معّرفي شده است.
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15. گودرزنیا، محدثه. چهره هاي درخشان: استاد فرشچيان. تهران: مدرسه، 89، 80 ص
قطع: پالتویي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نقاشان ایراني، زندگي نامه، ادبیات نوجوانان، داستان هاي فارسي، محمود فرشچیان، 
نقش فرش

چکيده: پدر محمود فرشچیان که نمایندة فرش اصفهان بود، با دیدن استعداد فرزندش، وي را به کارگاه 
نقاشي استاد حاج میرزا آقا امامي برد. وي پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري در مدرسة هنرهاي 
زیباي اصفهان، براي گذراندن دورة هنرستان به اروپا سفر کرد. او پس از بازگشت به ایران کار خود را 
در ادارة کل هنرهاي زیباي تهران آغاز کرد و به مدیریت ادارة مالي و استادي دانشکدة هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران برگزیده شد. کتاب دربرگیرندة زندگي نامة این استاد بزرگ و مجموعة آثار ایشان است. 

در پایان کتاب توضیح اعالم و منابع آورده شده است.

16. برازش، محمود  رضا. آشنایي با کشورهاي جهان: استراليا. مشهد: آفتاب هشتم، 90، ۲64 ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: استرالیا، جغرافیاي طبیعي، جغرافیاي انساني، آموزش جغرافیا، جغرافیاي اقتصادي، 
تاریخچه، سیاست و حکومت، مناطق دیني، مشاهیر.

چکيده: این کتاب شش بخش اصلي دارد که به منظور آشنایي با کشور استرالیا تألیف شده است. 
مطالب آن با توجه به نیاز عالقه مندان و مسافران کشور استرالیا و براي راهنمایي ایشان جمع آوري و 
تنظیم شده است و اطالعات مناسبي را به خواننده منتقل مي کند. تقسیم بندي مطالب شامل موقعیت 
جغرافیایي، آب و هوا، پوشش گیاهي، حیوانات، جمعیت، پرچم، زبان و خط، مذهب، فرهنگ، اقتصاد، 
واحد پول، صادرات و واردات، منابع طبیعي، معدن، صنعت، کشاورزي، دام پروري، جنگل داري، شیالت، 
جهان گردي، تاریخچه، قانون اساسي، قواي سه گانه، احزاب، سیاست خارجي، مناطق دیدني، و مشاهیر 

استرالیاست.
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17. روزینسکي، ناتالي ماریا. اسحاق نيوتن: ریاضيدان و دانشمند برجسته. رضا علیزاده. تهران: 
ققنوس، 90، 114 ص

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: نیوتن، آیزاك، دانشمندان، انگلستان، سرگذشتنامه

چکيده: انقالب علمي دوره اي از تغییرات بنیادي در باورها، افکار و عقاید بود. طي این دوران که 
150 سال - از حدود سال 1550 م تا حدود سال 1700 طول کشید، نظرها در مورد اخترشناسي، 
زیست شناسي و فیزیک و حتي شیوة کار دانشمندان دچار دگرگوني عمیق شد. اسحاق نیوتن دانشمند 
و نابغه اي بود که اکتشافاتش طرز فکر انسان دربارة جهان را تغییر داد. وضع اصول جهانشمول دربارة 
چگونگي عملکرد جاذبه، نیرو و حرکت و روابط میان آن ها از جمله دستاوردهاي اوست که این اصول به 
قوانین نیوتن شهرت یافته است. در وراي تصویر عمومي نیوتن در مقام فردي نابغه، مردي با مشکالت 
و شکست هاي واقعي وجود داشت شخصیتي پیچیده و گاه بي ادب که عالیق و امیالش با افسانه هایي 

که از او ساخته اند، چندان همخواني ندارد.

18. وبر، بلیندا. اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز. مسعود جوادیان. تهران: افق، 91، 80 ص
قطع: رحلي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

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 
کمک 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.
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19. مک فارلن، آلن آ. افسانه هاي مردم سرخپوست آمریکا. تهران: پنجره، 90، 1۲8 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: فرهنگ عامه، سرخ پوستان آمریکاي شمالي، افسانه ها و قّصه ها

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »افسانه ها و قّصه هاي ملل« است که به افسانه هاي مردم سرخ پوست 
آمریکا اختصاص یافته است. افسانه ها بخشي از فرهنگ، تاریخ و تمّدن هر قوم و ملّت محسوب 
مي شوند و مطالعة آن ها سبب آشنایي با پیشینه و عقاید و آداب و رسوم ملل مختلف مي شود و 
همچنین، موجبات سرگرمي و آموزش مخاطب را فراهم مي کند. در این اثر، بیست وسه افسانه از مردم 
سرخ پوست آمریکاي شمالي گردآوري شده است. در افسانة »پیدایش نور« مي خوانیم: »راون به سمت 
شرق پرواز کزد. پس از مّدت زیادي، باالخره خسته شد و سنگ گرد و کوچکي را که پدرش به او داده 
بود به دریا انداخت. صخرة بزرگي از دریا بیرون آمد. راون روي آن استراحت کرد و پوست کالغي اش 

را درآورد ...« .

20. رودسري، حسین. الگوي حضور )نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت(. 
تهران: مدرسه، 90، 360 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: محمد بهشتي، تعلیم و تربیت، زندگي نامه، تعلیم و تربیت دیني

چکيده: شهید بهشتي متفکري عمیق و ژرف اندیش و مدیري مدبر و دوراندیش بود. این ویژگي ها، 
از او انساني چند بعدي ساخته بود. کتاب حاضر قصد دارد، ضمن بازشناسي اندیشه ها و تجربه هاي 
تربیتي شهید بهشتي در زمینة شناخت راهکارها و زمینة همکاري هاي جدي حوزه و آموزش وپرورش، 
الگویي کارامد براي آموزش وپرورش و حوزه ارائه دهد. کتاب حاضر شامل 9 فصل با این عنوان هاست: 
روز شمار حیات نوراني شهید بهشتي؛ زندگي نامه؛ ضرورت و تشکیالت؛ مسئولیت و نظارت روحانیت 
انقالبي و اصیل؛ ایده هاي جدید آموزشي؛ اقدامات فرهنگي و تبلیغي؛ مشارکت در تدوین و تألیف 
کتاب هاي درسي؛ آسیب هاي تعلیم و تربیت دیني از نگاه شهید بهشتي؛ ویژگي هاي فردي آیت  اله 

بهشتي.
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21. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: امير اعلم: بهداشت نوین در ایران. تهران: محراب 
قلم، 9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: امیر اعلم، دارالفنون، پزشکان ایران، سرگذشت نامه، کالبدشناسان

چکيده: دکتر امیراعلم از پایه گذاران بهداشت نوین در ایران است. او در ساختن نخستین بیمارستان ها 
و درمانگاه هاي ایران پیشگام شد و »سازمان شیر و خورشید سرخ« )اکنون به نام هالل احمر( را بنیان 
نهاد. همچنین، در تصویب قانون هاي بهداشتي مانند قانون آبله کوبي اجباري، نقش بنیادي داشت. 
امیراعلم که از استادان دارالفنون بود، در سال 1314 ه. ش. به ریاست بخش کالبدشناسي دانشگاه تهران 
برگزیده شد. او کتاب »کالبدشناسي توصیفي« را به کمک همکارانش نوشت که نخستین کتاب درسي 

کالبدشناسي نوین در ایران به شمار مي آید. کتاب حاضر به گوشه اي از کارها و خدمات وي مي پردازد.

22. الوندي، حسین. اندام هاي حس. تهران: مدرسه، 91، 68 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، اندام ها، احساس، علوم

چکيده: »مجموعه کتاب هاي دانش پایه«، مباحث اصلي علوم پایه را دربرمي گیرد و منبعي براي 
دانش افزایي معلّمان، دبیران و دانش آموزان محسوب مي شود. کتاب پیش رو به معّرفي ساختار و کارکرد 
گیرنده هاي حّسي عمومي و اندام هاي حس اختصاص یافته است. این مطالب در ارتباط با محتواي 
کتاب هاي درسي تدوین شده و تالش شده تا براي مخاطب نوجوان قابل فهم باشد. در ابتداي کتاب، 
اهداف آموزشي ذکر شده و انتظارات یادگیري و میزان توانایي هاي مخاطب در پایان مطالعة کتاب 

تدوین شده است.
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23. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 89، 48 ص

قطع: جیبي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ ایران، سلسلة پهلوي، امام خمیني )ره(، انقالب اسالمي 1357، مبارزة سیاسي

چکيده: کتاب »انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران«، سال شمار این نهضت است. در این 
کتاب مي خوانیم: در سال 133۲ هجري شمسي با چاپ کتاب »کشف االسرار«، امام خمیني )ره( به نقد 
و بررسي سلطنت، استعمار خارجي و استبداد داخلي پرداخت. در سال 1340 امام خمیني به مرجعیت 
رسیدند. در سال 1340 انقالب سفید مطرح شد. در سال 134۲ قیام مردم سرکوب شد. سال 1343، 
سال تبعید امام بود. این کتاب وقایع ایران را تا سال 1358 بررسي مي کند و ما را با سیر انقالب آشنا 

مي سازد.

24. گیوه چي، روح  اهلل. اوریگامي براي همه: شامل 100 طرح اوریگامي. تهران: نغمه نو اندیش، 
91، ۲84 ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: اوریگامي، کاردستي با کاغذ

چکيده: تا کردن کاغذ ساده است. به هیچ وسیله و یا امکانات و تجهیزات خاصي نیاز ندارد. کافي است 
فکرتان را روي طرح و روش اجراي آن متمرکز کنید. تمام طرح ها از یک 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.
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25. سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: ایران چگونه ایران شد؟. تهران: آفرینگان، 
9۲، 78 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ ایران، تاریخ پیش از اسالم، مادها، مطالعات اجتماعي، ضحاك

چکيده: این کتاب به توضیح وقایع شکل گیري ایران و چگونگي تأسیس نخستین حکومت سراسري 
در آن، یعني »مادها« مي پردازد. کتاب با نگاهي انتقادي و روایتي جذاب، تاریخ ایران را بازخواني مي کند 
و داراي هشت فصل با این عنوان هاست: 1. کیومرث خان! دموکراسي راه مي انداختي چه مي شد؟؛ ۲. 
نوبت جمشید؛ 3. چرا ضحاك بر تخت جمشید نشست؟؛ 4. پیش از اینکه ما به ایران بیاییم، ساکنانش 
دیو بودند؟؛ 5. وقتي آریاییان آمدند، بقیة اقوام چه شدند؟؛ 6. چیزي شبیه به دموکراسي که به دنیا نیامده 

مرد؛ 7. اولین حکومت سراسري در ایران؛ 8. بي عرضه یا متمدن.

26. سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: این نقشه بزرگ چرا كوچك شد؟. تهران: 
آفرینگان، 9۲، 96 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ ایران، هخامنشیان، آموزش تاریخ، مطالعات اجتماعي

چکيده: این کتاب دربارة یکي از باشکوه ترین دوره هاي تاریخ ایران، یعني دورة هخامنشیان، یکي از 
مهم ترین سلسله هاي حکومت در ایران است و به چگونگي شکل گیري این حکومت و علل شکست 
و برافتادن آن مي پردازد. کتاب داراي هشت بخش با این عنوان هاست: 1. امپریالیسم ایراني؛ ۲. اولین 
منشور حقوق بشر؛ 3. شاهي که امکان داشت بد نام نشود؛ 4. مرده اي که شاه شد؛ 5. شاهي با سنگ 
نبشته هاي فراوان؛ 6. دروغ بزرگ؛ 7. همه چیز در مدتي کوتاه دور شد؛ 8. اردشیر داریوش را ریز مي دید.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 28

27. هامفري، ساندرا مک لئود. بچه ها غافلگير نشوید. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 90، 84 ص

قطع: خشتي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، تصمیم گیري، داستان آموزشي

چکيده: گاهي موقعیت هایي پیش مي آید که بر سر دوراهي قرار مي گیریم و نمي دانیم کدام راه 
درست است. حتي گاهي مي دانیم چه کاري درست است، ولي فشار دوستان و اطرافیان مانع انجام آن 
مي شود. مثل وقتي که دوستمان پول پیدا مي کند و مي دانیم که صاحب پول کیست، ولي او حاضر 
نیست پول را برگرداند. یا مثل وقتي که دوستمان حاضر مي شود در مقابل پول سؤاالت امتحان را به 
ما بدهد، یا وقتي که به طور اتفاقي چیزي را مي شکنیم و از ترس اینکه مادرمان عصباني شود، آن را 
پنهان مي کنیم. در این کتاب داستان هایي دربارة کودکان آمده است که به خاطر مسائلي بر سر دوراهي 
قرار مي گیرند و نمي دانند چه تصمیمي براي انجام کار بگیرند. از مخاطبان خواسته مي شود با خواندن 
سؤال هایي که در پایان داستان ها آمده، موقعیت شخصیت داستان ها را امتحان کنند و ببینند اگر آن ها 

بودند چه کار مي کردند.

28. واکر، ریچارد. بدن انسان. فاطمه توسلي نیا. تهران: هوشمند، 91، 7۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شکل گیري بدن انسان، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم تجربي، تکثیر سلولي

چکيده: همة ما زندگي خود را از یک سلول واحد شروع کرده ایم. این سلول حاوي مجموعه اي از 
دستورالعمل هاي مهم است که از پدر و مادر ما، براي ساختن بدن انساني ما گرفته شده است. در حالي 
که این سلول تکثیر مي شود، آن دستورالعمل ها، سلول هاي تکثیر شده را به درون بافت ها و اعضایي که 
یک انسان مشخص را مي سازند، سازماندهي مي کنند و آن ها را شکل مي دهند. در این کتاب ما با بدن 
انسان و چگونگي شکل گیري آن در یک سي دي و انیمیشن هاي سه بعدي آن آشنا مي شویم. این کتاب 
و سي دي، بدن انسان را طوري به مخاطب نشان مي دهند که تا به حال ندیده اند. طریقة استفاده از 
سي دي در کتاب شرح داده شده است. ضمناً کتاب داراي تصویرهاي رنگي از آناتومي بدن انسان است.
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29. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: برادر روح اهلل: رهبر معظم انقالب اسالمي.. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 89، 3۲ ص

قطع: جیبي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي ایران، تاریخ انقالب اسالمي، زندگي نامه

چکيده: خانه اي کوچک بود در محله اي فقیرنشین در مشهد؛ خیلي کوچک؛ شصت هفتاد متر هم 
نمي شد. یک اتاق داشت و یک زیرزمین تنگ و تاریک. ۲4 تیرماه 1318 هجري شمسي بود که فرزند 
دوم آقا سیدجواد به دنیا آمد؛ در همان خانة کوچک. نامش را گذاشتند علي؛ سیدعلي. کتاب حاضر 
سرگذشت رهبر جمهوري اسالمي، آیت اهلل علي خامنه اي است و ما را با گوشه اي از زندگي ایشان 

آشنا مي کند.

30. محلوجي، شیرانا/ حلواجي زاده، دلناز. بسته آموزشي كارآفرینان جوان )روكا( پاسخ فعاليت ها. 
تهران: موسسه منادیان توسعه پایدار، 9۲، 85 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کارآفریني نوجوانان، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: طبق نتایج پژوهش ها، همة افراد از لحظة تولد به صورت ذاتي خالق هستند و مي توانند 
ایده پردازي کنند. اما کارآفریني که در ساده ترین تعریفش تبدیل ایده هاي خالقانه به کسب و کار است، 
مفاهیم، اصول و قواعدي دارد که قابل آموزش هستند. بنابراین، آموزش کارآفریني به افراد، موضوع 
مهمي است که باید کاماًل مورد توجه قرار بگیرد. کتاب »بستة آموزشي کارآفرینان جوان، شمارة ۲« به 

پاسخ فعالیت هایي پرداخته است که در جلد اول به صورت 9 گام مطرح شده بود.
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31. بهزادي، نازنین. بسته آموزشي كارآفرینان جوان )روكا( كتاب راهنما. تهران: موسسه منادیان 
توسعه پایدار، 9۲، 156 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کارآفریني نوجوانان و جوانان، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کارآفریني به پیشرفت و موفقیت افراد، مي انجامد و از آنجا که افراد جامعه، کشور را مي سازند، 
موفقیت و فعالیت هاي کارآفرینانة آن ها سبب پیشرفت و موفقیت کشور مي شود. پس، افراد جامعه 
باید یاد بگیرند که چگونه ایده هاي خالقانة خود را عملي کنند، کسب و کارهاي جدیدي راه اندازي 
کنند و کارآفرین شوند. در این بستة آموزشي، کارآفرینان جوان با 9 گام و با تکیه بر تجربة خبرگان 
دانشگاهي در حوزة کارآفریني آشنا مي شوند. هر گام به زباني ساده و جذاب به توضیح مهم ترین مباحث 

و موضوعات کارآفریني مي پردازد.

32. رحماندوست، مصطفي. بعد از پدر، باران: مجموعه قصه با الهام از آیه هاي قرآن كریم. 
تهران: مدرسه، 90، 68 ص

قطع: وزیري
موضوع: ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان هاي قرآني، داستان هاي کوتاه، ادبیات نوجوانان

چکيده: »پدرش تازه مرده بود و دو برادر دیگرش شرمگین تر از آن بودند که تاب دیدار دیگران را داشته 
باشند. یکي با کبر و ریا به میدان آمده بود. تا خلق خدا را بفریبد و آن دیگري بر سنگالخي دانه پاشیده 
بود و مسخرة این و آن شده بود. مردم برادر کوچک تر را به تالش و کار مي شناختند. این بود که به او 
اعتماد کردند.« کتاب حاضر از مجموعة »قصه با الهام از آیه هاي قرآن کریم« 9 داستان کوتاه با این 
عنوان ها دارد: بعد از پدر، باران؛ گلي سوخته، بر کاسة  سري؛ گل آلود؛ این اسب و آن انسان؛ رنگي باالتر؛ 
دستي که جام نشد؛ چراگاه؛ رقص و آرامش؛ شاید این سنگ سیاه دل مردي بوده! این داستان هاي ساده 

با ظرافت موضوعات اخالقي را با گروه سني موردنظر در میان مي گذارند.
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33. یانکوفسکي، کاني. دانشوران دیروز و امروز: بقراط: هموار كردن راه پزشکي. سلیمان فرهادیان. 
تهران: محراب قلم، 91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بقراط، تاریخ پزشکي، آموزش تاریخ، ادبیات نوجوانان، پزشکي یونان و رومي، زندگي نامه

چکيده: بقراط پزشکي یوناني بود که جهان پزشکي را دگرگون کرد. در زمان او دانش اندکي در زمینة 
پزشکي فراهم آمده بود. پزشکان مراسم جادویي برگزار مي کردند و باور داشتند که این کار به درمان 
بیماران کمک مي کند. بقراط مي اندیشید که عامل هاي طبیعي باعث بیماري ها مي شوند. او مي گفت 
که علت هایي دروني و شخصي براي بیماري ها وجود دارند. بقراط مي کوشید علت بروز بیماري ها را 
بشناسد. بر این باور بود که اگر بتوانیم عامل پیدایش بیماري ها را پیدا کنیم، روش درمان آن ها را 
خواهیم شناخت. در این کتاب با زندگي نامة بقراط و اینکه چگونه دنیاي پزشکي را دگرگون کرد، آشنا 

مي شویم.

34. پرسیتس، مویسي آرونوویچ. تاریخ معاصر ایران: بلشویك ها و نهضت جنگل. حمید احمدي. 
تهران: پردیس دانش، 9۲، 1۲8 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش تاریخ، بلشویک ها، نهضت جنگل، انقالب جهاني، بندر انزلي، کوچک خان، 
ارتش سرخ.

چکيده: این کتاب ترجمة کتابي از مویسي پرسیتس است و 9 بخش دارد. مطالب کتاب به روشن شدن 
موضوع »صدور انقالب جهاني« از سوي شوروي به کشورهاي دیگر از جمله ایران، کمک مي کند و 
براي نگارش آن از آرشیوها و پرونده هاي دولتي و نظامي روسیه استفاده شده است. در پي تحوالت 
حاصل از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي، بسیاري از آرشیوهاي دولتي در دسترس پژوهشگران قرار 
گرفت. کتاب »بلشویک ها و نهضت جنگل« یکي از نخستین نتایج این گشایش است که در آن 
ناگفته هاي برنامه ریزي هاي بهار 1۲99 که به اشغال بندرانزلي و همچنین مداخلة نظامي بلشویک ها در 

نهضت جنگل منجر شد، مورد بررسي قرار گرفته است.
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35. هاوگن، برندا. شخصیت های تاثیر گذار: بنجامين فرانکلين: دانشمند و دولتمرد. حسین بحري. 
تهران: ققنوس، 91، 11۲ ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: بنجامین فرانکلین، سرگذشت نامه، ایاالت متحده، مخترعان، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة کتاب  هاي »شخصیت  هاي تأثیرگذار« است و به معرفي زندگي  نامة 
»بنجامین فرانکلین« دانشمند و دولتمرد آمریکایي اختصاص دارد. این مجموعه براي نوجوانان تهیه 
شده و نثر آن ساده و روان است. سبک نگارش اثر روایي است و در آن از تصاویر و نقاشي  هاي مرتبط 
با زندگي »فرانکلین« استفاده شده است. هدف کلّي نویسنده، آشنایي نوجوانان با افراد مهم و تأثیرگذار 
در جوامع بشري است. ویژگي شاخص اثر، تالش براي جذابیت موضوع و استفاده از روش  هاي مختلف 

براي درك بهتر نوجوانان است.

36. فرهادپور، لي لي. به دنبال كاغذ اخبار. تهران: ققنوس، 90، 104 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مطبوعات ایران، تاریخ روزنامه نگاري، سلسله قاجاریه، دارالخالفه تهران

چکيده: اولین روزنامة  ایران نامي نداشت و آن را با عنوان »کاغذ اخبار« مي شناختند. این روزنامه،  روز 
دوشنبه ۲5 محرم سال 1۲53 هجري قمري، مطابق با اول ماه مه 1837 میالدي، در تهران منتشر 
شد. کتاب »به دنبال کاغذ اخبار« به شرح ماجراها و وقایعي مي پردازد که به انتشار اولین روزنامة 
ایران انجامید؛ روزنامه اي که در دورة قاجاریه منتشر شد. با خواندن این کتاب با تاریخ دوران قاجار و 
شخصیت هاي مؤثر در آن دوره نیز آشنا مي شویم. هم چنین مطالبي در مورد صنعت چاپ و چاپ خانه، 
دارالخالفة تهران قدیم، روزنامچة اخبار دارالخالفة تهران و بسیاري مطالب جذاب و خواندني دیگر را 

در این کتاب مي یابیم.
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37. مال محمدي، مجید. بهارستان. تهران: نواي مدرسه، 90، 60 ص
قطع: خشتي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: عبدالرحمن بن احمد جامي، بهارستان، گزیدة داستان هاي فارسي

چکيده: نورالدین عبدالرحمان جامي، شاعر، ادیب، عارف و دانشمند نامي قرن نهم است که آثار با 
ارزشي براي ما به یادگار گذاشته است. »بهارستان« مهم ترین اثر اوست که به پیروي »گلستان« 
ادامه داده و  انسان دوستانة سعدي را  اثر ارزشمند، سنت  این  سعدي نوشته شده است. جامي در 
حکایت ها و نکته هاي اخالقي و لطیف را به شکلي شیرین و دل پذیر بیان کرده است. بهارستان هشت 
»روضه« دارد که به انواع شعرها و حکایت هاي ظریف مزّین است و در این کتاب گزیده اي از آن ها 

بازآفریني شده است.

38. شکاري، محمد. بيشتر بدانيم. تهران: مدرسه، 9۲، 144 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، انفجار بزرگ، آموزش علوم تجربي، نظریة نسبیت

چکيده: دانش بشري تا به امروز به پیشرفت هاي بزرگ و تحسین برانگیزي نائل شده است. البته 
رسیدن به این قلة رفیع که غرورآفرین و مایة مباهات است، به آساني حاصل نشده، بلکه حاصل 
پژوهش ها و مطالعات بسیار طوالني و پرزحمتي است که توسط دانشمندان و پژوهشگران، در طول 
قرن ها و در اقصا نقاط جهان صورت گرفته است. در این کتاب، به بسیاري از موضوعات مهم علمي از 
قبیل نظریه نسبیت، سیاه چاله ها، انفجار بزرگ، سفر در زمان، DNA و ... پرداخته شده است. مؤلف 

کوشیده است با زباني ساده و بي تکلف، موضوعات علمي را بیان کند.
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 39. زویش، مارتین. »چرا و چگونه؛ 47«: بيوتکنولوژي )بيونيك(. کمال بهروزکیا. تهران: قدیانی، 90، 48 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي/ کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کودکان، دایرةالمعارف، روبات، ادبیات نوجوانان، بیوتکنولوژي، زیست شناسي

چکيده: در طول میلیون ها سال، موجودات زنده با قابلیت ها و ساختارهاي بي شماري پدید آمدند تا 
بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ به طوري که کارکردهاي آن ها همیشه ما را شگفت زده مي کند. 
»بیوتکنولوژي« به معني »زیست ساختارشناسي«، کلمه اي است مرکب از »بیولوژي« )زیست شناسي( 
و »تکنیک« )فناوري(. آیا طبیعت مي تواند الگوي مناسبي براي فناوري باشد؟ با آن که بیوتکنولوژي 
نمي تواند همة مسائل مربوط به فناوري را حل کند، اما قادر است که به آن کمک کند. کتاب حاضر با 
اشاره اي به طرح هاي لئوناردو داوینچي و گالیدر اُتولیلینتال آغاز مي شود و تا پیشرفت هاي بیوتکنولوژي 
در عصر حاضر، مانند ساخت تایرهاي پنجه گربه اي و ورقه هایي شبیه پوست کوسه، ادامه مي یابد. کتاب 
هشت فصل دارد که عنوان هاي برخي فصل هاي آن از این قرارند: طبیعت به مثابة الگو؛ قابلیت هاي 
سطوح؛ شیوة طبیعت؛ پرواز مانند پرندگان؛ و روبات ها چگونه راه رفتن را مي آموزند. در پایان کتاب 

نمایة کلمات آمده است.

40. جنکینز، پگي جي. پرورش معنویت در كودكان، نوجوانان و كودك درون : راهکار هاي ساده 
و عملي. سهیال محمود کالیه/ مینا جهانگیري. تهران: نخستین، 90، ۲00 ص

قطع: رقعي
موضوع: پیام های آسمانی و قرآن

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش کودکان، تعلیم و تربیت دیني، پرورش معنویت

چکيده: در شرایطي که کودکان و نوجوانان در معرض انواع دیدگاه هاي مختلف و گاه متناقض قرار 
دارند که دانه  تردید و بدگماني را در دل آن ها مي کارد، آموزش اصول معنوي به آن ها به شیوه ساده، 
قابل درك و با اشیاي قابل دست رس، بسیار اهمیت دارد. زیرا علف هرز تردید و بدگماني در مورد این 
اصول را در آن ها ریشه کن مي کند و یاد مي گیرند با روش ساده و منطقي از عقاید خود دفاع کنند. به 
عالوه، باور و ایمان به این اصول، باعث پاي بندي و بالندگي آن ها مي شود و در پیچ و خم هاي زندگي 
همواره هدایتشان مي کند. در کتاب حاضر به کمک وسایل ساده و انجام فعالیت هایي، برخي اصول 

معنوي به کودکان آموزش داده مي شود. آموزه ها در سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته هستند.
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 41. واکر، کیت. پسماندهاي خانگي. هایده منصوري. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 9۲، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، بازیافت، پسماند خانگي

چکيده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف« است 
که براي نوجوانان تألیف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پیرامون بازیافت 
پسماند خانگي آمده است. تمام چیزهایي را که هر خانواده و اعضاي آن دور مي ریزند، پسماند خانگي 
مي گویند. نوجوانان در این اثر عالوه بر آشنایي با مراحل بازیافت، پي مي برند که دولت ها، صنایع، جوامع 
و افراد چه مي کنند و مهم تر آنکه، ما چه کاري مي توانیم انجام دهیم تا محصوالت و منابع را بازیافت، 

بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنیم.

42. میالرد، آن/ وناگس، پاتریشیا. تاریخ جهان براي كودكان و نوجوانان. منوچهر شادان. تهران: 
بهجت، 90، ۲1۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: تاریخ جهان، تمدن ها، جهان باستان، قرون وسطا، قرن بیستم

چکيده: این کتاب تاریخي از آغاز تاریخ جهان و نخستین تمدن ها تا قرن بیستم را در برمي گیرد. 
مخاطبان کتاب به زباني ساده و به کمک تصویرهاي رنگي با تاریخ مردم جهان و آداب و رسوم، 
بازي ها، خوراك، پوشاك و شیوة زندگي آن ها آشنا مي شوند. دو جدول بسیار مهم در کتاب وجود دارد 
که سال شمار تاریخ جهان باستان و تاریخ قرون وسطا تا قرن بیستم است. این جدول ها خواننده را با 
تاریخ تطبیقي جهان در یک نگاه آشنا مي سازند. در انتهاي کتاب نمایه اي به همراه نگارش انگلیسي 

کلمات وجود دارد که مي تواند راهنمایي براي تلفظ صحیح کلمات باشد.
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43. معتمدي، اسفندیار. تاریخ علم در ایران )ج. 4(. تهران: مهاجر، 91، 84 ص
قطع: خشتي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: علوم، ایران، تاریخ

چکيده: در کتاب حاضر، تاریخ علم در کشور از زمان مشروطیت تا سال هاي اخیر شرح داده شده 
است. این نوشتار که آخرین مجلّد از چهارگانة »تاریخ علم در ایران« است، با هدف شناخت افراد 
مؤثّر در پیشرفت علم و تحقیقات در کشور و چگونگي آماده سازي جامعه براي دستیابي به علم و 
فناوري تدوین شده و مشتمل بر شش فصل است. در فصل نخست کتاب آماده سازي هاي جامعه براي 
تحّول و رسیدن به حکومت قانون شرح داده شده است. فصل هاي دوم و سوم به بررسي آموزش هاي 
عمومي، متوسطه و عالي، به عنوان زمینه اي براي تولید علم و فناوري اختصاص یافته و در فصل بعدي 
فّعالیت هاي سازمان هاي پژوهشي تحلیل شده است. در فصل پنجم، عوامل ایجاد انگیزه و مهندسي 
انساني مطالعه گردیده و در آخرین فصل کتاب، پایه گذاران ستادهاي علمي و فناوري معرفي شده اند. در 

بخش پیوست نیز وضع موجود و مقام ایران در تولید علم جهان تشریح شده است.

44. پیرسون، آني. تاریخ  فرهنگ و تمدن یونان. محمدصادق شریعتي. تهران: سبزان، 89، 136 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: تمدن یونان، ادبیات نوجوانان، آموزش تاریخ

چکيده: یونان کشوري است از مغرب زمین و در تاریخ و تمدن غرب مقام و موقعیتي بسیار مهم دارد. 
زیرا تمدن یونان نخستین تمدن اروپایي است و یوناني ها اولین ملت اروپایي هستند که به تشکیل دولت 
توفیق یافتند. دیگر ملل اروپایي که پس از آن به وجود آمدند، فرهنگ و تمدن یونانیان را اخذ کردند. 
در این کتاب ما با سرزمین یونان، تمدن مینوسي، بازگشت تراوا، صنایع دستي، دولت اسپارت، اسکندر 
و دورة هلني، و آداب و رسوم یوناني، شخصیت هاي معروف یونان و... آشنا مي شویم. در پایان کتاب 

واژه نامه نیز آورده شده است.
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45. تیمونز، بوني. آنچه دختران با هوش باید بدانند: تصميم گيري سریع. روژین شاملو. تهران: گام، 
90، 68 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دختران، راهنماي مهارت هاي زندگي، راه و رسم زندگي

چکيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که درباره روش هاي 
تصمیم گیري سریع و صحیح به هنگام وقوع مشکالت نوشته شده است. نویسندة این کتاب با استفاده 
از تصاویر نمایشي و معرفي عواملي چون: اعتماد به نفس؛ داشتن افکار خالق؛ حفظ خونسردي؛ منطقي 

بودن و... مخاطب را در کسب این مهارت یاري مي کند.

46. مورگان، سالي. حفظ محیط زیست: تغييرات اقليمي )آب و هوا(. محمدرضا داهي. تهران: فني 
ایران، 90، ۲4 ص

قطع: خشتي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
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 استفاده بي رویه از زغال سنگ، نفت، و گاز توسط 
انسان، علت اصلي این تغییرات است. در نتیجه تغییرات اقلیمي، در سال هاي آینده زمین در معرض 
خطر روزافزون طوفان ها، خشک سالي ها، سیالب ها، کمبود غذا، و نابودي زیستگاه ها قرار خواهد گرفت. 
کودکان با مطالعه  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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 47. علوي کیا،  محمدعلي. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن آزتك و اینکا. تهران: مدرسه، 89، 88 ص
قطع: رحلي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آزتک ها، اینکاها، تاریخ تمدن آمریکا، تاریخ جهان

چکيده: »آزتک ها«، صاحب یک تمدن نیمه آمریکایي در مکزیک با اسطوره هاي بسیار غني بودند 
که در اواسط قرن چهاردهم میالدي بر بیشتر نواحي امروزي مکزیک فرمان مي راندند. این امپراتوري 
در دوران شکوفایي اش حدود 400 تا 500 روستا را دربرمي گرفت و آخرین امپراتور آن بر پنج تا شش 
میلیون انسان حکومت مي کرد. امپراتوري »اینکا« یک امپراتوري از مردم بومي در آمریکاي جنوبي 
بود. این امپراتوري هنگامي که بیشترین وسعت خود را داشت، کشورهاي امروزي پرو، اکوادور، بولیوي 
و بخش هایي از شیلي و کلمبیا را دربرمي گرفت. در سدة شانزدهم میالدي، با ورود اسپانیایي ها به پرو، 
این امپراتوري درهم شکست. در این کتاب با دو تمدن بزرگ جهان، آزتک ها و اینکاها، آشنا مي شویم.

 48. خیراندیش،  عبدالرسول. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن آسياي صغير. تهران: مدرسه، 90، 80 ص
قطع: رحلي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تمدن آسیاي صغیر، تاریخ آسیا، اسکندر، کشور ترکیه، آناتولي، کورش، گهوارة تمدن

چکيده: آسیا یکي از پنج قارة جهان است. این قاره که بزرگ ترین خشکي روي زمین به شمار مي آید 
و کشور ما ایران هم در آن قرار دارد، گهوارة تمدن بشري دانسته مي شود. ما به درستي نمي دانیم که 
نام این قاره به چه معناست. و این نام از چه زماني بدان داده شده است، اما ابتدا و پیش از همة ملت ها، 
این یوناني ها و سپس رومي ها بودند که نام آسیا را به کار بردند. »آناتولي« نام تاریخي بخش باختري 
ترکیه است. به پارة خاوري ترکیه از زمان رومیان، »آسیاي صغیر« یا آسیاي کوچک گفته شده است. 
این منطقه از زمان غلبة کورش بزرگ بر پادشاه لیدي تا آمدن اسکندر، همواره بخشي از شاهنشاهي 
ایران هخامنشي بود. کتاب حاضر به منظور آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با تمدن هاي بزرگ جهان،  

ایجاد تفاهم  بیش تر با سایر ملل، و امید بستن به آینده اي روشن، تهیه شده است.
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49. اورنگ، طوبا. مهارت هاي زندگي: تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي(.. تهران: موسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 91، 36 ص

قطع: خشتي )کوچک(
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: مشاور، دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر تنبلي، برنامه ریزي، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب، راهکارهایي به منظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است. نویسندة کتاب 
پیشنهاد مي کند، مخاطبان کارهایي را که انجام دادن آن ها برایشان سخت است، خرُد تقسیم کنند تا 

بتوانند راحت تر از عهدة انجام آن بربیایند.

50. اگان، لوئیز. توماس ادیسون مخترع بزرگ آمریکایي. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 91، 136 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: توماس آلوا ادیسون، سرگذشت نامه، ادبیات نوجوانان

چکيده: مخاطبان نوجوان در این کتاب با سرگذشت "توماس آلوا ادیسون "مخترع نامي آشنا مي شوند. 
وي در سال 1847در میالن اوهایو به دنیا آمد ; سپس در همان ابتداي تحصیل به علت ناشنوایي ناشي 
از بیماري مخملک از مدرسه اخراج شد. از همین رو مادرش آموزش او را به عهده گرفت .توماس از 
همان ابتدا در آزمایشگاه کوچکي، در زیر زمین خانه شان مشغول آزمایش شد و "تلگراف بي سیم " 
را اختراع کرد. ادیسون در طول حیاتش 1500 اختراع را به ثبت رسانید; از جمله: فرستنده آلترناتیو، 
فونوگراف، کینه توسکوپ، و لوکوموتیو الکتریک. سرانجام نیز نام ادیسون همراه با نام صنعت برق 

جاودانه شد. توماس الوا ادیسون در سال 1931وفات یافت .
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51. ستاري، جالل. تهران در قاب شعر )دنباله اسطوره تهران(. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 
91، 86 ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تهران در ادبیات، پایتخت ایران، زندگي در تهران

چکيده: کتابي که با عنوان »تهران شهر« یا »تهران در قاب شعر« براساس پژوهش در زندگي مردم 
تهران تهیه شده و قرار است در چند جلد به خوانندگان عرضه شود. موضوعات و مضامین کتاب هم 
روند زندگي فرهنگي را در تهران )از زماني که تهران پایتخت شد( در برمي گیرد، هم نگاهي دارد به 
آنچه از تهران در فرهنگ امروزین فرهنگ سازان عرضه شده است. یعني در این کتاب هم کیفیت 

زندگي جامعه مورد نظر است و هم چگونگي انعکاس حضور این شهر در آثار فرهنگي و هنري.

52. فرسایي، داریوش. جعبه آموزش Microsoft Word )2007-2010( براي كودكان و 
نوجوانان.. تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 90، 76 ص

قطع: وزیري
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: نرم افزار ورد، رایانه، راهنماي آموزش

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان با نرم افزار ورد ۲007 و ۲010 در 11 درس به طور 
مختصر و مفید به همراه دي وي دي آماده شده است. آشنایي با محیط کاري برنامه، آشنایي با صفحات 
سند در برنامه  ورد، ایجاد متن در سندها، انتخاب و ویرایش متن، فرمت متن و صفحات، و... عنوان هاي 

برخي از این درس ها هستند.
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53. فرسایي، داریوش. جعبه  آموزش مفاهيم پایه ویندوز XP براي كودكان و نوجوانان. تهران: 
علوم و فنون/ اسحاق، 90، 148 ص

قطع: وزیري
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
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.

54. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: جالل آل قلم: سيد جالل آل احمد. تهران: کانون اندیشه جوان، 
89، 3۲ ص
قطع: جیبي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: جالل آل احمد، زندگي نامه، ادبیات فارسي، نویسندگان معاصر

چکيده: جالل آل احمد در 11 آذر 130۲ در خانواده اي مذهبي- روحاني به دنیا آمد. دوران کودك 
و نوجواني جالل در نوعي رفاه اشرافي روحانیون گذشت. پس از اتمام دوران دبستان، پدر جالل، 
سیداحمد طالقاني، به او اجازة درس خواندن در دبیرستان را نداد. اما او که همواره خواهان و جویاي 
حقیقت بود، به این سادگي تسلیم نشد. در کالس های شبانه مدرسة دارالفنون نام نویسي کرد و با هزاران 
زحمت دیپلم خود را گرفت. وي در 18 شهریور 1348 در سن 46 سالگي در »اسالم« گیالن درگذشت. 

کتاب حاضر به شرح زندگي، آثار و گرایش هاي سیاسي او پرداخته است.
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 55. جمعي از نویسندگان. چرا و چگونه )جلدهاي 46 تا 50(. کمال بهروزکیا. تهران:قدیانی، 90، 48 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم، دایرةالمعارف کودکان و نوجوانان

چکيده: دایرةالمعارف حاضر پنج جلد از مجموعة »چرا و چگونه« است که در یک مجلد فراهم آورده 
و به این موضوع ها مي پردازد: رایانه و روبات؛ بیونیک؛ مغز؛ خودرو؛ زمان. مباحث بسیار ساده و قابل 

فهم کتاب را تصویرهاي رنگي و کارتوني همراهي مي کنند. در پایان هر جلد نمایه درج شده است.

56. کرومنرل، راینر. مجموعه دهم: چرا و چگونه )جلدهاي 51 تا 55(. کمال بهروزکیا. تهران: 
قدیاني، 91، ۲40 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: علوم، دایرةالمعارف، کودکان و نوجوانان

چکيده: کتاب مصّور حاضر، دهمین مجموعه از مجموعه هاي »چرا و چگونه« است که جلدهاي 51 
تا 55 آن مجموعة را در بر دارد: »اقیانوس ها و دریاها«؛ »اسب ها«؛ »قطار و راه آهن«؛ اقلیم شناسي 
زمین«؛ و »فیل ها« عنوان هاي پنج جلدي است که همگي در کتاب حاضر گردآوري شده است. 
گفتني است، مطالب کتاب به شیوة پرسش و پاسخ فراهم آمده است، هم چنین جلدهاي این مجموعه 
به صورت مجزا نیز به چاپ رسیده است. این مجموعه براي گروه سني کودکان و نوجوانان تدوین 

شده است.
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57. کلت، مري. چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام پژوهش 
و  اولیا  انجمن  تهران:  بختیاري.  ابوالفضل   . پژوهش دانش آموزي...  به دانش آموزان )فرزندان(. 

مربیان، 91، 30۲ ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كليدي: تربیت پژوهشگر، آموزش روش تحقیق، نوشتن گزارش

چکيده: این کتاب روش علمي تحقیق را به شیوه اي ساده و روان به مربیان، معلمان، دانش آموزان و 
پدران و مادران معرفي مي کند. همچنین مهارت انجام پژوهش را به صورت عملي به خود دانش آموزان 
نشان مي دهد. کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلة نوشتن گزارش پایاني به زبان 
ساده بیان مي دارد و نکاتي مانند پیدا کردن راه خود در یک گزارش  پژوهشي، پرورش مهارت هاي 
پیشرفتة خواندن، تندخواني، اخالق در پژوهش، صورت بندي یک سؤال پژوهشي، جمع آوري داده ها، 

فن مصاحبه، پرسش نامه ها و نظرخواهي ها، و... را آموزش مي دهد.

58. استوارت، ملیسا. چگونه روي  مي دهد: چگونه یك استخوان تبدیل به سنگواره مي شود؟. 
مجید عمیق. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 91، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سنگواره شدن، شیوه هاي حیات، آموزش علوم تجربي

چکيده: دانشمندان سنگواره ها را به منظور آگاهي از شیوة زندگي جانوراني که در روزگاران قدیم 
مي زیستند، مطالعه مي کنند. از این طریق آن ها پي مي برند که: شیوه هاي حیات روي کرة زمین چگونه 
طي گذشت زمان دگرگون شده است؟ چگونه کاني ها جاي گزین استخوان ها مي شوند؟ چرا بعضي 
وقت ها سنگواره های ماهي ها در خشکي یافت مي شوند؟ در این کتاب به سؤال هاي مزبور پاسخ داده 
مي شود. کودکان و نوجوانان از طریق مطالعة این کتاب با نحوة رشد و تکامل حیات روي کرة زمین 

آشنا مي شوند.
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59. تاگلیافر، لیندا. چگونه روي  مي دهد: چگونه یك آتشفشان تبدیل به جزیره مي شود؟. محمود 
اماني تهراني. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 91، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آتشفشان، ماگما، تشکیل کوه، تشکیل جزیره

چکيده: برخي از کوه ها آتش فشان هستند و با کوه هاي معمولي تفاوت دارند. آنهاه گاهي کوه هاي 
آرامي به نظر مي رسند که هیچ تغییري نمي کنند. اما سنگ هاي داغ مذاب درون آن ها که »ماگما« 
نامیده مي شوند، هر لحظه ممکن است بیرون بریزند. آتشفشان ممکن است ناگهان شروع به غرش 
و فوران کند. در این کتاب ما با چگونگي تشکیل کوه ها، انواع آتشفشان، زنجیرة آتشفشان هاي درون 

زمین، و انواع شکل هایي که جزیره ها به وجود مي آیند، آشنا مي شویم.

60. تاگلیافر، لیندا. چگونه روي  مي دهد: چگونه یك زمين  لرزه تبدیل به یك سونامي مي شود؟. 
حسین بکایي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 91، 36 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سونامي، امواج، دریا، زلزله، زمین ساخت پهنه اي

چکيده: مجموعه کتاب هاي »چگونه روي مي دهد؟« دربارة علل و تأثیرات پدیده هایي که به دگرگوني 
در کرة زمین منجر مي شوند، بحث مي کند. کتاب حاضر زمین لرزه هایي را که امواج مهیب سونامي را 
به وجود مي آورند، شرح مي دهد و تصویرهاي رنگي جالبي در این زمینه ارائه مي دهد. در این راستا به 
پرسش هایي از قبیل: چه چیز سبب زمین لرزه مي شود؟ پیش از شروع سونامي چرا دریا عقب نشیني 
مي کند؟ چگونه مي توان از افزایش میزان خسارت و ویراني هاي سونامي جلوگیري کرد؟ پاسخ مي دهد.



45پایۀ دوم )هشتم( دورۀ اول متوسطه

61. پروفسکایا، اولگا. چوباري اسب باوفا : داستانهایي از كودكان و جانوران. حبیب اله فروغیان. 
تهران: نخستین / کتاب هاي پرستو، 90، ۲48 ص

قطع: رقعي
موضوع: ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان کوتاه، داستان روسي، ادبیات کودکان، زندگي حیوانات

چکيده: شنیدن یا خواندن داستان هایي از سرزمین هاي دور مي تواند براي کودکان و نوجوانان جذاب 
و نشاط انگیز باشد؛ به خصوص اگر این داستان ها دربارة جانوران هم باشد. این کتاب مجموعه اي از 
داستان هاي حیواناتي است که در کنار انسان ها زندگي مي کنند و داراي نکات آموزندة فراوان است. 
آشنایي با خورد و خوراك حیوانات، عادات آن ها و انس و الفتي که با انسان ها برقرار مي کنند، از جمله 

چیزهایي است که مخاطب با آن ها آشنا مي شود.

62. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در اتاق خواب شما زندگي مي كنند؟. حسین 
الوندي. تهران: قدیانی، 90، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: میکروب ها، اتاق خواب، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم

چکيده: اتاق خواب جایي نیست که جان داران زیادي بتوانند در آن زندگي کنند. همة جان داران به غذا 
احتیاج دارند. هر شب در اتاق خواب شما میهماني هاي منظم شبانه برقرار است، اما میهمانان جانوراني 
موزي مثل موش و سوسک نیستند. اگر با یک میکروسکوپ اطراف اتاق خواب خود را به دقت نگاه 
کنید، حتماً از آن چه مي یابید تعجب خواهید کرد. در این کتاب اطالعاتي دربارة بیماري هایي که از 
راه هوا منتقل مي شوند، ساس ها و خون خواران دیگر، سوسک هاي فرش، پروانة بید لباس، جوندگان 
چوب، انگل ها، و... به دست مي آوریم. تصاویر رنگي کتاب و درشت نمایي شدن عکس ما را شگفت زده 

مي سازند.
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63. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در باغ شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي. تهران: 
قدیانی، 90، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: میکروب ها، باغ ها، بوم شناسي، جان داران میکروسکوپي

چکيده: چه جان داراني در باغ یا باغچه هاي ما زندگي مي کنند؟ این سؤالي است که اغلب ما از 
خود مي پرسیم. کتاب حاضر قصد دارد ما را با این موجودات میکروسکوپي که با چشم معمولي قابل 
دیدن نیستند، آشنا کند تا ما بیشتر دربارة آن ها بدانیم؛ جان داران پنهاني که فقط آن ها را به کمک 
ذره بین یا میکروسکوپ مي توان دید. برخي عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از: مکنده هاي عنکبوت 
مانند؛ کرم هاي لوله اي؛ انگل هاي گیاهان؛ همکاري در زیرزمین؛ زندگي میکروسکوپي در خاك؛ 
تجزیه کنندگان؛ شکارچیان میکروسکوپي؛ ساختن کودبرگ؛ دو جاندار یا یک جاندار. کتاب داراي 

واژه نامه و نمایه است. ضمناً عکس هاي کتاب با استفاده از میکروسکوپ بزرگ نمایي شده اند.

64. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در كالس درس شما زندگي مي كنند؟. حسین 
الوندي. تهران: قدیانی، 90، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: میکروب ها، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم، جان داران میکروسکوپي

چکيده: مجموعه کتاب هاي »زندگي پنهان«، شما را به سفري براي دیدن جان داران بسیار ریز مي برد؛ 
سفر به دنیاي جان داران بسیار کوچکي که در گوشه و کنار مدرسه، کالس درس و حتي درون بدن 
شما زندگي مي کنند. در این کتاب ها با گیاهان میکروسکوپي، کنه هاي گوش، میکروب هاي غذاساز، 
جوندگان کتاب هاي کهنه، و... آشنا مي شویم. در پایان کتاب، واژه نامه، معرفي سایت هاي مفید و 

هم چنین نمایة موضوعي آمده است.
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65. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني روي پوست شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي. 
تهران: قدیانی، 90، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پوست بدن انسان، حشره ها، بهداشت، میکروب ها

چکيده: شاید گمان کنید که همة ویژگي هاي پوست بدن خود را مي شناسید. شما هزاران بار عکس 
خود را دیده اید و یا در آینه به خود نگاه کرده اید. آیا مي دانید که چگونه نگاه مي کنید؟ چگونه به 
کمک پوست، زبري و نرمي اجسام را درك مي کنید؟ و یا چگونه بوها را احساس مي کنید؟ هرگاه به 
کمک میکروسکوپ پوست خود را به دقت مشاهده کنید، صحنه هاي ناآشنایي را خواهید دید؛ دنیایي 

میکروسکوپي، پر از زندگي هاي پنهان. در این کتاب ما با دنیاي جان داران پوست خود آشنا مي شویم.

66. پارسا  صائب، ساویز. چهار سوي كيهان. تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 90، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نجوم به زبان ساده، آموزش علوم تجربي، کیهان شناسي

چکيده: بشر از آغاز تاریخ تاکنون، هرگاه به باال نظرافکنده، آسمان را دیده که همیشه با پیچیدگي هایي 
در برابرش افراشته شده و همواره او را براي حل اسرارش به چالش طلبیده است. پس باید نجوم 
آموخت. اما به راستي اهمیت نجوم در چیست؟ یکي از دالیل مهم یادگیري نجوم، پیدا کردن شناخت 
بیشتر از کائنات و پدیده هاي آن و پي بردن به اسرار فضا است. چرا که در سایة رسیدن به حقایق علمي 
است که از خرافه پرستي و پیش گویي غلط و سودجویانة فریبکاران در امان خواهیم بود. با مطالعة این 
کتاب با برخي از پدیده هاي کیهاني آشنا خواهید شد و پاسخ بخشي از سؤاالتي را که در ذهن دارید، 
در آن خواهید یافت. هم چنین، در این کتاب سعي شده است بیان مطالب تا حد امکان، ساده و همه 
فهم باشد و از مطرح کردن فرمول هاي ریاضي پیچیده و اثبات آن ها پرهیز شده و فقط به شرح سادة 

مسائل علمي پرداخته شده است.
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 67. عابدي،  داریوش. حکایت گوهر شب چراغ )قصه هاي هزار و یك شب (.. تهران: مدرسه، 89، 175 ص
قطع: وزیري

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب هزار و یک شب، کتاب گذشتگان و حال و آیندگان است. قصه هاي آن براي همة ملت ها 
و همة اقشار، خواندني و جذاب بوده و هست و خواهد بود. کتاب حاضر روایت تازه اي است از قصه هاي 

هزار و یک شب که با نثري روان و ساده براي نوجوانان و جوانان بازنویسي شده است.

68. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: حکایت هاي شيرین 
مرزبان نامه )1(. تهران: مهرآموز، 9۲، 7۲ ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، افسانه، قصه حیوانات

چکيده: کتاب مصّور حاضر، جلد نخست از مجموعة »گنجینة ادبیات کهن فارسي براي کودکان و 
نوجوانان« و دربردارندة حکایت هاي آموزنده با اقتباس از »مرزبان نامه« است. عنوان برخي از حکایت ها 
عبارتند از: »حکایت دزد انگور«، »حکایت شغال خر سوار«، »حکایت آهو، موش و عقاب«، »حکایت 
دیوانه با خسرو« و ... . در خالصة »حکایت دزد انگور« آمده: شغالي نزدیک باغ انگوري النه داشت. هر 
روز از سوراخ دیوار باغ وارد مي شد و انگور زیادي مي خورد و بسیاري از بوته هاي آن را هم از بین مي برد. 
باغبان کالفه از این دزد نابکار، تصمیم گرفت تا دزد را بگیرد. روزي سوراخي که شغال از آن وارد باغ 
مي شد را تنگ کرد. هنگامي که شغال بعد از خوردن انگور قصد بیرون آمدن از سوراخ را کرد، به دلیل 
برآمدگي شکمش نتوانست از آن رد شود. باغبان تا مي توانست شغال را کتک زد و شغال براي رهایي 

از دست باغبان، خود را به مردن زد و پس از رهایي، براي همیشه از باغ فاصله گرفت.
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69. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: حکایت هاي شيرین 
مرزبان نامه )2(. تهران: مهرآموز، 9۲، 78 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، افسانه، قصه حیوانات

چکيده: کتاب مصّور حاضر، جلد دوم از مجموعة »گنجینة ادبیات کهن فارسي براي کودکان و 
نوجوانان« و دربردارندة حکایت هاي شیرین و آموزندة مرزبان نامه است. عنوان حکایت ها عبارتند از: 
»حکایت سه دزد«، »حکایت موش و مار«، »حکایت شتر با شتربان«، »حکایت روباه و خروس«، 
»حکایت خسرو با مرد زشت روي«، »حکایت مرد بافنده با مار« و ... . در حکایت خسرو با مرد زشت 
روي آمده: خسرو پرویز، پادشاه ساساني، در هنگام شکار با مرد بدصورتي مواجه شد. خسروپرویز او را 
شوم خواند و دستور داد تا او را از جلوي لشکریان دور کنند. خسروپرویز به شکار رفت و آن روز را با 
خوشي به پایان رساند. مرد زشت رو ناراحت از برخورد بي انصافانة خسرو، تصمیم گرفت شوم بودن 

دیدار خسرو براي خودش را شرح دهد و او را از غفلت نجات دهد.

70. شفیعي، مجید. حکایتي از طوطي نامه براي نوجوا نان. تهران: سبزان، 89، 88 ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي، ضیاءالدین نخشبي، ادبیات فارسي قرن هشتم، ادبیات 
نوجوانان

چکيده: کتاب »طوطي نامه« نوشتة ضیاءالدین نخشبي مشتمل بر 5۲ حکایت است که بیشتر آن ها 
را، برخالف »کلیله و دمنه« و »مرزبان نامه«، حکایاتي از انسان ها تشکیل مي دهد و حکایات حیوانات 
در این کتاب کمتر یافت مي شود. طوطي نامه از کتاب هاي بسیار مهم قرن هشتم هجري است که 
حکایاتي جادویي، تمثیلي و عرفاني را شامل مي شود. ضیاءالدین نخشبي از نویسندگان و عارفان بزرگ 
قرن هشتم، زندگي گوشه گیرانه اي داشت و عابدي مقید به انجام فرائض و دستورات دیني بود. او 
تکالیف شرعي خود را به نحو احسن انجام مي داده است. بر زبان هاي فارسي، عربي و سانسکریت 

تسلط داشت و با بعضي صاحب منصبان هند هم مکاتبه مي کرد. طوطي نامه مشهورترین اثر اوست.
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71. رمضاني، جواد. دانستني هاي علمي: خزندگان و پرندگان. مشهد: صیانت، 91، 100 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: خزندگان، پرندگان، آموزش علوم تجربي

چکيده: این کتاب داراي دو قسمت است: در قسمت اول بعد از اشاره به تکامل خزندگان، فواید آن ها 
براي انسان درج شده است. در ادامه مشخصات عمومي و طبقه بندي آن ها آمده است. شخصیت 
عمومي الك پشت ها، سوسمارها، مارها، واکنش هاي رفتاري و نیز طبقه بندي کروکودیل ها و تفاوت 
و شباهت آن ها با تمساح ها مطالب بعدي قسمت اول هستند. تکامل پرندگان، دالیل انقراض اغلب 
گونه هاي پرندگان، فواید، مشخصات عمومي،  ساختمان و اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، و طبقه بندي 
پرندگان به انواع بد پرواز و بي باالن، اردك ها، لک لک ها، درناشکل ها و... تغذیة پرندگان، دماي بدن 
آن ها چگونگي النه سازي پرندگان و... موضوع هاي قسمت دوم کتاب هستند. تصویرهاي رنگي کتاب 

به درك مطالب بسیار کمک مي کند.

72. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: داستان خسرو و شيرین. 
تهران: مهرآموز، 9۲، 184 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حکایت ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »گنجینة ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان«، 
این  زبان ساده است.  به  اثر »نظامي گنجوي«  بازنویسي حکایت »خسرو و شیرین«،  دربردارندة 
مجموعه باهدف انتقال میراث فرهنگي به نسل جوان و آشنایي نسل جوان با فرهنگ جامعة ایرانيـ  

اسالمي و شکوفا کردن ذوق هنري و حس زیبا شناسانة نوجوانان تدوین شده است.
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73. ابراهیمي، جعفر. نامه نامور: داستان رستم و سهراب. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که برگزیده  اي 
از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن 
چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري 
ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »رستم و سهراب« اختصاص یافته که 
توّسط »جعفر ابراهیمي )شاهد(« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.

74. شعباني، اسداهلل. نامه نامور: داستان فرود. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
9۲، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي گروه 
سّني »د« تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي 
داستان »فرود« اختصاص یافته که توّسط »اسداهلل شعباني« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر 
جّذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، 
آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة 

فردوسي بوده است.
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75. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: داستان ليلي و مجنون.. 
تهران: مهرآموز، 9۲، 1۲0 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حکایت ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »گنجینة ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان«، 
دربردارندة بازنویسي و نگارش داستان لیلي و مجنون نظامي گنجوي به زبان ساده است. این مجموعه 
باهدف انتقال میراث فرهنگي به نسل جوان و آشنایي نسل جوان بافرهنگ جامعة ایرانيـ  اسالمي و 

شکوفا کردن ذوق هنري و حس زیباشناسي نوجوانان تدوین شده است.

76. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: داستان هاي كليله و دمنه. 
تهران: مهرآموز، 9۲، 96 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، داستان فارسي

چکيده: »کلیله و دمنه« یکي از شاهکارهاي ادبیات جهان است که داستان هاي آن از زبان حیوانات 
بیان شده است. این کتاب در اصل به زبان سانسکریت )زبان هند قدیم( و در پنج باب تدوین و در زمان 
انوشیروان ساساني به وسیلة وزیر دانشمند ایراني، برزویة طبیب، به زبان پهلوي برگردانده شد. سپس 
در قرن ششم به وسیلة ابوالمعالي معروف به نصراهلل منشي به فارسي ترجمه گردید. کتاب حاضر به 
بازنویسي تعدادي از حکایات کلیله و دمنه اختصاص یافته است. عناوین برخي از حکایات عبارت است 
از: پیشنهاد شغال؛ الك پشت عجول؛ گرماي شب تاب؛ خرچنگ عاقل؛ مرد ساده لوح؛ مرغ ماهیخوار و 

خرچنگ؛ و شهادت درخت.
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77. نادري، ناصر. دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران براي كودكان و نوجوانان: آشنایي 
با شخصيت ها، حوادث و مفاهيم انقالب اسالمي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 

9۲، 164 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ایران، انقالب  اسالمي، تاریخ

چکيده: کتاب مصور حاضر، مرجعي جذاب و گیرا دربارة دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران 
براي کودکان و نوجوانان است؛ دانستني هایي شامل شخصیت ها، حوادث و مفاهیم مرتبط با آن. این 
کتاب با زباني ساده و روان براي نوجوانان و جوانان نگاشته شده است. موضوعات و شخصیت هایي 
چون: اعالمیه، اعتصاب، امیرکبیر، انقالب سفید، انقالب اسالمي، ایرباس 300، اشرف پهلوي، بسیج 
مستضعفین، غالمرضا تختي، محمدعلي رجایي، شب نامه، صدام حسین و ... نیز در این کتاب مورد 

بررسي و توجه قرار گرفته است.

78. فورتي، جکلین. دانشمندان بزرگ جهان. یلدا بالرك. تهران: سبزان، 90، 144 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دانشمندان، علوم، ادبیات نوجوانان

چکيده: یادگیري علم و مطالعة تاریخ گذشتگان، در واقع استفاده از تجربیات همة کساني است که پیش 
از ما زندگي کرده و زحمتي را براي کسب تجربه متحمل شده اند. نگارنده در کتاب حاضر دانشمندان 
بزرگ جهان را براي نوجوانان معرفي کرده است. گفتني است متن روان و سادة کتاب و استفاده از 
تصاویر سبب جذابیت مطالب براي مخاطبان خواهد شد. از جمله دانشمندان معرفي شده عبارت اند از: 
ارسطو، مایکل فارادي، ادوین هابل، لوئي پاستور، جرج کوویر، اسحاق نیوتن، رابرت هوك و راجر بیکن.
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79. اسندن، رابرت. دانشمندان سبز. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 9۲، 48 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ادبیات نوجوان، محیط زیست شناسان، حفاظت از محیط زیست، طبیعت

شده  تألیف  نوجوانان  براي  که  است  سبز«  »کتاب هاي  مجموعة  از  حاضر  مصّور  کتاب  چکيده: 
و دربردارندة مطالبي پیرامون محافظت از طبیعت و محیط زیست است. در این دفتر به برخي از 
دانشمندان مهم در حوزة محیط زیست، نگاهي تاریخي و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها 
و آراي آن ها چگونه به هم پیوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان میور«، »راشل کارسون«، »جمیز 
الوالك« و ...، از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معّرفي شده اند. در پایان کتاب نیز، واژه نامة 

توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معّرفي شده است.

80. سالوي، اندرو. دایرةالمعارف اسرار دانش. مجید عمیق. تهران: پیام آزادي، 90، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: این دایرةالمعارف مجموعه اي شش جلدي است که در یک 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 یک 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.
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81. گانري، آنیتا. دایرةالمعارف اطلس براي كودكان. کوروش امیري نیا و مهدي چوبینه. تهران: 
محراب قلم، 90، 1۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع / مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرةالمعارف، نقشه، اطلس، آموزش جغرافیا

چکيده: »نقشه«، 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. دایرةالمعارف حاضر شامل اطالعاتي درباره  
کره  زمین، هفت قاره  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.

82. الو، کاري... ]و دیگران[. دایرةالمعارف جدید مدرسه. حسین دانشفر ... ]و دیگران[. تهران: 
محراب قلم، 90، 308 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرة المعارف، واژه نامه، کودکان و نوجوانان، کتاب  مرجع

از  پیدا مي کنید.  را  پرسش هاي خود  از  بسیاري  پاسخ   کتاب  این  مختلف  در بخش هاي  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.
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83. آدامز، سیمون... ]ودیگران[. دایرةالمعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان )ج 1(. سپیده 
ایزدي. ]و دیگران[. مشهد: به نشر، 90، 390 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرةالمعارف، آب و هوا، بدن انسان، حیوانات، روم باستان

چکيده: جلد اول »دایرةالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« شامل اطالعاتي درباره  آب و هوا، 
آتش فشان ها، اسب ها، بدن انسان، جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض، حشرات، حیوانات 
شب زي، حیوانات قطبي، دایناسورها، دزدان دریایي، روم باستان، شوالیه ها و قلعه هاست. تصویرهاي 

رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمک مي کنند. در پایان هر بخش نیز واژه نامه درج شده است.

84. اسمیت، پتي. دایرةالمعارف دانستني هاي علمي. مهدي چوبینه ... ]و دیگران[ تهران: محراب 
قلم، 91، 304 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع/علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دانستي هاي علمي براي کودکان، دایرة المعارف، شناخت جهان

چکيده: این مجموعه حاوي گزیده هاي موضوعي از موضوع هاي گوناگون کتاب هاي بدن انسان، 
مانند  افزوده هایي  و  تصویرهاي جذاب  دایناسورهاست.  مبحث  و  علوم  فناوري، طبیعت،  جانوران، 
نوارهاي رنگي حاشیه ها که به شما نشان مي دهند در کدام فصل کتاب هستید، پرسش ها، اطالعات 
تکمیلي، پیوندهاي گوناگون و ... کارآیي آموزشي کتاب را بیشتر مي کنند. مطالعة این کتاب به بچه هاي 

عالقه مند برای شناخت بیشتر دنیاي اطرافشان کمک مي کند.
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85. بینگهام، کارولین. دایرةالمعارف دایناسورها. رهام کفایي پور. تهران: سامر، 91، 1۲4 ص
قطع: رحلي

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

كلمات كليدي: کودکان، دایرة المعارف، دایناسورها، دیرینه شناسي

چکيده: زمین در طول قدمت 4/6 میلیارد سالي خود، اتفاقات متفاوتي را تجربه کرده است. زمین شناسان 
این بازة زماني را به دوره هاي مختلفي تقسیم کرده اند که دایناسورها در دورة مزوزوئیک آن زندگي 
مي کردند. در این کتاب با دایناسورها و واقعیت هایي در مورد زندگي آن ها و همچنین، زیستگاه و نحوة 

انقراض آن ها آشنا مي شویم. تصویرهاي رنگي کتاب به زیبایي آن افزوده اند.

86. پارکر، استیو ...]و دیگران[. دایرةالمعارف علوم و اختراعات. سعیده عاقلتر ...]و دیگران[. مشهد: 
عروج اندیشه، 90، 160 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
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 آسمانخراش چه موقع  ساخته شد؟ چرا شکل ماه تغییر مي کند؟ 
در فضا چگونه مي توان زمان را تشخیص داد؟ چرا ماهواره ها امواچ 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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 87. بومون،  امیلي / گیئوره، ماري رنه. دایرةالمعارف فضا. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 90، 1۲4 ص
قطع: خشتي

موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دایرة المعارف، فضا، منظومه شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرة المعارف حاضر حاوي مطالبي مفید و مختصر و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي براي کودکان درباره این موارد است: شکل گیري کهکشان ها، ستاره ها، سیاره ها 
و منظومه شمسي؛ چگونگي مشاهده ستارگان؛ مشاهده جهان؛ تلسکوپ هابل؛ اطالعاتي درباره 
سیاره هاي منظومه شمسي؛ زمین و چگونگي شکل گیري آن؛ موقعیت زمین در منظومه شمسي؛ ماه و 
تغییرات آن؛ رابطه ماه با خورشید؛ سفر به ماه، ماهواره ها؛ ایستگاه هاي فضایي. در پایان چند پرسش در 

خصوص مطالب کتاب درج شده است.

88. گیفورد، کالیو. دایرةالمعارف فوتبال. جواد آزمون. تهران: محراب قلم، 90، 144 ص
قطع: رحلي

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: فوتبال، این محبوب ترین بازي دنیا، برخي از رویایي 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(۲004. 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 تاکتیک 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.
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89. الیوت، جین / کینگ، کالین. دایرةالمعارف كوچك. مسعود خاکسار. تهران: موزون، 90، 144 ص
قطع: رقعي

موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دایرةالمعارف، اطالعات عمومي، سیاره  زمین، حیات وحش

چکيده:  نویسنده در دایرةالمعارف حاضر در زمینه  پنج موضوع سیاره  زمین، حیات وحش، تاریخ، مردم 
و علوم اطراف ما، اطالعات مختصر و مفیدي با تصویرهاي رنگي و به زبان خودماني و صمیمي براي 
کودکان ارائه مي دهد. لکه ها و زبانه هاي خورشیدي، دماي خورشید، ستاره هاي دنباله دار، فسیل ها، 
به وجودآمدن چهارفصل، شرایط اقلیمي، داستان کره  زمین، گل و گیاهان، حشرات، انسان غارنشین، 

افسانه ها، اسطوره ها، و موسیقي برخي موضوع هاي این دایرةالمعارف هستند.

 90. ردفرن، مارتین. دایرةالمعارف نجوم وفضا. نسیم علي زاده اهدایي. تهران: پیام آزادي، 90، 156 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نجوم، فضا، زمین، خورشید، سیاره، آموزش علوم تجربي، سنگ هاي آسماني، قمر، 
سیاه چال، ستاره  دنباله دار

چکيده: این کتاب به شرح مفاهیم و اصطالحات مربوط به فضا و مطالب مربوط به آن پرداخته و شامل 
۲10 واژه و دو بخش پرسش و پاسخ است. برخي از پرسش ها جدیدند و اطالعات تازه و نکات علمي 
جالبي دارند. براي راهنمایي خوانندگان در میان مطالب دو بخش پرسش و پاسخ، در گوشة بعضي از 
صفحات نکات خواندني آورده شده که به جذاب بودن کتاب کمک شایاني کرده است. در پایان کتاب 

فهرست واژه نامة الفبایي آمده است.
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91. لوبوم، ژوئل. دایرةالمعارف وسيله ها چگونه كار مي كنند؟. مهدي ضرغامیان. تهران: محراب 
قلم، 91، 156 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع/ کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرة المعارف، ابزار و وسایل الکتریکي، وسایل زندگي

چکيده: مخاطبان در این دایرة المعارف با طرز کار ۲50 دستگاه و ماشین، شامل رایانه، تلفن همراه، 
دزدگیر، اجاق مایکرو، جرثقیل، پله برقي، تله کابین، گوش پزشکي، روبات جراحي،  کارت عابربانک، 
زودپز، هواپیما، شاتل فضایي و... آشنا مي شوند. در صفحه هاي سبز کتاب، به شرح و بسط اصول و 
قواعد علمي و تکنیکي هر موضوع آمده است. ابزار و وسایل برقي که در کتاب حاضر به آن ها پرداخته 
شده است، وسایلي هستند که در خانه، در شهر، در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفاده اند و 

چهار بخش کتاب را به خود اختصاص مي دهند.

92. وودوارد، جان. دایناسور. فاطمه توسلي نیا. تهران: هوشمند، 91، 7۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: دایناسورها، ادبیات نوجوانان، تاریخ زمین، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایناسورها به طور چشم گیري موفق ترین حیواناتي هستند که تا به حال زندگي کرده اند. آن ها 
براي 165 میلیون سال روي زمین زندگي و حکومت کردند و یک گونه از دایناسورها امروزه هنوز 
به عنوان پرنده باقي مانده است. پیشرفت هاي عظیمي طي دهه هاي اخیر در زمینة دانش ما دربارة 
دایناسورها انجام پذیرفته است. درواقع، حداقل 80 درصد همة انواع دایناسورها تا سال 1990 نام گذاري 
شده اند. کشفیات جدید با برخي از هیجان انگیزترین تحقیقاتي که تا به حال انجام شده اند، مطابقت دارد. 
این کتاب داراي یک سي دي انیمیشن سه بعدي است که مي توان به کمک آن تصویرهاي کتاب را با 
داشتن یک وب کم و دانلود نرم افزار از سایت، روي رایانه به نمایش گذاشت و دایناسورها را وادار به غذا 

خوردن، جنگیدن، پرواز کردن و گاز گرفتن کرد.
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93. سیندریچ، شارون. آنچه دختران با هوش باید بدانند: دختران و اینترنت. روژین شاملو. تهران: 
گام، 91، 84 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: اینترنت، ادبیات نوجوانان، پیش بیني ایمني، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: هرچه بیشر دربارة اینترنت بدانید، استفادة بهتري از آن مي کنید. اما سالم وایمن ماندن در 
اینترنت به تمرین و مهارت نیاز دارد. این کتاب ابزاري را که به آن ها نیاز دارید تا یک کاربر هوشمند 
اینترنت باقي بمانید، به شما مي دهد. آزمون هاي آن به شما مي آموزند که چه نوع اطالعاتي را نباید به 
اینترنت بدهید و اگر با یک کالهبردار اینترنتي برخوردید، چه کار باید بکنید. همچنین یاد مي  گیرید که 
چگونه وقتي در اینترنت هستید، بیشترین استفاده را از وقت تان ببرید. در ایمیل چه کارهایي را بکنید 

و چه کارهایي را نکنید.

94. ساالري، حسن. در كالس درس خوارزمي. تهران: مدرسه، 90، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعی/ ریاضیات
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: محمدبن موسي خوارزمي، زندگي نامه، منجمان ایراني، آموزش تاریخ

چکيده: محمد پسر موسي خوارزمي یکي از بزرگ ترین ریاضي دانان جهان به شمار مي آید. او با نگارش 
کتاب جبر و مقابله شاخة جدیدي در ریاضیات بنیان نهاد که امروزه به نام »جبر« شناخته مي شود. 
هم چنین کتابي در حساب هندي نوشت و شیوة عددنویسي هندي را به جهانیان آموزش داد. این شیوه 
که تا پیش از روزگار خوارزمي فقط در هند شناخته شده بود، اکنون در مدرسه هاي سراسر جهان به 
دانش آموان آموزش داده مي شود. کتاب حاضر به دانش آموزان ایراني کمک مي کند که دریابند برخي از 

مطالبي که در کتاب درسي خود مي خوانند، حاصل کار علمي بزرگاني از میهن خودشان است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 62

95. ساالري، حسن. در كالس درس كاشاني. تهران: مدرسه، 91، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: ریاضیات/ مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كليدي: ریاضیدانان ایراني، سرگذشتنامه

چکيده: موضوع این کتاب، شرح سرگذشت »جمشید کاشاني« و از مجموعة »در کالس درس 
دانشمندان« است. این کتاب، با هدف آشنایي مخاطبان با »کاشاني« و نقش وي در پیشرفت ریاضیات 
تدوین گردیده و مشتمل بر دو بخش است. در بخش نخست، مخاطب نوجوان با زندگي و جایگاه 
کاشاني در کشورهاي غربي آشنا مي گردد و در بخش بعدي، برخي نظریه هاي وي دربارة ریاضي، 

حساب و هندسه بررسي شده است.

96. شریزي، ترزد. دریا: دانشنامه كودك و نوجوان الروس. منا فخیم. تهران: فرهنگ معاصر، 
90، 80 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، اقیانوس ها، دریاها، حیوانات دریایي، کودکان، دانش نامة الروس

چکيده: ما بر روي زمین هرگز بسیار دور از دریا نیستیم. از فضا، سیارة ما کاماًل آبي رنگ به نظر مي رسد؛ 
آبي رنگ مانند دریاها و اقیانوس هایي که سه چهارم زمین را پوشانده اند؛ از دریاهاي منجمد قطب ها 
گرفته تا دریاهاي گرمسیري. این کتاب که به نوعي دایرة المعارف دریاست، به بررسي پنج اقیانوس 
جهان، جذر و مدها و اعماق دریا مي پردازد. همچنین زندگي حیوانات دریایي را که به طور گروهي در 
دریاهاي گرم، در اقیانوس منجمد شمالي و میان یخ هاي قطب شمال، و نیز در اعماق آب ها زندگي 
مي کنند، شرح مي دهد. در قسمتي دیگر از کتاب به خانوادة شیرهاي دریایي، دزدان دریایي، پرندگان 

دریایي، ورزش هاي آبي و افسانه ها پرداخته شده است. کتاب با واژه نامه و نمایه به پایان مي رسد.
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97. بریجمن، راجر فرانسیس. دنياي روبات ها. نسیم علیزاده  اهدایي. تهران: پیام کتاب، 90، 76 ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، روبات، آموزش علوم تجربي

چکيده: وقتي اسم روبات رو مي شنوي چه چیزهایي مي یاد تو ذهنت؟ یه موجود مصنوعي خشک و 
قراضه یا یه موجود نرم و انعطاف پذیر؟ روبات واقعي دستگاهي است که بدون کمک انسان قادر به 
حرکت است و کارهاي متفاوتي را انجام دهد. روبات ها الزاماً شبیه انسان نیستند و مي توان گفت هنوز 
تا اختراع دستگاهي که از حیث ظاهر و رفتار دقیقاً مانند انسان باشد، راهي طوالني در پیش است. 
اطراف ما دستگاه هایي وجود دارند که از راه دور کنترل مي شوند، اما روبات واقعي نیستند؛ زیرا کنترل 
آن ها به دست انسان صورت مي گیرد. در این کتاب ما با کارکرد روبات ها و هم چنین طرز ساخت آن ها 

و تاریخچة ساخت آن ها آشنا مي شویم.

98. گدارد، جولیون... ]و دیگران[. دنياي نامرئي: مجموعه كتابهاي )درون بدن انسان-درون 
بدن حيوانات-درون گياهان-اتم ها ومولکول ها-اسرار كره زمين- كاوش در گذشته(. مجید 

عمیق. تهران: مدرسه، 91، 19۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: علوم، بدن انسان، گیاهان، بدن انسان، حیوانات، اتم، مولکول

مطالب  عناوین  است.  نامرئي«  »دنیاي  کتاب هاي  مجموعه  حاوي  حاضر،  مصّور  کتاب  چکيده: 
عبارت اند از: »بدن انسان«؛ »درون بدن حیوانات«؛ »درون گیاهان«؛ »اتم ها و مولکول ها«؛ »اسرار 
کرة زمین« و »کاوش در گذشته«. این کتاب ها با هدف افزایش اطالعات نوجوانان دربارة علوم در یک 
مجلّد جمع آوري شده است. هر کتاب حاوي مقّدمه اي دربارة موضوع کتاب، چندین فصل، نتیجه گیري، 
واژه نامه و نمایه است. قابل ذکر است که تصاویر این کتاب براي درك بهتر مخاطبان، بزرگ نمایي 

شده است.
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99. فالکن،  لینداسي. دوباره نگاه كن!. روزبه تذهیبي. تهران: نظر، 89، 64 ص
قطع: خشتي

موضوع: فرهنگ و هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نقاشي، نقد و تفسیر، آموزش هنر، نقاشان بزرگ جهان

چکيده: بیایید دور و اطرافمان را بهتر نگاه کنیم، شاید چیزهایي وجود داشته باشند که ما تا به حال 
ندیده ایم. این که آدم موهایش را آرایش کند قابل درك است، اما یک باغ کامل روي سر؟ این اثر چاپي 
دربارة مدل هاي موي پر زرق و برق زنان اشراف اروپایي قرن هجدهم اغراق مي کند، اما فقط اندکي. 
در این کتاب با 15 اثر نقاشي از نقاشان بزرگ جهان آشنا مي شویم و نگاه جدیدي به آثار آنان مي کنیم؛ 
آثاري با این نام ها: باغ گل؛ آزمایش نگاهي معصومانه؛ پیراهن سوپي؛ ناوا گونجارا؛ فالگیر؛ النة مار 
دریایي؛ نمایش هزار درخت گیالس؛ درخت بلوط سلطنتي؛ شاه قارچ هاي خود رو؛ زرگر در کارگاهش؛ 

شتر با تکنیک ترکیبي به همراه مشتریان.

100. اسکولز، کاترین. دوران صلح. عرفان ستاري جاوید. تهران: نسل نو اندیش، 89، 40 ص
قطع: خشتي

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: صلح، آرامش، مهارت هاي زندگي، سعادت انسان، خوش بختي

چکيده: صلح چیست و از کجا آمده است؟ چگونه مي توان آن را یافت و از آن محافظت کرد؟ مخاطبان 
با مطالعه  کتاب حاضر و مشاهده  تصویرهاي آن اطالعاتي درباره  صلح و آرامش، چگونگي به دست 

آوردن صلح و تأثیر آن در رسیدن انسان ها به سعادت و خوشبختي به دست مي آورند.
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 101. پورجاوید، محمدرضا. رد پا: دوره علوم راهنمایي- جلد 1 )مواد شيميایي(. تهران: برایند، 90، 98 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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 یک 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 یک 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 کمک آن ها مي توانیم به راحتي و با هزینة کم، مواد خالصي را تهیه کنیم.

102. ایازي، مهران... ] و دیگران[ رد پا: دوره علوم راهنمایي- جلد 3 )فيزیك حركت(.. تهران: 
برایند، 90، 148 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فیزیک حرکت، ادبیات نوجوانان

چکيده: مجموعة »ردپا« کتاب هاي موضوعي علوم تجربي هستند و از کاربردي ترین و بهترین 
مجموعه هاي موجود براي یادگیري علوم تجربي در ردة سني 11 تا 16 ساله محسوب مي شوند. کتاب 
حاضر به بررسي مفهومي موضوع هاي کتاب هاي علوم تجربي در مدرسه پرداخته است تا شناخت 
دانش آموزان را در آن موضوع ها بیشتر کند. کتاب شامل شش فصل با این عنوان هاست: حرکت؛ نیرو؛ 

قانون اول نیوتون؛ قانون دوم نیوتون؛ سقوط آزاد و گرانش؛ قانون سوم نیوتون.
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تهران:  پورآقاسي.  و سپاس. حسین  قدرداني  راز شکرگزاري،  راندا/کنفلید، جک.  برن،   .103
امیدفرزانگان، 91، 176 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: روان شناسي عملي، قدرشناسي، شکرگزاري، تفکر نوین، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: »شکرگزاري« یکي از نیرومندترین احساس هایي است که مي تواند خوبي ها و نعمت ها را به 
زندگي بیاورد و متأسفانه چنان که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. افکار، باورها و 
احساس هاي ما، ارتعاش هاي انرژي را مشخص مي کنند. زماني که شما روي عمل شکرگزاري متمرکز 
مي  شوید و آن را احساس مي کنید، بسامد انرژي خود را به باالترین میزان ممکن انتقال مي دهید. 
باالترین تواتر انرژي مربوط به شکرگزاري است. این کار موجب مي شود که شما هنگام شکرگزاري 
انرژي هاي مشابه را به سوي خود جذب کنید. به بیان دیگر، شما انرژي ها و اتفاق هاي خوب را مانند 
آهن ربا به سوي خود مي کشانید. در این کتاب، شکرگزاري و نیروي شگفت آور نهفته در آن، از زوایاي 

متفاوت موردتوجه قرار گرفته است.

104. صلواتي، محمد. راهنماي پژوهشگر نوجوان. تهران: مرجع نوجوان، 90، 3۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

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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105. صلواتي، محمد. راهنماي خبرنگار مدرسه. تهران: مرجع نوجوان، 90، 6۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش خبرنگاري، انتشار مجلة دانش آموزي، فعالیت اجتماعي

چکيده: کتاب »راهنماي خبرنگار مدرسه« حاوي مجموعه اطالعات پایه است و به صورت نظري و 
عملي آنچه را که هر خبرنگار نیاز دارد، توضیح مي دهد. عالقه مندان به حرفة روزنامه نگاري پس از 

مطالعة این اثر قادر خواهند بود روزنامه و مجله دانش آموزي منتشر کنند.

 106. صلواتي، محمد/ قاسمي،  مازیار. راهنماي داستان نویس نوجوان. تهران: مرجع نوجوان، 90، 54 ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش داستان نویسي، ادبیات فارسي، الگوي داستان نویسي

چکيده: کتاب »راهنماي داستان نویس« برخالف تئوري هاي روز، برعمل تأکید دارد. این کتاب بي آنکه 
بخواهد درمورد انواع داستان نویسي و جنبه هاي هر یک درازگویي کند و مخاطب ناشکیب را در پیچ 

وخم این هنر فراخ سردرگم سازد، او را تشویق مي کند که بکوشد، به یک الگو دسترسي پیدا کند.
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107. شارما، رابین شلیپ. راهنماي سرافرازي. حمید زرین قلم. تهران: آرمان رشد، 90، 48 ص
قطع: خشتي

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: ارزش خوبي، موفقیت در کسب و کار، خودشناسي

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر روش هاي مؤثر و کاربردي براي یک زندگي موفق را بیان کرده 
است. عنوان هاي برخي از مطالب کتاب عبارت اند از: پنجره هاي موفقیت ؛ در محل کار ستاره باشید؛ 
براي فکرکردن وقت بگذارید؛ تجارت ارتباط است؛ سخت کار کنید تا خوش شانس بشوید؛ نبوغتان را 

بشناسید؛ ارزش خوبي؛ هفت شکل ثروت؛ در کارهایتان تحسین برانگیز باشید.

ویژه  تحقيق(  )روش  پژوهش  عملي  راهنماي  دیگران[.  ]و   ... منوچهر  فضلي خاني،   .108
دانش آموزان پيش از دوره راهنمایي و راهنمایي تحصيلي. تهران: ابوعطا، 90، 104 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: پژوهش، مصاحبه، پرسش نامه، کنفرانس، ارزش یابي، روش تحقیق

چکيده: این کتاب دربارة »پژوهش« و کاربردهاي آن است و نشان مي دهد که چگونه مي توان با 
استفاده از اصول و روش علمي یک پژوهش را انجام داد. این که از کجا باید شروع کرد و چگونه 
مي توان از روش هاي دانشمندان براي یک فعالیت پژوهشي استفاده کرد، مطالبي هستند که در این 
کتاب به آن ها پاسخ داده شده است. با مطالعة این کتاب مي توان پژوهش را به موضوعات درسي ربط 

داد و مراحل آن را به طور صحیح انجام داد.
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109. شکوهي، محمدرضا. راهنماي عملي پيشگيري از صدمات ناشي از زلزله: بر اساس هفت 
گام ایمني در زلزله. همدان: سپهر دانش، 91، 74 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: مشاور، معلم
كلمات كليدي: زلزله، ایران، پیش بیني هاي ایمني، راهنماي آموزشي

چکيده: هرساله از گوشه و کنار جهان اخباري مبني بر بروز زلزله و کشته و بي خانمان شدن بسیاري 
از مردم به گوش مي رسد. انسان ها همواره در تالش اند که با خطرات ناشي از زلزله مقابله و یا آن ها را 
کاهش دهند. باتوجه به اهمیت موضوع به عنوان یکي از اولویت هاي بسیار مهم در حوزة سالمت، کتاب 
حاضر به عنوان یک راهنماي عملي در راه پیشگیري و کاهش آسیب هاي ناشي از زلزله نگاشته شده 
است تا به این وسیله گامي مؤثر در راستاي ارتقاي ایمني و سالمت جامعه در برابر زلزله برداشته شود.

110. کالوسن، پتر. “چرا و چگونه؛ 46”: رایانه و روبات، سرعت، دقت و كيفيت. کمال بهروزکیا. 
تهران:قدیانی، 90، 48 ص

قطع: رحلي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرة المعارف کودکان، رایانه، آموزش علوم تجربي، ادبیات نوجوانان، روبات

چکيده: عصر ما را »عصر رایانه« مي نامند. مدت هاست که رایانه نقش عظیمي در دنیا یافته است 
و روي میز همة شرکت ها براي حساب رسي، و مراکز تحقیقاتي براي پژوهش وجود دارد. اینترنت 
اطالعات فراواني در اختیار انسان مي گذارد. پست الکترونیک، ارسال نامه و پیام را بسیار آسان کرده 
است. این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه« نخستین نگاه به این بخش از فناوري است. 
رایانه از همه وسایلي که انسان تاکنون ساخته، نیرومندتر، همه جانبه تر و فراگیرتر است؛ گرچه هنوز 
مراحل آغازین تکامل خود را طي مي کند. اکنون مسئله این است که از این وسیله چگونه استفاده کنیم: 

به نفع انسان ها یا به ضرر آنان؟
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111. فوالدوند، مرجان. نامه نامور: رستم و اسفندیار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، 40 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که نامة نامور، 
برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي 
نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه 
با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »رستم و اسفندیار« اختصاص 
یافته که توّسط »مرجان فوالدوند« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.

112. شعبان نژاد، افسانه. نامه نامور: رستم و اكوان دیو.. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، ۲4 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که برگزیده  اي 
از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن 
چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده 
و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »نبرد رستم و اکوان دیو« اختصاص یافته 
که توّسط »افسانه شعبان نژاد« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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113. هولیوك، نانسي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: رفتار مناسب. گیتي )عزت الملوك( شهیدي. 
تهران: گام، 90، 104 ص

قطع: رقعی
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: راه و رسم زندگي، آداب معاشرت دختران، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب »رفتار مناسب« توصیه هایي براي کنار آمدن با دیگران، و دوري از خودخواهي ها 
و ناسازگاري ها ارائه کرده است. هم چنین، برخورد مناسب در موقعیت هاي متفاوت را به خوانندگان 
آموزش مي دهد. اهمیت این نکته در آن است که رفتار شایستة هر دختر، باعث ایجاد عالقه و احترام 
اطرافیان و موفقیت او مي شود. با به کار بستن راهنمایي هاي این کتاب دختران اعتماد به نفس خود را 

باز مي یابند و مي توانند استعدادهای نهفته در وجودشان را کشف و شکوفا کنند.

114. پارکر، استیو. روبات ها در پزشکي و علوم. مجید عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي/ کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: روبات در پزشکي، آموزش علوم تجربي، نانو روبات

چکيده: در کتاب حاضر با نقش روبات ها در پزشکي و پیشرفت علوم در این زمینه آشنا مي شویم و به 
نقش تعاملي روبات ها و علوم در عصر حاضر پي مي بریم. دانشمنداني که با روبات ها سر و کار دارند، باید 
در بسیاري از شاخه هاي علم مانند مکانیک، مهندسي، فیزیک، ریاضیات، الکترونیک و رایانه صاحب 
تخصص و تجربه باشند. به همین دلیل بیشتر روبات ها توسط گروهي از دانشمندان طراحي و ساخته 
مي شوند، این کتاب به شرح ویژگي هاي روبات ها پرداخته است و دربارة چگونگي نقل مکان روبات ها، 
میزان حواس و هوش آن ها و کارایي شان در آزمایشگاه، طبیعت، فعالیت هاي پزشکي و جراحي، و از 
همه جالب تر، نقش مؤثرشان در آموزش و ارتقاي مهارت هاي ورزشي ورزشکاران مطالبي ارائه کرده 

است.
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115. پارکر،  استیو. روبات ها در حمل و نقل. مجید عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: روبات هاي سیار، ادبیات نوجوانان، حمل و نقل

چکيده: بعضي از روبات ها در یک مکان ثابت اند و نمي توانند حرکت کنند، اما بعضي دیگر از آن ها 
بیشتر متحرك هستند. این نوع روبات ها از جایي به جاي دیگر مي روند و کارهاي متفاوتي انجام 
مي دهند و براي این کارها به کمک ما نیاز ندارند. به دلیل همین توانایي است که، آن ها را »روبات« 
مي نامیم. ما در این کتاب با چگونگي کار روبات ها و نحوة ارتباط آن ها با انسان آشنا مي شویم. کتاب 
حاضر عملکرد روبات ها را در حمل و نقل شرح مي دهد. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه نیز آورده شده 

است.

 116. پارکر،  استیو. روبات ها در خانه  ها و دنياي سرگرمي. مجید عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: روبات هاي صنعتي، اسباب بازي مکانیکي، ادبیات نوجوانان

چکيده: هر سال بر نفرات ارتش روبات ها و ماشین هاي شبه روبات در سرتاسر جهان افزوده مي شود. 
علم روباتیک با بهره گیري از ابزار مکانیکي ساده، دوربین ها، میکروفن ها و پیشرفته ترین دستاوردها در 
عرصة الکترونیک و رایانه، با شتاب روز افزون متحول مي شود. این علم هم چنین وارد حیطة هوش 
مصنوعي هم شده است و دربارة چگونگي کار مغز و میزان تصمیم گیري روبات ها در انجام کارهاي 
مربوط به انسان بحث مي کند. اما همة روبات ها را جدي نگیرید. روبات ها ماشین هایي دست آموز، 

خدمتکاراني فلزي، همراهاني دلسوز و وسایلي سرگرم کننده و جالب براي انسان هستند.
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117. پارکر،  استیو. روبات ها كاوشگران فضا. مجید عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 3۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: روبات ها، آموزش علوم تجربي، ایستگاه فضایي، جهان هستي

چکيده: در این کتاب با دنیاي روبات ها آشنا مي شویم و عالوه بر وارد شدن به این جهان شگفتي آور و 
افسون کننده، دربارة مفهوم روبات، چگونگي کار آن ها و برقراري ارتباطشان با انسان مطالبي آورده شده 
است. علم روباتیک برگرفته از فناوري هایي شامل ابزار مکانیکي ساده، دوربین ها و میکروفن هاست. 
مطالب اصلي این کتاب را پیشرفته ترین دستاوردها در عرصة الکترونیک و رایانه تشکیل مي دهند. این 
کتاب کاربردهاي روبات ها را در فضا نشان مي دهد و از تجربه هاي فضایي روبات ها در فضا، مطالب 

جالب و گوناگوني ارائه مي کند.

118. والیي، علي اکبر. روزي روزگاري دوستي. تهران: منادي تربیت، 89، 44 ص
قطع: وزیري

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مثنوي معنوي، بازنویسي داستان، ادبیات کودکان، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: کتاب حاضر شامل سه داستان بازنویسي شده از »مثنوي معنوي« به زبان ساده به همراه 
تصویر براي مطالعه  کودکان است. »چاه«، »سپاس جان« و »رنگ دوستي« عنوان هاي این داستان ها 
هستند. کودکان در داستان چاه با مردي آشنا مي شوند که قوچش را براي فروش به شهر مي برد تا بتواند 
از پول آن براي خود کسب و کاري راه بیندازد، اما در راه با دزدي مکار و بسیار حیله گر روبه رو مي شود. 
دزد با بافتن دروغ هاي بسیار اعتماد مرد را به خود جلب مي کند و سرانجام مرد صاحب قوچ به دلیل طمع 

کردن به مال فراوان به داخل چاه مي رود و حتي لباس هایش را نیز از دست مي دهد!
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119. برازش، محمودرضا. روسيه. مشهد: آفتاب هشتم، 91، 440 ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: مسکو، روبل، کمونیسم، حزب روسیة واحد، والدیمیر پوتین، آنتوان چخوف، کشور روسیه

چکيده: مطالب این کتاب دربارة کشور روسیة، پهناورترین کشور جهان است. روسیه طي چند قرن اخیر 
از کشورهاي قدرتمند و ثروتمند جهان بوده است و باتوجه به نزدیکي مرزهاي جغرافیایي آن به کشور 
ایران، اطالعات مربوط به آن مي تواند جالب و با اهمیت باشد. این کتاب جغرافیایي طبیعي، انساني و 
اقتصادي روسیه را شرح مي دهد و به مناطق طبیعي، آب و هوا، حیوانات، پرچم، تراکم جمعیت، زبان 
و خط، مذهب، فرهنگ و هنر، واحد پول، تحقیقات و تولید علم، صنایع کشاورزي، جنگل داري و 
ماهي گیري و شیالت و... پرداخته است. همچنین، تاریخچه اي از روسیه، سیاست و حکومت کنوني 
آن و مطالبي دربارة قانون اساسي، انتخابات ریاست جمهوري، قواي سه گانه، احزاب، روابط اقتصادي 
و... این کشور بیان مي شود. کتاب با معرفي مکان ها و مناطق دیدني و توضیحات مختصري دربارة 

مشاهیر روسیه به پایان مي رسد.

با  تعامل  رشد،  به  مربوط  اصول  و  گام ها  نکات،؛  زندگي:  روش هاي  پامال.  اسپالند،   .120
دیگران، یادگيري و لذت  بردن از زندگي؛ life lists. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 91، 96 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش نوجوانان، ایاالت متحده، آموزش مهارت هاي زندگي، راه و رسم زندگي، 

خالقیت، عزت نفس

چکيده: کتاب »روش هاي زندگي« کتابي متفاوت است که مسیر زندگي را به نوجوانان نشان مي دهد 
و موضوعات مهمي همچون سالمت، خالقیت، امنیت فردي، مدرسه، عزت نفس، حل مشکل و... را 
شامل مي شود. بخش هاي گوناگون کتاب به مخاطب کمک مي کنند که درست فکر کردن و درست 
تصمیم گرفتن را یاد بگیرد. »روش هاي زندگي« راهنماي زندگي است. فقط دربارة حقایق و آمار نیست. 
دربارة خیلي چیزهاست؛ احساسات، تجربیات، روابط، جسم، آینده، مشکالت و رؤیاهایتان. به طور کلي 
مي توان گفت این کتاب کم حجم، دایرة المعارف مهارت هاي زندگي براي نوجوانان است که به بهترین 

شکل نگارش یافته است.
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121. نصیري،  بهروز. روش هاي ساده مطالعه و موفقيت در امتحان: آنچه اولياء و دانش آموزان 
بهتر است بدانند.. تهران: سفیر اردهال، 91، 44 ص

قطع: پالتویي
موضوع: تفکر و سبک زندگي

مخاطب: دانش آموز، والدین
كلمات كليدي: روش هاي مطالعه، موفقیت تحصیلي، فراموشي

چکيده: دنیاي مطالعه و یادگیري، ابزاري است مناسب براي کسب راحت تر علم و دانش در جهان 
هستي. در قرن حاضر، کساني مي توانند از این فناوري هاي نوین و دانش هاي کشف شده بیشترین 
بهره را ببرند که عالوه بر عالقه و انگیزه، مهارت هاي مطالعه و یادگیري قوي تري را کسب کرده 
باشند. مسلماً براي موفقیت در مدرسه و تحصیل موفق، دانستن این روش ها و فنون در موفقیت هر 
چه بیشتر ما مؤثر خواهد بود. در این کتاب پاسخ چنین پرسش هایي را مي یابید: محیط مناسب براي 
مطالعه کجاست؟ چگونه مطالعة خوب و مفید داشته باشیم؟ روش هاي غلط مطالعه چه نتیجه اي دارند؟ 

روش هاي غلبه بر فراموشي کدام اند؟ رمز موفقیت در امتحان چیست؟ و ...

122. یاحسیني، قاسم. مجموعة تاریخ معاصر ایرانـ  1: رئيس  علي دلواري: تجاوز نظامي بریتانيا 
و مقاومت جنوب. تهران: پردیس دانش، 91، ۲08 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: رئیس علي دلواري، تجاوز نظامي، بریتانیا، مقاومت جنوب، تنگستان، نهضت مشروطه.

چکيده: این کتاب شرح زندگي کوتاه ولي پرماجراي رئیس علي دلواري است و در پنج فصل تنظیم 
شده است. مؤلف کتاب تالش دارد شرحي بر چگونگي تبلور سنتي دیرینه و پابرجا در مبارزه و رویارویي 
با هجوم نیروهاي بیگانه به سرزمین ایران، به خصوص تجاوز نیروهاي نظامي بریتانیا به کرانه هاي 
جنوب ایران در آغاز جنگ جهاني اول، داشته باشد که با مقاومت هایي سخت و حماسي از جانب 
مردم دشتي، دشتستاني و تنگستاني روبه رو شد. کتاب با توضیح نحوة شکل گیري اقتدار رئیس علي در 
چارچوب حرکت ها و برخوردهاي محلي تنگستان در سال هاي مقارن با نهضت مشروطه و از چگونگي 

فعالیت هاي او در مراحل نخست جنگ جهاني اول، تصویري روشن تر به دست مي دهد.
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123. رحماندوست، مصطفي. نامه نامور: زال و رودابه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که برگزیده  اي 
از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن 
چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري 
ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »زال و رودابه« اختصاص یافته که 
توّسط »مصطفي رحماندوست« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.

124. رحماندوست، مصطفي. نامه نامور: زال و سيمرغ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که برگزیده  اي 
از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن 
چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده 
و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان پرورش زال توّسط سیمرغ اختصاص یافته 
که توّسط »مصطفي رحماندوست« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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125. گریبین، مري. زمان و فضا. رحیم قاسمیان. تهران: نغمه نو اندیش، 90، 64 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: فضا، زمان، آموزش علوم تجربي، زمان فضایي، سیاه چاله، گسترش جهان

چکيده: کتاب »زمان و فضا« مجموعه اي جذاب، خواندني و آموزنده دربارة اسرار کائنات و کیهان است. 
در این مجموعه با طیف متنوعي از موضوعات آشنا مي شوید: از ابزار و وسایل و آزمایش هاي علمي 
گرفته تا الگوهاي مبتکرانه و سه بعدي که به اکتشافات جدیدي منجر شده اند و جدیدترین و آخرین 
تحقیقاتي که درك ما را از کائنات دستخوش تحولي شگرف کرده اند. برخي عنوان هاي کتاب از این 
قرارند: کشف کنید که کائنات چگونه گسترش مي یابند. گربة شرودینگر زنده مي ماند یا مي میرد؟ فرایند 
اسپاگتي شدن در سیاه چاله ها چه طور رخ مي دهد؟ تفاوت میان زمان فضایي و طول عمر چیست؟ و در 

نهایت، زمان و فضا چگونه دچار انحنا مي شوند؟

126. روح افزا، سعید. بوي گل محمدي: زمين او. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
9۲، 64 ص

قطع: وزیري
موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، آفرینش، زمین، جنبه هاي قرآني

چکيده: در اثر مصّور حاضر تالش شده تا با استفاده از مفهوم برخي از آیات قرآن کریم، مطالبي پیرامون 
آفرینش و سّیارة زمین و چگونگي پیدایش و تکامل و سرانجام آن گنجانده شود. مطالب اثر در دو بخش 
تنظیم شده که در بخش نخست، مفهوم آیات ذکر شده و در بخش دوم، هرآیه به همراه ترجمة آن 
آمده است. در پایان کتاب نیز، منابع مورد استفاده درج شده است. این اثر با هدف آشنایي بهتر نوجوانان 

با آفرینش الهي و آیات قرآن تألیف شده است.
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127. نریماني، فاطمه. ردپا: زمين سياره پویا. تهران: برایند، 91، 94 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش علوم، زمین شناسي، انواع سنگ

چکيده: جلد دهم از مجموعة »ردپا« که کتاب هاي موضوعي علوم تجربي هستند، »زمین سیارة پویا« 
نام دارد. مباحث کتاب از چرخة سنگ شروع مي شوند و به بیان ویژگي هاي انواع سنگ هاي موجود 
در کرة زمین مي پردازد. در ادامه با شرح نظریة زمین ساخت ورقه اي، تأثیر این پدیده در حرکت قاره و 
به وقوع پیوستن زلزله ها و آتش فشان ها شرح داده مي شود. در پایان تالش شده است پدیدة هوازدگي 
به عنوان یکي از عوامل مؤثر در سرنوشت زمین و تشکیل خاك مورد بررسي قرار گیرد و اطالعات 
مختصر و مفیدي دربارة یکي از بهترین مورخین تاریخ و سرگذشت زمین، یعني فسیل ها ارائه شود. این 
کتاب یکي از کاربردي ترین و بهترین مجموعه هاي موجود براي یادگیري علوم تجربي در ردة سني 

11 تا 16 ساله را تشکیل دهد.

128. سالوي، آندرو. زندگي پنهان: زندگي پنهان جانداراني كه در بدن، روي پوست، در اتاق خواب، 
 در آشپزخانه، در باغ و در كالس درس شما زندگي مي كنند. حسین الوندي. تهران: قدیانی، 90، 19۲ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بهداشت محیط زیست، میکروب ها، آموزش علوم، جان داران میکروسکوپي

چکيده: هنگامي که از درون یک میکروسکوپ قوي به دنیا نگاه کنید، چه مي بینید؟ حشرات، جانوراني 
غول پیکر و ذرات گرد و غبار، به صورت توده هایي از انواع و اقسام مواد مختلف به نظر مي آیند. به 
کمک میکروسکوپ مي توانید هزاران جان دار کوچکي را که با چشم دیده نمي شوند، مشاهده کنید؛ 
دنیایي با زندگي پنهان جان داراني که در بدن، روي پوست، در اتاق خواب، در آشپزخانه، در باغ و در 
کالس درس شما زندگي مي کنند. کتاب حاضر شما را به سفري براي دیدن این جانداران بسیار ریز 
مي برد. در کتاب با عکس هاي بزرگ شدة جان داران میکروسکوپي، عکس هایي که اندازة جان داران را 
در مقایسه با یکدیگر نشان مي دهند، و هم چنین واژه نامه ارائه شده اند. سایت هایي نیز براي مطالعه و 

جست وجوي بیشتر معرفي شده اند.
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129. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: زندگي در اسارت فکر. تهران: آرمان رشد، 90، 46 ص
قطع: بیاض

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: تحول )روان شناسي(، مدیریت تغییر، آموزش مهارت هاي زندگي، تغییر خود

چکيده: »زندگي در اسارت فکر« از مجموعه کتاب هاي »مهارت هاي زندگي«، توضیح مي دهد که ما 
چگونه مي توانیم در زندگي مان تغییر ایجاد کنیم. »برنامه ریزي« در فرایند تغییر مطرح مي شود و بهترین 
اصالح گران جهان، کساني هستند که تغییر و به کارگیري اصول تغییر را از خود شروع کرده اند. کتاب 
در هشت بخش به آموزش مهارت تغییر خود پرداخته است. برخي مطالب کتاب عبارت اند از: زندگي 
در اسارت فکر؛ چند نکتة مهم در خصوص تغییر فرد؛ گام هاي ایجاد تغییرات فردي؛ یک قضیة منطقي 

دربارة تغییر؛ سطوح اندیشیدن مؤثر، فرایند تغییر ساده؛ شش گام در تغییر موفق شخص؛ چهار نکته.

130. ارزانیان ، آرش. زنگ خالقيت.. قم: شکوه یاس، 90، 14۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، جشنوارة خوارزمي، محاسبة سریع، علوم تربیتي

چکيده: مؤلف کتاب »زنگ خالقیت« با موضوع خالقیت مطالب خود را آغاز کرده و کوشیده است 
با توضیحاتي دربارة جشنوارة خوارزمي و تعدادي از دانش آموزان مخترع، انگیزه و امید را براي انجام 
انواع اختراعات در دانش آموزان زنده کند. داستان هاي این کتاب نیز، براي تقویت اراده، تفکر و قدرت 
خالقیت نوشته شده اند. آموزش انواع بازي هاي فکري و ساده، آموزش روباتیک و آشنایي با روش هاي 

محاسبة سریع و ذهني ریاضي از دیگر مطالب این کتاب هستند.
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131. رحمتي شهرضا، محمد. زیبایي هاي عاشورا و سبك زندگي عاشورایي. قم: جوانان مّوفق، 
9۲، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: واقعة عاشورا، اصحاب و یاران امام حسین )ع(

چکيده: مجموعه کتاب هاي کوتاه و گویا« با هدف ارائة مطالب مهم در قالبي ساده تألیف مي شود. 
کتاب حاضر که یکي از دفترهاي این مجموعه است، دربردارندة حدود چهارصد نکته پیرامون واقعة 
عاشورا است. زیبایي هاي وجود امام حسین )ع(، زیبایي هاي اعتقادي، زیبایي هاي اخالقي، زیبایي هاي 
عزاداري، پیامدهاي زیباي عاشورا و زیبایي هاي عاشورا در حدیث دیگران، عناوین فصل هاي این کتاب 
است. این اثر با هدف شناخت بهتر و عمیق تر پیامدها و تأثیرات واقعة عاشورا بر زندگي بشر و الگو 

گرفتن از این حادثة انسان ساز تدوین شده است.

132. امامي نائیني، محمدعلي. سعدي آموزگار قرون. تهران: روزآمد، 90، 56 ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مصلح بن عبداله سعدي، نقد و تفسیر شعر فارسي، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: ابومحمد مصلح بن عبداهلل، معروف به سعدي شیرازي، شاعر و نویسندة پارسي گوي ایراني 
است. شهرت وي بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوي اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا 
بدان جاست که به وي لقب استاد سخن و شیخ اجل داده اند. آثار معروفش کتاب »گلستان« در نثر و 
»بوستان« در بحر متقارب و نیز غزلیات وي است. کتاب »سعدي آموزگار قرون« به مناسبت برگزاري 
هشتصدمین سالگرد تولد سعدي تدوین شده است که به بررسي قصیده هاي او درخصوص نصیحت و 
تنبیه، روش آموزش و پرورش از نظر سعدي و ابیاتي از قصیده اي در خطاب به امیر انکیانو، از مقامات 

صاحب منصب، پرداخته است.
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133. پوروهاب، محمود. سکه هایي به نام مّحمد. تهران: به نشر، 90، 40 ص
قطع: وزیري

موضوع: پیام های آسمانی و قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، امام محمدباقر )ع(، ضرب سکه، آموزش دیني

چکيده: امپراتور روم به سلیمان بن عبدالملک، خلیفه  مسلمانان نامه اي مي نویسد و از او مي خواهد که 
اطراف کاغذهایي که وارد روم یا مصر مي شوند، شعارهاي مسیحي بنویسند وگرنه جنگ را شروع و به 
پیامبر اسالم )ص( توهین خواهد کرد. خلیفه براي چاره اندیشي به سراغ امام محمدباقر )ص( مي رود. 
امام پیشنهاد مي دهد که سکه هاي اسالمي ضرب کنند و روي آن ها نام پیامبر )ص( و شعار اسالم 

را بنویسند.

134. فونکر، ربکا. شناخت سنگ ها: سنگ هاي رسوبي. فاطمه محمدیان. تهران: مدرسه، 9۲، 48 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: سنگ ها، تجزیه و آزمایش، سنگ هاي رسوبي، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب مصور حاضر، کتابي دربارة سنگ هاي رسوبي از مجموعه کتاب هاي »شناخت سنگ ها 
براي نوجوانان« است. »پیدایش سنگ از سنگ«، »ساختمان دروني زمین«، »سنگ هاي بازیافت 
شدني«، »سنگ هاي رسوبي«، »انواع سنگ هاي رسوبي«، »ساختمان ها و سوخت«، »نگاهي به 
گذشته«، »چشم اندازهاي رسوبي« عنوان هاي موضوعي فصل هاي این کتاب هستند.  پوسته اي از 
سنگ، قاره ها، تپه هاي ماسه اي، انواع سنگ ها، ماگما، چرخةسنگ، محیط هاي یخي، محیط هاي 
بادخیز، ماسه سنگ و سنگ نمک، سنگ هاي آواري، شکل دانه و ... نیز در این کتاب مورد بررسي و 

توجه قرار گرفته اند.
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135. روکا، نوریه. کتاب هاي سبز: سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز كاهي. هایده کروبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 91، 36 ص

قطع: خشتي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، تولید زباله، نماد مصرف، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اصل طالیي براي مبارزه با آلودگي، بازمصرف، بازکاهي و بازیافت هستند. پاول در شهري 
زندگي مي کند که مردم خیلي زباله تولید مي کنند ولي در شهر جایي براي دفن زباله نمانده است. در 
این کتاب کودکان با روش هاي حفظ محیط زیست آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه هم در مدرسه و 

هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.

136. کریمي، عبدالعظیم. سؤال هاي مطالعه بين المللي روند علوم و ریاضيات )تيمز 2007( پایه 
سوم راهنمایي... .. تهران: مدرسه، 9۲، ۲68 ص

قطع: رحلي
موضوع: ریاضیات

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، ارزشیابي، روش هاي آماري، آموزش علم، آزمون تیمز

چکيده: این اثر شامل مجموعه سؤال هاي پاسخ ساز و چندگزینه اي ریاضیات و علوم تیمز در دوره هاي 
 )IEA( »متفاوت است که مجوز انتشار آن ها از طرف »انجمن بین المللي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي
صادر شده است. هدف از انتشار این مجموعه، آشنا ساختن معلمان و کارشناسان آموزشي دوره هاي 
تحصیلي ابتدایي و متوسطة مقدماتي، به ویژه معلمان ریاضي و علوم با اهداف، حیطه ها، روش ها 
و سطوح ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در تیمز است تا از این طریق، ضمن آگاهي از مالك ها و 
ویژگي هاي تهیه و تدوین آزمون هاي استاندارد، و طراحي روش هاي تدریس و ارزشیابي آموزشي، 

شرایط الزم را براي کیفیت بخشي به فرایند یاددهي- یادگیري فراهم سازند.
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137. شفیعي،  مجید. شاهزاده  بابل. تهران: منادي تربیت، 89، ۲4 ص
قطع: رحلي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، مرزبان نامه، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي از 
مرزبان نامه. کودکان در این داستان با شاهزاده اي به نام آنو آشنا مي شوند که توسط عمویش گودیا 
به چاه انداخته شده است. اما آنزو، نوازنده اي چیره دست شهر، به همراه نامزدش نین مو، به آنو کمک 

مي کنند تا عمویش را شکست دهد.

138. مکارم، محمدحسین. شرح درد اشتياق: بازنویسي حکایات مثنوي به نثر. شیراز: نوید 
شیراز، 89، ۲7۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازنویسي حکایات مثنوي، پادشاه و کنیزك، نحوي و کشتیبان، بقال و طوطي، آموزش 

ادبیات فارسي

چکيده: در این کتاب، حکایات دو دفتر اول و دوم مثنوي هر کدام در قالب یکي دو بیت اصلي حکایت 
آمده اند. معني هر حکایت در قالب یک داستان با نثري ساده و روان بیان شده است. بعضي از این 

حکایات در بخشي به نام »از نگاهي دیگر« تفسیر و شرح داده شده اند.
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139. چندلر، موراي. شطرنج براي كودكان: چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزیم. خشایار 
بهاري. تهران: شباهنگ، 90، 11۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: تربیت بدني و سالمت

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش شطرنج، بازي و سرگرمي، پرورش تفکر خالق

چکيده: شطرنج در بسیاري از کشورها به عنوان ابزاري سودمند براي رشد تفکر خالق کودکان شناخته 
شده است و به کار گرفته مي شود. گرچه شطرنج تا حدودي به نظر پیچیده و اسرارآمیز جلوه مي کند، 
اما قوانین آن بسیار ساده و مشخص اند. از این رو یادگیري چگونگي حرکت مهره ها در زماني کوتاه 
امکان پذیر است. حتي کودکان پنج ساله نیز مي توانند از این بازي هیجان انگیز لذت ببرند. در این 
کتاب قوانین بازي شطرنج، بدون آنکه نیازي به دانش قبلي باشد، به سادگي و گام به گام آموزش 

داده مي شوند.

140. مرتضوي، زینب. شکست یا تجربه اي براي پيروزي. تهران: چاپار فرزانگان، 91، 96 ص
قطع: بیاضي

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: شکست و موفقیت، روان شناسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: شکست به ما دانشي مي دهد که آن را براي موفقیت الزم داریم. هر شکستي که ما با آن 
روبه رو مي شویم، یک قدم به موفقیت نزدیک ترمان مي کند. اگر این طرز فکر را داشته باشیم، شکست 
را متفاوت خواهیم دید. در این صورت هر شکست را به عنوان فرصتي براي یادگیري مي بینیم. نگارنده 
در این کتاب راهکارهایي را براي پیروز شدن بر شکست بیان مي کند. برخي از آن ها عبارت اند از: 
اشتیاق خود را حفظ کنیم؛ رویاهاي خود را بزرگ نگه داریم؛ پیشرفت کارهاي خود را ثبت کنیم؛ کمبود 
مهارت را شکست فرض نکنیم؛ شکست در گذشته را فراموش کنیم؛ میدان مبارزه را زود  ترك نکنیم.
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141. اودانل، لیام. شناخت برق: با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم. محمدرضا بهاري. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 90، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، تولید برق، انرژي الکتریکي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة 
مراحل تولید برق در نیروگاه ها و همچنین چگونگي کارکرد باتري ها، انتقال برق، تبدیل انرژي به 

الکتریسیته، و الکتریسیته در حال حرکت به دست مي آورند.

142. امیریان، داود. چلچراغ: شهيد بهنام محمدي. تهران: مدرسه، 89، 7۲ ص
قطع: پالتویي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

ایران و عراق، شهیدان  كلمات كليدي: بهنام محمدي، دفاع مقدس، داستان هاي فارسي، جنگ 
خرمشهر

چکيده: بهنام محمدي، نوجوان 13-1۲ ساله اي بود که در تمام روزهاي مقاومت، از 31 شهریور تا ۲8 
مهر 1359 در خرمشهر ماند؛ شهري که بیشتر بوي مرگ و خون مي داد تا بوي زندگي. او ماند و از شهر 
و کشورش دفاع کرد و در همان جا هم شهید شد. آن نوجوان 13-1۲ ساله، آن روز به وظیفه اش عمل 
کرد. وظیفه اش بود که درس و مدرسه را رها کند و از شهرش دفاع کند. بیایید فکر کنیم و ببینیم امروز 
که صلح و صفاست و جنگي در کار نیست، وظیفة ما چیست. در کتاب حاضر با گوشه اي از خاطرات 

این شهید بزرگوار که توسط دوستان و فرمانده اش گفته شده است آشنا مي شویم.
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143. فکور، اصغر. چلچراغ: شهيد خرازي. تهران: مدرسه، 89، 96 ص
قطع: پالتویي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: حسین خرازي، تاریخ جنگ ایران و عراق، شهیدان دفاع مقدس

چکيده: اوضاع بدجوري گره خورده بود. ماشین  هاي غذا را مي زدند و بچه ها گرسنه مانده بودند. گفته 
بود چند دیگ غذا بگذارند تو نفربر و ببرند خط. گفتند رانندة نفربر آماده شده براي بردن غذا. گریه اش 
گرفت و به همه گفت: از این راننده یاد بگیرید. و همان جا بود که خمپاره آمد. بر خاك افتاده بود و 
گونه هاي پیرمرد راننده، هنوز گرمي بوسه هایش را احساس مي کرد. حسین خرازي متولد اصفهان بود. 
او در سال 1359 به جبهه هاي دفاع مقدس وارد شد و به ترتیب، فرماندهي لشکر امام حسین، فرماندهي 
سپاه سوم و هم چنین فرماندهي تیپ امام حسین را برعهده داشت. خرازي در تاریخ 1365 در عملیات 
کربالي 5 به درجة رفیع شهادت نائل شد. کتاب حاضر قصد دارد که نوجوانان و جوانان وطن را با 

گوشه اي از زندگي این شهیدان بزرگ آشنا کند.

144. هادي منش،  ابوالفضل. شيخ رجبعلي خياط. تهران: جمال، 91، 180 ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: رجبعلي خیاط، مجتهدان و علما، زندگي نامه، کرامات

چکيده: ادعایي نداشت و خیلي ساده زندگي مي کرد. با همة مردم صمیمي بود. بسیاري از نزدیک ترین 
دوستانش نیز از کرامات و معنویات او خبر نداشتند. نمي دانستند که این خیاط بي ادعا عارفي بزرگ و 
صاحب کرامت است. دربارة مرحوم شیخ رجبعلي خیاط آثار گوناگوني نوشته شده، اما کتابي که پیش 
روي شماست، با نگاهي متفاوت تهیه و تدوین شده است. توجه اصلي کتاب بر نکات درس آموز، 

زندگي ساز و همچنین شخصیت اخالقي- عرفاني شیخ متمرکز است.
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145. کاشفي خوانساري، علي. چلچراغ: صاحب جواهر. تهران: مدرسه، 89، 74 ص
قطع: پالتویي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مجتهدان و علما، زندگي نامه، صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر نجفي

چکيده: محمدحسن نجفي، معروف به »صاحب جواهر«، از فقهاي شیعه و صاحب کتاب »جواهر الکالم 
في شرح شرایع االسالم« که بین روحانیون شیعه از ارزش باالیي برخوردار است. او در سال 1۲00 هـ. 
ق در شهر »نجف« متولد شد و در سال 1۲41 به مرجعیت رسید. کتاب حاضر دربرگیرندة گوشه اي از 
زندگي نامة او و حاوي اظهارنظر شخصیت هایي مانند شیخ عبدالحسین تهراني، محمد شانوري، شیخ 
مرتضي انصاري، شیخ آقابزرگ تهراني و امام خمیني )ره( در مورد شخصیت و خصوصیات اخالقي و 

سجایاي وي است. پایان بخش کتاب، توضیح اعالم و فهرست منابع است.

146. کالرك،  فیلیپ. طبيعت اسرار آميز. مجید عمیق. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 91، 1۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش علوم، اسرار طبیعت، زیست شناسي، سیارة زمین

چکيده: مارمولک چگونه پاهایش را در صحرا خنک نگه مي دارد؟ چرا برف به رنگ قرمز در مي آید؟ 
چگونه بعضي از مارها از پرتو مادون قرمز استفاده مي کنند؟ چگونه گیاهان از خودشان دفاع مي کنند؟ 
در این کتاب بسیاري از ناشناخته ها و اسرار جهان گیاهان و جانوران با متن روان همراه با عکس ها 
و تصویرهاي حیرت آور و جذاب توضیح داده شده اند. خوانندگان نوجوان ضمن مطالعة این کتاب با 
شگفتي ها، سیارة زمین که از یک سلول تا غول هاي خشکي ها و اقیانوس ها را در برمي گیرد، آشنا 

مي شوند.
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147. الو، کري ... ]و دیگران[. دایرةالمعارف من درباره: علوم. حسین الوندي... ]و دیگران[. تهران: 
محراب قلم، 90، 1۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

كلمات كليدي: دایرةالمعارف، آموزش علوم تجربي، زیست شناسي، علم مواد، علوم فیزیکي

چکيده: علم جست وجو براي یافتن حقیقت و دانش است. علم کلید فهم حیات، فضا و تقریباً همه چیز 
است! دانشمندان براي درك بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند. کودکان با مطالعه 
دایرةالمعارف حاضر و مشاهده  تصویرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زیستي، فیزیک، شیمي، زمین و 
فضا آشنا مي شوند. در کنار مطالب علمي، فعالیت هاي علمي نیز گنجانده شده اند و از مخاطبان خواسته 
شده است آن ها را انجام دهند. هم چنین به منظور فعالیت بیشتر مخاطبان، مباحثي باعنوان »کارشناس 

شوید« داخل دایره هاي رنگي عرضه شده است. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه درج شده است.

148. امامي نائیني، محمدعلي. فارسي در عربي و فارسي در تركي. تهران: آزاد مهر، 90، 7۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كليدي: زبان عربي، واژه ها و ترکیبات خارجي، زبان ترکي آذربایجاني، تأثیر فارسي بر عربي 
و ترکي

چکيده: نفوذ متقابل زبان و فرهنگ اقوامي که در مجاورت هم به سر مي برند و بین آن ها روابط سیاسي 
و تجاري برقرار است، امري اجتناب ناپذیر است. در چنین حالتي هیچ ملتي نمي تواند از تأثیرات فکري و 
الاقل لغوي ملل طرف  ارتباط برکنار باشد. به همین دلیل بسیاري از کلمات فارسي از زمان جاهلیت وارد 
زبان عربي شد. ورود کلمات زبان فارسي به زبان ترکي از زمان دولت هخامنشي که به مدت سه قرن 
بر سرزمین لیدیه در آسیاي صغیر حکومت کردند، آغاز شد. این کتاب به بررسي ادغام زبان هاي عربي، 
فارسي و ترکي پرداخته و داراي دو قسمت به این شرح است: قسمت اول کتاب به موضوع زبان فارسي 
در عربي، ابدال و تعریب، مقدمه اي بر قرآن و کلمات فارسي در قرآن مجید پرداخته است. در قسمت 
دوم کتاب مباحث فارسي در ترکي در دولت عثماني، فارسي در ترکي در ترکیة جدید، لغات بسیط 
موجود در زبان ترکي امروز و لغات مرکب مطرح شده اند و ابیاتي از سالطین عثماني آورده شده است.
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پژوهشهاي  دفتر  تهران:  نوجوانان.  و  كودكان  براي  ترافيك  فرهنگ  محمود.  برآبادي،   .149
فرهنگي، 89، 136 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فرهنگ ترافیک، اطالعات عمومي، حمل  و نقل

چکيده: »ترافیک« به زبان ساده یعني جابه جایي انسان و کاال از یک نقطه )مبدأ( به نقطه اي دیگر 
)مقصد(. کتاب حاضر دربرگیرنده مطالب گوناگوني درباره حمل و نقل و ترافیک به زبان ساده به همراه 
تصویر براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: انواع حمل 
و نقل؛ حمل و نقل در ایران؛ عالئم و تابلوها؛ وسایل کنترل ترافیک؛ تسهیالت و تجهیزات ترافیک؛ 

قوانین و مقررات عبور و مرور؛ محیط زیست و ترافیک.

150. نعمتي مقدم، رضا. فرهنگ لغات كابردي خط سفيد. سبزوار: خط سفید، 90، 7۲0 ص
قطع: رقعي

موضوع: انگلیسی/ کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: گرامر کاربردي، اشتباهات رایج زباني، تفاوت هاي کاربردي کلمات، آموزش زبان 
اانگلیسي

چکيده: این کتاب بیش از 14 هزار سر واژه و واژة فرعي، بیش از 1500 تصویر براي درك معادل 
کلمه، و هزاران مثال و تعریف ساده و کاربردي دارد. مؤلف آن سعي کرده است حداکثر اطالعات مورد 
نیاز هر فراگیرندة زبان انگلیسي را، از سطح دانش آموزان مدارس ایران تا سطح دانشگاهي، دربارة هر 
واژة رایج در زبان انگلیسي عمومي به آسان ترین شکل در اختیارش قرار دهد. سر واژه ها و واژه ها با 
تلفظ بریتانیایي و آمریکایي آورده شده اند. بیش از 500 کادر آموزش گرامر کاربردي، 400 کادر توضیح 
اشتباهات رایج زباني، و 400 کادر توضیح تفاوت هاي کاربردي کلمات )رسمي، غیررسمي و...( در این 

فرهنگ لغت به کار رفته اند.
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151. قاسم پور، افسانه. فرهنگ مصور عربي- فارسي مناسب براي دانش آموزان راهنمایي و 
دبيرستان. رشت: دهسرا، 91، 64 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: واژه  نامة مصور عربي، آموزش زبان عربي، وسایل کمک آموزشي، یاددهي- یادگیري

چکيده: رسانه ها و وسایل کمک آموزشي نقش مؤثري در تسهیل فرایند آموزش ایفا مي کنند. این 
وسایل همان طور که از عنوان آن ها برمي آید، کار کمک به تدریس را انجام مي دهند. هر قدر این ابزار 
بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، امر یاددهي و یادگیري با سهولت بیشتر و در زمان کمتري صورت 
مي پذیرد. در این فرهنگ مصور عربي کلمات عربي موجود درکتاب هاي درسي دورة راهنمایي و 
دبیرستان آموزش داده شده اند. این کتاب بعضي از کلمات موجود در کتاب هاي درسي را به شکل 
تصویري گردآوري و در اختیار فراگیرندگان قرار داده است تا از این طریق کلمات بهتر در ذهن آن ها 

ماندگار شود و در بهبود روند یادگیري به دانش آموزان کمک کند.

152. تیلور، باربارا. فکر مي كنيد چرا انسان اختراع مي كند؟ و سؤال هاي دیگري در باره علوم. 
وحید کریم دادیان. مشهد: عروج اندیشه، 90، ۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اختراع، پرسش و پاسخ، مشکالت بشر، مخترعان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: مخترعان در تالش اند مشکالت بشر را حل کنند. آن ها به نیازهاي انسان توجه مي کنند و راه 
براورده کردن آن ها را مي یابند. ایده هایي که به شکل گیري اختراعي منجر شده اند، از راه هاي متفاوت 
به ذهن مخترعان رسیده اند. مخاطبان با مطالعه  کتاب حاضر و مشاهده  تصویرهاي آن با اهمیت اختراع 
آشنا مي شوند و درباره  نحوه  اختراع، سال اختراع و مخترعان، اختراعاتي مانند باراني، زیپ، یخچال، ني 
نوشابه، بازي رایانه اي، دستگاه تستر، ماشین هاي اولیه، واکمن و... اطالعات مفیدي به دست مي آورند. 

در پایان کتاب نمایه درج شده است.
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153. استیل، فیلیپ. فکر مي كنيد چرا كشورها پرچم هایشان را برافراشته مي كنند وسؤال هاي 
دیگري در باره مردم و مکان ها. سمیه کریم دادیان. مشهد: عروج اندیشه، 90، 3۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تعلیمات اجتماعي، مردم شناسي، فرهنگ ها

چکيده: کودکان با مطالعه  کتاب حاضر درباره  مفهوم کشور، علت برافراشتن پرچم توسط کشورها، 
بزرگ ترین کشور جهان، پرجمعیت ترین کشور جهان، تعداد کشورهاي جهان، مکان ایجاد باغ ها و 
رودخانه ها، قدیمي ترین غذاها، مردماني که صدف، پروانه و کرم مي خورند، لباس هایي که بدون نخ و 
سوزن درست مي شوند، مکاني که روي درختان شکالت مي روید، مردماني که سوار ماشین برف پیما 

مي شوند و... اطالعاتي مختصر و مفید به دست مي آورند.

154. بریجمن، راجر فرانسیس. دایرة المعارف من درباره: فناوري. احسان کاظم، حمیدرضا غالمرضایي. 
تهران: محراب قلم، 90، 1۲4 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فناوري، انرژي، موتورها، گازها، مایعات، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرةالمعارف حاضر براي مطالعه کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث درباره 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.
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155. سدالگ، اولریش. “چرا و چگونه؛ 55”: فيل ها، شيوه  زندگي، اهميت و انواع. کمال بهروزکیا. 
تهران: قدیاني، 91، 48 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فیل ها، دایرة المعارف، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم تجربي

چکيده: فیل ها به گونه اي منحصربه فرد خود را با شیوة زندگي در محیط هاي متفاوت سازگار کرده اند. 
از این رو انسان از دوران باستان عالقة زیادي به رابطه با آن ها داشته است. بسیاري از فیل ها نه تنها 
براي ما جالب، بلکه چنان دوست داشتني اند که حتي کاریکاتوریست ها کاریکاتورهاي بسیار زیبایي از 
آن ها کشیده اند. فیل هاي کنوني از نسل قدیمي ترین فیل ها هستند. براي شناخت محیط زیست فیل ها 
و حفظ آن در برابر تهدید طمع کاران کوشش بسیار الزم است. بعضي از روي ناآگاهي و ندانم کاري 
زندگي فیل ها را تهدید مي کنند. با وجود این، بیشتر انسان ها نگاهي خاص به فیل ها دارند و به سرنوشت 
آن ها عالقه مندند. در این کتاب با زندگي خویشاوندان فیل ها و فیل هاي کنوني، زندگي اجتماعي آنان 

و همین طور نقش آنان در مذهب و فرهنگ آشنا مي شویم.

156. واندویل، اگنس. شگفتي هاي جهان: قطارها و لوكوموتيوها. مهناز عسگري. تهران: محراب 
قلم، 91، ۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تراورس، دایرة المعارف کودکان، تاریخچة راه آهن، قطارها

چکيده: در این کتاب ما با چگونگي پیدایش و تشکیل راه آهن آشنا مي شویم. نخستین ریل ها در قرون 
وسطا پدیدار شدند. در آن زمان، معدنچي ها گاري هاي حمل ذغال سنگ را از روي صفحه هاي چوبي 
سادة شیاردار حرکت مي دادند. در قرن شانزدهم ریل هاي چوبي واقعي را نصب کردند که حدود سال 
1750 میالدي به ریل هاي فلزي تبدیل شدند. بعد در طول قرن هیجدم، براي اینکه تیرهاي چوبي 
موازي، محکم و ثابت بمانند، تخته هایي چوبي به نام تراورس میان تیرهاي چوبي موازي نصب کردند. 
بدین ترتیب، ریل حتي پیش از قطار پدید آمد. براي کشیدن واگن ها ابتدا اسب و سپس لوکوموتیو بخار 

به کار گرفته شد.
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157. حسیني، محمدحسن. چهره هاي درخشان: قيصر امين پور.. تهران: مدرسه، 90، 1۲0 ص
قطع: پالتویي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شاعران ایراني، قیصر امین پور، تاریخ ادبیات، زندگي نامه

چکيده: قیصر امین پور ۲ اردیبهشت 1338 در شهرستان »گتوند« در استان خوزستان به دنیا آمد. 
تحصیالت ابتدایي را در همان شهرستان و دورة متوسطه را در دزفول سپري کرد. در سال 1357 در 
رشتة دام پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد که پس از مدتي از این رشته انصراف داد. در سال 1363 
در رشتة زبان و ادبیات فارسي به دانشگاه رفت و این رشته را تا دورة دکترا گذراند. نگارندة کتاب به 
شرح زندگي این هنرمند و شاعر بزرگ و معرفي مجموعه آثار او پرداخته و اظهارنظر شخصیت هایي 
مانند رهبر معظم انقالب، بهاءالدین خرمشاهي، موسوي گرمارودي، حسام الدین سراج، و دیگران را در 
مورد شخصیت  و خصوصیات اخالقي وي آورده است. در پایان کتاب فهرست اعالم و منابع را مشاهده 

مي کنیم.

158. وزیري، جالل. كاغذ بازي )دایرةالمعارف كاغذ و تا(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 9۲، 364 ص

قطع: رحلي
موضوع: فرهنگ و هنر/کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: اوریگامي، کاردستي، کاغذ

چکيده: امروزه هنر کاغذ و تا را مي توان صرف نظر از کارآمدي و کارآیي در بسیاري از علوم، تمرین 
بسیار خوبي براي ایجاد خاّلقیت و ذوق مثبت و سازنده در تمام گروه هاي سّني، از کودك تا بزرگ سال 
دانست.« کتاب حاضر مشتمل بر 370 الگوي کاغذ و تا است که براي مخاطبان عمومي تدوین شده 
است. این مجموعه در سه بخش سامان دهي شده است: کتاب، دي وي دي و کاغذرنگي. در بخش 
کتاب، 370 الگوي برگزیده کاغذ و تا در 1۲ گروه طرح هاي ساده، گل ها و گیاهان، حیوانات، لباس و 
خوارکي و ... آمده است. دي وي دي، شامل راهنماي ساخت تمام طرح ها است و بخش کاغذ رنگي، 

دربردارندة الگوهاي منتخب زیبا بر روي کاغذهاي رنگي عالمت گزاري شده است.
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159. یونسلو، صادق. كتاب آموزشي آب و روش هاي صحيح مصرف.. تهران: پژواك فرهنگ، 
9۲، ۲6 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مدیریت مصرف، روش صحیح مصرف آب، آموزش علوم

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر، ابتدا دربارة مفاهیم اولیة آب اطالعاتي مي دهد؛ اینکه آب چیست، 
چگونه تشکیل مي شود، چگونه در طبیعت مي چرخد، به چه حالت هایي درمي آید، در بدن انسان و 
حیوانات چه نقشي دارد و چند درصد آن را به خود اختصاص مي دهد، چه خواصي دارد، و نوع مصرفي 
آن چگونه و به چه روش هایي تأمین مي شود. در ادامه به روش هاي صحیح مصرف آب اشاره مي کند؛ 
اینکه مصرف سرانة آب براي هر کسي چه قدر است و چه روش هایي را مي توان در حمام، دست شویي، 
لباس شویي یا در محیط هاي خانه و مدرسه به کار برد تا مصرف آب پایین بیاید. در پایان کتاب داستاني 
تصویري دربارة ارزش و اهمیت آب آمده و از کودکان خواسته شده است راه حل هایي پیشنهاد دهند که 

مصرف آب پایین بیاید و آن ها قهرمان شوند.

 160. محسني،  ملیحه. كتاب كار نرم افزار پارس لوگو پيشرفته. تهران: دیبا گران تهران، 91، 7۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کنترل کننده هاي برنامه پذیر، نرم افزار، پارس لوگو، برنامة رایانه، آموزش کار با رایانه

چکيده: »لوگو« در زبان یوناني به معناي »کلمه« است. زبان برنامه سازي لوگو براي اولین بار توسط 
سیمور پاپرت، استاد دانشگاه »MIT«، براساس نظریات ژان پیاژه طراحي و تولید شد. لوگو فقط یک 
زبان برنامه سازي نیست، بلکه فراگیرنده به کمک آن حل مسئله را یاد مي گیرد و در ارائة مفاهیم، 
نوآوري مي کند. نرم افزار »پارس لوگو« براساس فلسفة لوگو بر دو حالت کشف جهان الك پشت و 
آموزش به الك پشت بنا شده است. کتاب حاضر در 8 درس و 30 تمرین ارائه شده و دانش آموزان در 

آن با نرم افزار لوگوي پیشرفته آشنا مي شوند.
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161. عموزاده خلیلي،  فریدون. كتاب كوچك براي داستان نویسي. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 91، 144 ص

قطع: خشتي
موضوع: ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان نویسي، آموزش نویسندگي، ادبیات فارسي

چکيده: این کتاب مي خواهد دربارة داستان نویسي فشرده حرف بزند، نه مفصل. دوم اینکه دربارة 
»داستان نویسي« صحبت مي کند، نه خود »داستان«؛ این دو با هم خیلي فرق دارند. فرق اولشان این 
است که دربارة »داستان« معمواًل »حرف مي زنند«؛ ولي دربارة »داستان نویسي« حرف نمي زنند. در 

این کتاب نویسنده قصد دارد راه و روش قصه نویسي و شیوه هاي آن را براي نوجوانان توضیح دهد.

162. داك، رابین سانتس. كریستف كلمب، كاشف دنياي جدید. تهران: ققنوس، 90، 110 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، کاشفان جغرافیایي، آمریکا، سرگذشت نامه

چکيده: کریستف کلمب سوداگر و دریانورد ایتالیایي است که برحسب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد. 
شاید کریستف کلمب که در قرن پانزدهم مي زیست، معروف ترین دریانورد و کاشف همه دوران ها باشد. 
چهار سفر اکتشافي او قارة آمریکا، یا به تعبیر آن روزگاران »دنیاي جدید« را به اروپاییان معرفي کرد. 
سفرهاي کلمب با کشتي نینا، پینتا و سانتاماریا سرنوشت دنیاي جدید و قدیم را براي همیشه تغییر داد.
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 163. دال، کریستین. كشف كن! همه  ما ریاضي دان هستيم!. مینا مهروز. تهران: مدرسه، 89، 88 ص
قطع: رحلي

موضوع: ریاضیات
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، ادبیات نوجوانان، سرگرمي، نظریه هاي ریاضي

چکيده: ریاضیات چیست؟ وقتي این سؤال مطرح مي شود، بالفاصله به فکر عددها و عملیات ریاضي 
مي افتیم. اما فقط این نیست. در حقیقت مي توان گفت همة ما کمي ریاضي دان هستیم. این کتاب با 
بررسي ساده به ما کمک مي کند تا زبان ریاضي را بفهمیم و هم چنین به ما نشان مي دهد که ریاضیات 
ابزاري مفید براي درك علوم دیگر است. کتاب حاضر از موضوعاتي قدیمي و شناخته شده، هم چون 
قضیة فیثاغورس، تا نظریه هاي جدید مانند فراکتال ها را، در مسیر تاریخيـ  توصیفي چنان جذاب طي 
مي کند که همة مطالب قدم به قدم روشن مي شوند. هم چنین نشان مي دهد که چگونه مي توان الگوها 
را مشخص کرد و به کشف استدالل هاي سازنده و پاسخ هاي بدیع نائل آمد. به عالوه، کتاب بازي ها و 

تجربیات سرگرم کننده اي ارائه مي دهد.

 164. فرخ مهر،  حسین. كالس انشا )براي دانش آموزان دوره  راهنمایي(. اصفهان: نوشته، 90، 18۲ ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

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... .
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165. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: كمي پررنگ تر از خاكستري: احمد شاملو. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 89، 3۲ ص

قطع: جیبي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: احمد شاملو، زندگي نامه، شعر فارسي، کانون نویسندگان

چکيده: احمد شاملو در ۲1 آذر ماه 1304 در تهران متولد شد. به دلیل مأموریت هاي پدرش که افسر 
ارتش بود، دوران کودکي خود را در شهرهاي رشت، اصفهان و شیراز گذراند. دورة دبستان را در 
»خاش« زاهدان و دبیرستان را در مشهد و سال آخر دبیرستان را در تهران گذراند و براي تحصیل زبان 
آلماني به دبیرستان ایرانشهر رفت. وي شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس، روزنامه نگار پژوهشگر، مترجم 
و از مؤسسان و دبیران کانون نویسندگان ایران در سال هاي پیش و پس از انقالب بود. شاملو روز 
دوم مرداد 1379 در شهرك دهکدة فردیس )کرج( فوت کرد. این کتاب به زندگي نامة شاملو و آثار و 

گرایش هاي سیاسي او پرداخته است.

166. واالیي، علي اکبر. كوه بخشنده  زندگي. تهران: منادي تربیت، 89، 5۲ ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، منطق الطیر، عطار نیشابوري، آموزش فارسي

چکيده: »منطق الطیر« عطار نیشابوري )شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هـ. ق( از جمله  مشهورترین 
آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي است. بسیاري از مفاهیم عالي عرفاني و اخالقي در این کتاب به شکل 
قصه و زبان شعر بیان شده اند. در کتاب حاضر، سه داستان از داستان هاي منطق الطیر عّطار به نام هاي 
»مجاهد«، »کوه بخشنده« و »قصر زرنگار« به زبان ساده به همراه تصویر براي کودکان و نوجوانان 

بازنویسي شده است.
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امروز: گرگور مندل: بنيان گذار دانش ژنتيك. حسن  لین. دانشوران دیروز و  ون گورپ،   .167
ساالري. تهران: محراب قلم، 9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: سرگذشت نامه، ژنتیک، اتریش، ادبیات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »دانشوران دیروز و امروز« است که به معّرفي »گرگور مندل« 
)18۲۲ - 1884 م(،  بنیان گذار دانش ژنتیک اختصاص دارد. مندل به دلیل آزمایش هاي گوناگون دربارة 
گیاه نخود و نتایج آزمایش ها دربارة پیش بیني هاي انتقال صفت هاي جانداران، پدر دانش ژنتیک لقب 
گرفت و قانون هاي او امروزه به قانون هاي وراثت مندلي معروف است. این کتاب، به همراه تصاویر، 

با هدف آشنا کردن مخاطب نوجوان با دانشوران برجستة جهان و فعالیت هاي آنان تدوین شده است.

168. عربیه، فریبا. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزیده بوستان سعدي به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 1۲0 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حکایت ها

چکيده: کتاب حاضر، شانزدهمین کتاب از سري »گنجینة ادبیات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامین و مفاهیم متن اصلي این 
آثار به زبان ساده و امروزي نگاشته شوند. در این کتاب، ابتدا سعدي و کتاب بوستان سعدي معرفي شده 
و سپس مؤلف با زباني ساده تر و بیاني راحت تر به بازنویسي برخي از داستان هاي آمده در بوستان سعدي 
پرداخته است. کتاب در ده باب شامل عدل و تدبیر و رأي، احسان، عشق و شور و مستي، تواضع، رضا، 

قناعت، عالم تربیت، شکر بر عافیت، توبه و راه صواب، مناجات و ختم کتاب تنظیم شده است.
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169. موسوي، اعظم السادات. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزیده تاریخ 
بيهقي به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 11۲ ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، حکایت ها، تاریخ بیهقي

چکيده: کتاب حاضر، پانزدهمین کتاب از سري »گنجینة ادبیات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامین و مفاهیم متن اصلي، 
این آثار به زبان ساده و امروزي نگاشته شوند. در این کتاب، ابتدا ابوالفضل بیهقي و کتاب تاریخ بیهقي 
معرفي شده و سپس مؤلف با زباني ساده تر و بیاني راحت تر به بازنویسي برخي از داستان هاي آمده در 
تاریخ بیهقي پرداخته است، کتاب در چهارفصل، »مرگ سلطان محمود و رقابت محمد و مسعود براي 
جانشیني پدر«، »حکایت بر دار کردن حسنک وزیر«، »رسم و آداب ازدواج ها« و »حکایت ها« تنظیم 

شده است.

گزیده سفرنامه  براي کودکان و نوجوانان:  ادبیات کهن فارسي  170. آموزگار، حسین. گنجینه 
ناصرخسرو به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 104 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، نثر فارسي، سیر و سیاحت

چکيده: ناصرخسرو قبادیاني، دانشمند و شاعر قرن پنجم، جایگاه واالیي در فرهنگ و تمدن ایران دارد. 
او تا 40 سالگي در دربار فرمانروایان خراسان مشغول خدمت بود، اما بر اثر خوابي که یک شب دیده 
بود، تصمیم به تغییر مسیر زندگي خود گرفت. پس، از مشاغل دولتي کناره گیري نمود و براي یافتن 
حقیقت، سفر پرماجراي خود را که حدود هفت سال به طول انجامید، آغاز نمود. کتاب حاضر، گزیده اي 
از سفرنامة ناصرخسرو است که به زبان ساده و امروزي براي گروه کودك و نوجوان بازنویسي شده 
است. در کتاب، هم چنین توضیحات الزم در خصوص اماکن و شخصیت هاي ذکر شده در متن کتاب، 

نقشة مسیر سفر ناصرخسرو و تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده است.
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171. آموزگار، حسین. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزیده قابوسنامه به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، قصه، حکایت

چکيده: »قابوسنامه« نوشتة »عنصر المعالي کیکاووس بن اسکندر« از شاهزادگان آل زیارست. این 
خاندان در قرن چهارم و پنجم هجري در شمال ایران به ویژه در گرگان، گیالن، دیلمان، سمنان و 
ري حکمروایي داشته اند. امیر عنصرالعمالي با دختر سلطان محمود غزنوي ازدواج کرد و صاحب پسري 
به نام گیالنشاه شد. وي این کتاب را در 44 باب براي فرزندش گیالنشاه نوشته است. عنصرالمعالي 
ضمن بیان رهنمودها و نصایح سودمند، قصه ها و حکایات جالب و آموزنده اي متناسب با موضوع هر 
باب مي آورد که خواندن کتاب را براي خواننده جذاب مي نماید. ششمین شماره از مجموعة »گنجینة 
ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان« حاوي حکایاتي از قابوسنامه است که پس از بازنویسي 

به همراه تصاویر و توضیحات ضروري به چاپ رسیده است.

172. آموزگار، حسین. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزیده گلستان سعدي 
به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 1۲0 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، نثر فارسي

چکيده: زبان و ادبیات پربار فارسي، گنجینه اي ارزشمند و جلوه گاه راستین هنر و معارف زیباي الهي و 
بشري است. تمدن دیرپا و ماندگار زبان فارسي، حاصل کوشش ها و تجارب اندیشمندان و بزرگاني است 
که در گسترة زماني و مکاني پهناور در زمینه هاي گوناگون علمي تالش کرده و نتیجة این تالش ها 
را در قالب اشعار، حکایت ها، حماسه، علوم، عرفان، فلسفه و اخالق به جامعة انسانیت تقدیم نموده اند. 
مجموعة حاضر حاوي گزیده اي از حکایات گلستان سعدي است که با وفاداري به متن و مفاهیم اصلي 
به زبان سادة امروزي و به صورت مصور براي گروه کودك و نوجوان بازنویسي شده است. برخي از 
عناوین حکایت ها عبارت اند از: دروغ مصلحت آمیز، قدر عافیت، خواب نیم روز، پیروزي بر دشمن، وزیر 

درویش، سخاوتمندي، سرباز زیرك، استاد کشتي.
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173. عزیزي، مریم. گنجینه ادبیات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزیده منطق الطير به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 9۲، 168 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، حکایت ها، عطار نیشابوري

چکيده: کتاب حاضر، دوازدهمین کتاب از سري »گنجینة ادبیات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامین و مفاهیم متن اصلي، 
این آثار به زبان ساده و امروزي نگاشته شوند. در این کتاب، ابتدا عطار نیشابوري و کتاب منطق الطیر 
معرفي شده و سپس مؤلف با زباني ساده تر و بیاني راحت تر به بازنویسي گزیده اي از منطق الطیر پرداخته 
است. سخنان هدهد، عذر آوردن بلبل، عذر آوردن کبک، حکایت خواب مرد پرهیزگار، عذر آوردن 

بوتیمار، حکایت خضر و مرد دیوانه برخي از مطالبي است که در این کتاب ارائه شده اند.

174. حسني نسب، منیره/ روحي برون، فاطمه. لذت موفقيت. تهران: نسل نو اندیش/ من و کیمیا، 
90، 56 ص

قطع: خشتي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
 كلمات كليدي: قدرت مدیریت بر خود، راه هاي موفقیت، ارزیابي خود، مهارت هاي زندگي، راهنماي آموزشي

چکيده: از اساسي ترین و اصلي ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگي، داشتن قدرت مدیریت بر 
خود است. انسان موفق، ریشة همة موفقیت ها را درون خود جست وجو مي کند و با تسلط بر امور خود 
مي تواند بهترین بهره را از آن ببرد. الگوبرداري از موفقیت افراد موفق، مي تواند سوق دهندة شما به سوي 
سکوهاي برتر زندگي باشد. کتاب حاضر در راستاي معرفي راه هاي موفقیت به نوجوانان به نگارش 
درآمده و شامل سخنان بزرگان دربارة موفقیت، راهکارها و رهنمودهایي است و مخاطب را تشویق 
مي کند که ارزیابي و تحلیل خود را با توجه به جمالت ناتمامي که در مقابل نمودار درج شده بیان کند.



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

175. درویشي کلور، والیت اله. لطفاً مهارت  هاي زندگي را بياموزید. تهران: تزکیه، 91، ۲44 ص
قطع: وزیري

موضوع: تفکر و سبک زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، آرامش

چکيده: آرامش ساخته دست بشر نیست، بلکه هدیه اي است از سوي خدا و انسان یاد مي گیرد که 
چگونه آن را دریافت کند. کتاب »لطفاً مهارت هاي زندگي را بیاموزید« نقشه راهي است براي دریافت 
این عطیه الهي و رسیدن شما به آرامش و آسایش پایدار و زندگي  ساز، تا با به کارگیري مهارت هاي الزم 
و ابزار و روشي که در اختیارتان قرار مي گیرد، خود را نیرومند سازید. کتاب حاضر در 1۲ فصل به این 
شرح نگارش یافته است: فصل اول: مهارت هاي زندگي چیست؟؛ فصل ۲: مهارت خودآگاهي؛ فصل 
سوم: مهارت برقراري ارتباط مؤثر؛ فصل چهارم: مهارت کنترل خشم؛ فصل پنجم: مهارت غلبه بر خلق 
منفي، غلبه بر افسردگي و رسیدن به شادابي؛ فصل ششم: مهارت تصمیم گیري؛ فصل هفتم: مهارت 
تفکر خالق؛ فصل هشتم: مهارت رهایي از اضطراب و نگراني؛ فصل نهم: مهارت حل مسئله؛ فصل 

دهم: مهارت تفکر نقاد؛ فصل یازدهم: مهارت همدلي؛ فصل دوازدهم: مهارت روابط بین فردي مؤثر.

176. زاموسکي، لیزا. دانشوران دیروز و امروز: لویي پاستور: نبرد با ميکروب ها. سلیمان فرهادیان. 
تهران: محراب قلم، 91، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعی/ علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: لویي پاستور، واکسن، میکروب شناسان، فرانسه، زندگي نامه

چکيده: لویي پاستور، شیمي دان فرانسوي، براي کارهاي بزرگش در زمینة پزشکي پرآوازه شده است. 
او با کشف هایش جان میلیون ها انسان را نجات داد. پاستور ثابت کرد که میکروب ها عامل گسترش 
بیماري ها هستند. وي براي پیشگیري از چند بیماري میکروبي، واکسن ساخت. از دیگر نوآوري هاي 
پاستور فرایندي است که نام او را بر آن نهاده اند. در فرایند پاستوریزاسیون، مایع هایي مانند شیر را گرما 
مي دهند تا میکروب هاي زیان بار آن ها نابود شوند. این نوآوري پاستور، صنعت ابریشم فرانسه را نیز 

نجات داد. در این کتاب مخاطب با زندگي لویي پاستور آشنا مي شود.
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177. واندویل، اگنس. شگفتي هاي جهان: ماشين هاي راه و ساختمان. مهناز عسگري. تهران: 
محراب قلم، 91، ۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرة المعارف کودکان، ماشین آالت، راه و ساختمان، ماشین هاي سنگین

چکيده: براي برداشتن خاك، کندن زمین، تخلیة زمین از چیزهاي اضافي، صاف کردن زمین و انجام 
کارهاي گوناگون دیگر، از ماشین هاي نیرومند و محکم مجهز به موتور دیزل استفاده مي کنیم. بولدوزر، 
بیل مکانیکي، لودر، بیل مکانیکي و .... برخي از ماشین هاي راه وساختمان هستند. تجهیزات، اندازه و 
قدرت این ماشین ها بنابر نوع کاربردشان باهم فرق دارد. معمواًل براي رانندگان چنین ماشین هاي 
سنگیني فرقي نمي کند پشت فرمان کدام یک از آن ها نشسته باشند. آن ها از عهدة هدایت و راندن انواع 
این ماشین ها برمي آیند. بنابر دالیل امنیتي، ماشین هاي راه و ساختمان آژیر خطر دارند. این آژیر هنگام 
حرکت به عقب به کار مي افتد. در این کتاب با انواع ماشین هاي سنگین راه و ساختمان، ماشین هاي 

بندرگاه، کشتي الیروبي، تونل کن، ماشین هاي معدن، ماشین هاي تخریب و .... آشنا مي شویم.

178. کواشي، فاطمه. متّمم را بهتر بشناسيم. تهران/قم: فرتاب/ ظفر، 90، 144 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، حروف اضافه، دستور زبان، ادبیات فارسي

چکيده: آموزه هاي این کتاب، متناسب با معلومات دورة راهنمایي تهیه و تدوین شده اند و ضمن افزایش 
شناخت و جهات در تشخیص »حرف اضافه و متمم« در متون نظم و نثر، و ایجاد انگیزه در این گروه 
سني، آن ها را با نام برخي از نام آوران عرصة شعر، به ویژه شعر نو آشنا مي کند. کتاب داراي 19 نکته 

دربارة »حروف اضافه و متمم« و هم چنین تمرین هاي کافي است.
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179. اوالس، فرانسوا ... ]و دیگران[. مجموعه دایرةالمعارف علوم )براي نوجوانان( علوم زمين. 
مهدي ضرغامیان. تهران: مدرسه، 91، ۲08 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع/علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: علوم، دایرة المعارف هاي کودکان و نوجوانان، ادبیات نوجوانان

شامل:  یافته،  انتشار  جلد  یک  در  که  نوجوانان(«  )براي  علوم  »دایرةالمعارف  مجموعة  چکيده: 
دایرةالمعارف بدن انسان، دایرةالمعارف جانوران، دایرةالمعارف علوم و فناوري و دایرةالمعارف علوم 
زمیني است. در پایان هر مجموعه یک آزمون و نمایه آمده است. تصویرهاي کتاب جذاب و رنگي اند. در 
دایرةالمعارف بدن انسان، مخاطب با موضوعاتي از قبیل استخوان ها، ماهیچه ها، هورمون ها، اندام هاي 
حسي، اندام هاي گوارشي، کلیه، بیماري ها و ... آشنا مي شود. در بخش دایرةالمعارف جانوران، مخاطب 
با آغاز حیات، دایناسورها، پستانداران، پرندگان، بي مهرگان ها و ... شرح داده شده است. در بخش 
دایرةالمعارف علوم و فناوري، دانش آموز دربارة نور و رنگ ها، آتش و انرژي، دوچرخه و ... و سیر تحول 
علوم اطالعات مفیدي به دست مي آورند. در بخش دایرةالمعارف علوم زمیني نیز با خانوادة  بزرگ 

گیاهان، قارچ ها، اسرار دریا، آب وهواي جهان، یوفوها و ... آشنا مي شوند.

 180. ریچاردز، جان /فالهرتي، مایکل. مجموعه كارگاه علوم. حسین مخولي. مشهد: به نشر، 91، 308 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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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تهران: شرکت  معلمي.  بهرام  نوجوانان(.  )براي  پایدار  محيط  زیست  اندرسن، جودیت.   .181
انتشارات فني ایران، 9۲، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، توسعة پایدار، محیط زیست گرایي، بوم شناسي انساني

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تألیف شده و 
دربردارندة مطالبي پیرامون محافظت از طبیعت و محیط زیست است. سازمان ملل مّتحد در سال 
۲005 هشت هدف را به نام اهداف توسعة هزاره براي حّل مشکالت مبرم جهاني اعالم کرد. این 
دفتر به موضوع پایداري محیط زیست اختصاص یافته و طّي آن به نوجوانان دربارة کشف راه هایي 
براي حّل مسائل مربوط و مسئولیت ها، مطالبي آموخته شده است. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي 

اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معّرفي شده است.

182. هولیوك، نانسي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: مدیریت پول. گیتي )عزت الملوك( شهیدي. 
تهران: گام، 90، 88 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دختران، امور مالي شخصي، ادبیات نوجوانان

چکيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که دربارة روش هاي 
کسب درآمد، پس انداز و خرج کردن پول به نگارش درآمده است. نویسندة این کتاب با استفاده از 
تصاویر نمایشي و با توجه به دیدگاه هاي دختران نوجوان، صد و یک ایده را در موضوع مدیریت درآمد 

و هزینه ها به نوجوانان ارائه مي کند.
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 183. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: مرجع ضمير زندگي كجاست. تهران: آرمان رشد، 90، 44 ص
قطع: بیاض

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: موفقیت، آموزش مهارت هاي زندگي، تفاوت هاي فردي

چکيده: همة انسان ها براي این به دنیا آمده اند که موفق و سعادتمند شوند. هرکدام از آن ها به عنوان 
است. هرکس شیوة  نبوده  موجودي  آن ها  مانند  تاکنون هرگز  و  مي آیند  به جهان  نو  پدیدة  یک 
منحصربه فردي براي نگریستن، شنیدن، لمس کردن، مزه کردن و فکر کردن دارد و ظرفیت ها، 
توانمندي ها و محدودیت هاي همه یکسان نیست. هرکس مي تواند موجودي هوشیار، آگاه، متفکر، 
مهم، صاحب منزلت و سازنده باشد. کتاب حاضر ویژگي هاي افراد برنده و بازنده را به مخاطبان معرفي 

مي کند تا آن ها یکي دیگر از مهارت هاي زندگي را بیاموزند.

184. کواشي، فاطمه. مسند را بهتر بشناسيم. تهران/ قم: فرتاب/ ظفر، 90، 144 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، مسند، دستور زبان، ادبیات فارسي

با نگاه و روشي متفاوت سعي دارد نکات دستوري فارسي را آموزش دهد؛  چکيده: کتاب حاضر 
آموزش هایي که مي توانند راه گشاي مشکالت یادگیري دانش آموزان دورة راهنمایي و فراتر از آن باشند. 
در این کتاب، ضمن بحث هاي کلیدي دربارة »افعال اسنادي« و »مسند«، مثال هایي ارائه شده اند که 
هم گویاي مطالب اند و هم حس خوشایندي در مورد ادبیات در مخاطبان ایجاد مي کنند. مثال ها عمدتًا 

از بین اشعار شاعران معاصر گزینش شده اند. کتاب داراي 1۲ نکتة کلیدي و تمرین هاي کافي است.
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185. سلیماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي سني. نیشابور: 
مشق نیکو، 91، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش خوش نویسي، آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري

چکيده: به منظور آموزش خط تحریري نستعلیق، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
است. در آغاز، نویسنده توضیحاتي دربارة مکان قرارگیري حروف روي خط زمینه یا زیر خط زمینه آورده 
و چگونگي نوشتن حروف و جهت آن ها را با فلش هایي مشخص کرده است. سپس دربارة نوشتن هر 
کدام از حروف و چگونگي اتصاالت توضیح داده و تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آورده است 

تا فراگیرندگان به تمرین خط بپردازند.

186. سلیماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرین خط تحریري 2 تمام رده هاي سني. نیشابور: 
مشق نیکو، 9۲، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، خوش نویسي، خط نستعلیق، آموزش هنر

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحریري نستعلیق براي تمام رده هاي سني تدارك دیده شده 
است. قبل از نوشتن هر حرفي، توضیحاتي دربارة چگونگي نوشتن آن و اتصاالتش داده شده است. در 
ادامه، حروف و کلماتي به صورت پررنگ نوشته شده اند تا فراگیرندگان با چگونگي نوشتن آن ها آشنا 
شوند. در دو سطر بعدي، حروف به صورت کمرنگ نوشته شده اند تا مخاطبان آن ها را پررنگ تر کنند. در 

خط پایین، سطري خالي آمده تا مخاطبان آموخته هایشان را در آنجا تمرین کنند.
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187. سلیماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرین خط تحریري 3 تمام رده هاي سني. نیشابور: 
مشق نیکو، 9۲، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي

چکيده: سومین جلد از مجموعة »آموزش و تمرین خط تحریري« در بردارندة تمرین هایي براي 
آموزش خط تحریري براي تمامي رده هاي سني است. در آغاز توضیحاتي دربارة چگونگي نوشتن 
حروف، خط زمینه، چگونگي اتصاالت داده شده و سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آمده 
است. کلمات پررنگ به فراگیرندگان چگونگي نوشتن کلمات گوناگون را آموزش مي دهند و کلمات 
کم رنگ آن ها را براي فراگیري هر چه بهتر خط تحریري تمرین مي دهند. در زیر آن سطري خالي آمده 

است تا مخاطبان آموخته هاي خود را روي آن اجرا کنند.

188. قرباني، علیرضا/ نصیري،  کریم. معما هاي چوب كبریتي. تهران: تیزهوشان برتر / علوم پارسي، 
91، 64 ص
قطع: جیبي

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: پرورش مهارت هاي فکري، آزمون هوش، معماهاي چوب کبریتي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت هوش کودکان و نوجوانان آماده شده است. طبق آموزش هایي 
کتاب، مخاطبان مي توانند با چند چوب کبریت شکل هاي متفاوت پدید آورند و معماهاي بسیاري را حل 

کنند. در پایان کتاب جواب معماهاي خواسته شده، درج گردیده است.
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189. اسپیدکار، محبوبه. گام به گام تا اندیشه: من و هستي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 91، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: تفکر و سبک زندگي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: تفکر فلسفي، کودکان و فلسفه، اندیشه و تفکر، تفکر خالق، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب هاي »گام به گام تا اندیشه« است که به شیوه اي ساده تدوین 
شده است. این کتاب به عنوان یک راهنماي آموزشي و با هدف معّرفي روشي براي پرورش تفّکر 
فلسفي در کودکان و نوجوانان به نگارش درآمده است. فعالیت هاي آمده در کتاب به عنوان الگویي 
مناسب براي مربّیان عالقمند به پرورش تفّکر فلسفي ارائه شده است. تمامي فعالیت ها به صورت 
گروهي و در بیست و یک جلسه طراحي شده است. همچنین در پایان کتاب، وسایل و امکانات مورد نیاز 

این گروه ها براي هر جلسه و در جدول بیان گردیده است.

190. شاماني، محمدعلي. مهارت مطالعه. تهران: مهاجر، 91، 76 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفکر و سبک زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: مطالعه، خواندن، فراگیري

چکيده: موضوع کتاب حاضر، آموزش مهارت هاي مطالعه و فراگیري از طریق خواندن فردي است. در 
این کتاب روش هایي که باعث مي شود مطالعه لذت بخش و مفید باشد بیان شده است. کتاب با تشریح 
مفهوم مطالعه و سؤال و شناخت فرآیند یادگیري آغاز مي شود و با تبیین اهداف مطالعه ادامه مي یابد. در 
این بخش شیوه هاي مفید و مناسب براي آغاز مطالعه، تنظیم برنامه مطالعه و روش هاي کسب تمرکز 
بیان شده است. شناسایي فرصت هاي خواندن، به کارگیري فن صحیح خواندن و شیوه هاي مناسب 

براي مطالعه، بخش هاي پایاني کتاب را تشکیل مي دهد.
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191. سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: نخستين تجربه استعمار غربي در ایران. 
تهران: آفرینگان، 9۲، 70 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
 كلمات كليدي: تاریخ ایران، تاریخ پیش از اسالم، سلوکیان و اشکانیان، تأثیر یونان بر ایران، اسکندر مقدوني

چکيده: این کتاب که یکي از شکست هاي بزرگ ایرانیان را تبیین مي کند، با حملة اسکندر مقدوني به 
ایران آغاز مي شود و با توضیح نخستین حکومت سراسري بیگانه در ایران ادامه مي یابد. سپس به دورة 
اشکاني، دوره اي که ایرانیان دوباره حکومت خود را به دست گرفته اند، مي رسد. کتاب داراي نه فصل 
با این عنوان هاست: 1. تهاجم فرهنگي یونان به ایران؛ ۲. نخستین تجربة استعمار غربي در ایران؛ 3. 
حکومت محلي ایرانیان در دورة اشغال؛ 4. شاهي که داماد بدبخت شاه ایران شد؛ 5. وقتي شاه ایران 
گول سردار رومي را خورد؛ 6. جشني براي مسخره کردن شکست خوردگان؛ 7. شهبانوي ایتالیایي 

ایران؛ 8. و سرانجام آدمي خردمند شاه شد؛ 9. شاهي با حفظ سمت قبلي.

192. گروه نویسندگان. کتاب هاي سفید: نوجوانان و رسانه ها. الدن مقیمي اسکویي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 91، ۲4 ص

قطع: رحلي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تلویزیون، رادیو، رسانه ها، تأثیر پیام، تبلیغات کاذب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: »رسانه« وسیله اي براي برقراري ارتباط و انتقال اطالعات به مردم است و نقش مهمي در 
زندگي ما بازي مي کند. ما هر روز با رسانه ها در ارتباط هستیم و پیام  هاي متفاوتي از آن ها دریافت 
مي کنیم. نوع پیام ها به مخاطب آن ها بستگي دارد و پیام ممکن است اثرات مثبت یا منفي داشته باشد. 
کودکان با مطالعة این کتاب با رسانه ها، اهداف، پیام ها و تأثیر آن ها بر افراد آشنا مي شوند و مي آموزند 

که آگاهانه با رسانه ها و تبلیغات کاذب احتمالي آن ها روبه رو شوند.
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193. آموزگار، حسین. نهج البالغه براي نوجوانان )2(. تهران: مهرآموز، 9۲، 7۲ ص
قطع: رقعي

موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نهج البالغه، ادبیات نوجوانان، داستان مذهبي

چکيده: در سال 400 هجري سید رضي )ره(ـ  ادیب و دانشمند قرن چهارم و پنجمـ  بیانات، خطبه ها 
و نامه هاي امیرالمومنین علي )ع( را جمع آوري و در قالب کتابي با عنوان »نهج البالغه« تدوین نمود. 
نهج البالغه، کتابي عمیق و ارزشمند و اقیانوسي از علوم مختلف بشري است و درك بسیاري از مباحث 
آن، مستلزم تسلط به علوم مختلف نظیر مباني فقهي، علوم قرآني و سایر علوم است. مجموعة حاضر 
حاوي گزیده اي از خطبه ها و نامه هاي حضرت علي )ع( است که در قالب وقایعي نظیر جنگ جمل، 
نهروان، و صفین، به شیوة داستاني بیان شده است. نگارنده سعي کرده است تا نحوة نگارش کتاب و 
موضوعات انتخاب شده متناسب با رشد شناختي و عاطفي نوجوانان باشد و بیان داستاني مطالب، خواندن 

آن را براي گروه کودك و نوجوان جذاب سازد.

194. رائوم، الیزابت. پیوند دیروز و امروز: وایکينگ هاي باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید 
عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 3۲ ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

كلمات كليدي: وایکینگ هاي باستان، دایرة المعارف کودکان و نوجوانان، تاریخ جهان باستان

چکيده: در این کتاب با چگونگي تأثیرگذاري تمدن هاي باستان بر جامعة مدرن امروز آشنا مي شوید. 
هنر  و  پوشاك  و  غذایي  مواد  نوع  معماري،  زبان،  فناوري،  تاریخ،  با  را  شما  کتاب  این  همچنین 

وایکینگ هاي باستان آشنا مي کند.
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 195. کاواشیما، ریوتا. ورزش ذهن به همين سادگي. ارشاد عظیمي. تهران: بین المللي گاج، 90، 184 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تمرین ذهن، ورزش، تقویت کارکرد مغز، پرورش خالقیت، مهارت هاي حافظه

چکيده: مغز نیز مانند دیگر اندام ها فعالیت دارد و به وسیله  مویرگ ها از خون تغذیه مي کند. پس ورزش 
منظم ذهني در بهبود فعالیت و خون رساني بهتر به آن مؤثر است. کتاب حاضر براي مطالعه  کساني 
نوشته شده است که مي خواهند خالقیت، مهارت هاي حافظه، مهارت هاي اجتماعي و برقراري ارتباط 
خود را باال ببرند واز کاهش توانایي هاي ذهن در اثر باال رفتن سن جلوگیري کنند. در کتاب تمرین هایي 
درج شده که مخاطبان مي توانند آن ها را طي 60 روز و 1۲ هفته انجام دهند و به اهداف مذکور دست 
یابند. به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقیقه وقت گذاشتن و انجام ورزش هاي ذکر شده در کتاب 

مي توان به نتایج مطلوب رسید.

196. واندویل، اگنس. شگفتي هاي جهان: وسایل نقليه فضایي. مهناز عسگري. تهران: محراب 
قلم، 91، ۲8 ص

قطع: رحلي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرة المعارف کودکان، فضاشناسي، فضاپیماها، موشک وي ۲، فناوري موشک

چکيده: چیني ها در قرن سیزدهم، نخستین موشک هاي پودري را تولید کردند. در سال 1815 میالدي 
در »نبرد واترلو«، انگلیسي ها موشک هایي حاوي مواد منفجره به سوي سربازان ناپلئون پرتاب مي کردند. 
در آغاز قرن بیستم، رابرت اچ گدار آمریکایي موفق شد، نخستین موشک مدرن را با ترکیبي از بنزین و 
اکسیژن مایع پرتاب کند. در جنگ جهاني دوم، موشک آلماني »وي ۲« سالحي وحشتناك بود. در این 

کتاب با سیر تحول و فناوري موشک و ماشین هاي فضایي آشنا مي شویم.
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197. صاحبي، علي. مهارتهاي زندگي: هدف  گزیني. تهران: آرمان رشد، 90، 3۲ ص
قطع: بیاض

موضوع: تفکر و سبک زندگی
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: انتخاب هدف، آموزش مهارت هاي زندگي، برنامه ریزي

چکيده: همة سازمان ها و شرکت هاي کوچک و بزرگ تولیدي، تجاري و خدماتي از ابتدا اهدافي را 
تعیین و براي رسیدن به آن ها برنامه ریزي مي کنند. براي رسیدن به هرنوع پیشرفتي تعیین هدف ساالنه 
و برنامه ریزي براي آن یک ضرورت است. کتاب »هدف گزیني« از مجموعه کتاب هاي »مهارت هاي 
زندگي« درس سه بخش با عنوان هاي هدف گزیني، براي شروع، و یادآوري شکست ها و ناکامي بسیار 

آسان است، نحوة هدف گزیني را آموزش مي دهد.

 198. کوك، دومینیک. هزار ویك شب. اردشیر مهرآبادي/ احمد سپاسدار. تهران: نخستین، 91، 160 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبیات فارسي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: افسانه هاي پریان، ادبیات کشورهاي عربي، افسانه و قصه، علي بابا، سندباد

چکيده: شهرزاد جوان هر بار با قدرت تخیل و سیاست خاصي تالش مي کند مرگ خود را به تعویق 
بیندازد. او با گفتن داستان هاي شگفت آور و روایت شرح حال شخصیت هاي عجیب، همچون علي بابا، 
سندباد ملوان، شاهزاده خانم پریزاد، در ماجراهاي عجیب و دنیاي سحرآمیزي که داراي موجودات 
هولناکي مثل جانوران غول پیکر، پرندة سخن گو، غول هاي شیطان صفت و دزدان حیله گر است، 

همچنان زنده مانده است. ولي آیا تمام این ها جان او را نجات مي دهند؟
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199. پریرخ، زهره. نامه نامور: هفت خوان و هفت رزم. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 9۲، 4۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبیات فارسي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که برگزیده  اي 
از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن 
چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده 
و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »هفت خوان و هفت رزم« اختصاص یافته که 
توّسط »زهره پریرخ« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جّذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي 
شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این 

سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.

 200. بریسون، بیل. همه چيز دربارۀ علم و سرگذشت آن. مجید عمیق. تهران: محراب قلم، 90، 17۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تاریخ علم، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب مطالبي را مي یابید که تشنة دانستن آن ها هستید. شناخت جهان هستي و فرایند 
پیدایش آن، اسرار کرة زمین و حوادث گذشته بر آن تا به امروز، دنیاي مرموز اتم ها و مولکول ها، انواع 
جان داراني که از میلیاردها سال پیش تاکنون روي زمین زیسته اند، خطراتي که از فضا جهان ما را تهدید 
مي کنند، و ماجراهاي پرفراز و نشیب دانشمندان و تالش ها و جان فشاني هاي آنان براي یافتن پاسخ 
بسیاري از پرسش هایي که اکنون پاسخ آن ها را مي دانیم، فقط بخش هایي از موضوعات این کتاب 
را تشکیل مي دهند. متن روان و گویاي کتاب، تصویرهاي جذاب و سیر منطقي و منظم مطالب آن، 

خواننده را در فهم هر چه بهتر موضوعات کمک خواهند کرد.
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201. فیشر، دایانا. هنر نقاشي روي سنگ: تکنيك هایي ساده و نکاتي عملي براي تبدیل 
 سنگ هاي ساده به آثار زیباي هنري. صدف حکیمي زاده. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 90، 66 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: آموزش هنر، نقاشي روي سنگ، نقاشي با اکریلیک، آفرینش هنري

چکيده: این کتاب تکنیک هایي آسان ونکاتي عملي را براي تبدیل سنگ هاي ساده به آثار زیباي 
هنري و نقاشي روي سنگ هاي گوناگون را 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. ضمناً فراموش نکنیم که 

یافتن سنگ مستلزم آن است که با طبیعت تماس داشته باشیم.

202. کاهه، محمدحسن. هوش آزمایي IQ. تهران: مبتکران/ پیشروان، 91، 116 ص
قطع: وزیري

موضوع: ریاضیات
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: پرورش هوش، استعداد ریاضي، حل معما، آموزش ریاضي، هوش بهر

چکيده: این کتاب از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول شامل 70 معماست که از ساده به سخت 
مرتب شده اند. زمان مناسب براي پاسخ هر معما در گوشة چپ باالي کادر نوشته شده است. این معماها 
از مجموعة 10 قسمتي »IQ Puzzele« انتخاب شده اند. بخش دوم شامل 50 معماست که سطح 

آن ها کمي باالتر است. 
این مجموعه از بین دو سلسله کارت بازي تحت عنوان »Geometrical Riddles« انتخاب 
شده اند و اکثر معماها راه حل هایي بسیار کوتاه و هوشمندانه دارند. بخش سوم حاوي 30 معماي نسبتًا 

سخت تر از دو بخش اول است. این معماها از کتاب »Puzzeles 101« انتخاب شده اند.
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203. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: هيچ كس جز او. تهران: کانون اندیشه جوان، 89، 3۲ ص
قطع: جیبي

موضوع: مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران، تاریخ انقالب 
اسالمي، مبارزة سیاسي

چکيده: »لبة باغچه روبه روي در دانشکده نشسته ام. چشم مي گردانم و روي زمین مورچه هایي را 
مي بینم که یک خط مستقیم را دو سه متر مي روند تا زیر بید مجنون وسط حیاط دانشکده. نمي دانم 
آن ها هم مي توانند مرا ببینند؟ آیا مي توانند با دیدنم بفهمند که چه ام شده؟« کتاب حاضر به بررسي 
زندگي نامة آیت اهلل روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران پس از انقالب 

مي پردازد و ما را با وقایع سال هاي 134۲ تا پایان زندگي امام آشنا مي سازد.

204. نادري، ناصر. یاد شيرین دوست: مجموعه نيایش ها با الهام از متون دیني. تهران: مدرسه، 
90، 15۲ ص

قطع: رقعي
موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
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.
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 205. گروگان، حمید. یادگار عاشورا: گذري بر زندگي امام سجاد )ع(. تهران: قدیاني، 91، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: امام سجاد )ع(، امام چهارم، داستان دیني، ادبیات نوجوانان، زندگي نامه

چکيده: مدینه بود و کوچه و بازارها و خانه هاي گلي و محله اي به نام »بني هاشم« و در همان نزدیکي، 
مسجدي که قبر جدش رسول خدا )ص( در آنجا بود و نیز قبرستاني به نام »بقیع« که مادربزرگ 
عزیزش، حضرت فاطمه )س( و عموي شهیدش، امام حسن )ع(، در آنجا آرمیده بودند. هر وقت دلش 
مي گرفت به آن قبرستان مي رفت و دعا مي خواند و مي گریست. کتاب »یادگار عاشورا« گذري است بر 

زندگي امام سجاد )ع(، امام چهارم شیعیان.

206. آذریزدي، مهدي/ مسرت، حسین. سرزمین من ایران: یزد. تهران: مدرسه، 89، 144 ص
قطع: رحلي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تاریخ یزد، زندگي مردم ایران، عروس کویر، جغرافیاي یزد

چکيده: استان یزد در مرکز ایران، بین رشته هاي »شیرکوه« و »خرائق« و در دره هاي وسیع قرار گرفته 
است؛ شهري که آن را »مروارید کویر«، »عروس کویر« و »نگین کویر« خوانده اند. چرا یزد را بدین 
نام ها مي خوانند؟ براي پاسخ به این پرسش، نخست باید کویر را شناخت. یزد شهري است با طبیعت 
زیبا و اسرارآمیز، با مردمان سخت کوش و شرافتمند، و با فرهنگي غني. کتاب حاضر که داراي تصاویري 
بسیار زیبا از طبیعت استان یزد است، در چهار بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: سیماي طبیعت؛ 

سفري در تاریخ؛ فرهنگ و آداب و رسوم؛ و گذرگاه زندگي.
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207. بید گرابر، برند. 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص كودكان براي 
كودكان رده سني 9 تا 15 سال. امیر جهانیان نجف آبادي. اصفهان: کیاراد، 90، ۲16 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و سبک زندگی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازي، مهارت هاي زندگي، خالقیت، سرگرمي، آموزش کودکان

چکيده: فعالیتي که به خاطر خودش - یا جذابیت آن - انجام شود، »بازي« نامیده مي شود. بازي 
لذت بردن از انجام یک فعالیت است. در انجام بازي، به دست آوردن روحیه  مبارزه براي بقا در وهله  دوم 
مورد بررسي قرار مي گیرد. در کتاب حاضر، 101 بازي معرفي و وسایل مورد نیاز، اهداف و چگونگي 

انجام آن ها ارائه شده است تا به کودکان 15 - 9 ساله برخي مهارت هاي زندگي آموزش داده شود.

208. ساالري، حسن. 101 پرسش و پاسخ درباره  پزشکان و دارو شناسان بزرگ. تهران: 
محراب قلم، 91، 64 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پزشکي، داروسازي، گیاهان دارویي، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

چکيده: 101 پرسش و پاسخ این کتاب، تاریخ پزشکي و کوشش هاي پزشکان و داروشناسان بزرگ 
را از روزگار انسان هاي نخستین تا روزگار حاضر و همچنین دستاوردهاي پزشکان ایراني مانند رازي، 
ابن سینا و برخي از پزشکان معاصر ایران را به صورت مختصر و مفید بررسي کرده اند. موضوع برخي 
سؤال ها از این قرار است: سوراخ کردن جمجمه؛ چگونگي شناسایي گیاهان دارویي، دستاوردهاي 
ایرانیان باستان؛ دستاوردهاي  سومریان در پزشکي؛ نوشتن قانون براي پزشکان؛ برنامة بهداشتي 

جالینوس. در پایان کتاب بزرگ ترین رویدادهاي پزشکي معاصر ایران به طور خالصه معرفي شده اند.
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209. سینایي، زهرا. 13 روز با سليمان. تهران: صابرین، 91، 7۲ ص
قطع: خشتي

موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: سلیمان پیامبر، ادبیات فارسي، داستان هاي دیني

چکيده: سلیمان نام شخصیتي تاریخي در قرآن وکتاب مقدس است. اطالعات علمي دقیقي از وي 
در دست نیست. شخصیت وي بیشتر بر پایة متون دیني شناخته مي شود. طبق متون دیني سلیمان 
پیامبري توانا و ثروتمند بود که زبان پرندگان و حیوانات را مي دانست و بادها مسخر او بودند. کتاب »13 

روز با سلیمان« حاوي 13 داستان دربارة زندگي و قضاوت هاي سلیمان است.

210. اصالني، ابراهیم. 49 اصل موفقيت در درس خواندن. تهران: مدرسه، 9۲، 64 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفکر و سبک زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: مطالعه و فراگیري، موفقیت تحصیلي

چکيده: کتاب حاضر، به بیان رمز و راز موفقیت در قالب 49 اصل کوتاه با نگاهي منظم و منطقي به 
درس خواندن نگاشته شده است. اصولي مانند: »مقایسه ها را کنار بگذارید« که اصل اول این کتاب 
است. »آیین موفقیت«، »فوت وفن هاي اساسي براي یادگیري«، »آمادگي الزم براي یادگیري«، 
»آمادگي الزم براي یادگیري و مطالعه«، »برنامه ریزي«، »تقویت مهارت درك و فهم«، »تقویت 

حافظه و کاهش حواس پرتي« و »موفقیت در امتحان« از موضوعاِت ارائه شده در این کتاب هستند.
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 211. حیدري ابهري، غالمرضا. 92 درس سازنده از زندگي پيامبر )ص(. تهران: قدیاني، 90، 184 ص
قطع: رقعي

موضوع: پیام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: محمد )ص(. پیامبر اسالم، اخالق، داستان

چکيده: این کتاب درباره راه و روش پیامبر در زندگي روزمره ایشان با هدف کاربست آن ها در زندگي 
امروزي ها است. در این کتاب با مهم ترین و کلیدي ترین اصول زندگي پیامبر )ص( آشنا مي شوید و 
تصویر نسبتاً کاملي از شخصیت ایشان را به دست مي آورید. کتاب در قالب 9۲ نکته خواندني، ما را 
با شیوه زندگي آن حضرت آشنا مي سازد و با بیاني روشن، اخالق و منش حضرت محمد )ص( را به 

تصویر مي کشد. ضمناً در این کتاب حکمت و دلیل رفتارهاي پیامبر )ص( نیز توضیح داده شده است.

212. شیخ االسالمي، مژگان. English step by step. تهران: البرز فردانش، 90، 1۲0 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان  انگلیسی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، مهارت هاي زباني، دستور زبان

چکيده: آموزش یک زبان جدید در حقیقت آموزش ابعاد چندگانة آن زبان است. این امر محقق نخواهد 
شد مگر با به کارگیري روش هاي صحیح و روز دنیا به گونه اي که تمامي مهارت هاي خواندن، نوشتن، 
صحبت کردن و گوش دادن مد نظر قرار گرفته شود تا بر اثر تمرین و به مرور زمان در ذهن زبان آموز 
جاي گیرد. کتاب داراي این بخش هاست: داستان اصلي به زبان انگلیسي، آموزش دستور زبان به روش 
صحیح، تمرین تلفظ، آموزش مکالمه و معني کلمات ضروري. این کتاب منبع بسیار خوب و جامعي 

براي زبان آموزان است.
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213. مورالس، خوزه لوئیس/مایرز، کتي/جکسون، سارا. Hey There! 1 Student Book. تهران: 
شرکت غزال جوان، 90، 138 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان انگلیسی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان

چکيده: کتاب حاضر چهار سطح، از مبتدي تا پیش متوسطه را شامل مي شود. دانش آموزاني که این 
دوره را به پایان مي برند، در ادامه به راحتي مي توانند دورة آموزش بزرگ سال را شروع کنند. کتاب براي 
گروه سني 11 تا 15 سال تهیه و تدوین شده و از امکانات صوتي و تصویري جانبي و کمک درسي 

برخوردار است.

 214. مورالس، خوزه لوئیس. Hey There! 1 Workbook. تهران: شرکت غزال جوان، 90، 6۲ ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان انگلیسی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان

چکيده: کتاب کار حاضر مجموعه اي طبقه بندي شده و جامع در مورد قواعد نوشتن و مسائل گرامري 
زبان انگلیسي براي گروه سني 11 تا 15 سال است. ناشر عقیده دارد، این کتاب به دغدغه هاي 
مسئوالن امور فرهنگي براي آموزش زبان انگلیسي در این گروه سني پایان مي دهد. تمرینات این 

کتاب را سي دي صوتي همراهي مي کند.
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 .Hey There! 2 Student Book سارا.  کتي/جکسون،  لوئیس/مایرز،  خوزه  مورالس،   .215
تهران: شرکت غزال جوان، 90، 137 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان انگلیسی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان

چکيده: این دوره از کتاب هاي »Hey there!«، چهار سطح، از مبتدي تا آخر دورة راهنمایي را 
شامل مي شود. دانش آموزاني که این دوره را به پایان مي برند، در ادامه به راحتي مي توانند دورة آموزشي 
بزرگ سال را شروع کنند. با توجه به حساسیت ها و مشکالت عدیدة فرهنگي، در متن و تصاویر تغییرات 
زیادي انجام شده است. این کتاب از امکانات صوتي و تصویري جانبي و کمک درسي نیز برخوردار 

است.

216. مورالس، خوزه لوئیس/مایرز، کتي/جکسون، سارا. Hey There! 2 Workbook. تهران: 
شرکت غزال جوان، 90، 6۲ ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان انگلیسی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان

چکيده: اهمیت یادگیري زبان انگلیسي بر هیچ کس پوشیده نیست و یادگیري آن هم دشوار نیست. این 
کتاب کار به دانش آموز دورة راهنمایي کمک مي کند که با قواعد نوشتن آشنا شود و با شنیدن سي دي 

همراه کتاب، تلفظ صحیح کلمات را بیاموزند.
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عنوان
موضوع 
پدید آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
درهمکرد نام ناشر و عنوان
نام و نشانى ناشران

نمـــــایه  ها
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عنوان
آبراهام لینکلن رئیس  جمهوري آمریکا در جنگ داخلي001

آزمایش هایي درباره نور و سایه00۲
آلبرت آینشتاین: دگرگون کردن فیزیک003

آلفرد وگنر: کشف ورقه هاي قاره اي004
آلمان005

آنتوان الوازیه: پدر شیمي نوین006
آیین دوست یابي007

ابن سینا، اوج پزشکي پیشینیان008
اروپا در قرون وسطي009

از آلودگي آب چه مي دانیم؟010
از آلودگي هوا چه مي دانیم؟011

از انرژي چه مي دانیم؟01۲
از تغییر اقلیم چه مي دانیم؟013

از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانیم؟014
استاد فرشچیان015

استرالیا016
اسحاق نیوتن: ریاضیدان و دانشمند برجسته017

اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز018
افسانه هاي مردم سرخپوست آمریکا019

 الگوي حضور )نگاهي به سیره شهید بهشتي در عرصه تعلیم و تربیت(0۲0

امیر اعلم: بهداشت نوین در ایران0۲1
اندام هاي حس0۲۲

انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران 0۲3
اوریگامي براي همه: شامل 100طرح اوریگامي0۲4

ایران چگونه ایران شد؟0۲5
این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟0۲6

بچه ها غافلگیر نشوید0۲7
بدن انسان0۲8

برادر روح اهلل : رهبر معظم انقالب اسالمي0۲9
بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(پاسخ فعالیت ها030

بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(کتاب راهنما031
بعد از پدر، باران: مجموعه قصه با الهام از آیه هاي قرآن کریم03۲

بقراط: هموار کردن راه پزشکي033
بلشویک ها و نهضت جنگل034

بنجامین فرانکلین: دانشمند و دولتمرد035
به دنبال کاغذ اخبار036

بهارستان037
بیشتر بدانیم038

بیوتکنولوژي )بیونیک(039
پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودك درون : راهکار هاي ساده و عملي040



125پایۀ دوم )هشتم( دورۀ اول متوسطه

پسماندهاي خانگي041
تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان04۲

تاریخ علم در ایران )ج. 4(043
تاریخ  فرهنگ و تمدن یونان044

تصمیم گیري سریع045
تغییرات اقلیمي )آب و هوا(046

تمدن آزتک و اینکا 047
تمدن آسیاي صغیر048

تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي(049
توماس ادیسون مخترع بزرگ آمریکایي050

تهران در قاب شعر )دنباله اسطوره تهران(051
)جعبه آموزش Microsoft Word ۲007-۲010(براي کودکان و 

نوجوانان05۲
جعبه  آموزش مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان053

جالل آل قلم: سید جالل آل احمد054
چرا و چگونه )جلدهاي 46 تا 50(055
چرا و چگونه )جلدهاي 51 تا 55(056

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ آموزش گام به گام 
پژوهش به دانش آموزان )فرزندان(. پژوهش دانش آموزي...057

چگونه یک استخوان تبدیل به سنگواره مي شود؟058
چگونه یک آتشفشان تبدیل به جزیره مي شود؟059

چگونه یک زمین  لرزه تبدیل به یک سونامي مي شود؟060
چوباري اسب باوفا : داستانهایي از کودکان و جانوران061

چه جانداراني در اتاق خواب شما زندگي مي کنند؟06۲
چه جانداراني در باغ شما زندگي مي کنند؟063

چه جانداراني در کالس درس شما زندگي مي کنند؟064
چه جانداراني روي پوست شما زندگي مي کنند؟065

چهار سوي کیهان066
حکایت گوهر شب چراغ )قصه هاي هزار و یک شب (067

حکایت هاي شیرین مرزبان نامه )1(068
حکایت هاي شیرین مرزبان نامه )۲(069

حکایتي از طوطي نامه براي نوجوا نان070
خزندگان و پرندگان071

داستان خسرو و شیرین07۲
داستان رستم و سهراب073

داستان فرود074
داستان لیلي و مجنون075

داستان هاي کلیله و دمنه076
دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران براي کودکان و نوجوانان 

آشنایي با شخصیت ها، حوادث و مفاهیم انقالب اسالمي077
دانشمندان بزرگ جهان078

دانشمندان سبز079
دایرة المعارف اسرار دانش080

دایرةالمعارف اطلس براي کودکان081
دایرة المعارف جدید مدرسه08۲

دایرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج1(083
دایرةالمعارف دانستني هاي علمي084

دایرةالمعارف دایناسورها085
دایرة المعارف علوم و اختراعات086

دایرة المعارف فضا087
دایرةالمعارف فوتبال088

دایرةالمعارف کوچک089
دایرةالمعارف نجوم وفضا090

دایرة المعارف وسیله ها چگونه کار مي کنند؟091
دایناسور09۲

دختران و اینترنت093
در کالس درس خوارزمي094
در کالس درس کاشاني095

دریا: دانشنامه کودك و نوجوان الروس096
دنیاي روبات ها097

دنیاي نامرئي: مجموعه کتابهاي )درون بدن انسان-درون بدن حیوانات-
 درون گیاهان-اتم ها ومولکول ها-اسرار کره زمین- کاوش در گذشته(098

دوباره نگاه کن!099
دوران صلح100

دوره علوم راهنمایي- جلد 1 )مواد شیمیایي(101
دوره علوم راهنمایي- جلد 3 )فیزیک حرکت(10۲

راز شکرگزاري، قدرداني و سپاس103
راهنماي پژوهشگر نوجوان104

راهنماي خبرنگار مدرسه105
راهنماي داستان نویس نوجوان106

راهنماي سرافرازي107
راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق(ویژه دانش آموزان پیش از دوره 

راهنمایي و راهنمایي تحصیلي108
راهنماي عملي پیشگیري از صدمات ناشي از زلزله: بر اساس هفت 

گام ایمني در زلزله109
رایانه و روبات، سرعت، دقت و کیفیت110

رستم و اسفندیار111
رستم و اکوان دیو11۲

رفتار مناسب113
روبات ها در پزشکي و علوم114

روبات ها در حمل و نقل115
روبات ها در خانه  ها و دنیاي سرگرمي116

روبات ها کاوشگران فضا117
روزي روزگاري دوستي118

روسیه119
روش هاي زندگي: نکات،؛ گام ها و اصول مربوط به رشد، تعامل با 

دیگران، یادگیري و لذت  بردن از زندگي؛ 1۲0
روش هاي ساده مطالعه و موفقیت در امتحان: آنچه اولیاء و دانش آموزان 

بهتر است بدانند1۲1
رئیس  علي دلواري: تجاوز نظامي بریتانیا و مقاومت جنوب1۲۲
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زال و رودابه1۲3
زال و سیمرغ1۲4
زمان و فضا1۲5

زمین او1۲6
زمین سیاره پویا1۲7

خواب،  اتاق  در  پوست،  روي  بدن،  در  که  جانداراني  پنهان  زندگي 
درآشپزخانه، در باغ و در کالس درس شما زندگي مي کنند.1۲8

زندگي در اسارت فکر1۲9
زنگ خالقیت130

زیبایي هاي عاشورا و سبک زندگي عاشورایي131
سعدي آموزگار قرون13۲

سکه هایي به نام مّحمد133
سنگ هاي رسوبي134

سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز کاهي135
سؤال هاي مطالعه بین المللي روند علوم و ریاضیات )تیمز ۲007(پایه 

سوم راهنمایي...136
شاهزاده  بابل 137

شرح درد اشتیاق: بازنویسي حکایات مثنوي به نثر 138
شطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزیم139

شکست یا تجربه اي براي پیروزي140
شناخت برق: با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم141

شهید بهنام محمدي 14۲
شهید خرازي 143

شیخ رجبعلي خیاط144
صاحب جواهر 145

طبیعت اسرار آمیز146
علوم147

فارسي در عربي و فارسي در ترکي148
فرهنگ ترافیک براي کودکان و نوجوانان149

فرهنگ لغات کابردي خط سفید150
فرهنگ مصور عربي- فارسي مناسب براي دانش آموزان راهنمایي و 

دبیرستان151
 فکر مي کنید چرا انسان اختراع مي کند؟ و سؤال هاي دیگري در باره علوم15۲

فکر مي کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته مي کنندوسؤال هاي 
دیگري در باره مردم و مکان ها153

فناوري154
فیل ها، شیوه  زندگي، اهمیت و انواع155

قطارها و لوکوموتیوها156
قیصر امین پور157

کاغذ بازي )دایرة المعارف کاغذ و تا(158
کتاب آموزشي آب و روش هاي صحیح مصرف159

کتاب کار نرم افزار پارس لوگو پیشرفته160
کتاب کوچک براي داستان نویسي161

کریستف کلمب، کاشف دنیاي جدید16۲
کشف کن! همه  ما ریاضي دان هستیم! 163

کالس انشا )براي دانش آموزان دوره  راهنمایي(164
کمي پررنگ تر از خاکستري: احمد شاملو 165

کوه بخشنده  زندگي 166
گرگور مندل: بنیان گذار دانش ژنتیک167
گزیده بوستان سعدي به زبان امروز168

گزیده تاریخ بیهقي به زبان امروز169
گزیده سفرنامه ناصرخسرو به زبان امروز170

گزیده قابوسنامه به زبان امروز171
گزیده گلستان سعدي به زبان امروز17۲

گزیده منطق الطیر به زبان امروز173
لذت موفقیت174

لطفا مهارت  هاي زندگي را بیاموزید175
لویي پاستور: نبرد با میکروب ها176

ماشین هاي راه و ساختمان177
مّتمم را بهتر بشناسیم178

مجموعه دایرةالمعارف علوم )براي نوجوانان ( علوم زمین...179
مجموعه کارگاه علوم180

محیط  زیست پایدار )براي نوجوانان(181
مدیریت پول18۲

مرجع ضمیر زندگي کجاست183
مسند را بهتر بشناسیم184

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي سني185
مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري ۲ تمام رده هاي سني186
مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 3 تمام رده هاي سني187

معما هاي چوب کبریتي188
من و هستي189

مهارت مطالعه190
نخستین تجربه استعمار غربي در ایران191

نوجوانان و رسانه ها19۲
نهج البالغه براي نوجوانان )۲(193

وایکینگ هاي باستان براي من چه کار کرده اند؟194
ورزش ذهن به همین سادگي195

وسایل نقلیه فضایي196
هدف  گزیني197

هزار ویک شب198
هفت خوان و هفت رزم199

همه چیز درباره علم و سرگذشت آن۲00
هنر نقاشي روي سنگ: تکنیک هایي ساده و نکاتي عملي براي تبدیل 

سنگ هاي ساده به آثار زیباي هنري۲01
۲0۲ IQ هوش آزمایي

هیچ کس جز او۲03
یاد شیرین دوست مجموعه نیایش ها با الهام از متون دیني۲04

یادگار عاشورا: گذري بر زندگي امام سجاد)ع(۲05
یزد ۲06

101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص کودکان براي 
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کودکان رده سني 9 تا 15 سال۲07
101 پرسش و پاسخ درباره  پزشکان و دارو شناسان بزرگ۲08

13 روز با سلیمان۲09
49 اصل موفقیت در درس خواندن۲10

9۲ درس سازنده از زندگي پیامبر )ص(۲11
۲1۲ English step by step

۲13 Hey There! 1 Student Book
۲14 Hey There! 1 Workbook

۲15 Hey There! 2 Student Book
۲16 Hey There! 2 Workbook
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موضوع
پيام هاي آسماني و قرآن

۲11 ،۲09 ،۲05 ،۲04،193 ،133 ،131،1۲6 ،040

تربيت بدني
139 ،088

تفکر و سبك زنگى
 ،1۲1  ،1۲0 ،113 ،107 ،103 ،100 ،093 ،049 ،045 ،0۲7 ،007
 ،19۲ ،190 ،189،188 ،183 ،18۲،175 ،174 ،141 ،140 ،135 ،1۲9

۲10،۲07 ،197

ریاضيات
۲0۲ ،163 ،136 ،095 ،094 ،017

زبان  انگليسى
۲16 ،۲15 ،۲14 ،۲13 ،۲1۲ ،150

زبان عربي
151

زبان و ادبيات فارسي
 ،073 ،07۲ ،070 ،069 ،067،068 ،061 ،054 ،051 ،037 ،03۲ ،019

 ،137 ،13۲،  1۲4 ،1۲3 ،118 ،11۲ ،111 ،106 ،076 ،075 ،074
 ،170 ،169 ،168 ،166 ،165 ،164 ،161 ،157 ،148 ،144 ،138

199،198 ،184 ،178  ،173 ،17۲ ،171

علوم تجربي
 ،038 ،033 ،0۲8 ،0۲۲ ،014 ،013 ،01۲ ،011 ،010 ،08 ،06 ،04 ،03
 ،065 ،064 ،063 ،06۲ ،060 ،059 ،058 ،056 ،055 ،041 ،039
 ،09۲ ،090 ،086 ،085 ،084 ،08۲ ،080 ،079 ،078 ،071 ،066
 ،147 ،146 ،114 ،134 ،1۲8 ،1۲7 ،1۲5 ،10۲ ،101 ،098 ،096
۲08 ،۲00 ،181 ،180 ،179 ،177 ،176 ،167 ،159 ،156 ،155 ،154

علوم تربيتي
195 ،130 ،108 ،057

فرهنگ و هنر
۲01 ،187 ،186 ،185 ،158 ،099

كار و فن آوري
 ،115 ،114 ،110 ،097 ،091 ،053 ،05۲ ،039 ،031 ،030 ،0۲4

196 ،177 ،160 ،158 ،154 ،117 ،116
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كتاب هاي مرجع
150 ،091 ،089 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،08۲ ،081

مطالعات اجتماعي
 ،0۲5 ،0۲3 ،0۲1 ،0۲0 ،018 ،016 ،015 ،009 ،005 ،00۲ ،001
 ،048 ،047 ،046 ،044 ،043 ،04۲ ،036 ،035 ،034 ،0۲9 ،0۲6
 ،143 ،14۲ ،1۲۲ ،119 ،109 ،105 ،104 ،094 ،081 ،077 ،050
۲06 ،۲03 ،194 ،191،181 ،176 ،167 ،16۲ ،153 ،15۲ ،149 ،145
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بریجمن، راجر فرانسیس 097، 154
بریسون، بیل ۲00
بکایي،حسین 060
بالرك، یلدا 078

بومون،  امیلي 087
بهاري، رحیم 139

بهاري، محمدرضا 141
 بهروزکیا، کمال 039، 055، 056، 110، 155

بهزادي، نازنین 031
بید گرابر، برند ۲07

بیشاب، آماندا 010، 013
بینگهام، کارولین 085

پارسا  صائب، ساویز 066
پارکر، استیو   086، 114،115، 116،117

پرایس، اشون 011
پرسیتس، مویسي آرونوویچ 034

پروفسکایا، اولگا 061
پریرخ، زهره 199

پورآقاسي،حسین 103

 ،064  ،063  ،06۲  ،0۲۲ حسین  الوندي، 
147 ،1۲8 ،065
الیوت، جین 089

امامي نائیني، محمدعلي 13۲، 148
اماني تهراني، محمود 059

امیریان، داود 14۲
امیري نیا، کوروش 081
اندرسن، جودیت 181

اودانل، لیام 141
اورنگ، طوبا 049

اوالس، فرانسوا 179
ایازي، مهران 10۲
ایزدي، سپیده 083
بحري،حسین 035

بختیاري، ابوالفضل 057
برآبادي، محمود 149

برازش، محمود  رضا 005، 016، 119
برن، راندا 103

برومند، بهادر 10۲

پدیدآورندگان )مؤلف، مترجم(
آدامز، سیمون 083

آذریزدي، مهدي ۲06
آزمون، جواد 088

آموزگار، حسین 170، 171، 17۲، 193
ابراهیمي، جعفر 073
احمدي، احمد 147
احمدي،حمید 034
ارزانیان ، آرش 130
اسپالند، پامال 1۲0

اسپیدکار، محبوبه 189
استامپ، کارولین 147
استوارت، ملیسا 058
استیل، فیلیپ 153

اسکولز، کاترین 100
اسمیت، پتي 084

اسمیت، ناتالي 014
اسندن، رابرت 079

اصالني، ابراهیم ۲10
اگان، لوئیز 050
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علیزاده، رضا 017
علیزاده  اهدایي، نسیم 090، 097

عموزاده خلیلي،  فریدون 161
عمیق، مجید 058، 080، 098، 114، 115، 

۲00 ،194 ،146 ،117 ،116
غالمرضایي، حمیدرضا  154

فالکن،  لینداسي 099
فخیم، منا 096

فرخ مهر،  حسین 164
فرسایي، داریوش 05۲، 053

فروغیان، حبیب اله 061
فرهادپور، لي لي 036

فرهادیان، سلیمان 033، 176
فضلي خاني، منوچهر  108

فکور، اصغر 143
فالهرتي، مایکل 180

فورتي، جکلین 078
فوالدوند، مرجان 111

فونکر، ربکا 134
فیشر، دایانا ۲01

قاسم پور، افسانه 151
قاسمي،  مازیار 106

قاسمیان، رحیم 1۲5
قرباني، علیرضا 188
کارنگي، دیل 007

کاشفي خوانساري، علي 145
کاظم، احسان 154

 ،054  ،0۲9  ،0۲3 جوان  اندیشه  کانون 
۲03 ،165

کاواشیما، ریوتا 195
کاهه، محمدحسن ۲0۲

کروبي، هایده 0۲7، 135
کرومنرل، راینر 056

کروي،  آنیتا 098
کریم دادیان، وحید 15۲
کریم دادیان،سمیه 153
کریمي، عبدالعظیم 136

کفایي پور، رهام 085
کالرك،  فیلیپ 146

کالوسن، پتر 110
کلت، مري 057

کنفلید، جک 103

زارع، معصومه 009
زاموسکي، لیزا 176

زرین قلم،حمید 107
زویش، مارتین 039

حسن 003، 004، 008، 0۲1،  ساالري، 
۲08 ،167 ،095 ،094

سالوي، اندرو 06۲، 063، 064، 065، 080، 1۲8
سپاسدار، احمد  198

ستاري جاوید،عرفان 100
ستاري، جالل 051

سدالگ، اولریش 155
سلیماني، عادله 185، 186، 187

سیدآبادي، علي اصغر 0۲5، 0۲6، 191
سیکرست، دارن 01۲

سینایي، زهرا ۲09
سیندریچ، شارون 093
شادان، منوچهر 04۲

شارما، رابین شلیپ 107
شاماني، محمدعلي 190
شاملو، روژین 045، 093

شریزي، ترزد 096
شریعتي، محمدصادق 044

شعبان نژاد، افسانه 11۲
شعباني، اسداهلل 074

شفیعي، مجید 070، 137
شکاري، محمد 038

شکوهي، محمدرضا 109
شکوهي، ملیحه 00۲

شهیدي، گیتي )عزت الملوك( 113، 18۲
شیخ االسالمي، مژگان ۲1۲

صاحبي، علي 1۲9، 183، 197
صلواتي، محمد 104، 105، 106

ضرغامیان، مهدی  091، 179
عابدي،  داریوش 067

عابدیني، نساء 10۲
عاقلتر، سعیده 086

عربیه، فریبا 168
 ،075  ،07۲  ،069  ،068 مریم  عزیزي، 

173 ،076
عسگري، مهناز 087، 156، 177، 196

عظیمي،ارشاد 195
علوي کیا،  محمدعلي 047

پورجاوید، محمدرضا 101
پوروهاب، محمود 133

پیرسون، آني 044
تاگلیافر، لیندا 059، 060

تذهیبي، روزبه 099
توسلي نیا، فاطمه 09۲

تیلور، باربارا 15۲
تیمونز، بوني 045

جکسون، سارا ۲13، ۲15، ۲16
جمعي از نویسندگان 055

جنکینز، پگي جي 040
جوادیان، مسعود 018

جواهر کالم، فرید 001
جهانگیري، مینا  040

جهانیان نجف آبادي،امیر ۲07
چندلر، موراي 139

چوبینه، مهدی 081، 084
حاجي بابایي، مرجان 050
حسني نسب، منیره 174

حسیني، حسن 007
حسیني، محمدحسن 157

حق پرست فروحي، ثریا  147
حکیمي زاده، صدف ۲01

حیدري ابهري، غالمرضا ۲11
خاکسار، مسعود 089

خیراندیش،  عبدالرسول 048
داك، رابین سانتس 16۲

دال، کریستین 163
دانشفر، حسین 08۲

داهي، محمدرضا 046
درویشي کلور، والیت اله 175

رائوم، الیزابت 194
رحماندوست، مصطفي 03۲، 1۲3، 1۲4

رحمتي شهرضا، محمد 131
ردفرن، مارتین 090
رمضاني، جواد 071
روح افزا، سعید 1۲6

روحي برون، فاطمه 174
رودسري، حسین 0۲0

روزینسکي، ناتالي مایرا 017
روکا، نوریه 135

ریچاردز، جان 180
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نریماني، فاطمه 1۲7
نصیري،  بهروز 1۲1
نصیري،  کریم 188

نعمتي مقدم، رضا 150
واکر، ریچارد 0۲8

واکر، کیت 041
واالیي، علي اکبر 166

واندویل، اگنس 156، 177، 196
وانگورپ، لین 006

وبر، بلیندا 018
وزیري، جالل 158

والیي، علي اکبر 118
ون گورپ، لین 167

وناگس، پاتریشیا 04۲
وودوارد، جان 09۲

هادي منش،  ابوالفضل 144
هامفري، ساندرا مک لئود 0۲7

هاوگن، برندا 001، 035
هرویک، دان 003

هولیوك، نانسي 113، 18۲
یاحسیني، قاسم 1۲۲

یانکوفسکي، کاني 033
یانگ، گرگ 004

یونسلو، صادق 159

کواشي، فاطمه 178، 184
کوك، دومینیک 198

کینگ، کالین 089
گانري، آنیتا 081

گدارد، جولیون 098
گروگان، حمید ۲05

گروه نویسندگان 19۲
گریبین، مري 1۲5
گلرسن، روت 00۲

گودرزنیا، محدثه 015
گیئوره، ماري رنه 087

گیفورد، کالیو 088
گیوه چي، روح  اهلل 0۲4
الو، کاري 08۲، 147

لنگلي، اندرو 009
لواجي زاده، دلناز 030

لوبوم، ژوئل 091
مایرز، کتي  ۲13، ۲15، ۲16

محسني،  ملیحه 160
محلوجي، شیرانا 030

محمدیان، فاطمه 134
محمود کالیه، سهیال 040

مخولي، حسین 180
مرتضوي، زینب 140
مسرت، حسین ۲06
مشتاق، مهسار 1۲0

معتمدي، اسفندیار 043
معلمي، بهرام 010، 011، 01۲، 013، 014، 

181 ،079
مقیمي اسکویي،الدن 19۲
مکارم، محمدحسین 138

مک فارلن، آلن آ 019
مال محمدي، مجید 037

منصوري، هایده 041
 مورالس، خوزه لوئیس   ۲13، ۲14، ۲15، ۲16

مورگان، بن 147
مورگان، سالي 046

موسوي، اعظم السادات 169
مهرآبادي، اردشیر 198

مهروز، مینا 163
میالرد، آن 04۲

نادري، ناصر 077، ۲04
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فرهنگ معاصر 096
فرهنگسراي میردشتي ۲01

قدیاني 007، 056، 155، ۲05، ۲11
ققنوس 001، 017، 035، 036، 16۲

 ،054  ،0۲9  ،0۲3 جوان  اندیشه  کانون 
۲03 ،165

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
 ،111 ،077 ،074 ،073 ،060 ،059 ،058
 ،161 ،158 ،146 ،1۲6 ،1۲4 ،1۲3 ،11۲

 199 ،189
کیاراد ۲07

گام 045، 093، 113، 18۲
مبتکران ۲0۲

محراب قلم 003، 004، 006، 008، 0۲1، 
 ،091 ،088 ،087 ،084 ،08۲ ،081 ،033
 ،156 ،154 ،147 ،117 ،116 ،115 ،114

۲08 ،۲00 ،196 ،194 ،177 ،176 ،167
مدرسه 015، 0۲0، 0۲۲، 03۲، 038، 047، 
 ،136 ،134 ،098 ،095 ،094 ،067 ،048
 ،۲04 ،179 ،163 ،157 ،145 ،143 ،14۲

۲10 ،۲06
مرجع نوجوان 104، 105، 106

مشق نیکو 185، 186، 187
من و کیمیا 174

منادي تربیت 118، 137، 166

چاپار فرزانگان 140
خط سفید 150

خیام آزمون 066
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 051، 149

دهسرا 151
دیبا گران تهران 160

روزآمد 13۲
سامر 085

سبزان 009، 044، 070، 078
سپهر دانش 109
سفیر اردهال 1۲1

شباهنگ 139
ایران 010، 011،  فني  انتشارات  شرکت 
 ،079 ،046 ،041 ،0۲7 ،014 ،013 ،01۲

19۲ ،181 ،141 ،135
شرکت غزال جوان ۲13، ۲14، ۲15، ۲16

شکوه یاس 130
صابرین ۲09
صیانت 071
طبیب 050

ظفر 178، 184
عروج اندیشه 086، 15۲، 153

علوم پارسي 188
علوم و فنون  05۲، 053

فرتاب 178، 184

ناشران
آرمان رشد 107، 1۲9، 183، 197

آزاد مهر 148
آفتاب هشتم 005، 016، 119

آفرینگان 0۲5، 0۲6، 191
ابوعطا 108، 1۲0
اسحاق 05۲، 053

افق 018
البرز فردانش ۲1۲
امید فرزانگان 103

انجمن اولیا و مربیان 057
برایند 101، 10۲، 1۲7

به نشر 083، 133، 180
بهجت 04۲

بین المللي گاج 195
پردیس دانش 034، 1۲۲

پژواك فرهنگ 159
پنجره 019

پیام آزادي 080، 090
پیام کتاب 097
پیشروان ۲0۲

تزکیه 175
تیز هوشان برتر 066، 188

تیمورزاده 050
جمال 144

جوانان مّوفق 131
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موزون 089
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین 049

موسسه منادیان توسعه پایدار 030، 031
مهاجر 043، 190

 ،076  ،075  ،07۲  ،069  ،068 مهرآموز 
193 ،173 ،17۲ ،171 ،170 ،169 ،168

نخستین 040، 061، 198
نسل نو اندیش 100، 174

نظر 099
نغمه نو اندیش00۲، 0۲4، 1۲5

نواي مدرسه 037
نوشته 164

نوید شیراز 138،0۲8، 09۲
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آنجال مرکل 005
آیزاك 017

آیین دوست یابي 007
ابزار و وسایل الکتریکي 091

ابن سینا 008
اتاق خواب 06۲

اتحادیه دمکرات مسیحي 005
اتریش 167

اتم 098
احساس 0۲۲

احمد شاملو 165
اختراع 15۲
اخالق ۲11

 ،164  ،161  ،106  ،054 فارسي  ادبیات 
۲09 ،184 ،178

ادبیات فارسي قرن هشتم 070
ادبیات کشورهاي عربي 198

ادبیات کودکان 061، 118
 ،068 نوجوانان011،  و  کودکان  ادبیات 
 ،086 ،079 ،075 ،074 ،073 ،07۲ ،069
 ،170 ،169 ،168 ،1۲4 ،1۲3 ،11۲ ،111

199 ،173 ،17۲ ،171
نوجوانان 001، 004، 006، 008،  ادبیات 
 ،0۲۲ ،015 ،014 ،013 ،01۲ ،010 ،009
 ،044 ،041 ،039 ،035 ،033 ،03۲ ،0۲8
 ،09۲ ،078 ،076 ،070 ،067 ،055 ،050

آموزش روش تحقیق 057، 104
آموزش ریاضیات 136، 163، ۲0۲

آموزش زبان انگلیسي 150، ۲1۲، ۲13، 
۲16 ،۲14

آموزش زبان عربي 151
 آموزش زبان فارسي 164، 166، 178، 184

آموزش شطرنج 139
آموزش شیمي 101

آموزش علم 136
آموزش علوم 055، 06۲، 064، 1۲7، 1۲8، 

159 ،146
 ،038  ،0۲8  ،00۲ تجربي  علوم  آموزش 
 ،09۲ ،090 ،087 ،080 ،071 ،066 ،058
 ،147 ،1۲5 ،117 ،114 ،110 ،097 ،096

۲08 ،۲00 ،180 ،155  ،154
آموزش کار با رایانه 160

آموزش کودکان040، 049، ۲07
 ،0۲7  ،007 زندگي  مهارت هاي  آموزش 
 ،1۲9 ،1۲0 ،103 ،093 ،049 ،031 ،030

197 ،19۲ ،183 ،175 ،141 ،140 ،135
آموزش نوجوانان 1۲0

آموزش نویسندگي 161
آموزش هنر 099، 185، 186، 187، ۲01

آناتولي 048
آنتوان چخوف 119

آنتوان لوران الوازیه 006

کلمات کلیدي
آب 010

آب و هوا 083
آبراهام لینکلن 001

آتشفشان 059
آداب معاشرت دختران 113

آرامش 100، 175
آزتک ها 047

آزمایش 00۲، 180
آزمون تیمز 136

آزمون هوش 188
آفرینش 1۲6

آفرینش هنري ۲01
آلبرت آینشتاین 003

آلفرد وگنر 004
آلمان 004

آلودگي 010، 011
آلودگي محیط   زیست 080

آمریکا 16۲
 آموزش ادبیات فارسي 118، 13۲، 137، 138
آموزش تاریخ 0۲6، 033، 034، 044، 094

آموزش جغرافیا 016، 081
آموزش خبرنگاري 105

آموزش خوش نویسي 185
آموزش داستان نویسي 106

آموزش دیني 133
آموزش رایانه 053
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پرورش مهارت هاي فکري 188
پرورش هوش ۲0۲

پزشکان ایران 008، 0۲1
پزشکي ۲08

پزشکي یونان و رومي 033
پژوهش 108

پژوهش نامه نویسي 104
پسماند خانگي 041

پوست بدن انسان 065
پیش بیني هاي ایمني093،  109

تاریخ 043، 077
تاریخ آسیا 048

تاریخ ادبیات 157
تاریخ انقالب اسالمي 0۲9، ۲03

تاریخ ایران 0۲3، 0۲5، 0۲6، 191
تاریخ بیهقي 169

تاریخ پزشکي 033
تاریخ پیش از اسالم 0۲5، 191

تاریخ تمدن آمریکا 047
تاریخ جنگ ایران و عراق 143

تاریخ جهان 04۲، 047
تاریخ جهان باستان 194
تاریخ روزنامه نگاري 036

تاریخ زمین 09۲
تاریخ علم003، 006، ۲00

تاریخ یزد ۲06
تاریخچه 016

تاریخچة راه آهن 156
توماس آلوا ادیسون 050

تأثیر پیام 19۲
تأثیر فارسي بر عربي و ترکي 148

تأثیر یونان بر ایران 191
تبلیغات کاذب 19۲
تجاوز نظامي 1۲۲

تجزیه و آزمایش 134
تحول )روان شناسي( 1۲9

تراورس 156
تربیت پژوهشگر 057

تشکیل جزیره 059
تشکیل کوه 059

تصمیم گیري 0۲7

انواع سنگ 1۲7
ایاالت متحده 001، 035، 1۲0

ایران 043، 077، 109
ایستگاه بوم شناسي014

ایستگاه فضایي 117
اینترنت 093
اینکاها 047

بازنویسي حکایات مثنوي 138
بازنویسي داستان 118،137، 166

بازي ۲07
بازي و سرگرمي 139

بازیافت 041،135
باغ ها 063

بدن انسان 083، 098، 098
برخورد با مردم 007

برلین 005
برنامة رایانه 160

برنامه ریزي 049، 197
بریتانیا 1۲۲

بقال و طوطي 138
بقراط 033

بلشویک ها 034
بنجامین فرانکلین 035

بندر انزلي 034
بوم شناسي 063

بوم شناسي انساني 181
بهارستان 037
بهداشت 065

بهداشت محیط زیست 06۲، 064، 1۲8
بهنام محمدي 14۲

بیوتکنولوژي 039
پادشاه و کنیزك 138

پارس لوگو 160
پایتخت ایران 051

پرسش و پاسخ 15۲، ۲08
پرسش نامه 108

پرندگان 071
پرواز 080

پرورش تفکر خالق 139
پرورش خالقیت 130، 195

پرورش معنویت 040

 ،113 ،110 ،104 ،10۲ ،101 ،097 ،093
 ،163 ،16۲ ،155 ،134 ،1۲6 ،116 ،115

۲05 ،193 ،18۲ ،181 ،180 ،179 ،167
ارتش سرخ 034

ارزش خوبي 107
ارزشیابي108، 136

ارزیابي خود 174
اریگامي 0۲4

اسباب بازي مکانیکي 116
استرالیا 016

استعداد ریاضي ۲0۲
اسرار طبیعت 146

اسکندر مقدوني 048، 191
اشتباهات رایج زباني 150

 اطالعات عمومي 038، 055، 086، 089، 149
اطلس ها 018، 081

افسانه 068، 069
افسانه و قصه 198

افسانه هاي پریان 198
اقلیم شناسي 013، 046

اقیانوس ها 096
القانون في الطب 008

الگوي داستان نویسي 106
امام چهارم )ع( ۲05

امام خمیني)ره( 0۲3
امام سجاد)ع( ۲05

امام محمدباقر)ع( 133
امواج 060

امور مالي شخصي 18۲
امیر اعلم 0۲1

انتخاب هدف 197
انتشار مجلة دانش آموزي 105

اندام ها 0۲۲
اندیشه و تفکر 189

انرژي 01۲، 154
انرژي الکتریکي 141

انشا و تمرین 164
انفجار بزرگ  038

انقالب اسالمي 0۲3، 077
انقالب جهاني 034

انگلستان 017
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تعلیم و تربیت 0۲0
تعلیم و تربیت دیني 0۲0، 040

تعلیمات اجتماعي 046، 15۲، 153
تغییر خود 1۲9

تغییرات آب و هوا 046
تفاوت هاي فردي 183

تفاوت هاي کاربردي کلمات 150
تفکر نوین 103

تفکر خالق 189
تفکر فلسفي 189

تقویت کارکرد مغز 195
تکثیر سلولي 0۲8

تلویزیون 19۲
تمدن آسیاي صغیر 048
تمدن قرون وسطي 009

تمدن یونان 044
تمدن ها 04۲

تمرین خوش نویسي 187
تمرین ذهن 195

 تنگستان 1۲۲
توسعه پایدار 181

تولید برق 141
تولید زباله 135

تهران در ادبیات 051
تیم هاي بزرگ فوتبال 088

جان داران میکروسکوپي 063، 064، 1۲8
جشنوارة خوارزمي 130

جغرافیاي اقتصادي 016
جغرافیاي انساني 016
جغرافیاي جهان 018
جغرافیاي طبیعي 016

جغرافیاي یزد ۲06
جالل آل احمد 054

جلب محبت دیگران 007
جنبه هاي قرآني 1۲6

جنگ ایران و عراق 14۲
جهان باستان 04۲
جهان هستي 117
چرخة حیات 080
حروف اضافه 178

حزب روسیة واحد 119

حسین بن عبداله 008
حسین خرازي 143

حشره ها  065
حفاظت 014

حفظ محیط زیست 046، 079
 حکایت ها 07۲، 075، 168، 169، 171، 173

حل معما ۲0۲
حمل و نقل 115، 149

حیات وحش 089
حیوانات 083، 098

حیوانات دریایي 096
خزندگان 071

خط تحریري 185، 187
خط نستعلیق 186

خالقیت 1۲0، ۲07
خواندن 190

خودشناسي 107
خورشید 090

خوش بختي 100
خوش نویسي 186

دارالخالفه تهران 036
دارالفنون 0۲1

داروسازي ۲08
داستان ۲11

داستان آموزشي0۲7، 133، 141
داستان روسي 061

داستان مذهبي 193
داستان نویسي 161

حماسي  073، 074، 111،  داستان هاي 
199 ،1۲4 ،1۲3 ،11۲

داستان هاي دیني۲05، ۲09
داستان هاي فارسي 015، 067، 076، 14۲

داستان هاي قرآني 03۲
داستان هاي کوتاه 03۲، 061

داستان هاي کوتاه فارسي 070
دانستي هاي علمي براي کودکان 084

دانشمندان 078
دانش نامة الروس 096

دایرة المعارف039، 081، 08۲،  083، 084، 
155 ،147 ،091 ،089 ،087 ،085

دایرة المعارف فوتبال 088

 دایرة المعارف کودکان110، 156، 177، 196
 ،055 نوجوانان  و  کودکان  دایرة المعارف 

194 ،179 ،056
دایناسورها 085، 09۲

دختران 045، 18۲
دریا 060، 096

دستور زبان 178، 184، ۲1۲
دعا و نیایش ۲04
دفاع مقدس 14۲

 دورة راهنمایي تحصیلي۲00، ۲13، ۲14، ۲16
دورة متوسطه 1۲1
دیرینه شناسي 085

رئیس علي دلواري 1۲۲
رابطة انرژي و ماده فیزیک 003

رادیو 19۲
راه و رسم زندگي 045، 113، 1۲0

راه و ساختمان 177
راهنماي آموزشي05۲، 109، 136، 164، 

۲1۲ ،189 ،186 ،174
راهنماي مهارت هاي زندگي 045

راه هاي موفقیت 174
رایانه 05۲، 110

رجبعلي خیاط 144
رسانه ها 19۲

روان شناسي 140
روان شناسي عملي 103

روبات 039، 097، 110، 117
روبات در پزشکي 114
روبات هاي سیار 115

روبات هاي صنعتي 116
روبل 119

روح اهلل خمیني ۲03
روش تحقیق 108

روش صحیح مصرف آب 159
روش شناسي 104

روش هاي آماري 136
روش هاي مطالعه 1۲1

روم باستان 083
جمهوري  بنیان گذار  و  انقالب  رهبر 

اسالمي ایران ۲03
رهبر جمهوري اسالمي ایران 0۲9
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فناوري موشک 196
فولکس واگن 005

فیزیک حرکت 10۲
فیلم آموزشي 053

فیل ها 155
قدرت مدیریت بر خود 174

قدرشناسي 103
قرن بیستم 04۲
قرون وسطا 04۲

قصه 171
قصه حیوانات 068، 069

قطارها 156
قمر 090

قوانین فوتبال 088
قیصر امین پور157 

کارآفریني نوجوانان 030
کارآفریني نوجوانان و جوانان 031

کاردستي با کاغذ 0۲4
کاشفان جغرافیایي 16۲

کالبدشناسان 0۲1
کانون نویسندگان 165

خارجیان ۲13، ۲14،  براي  درسي  کتاب 
۲16 ،۲15

کتاب  مرجع 08۲
کرامات 144

کریستف 16۲
کسب و کار 030، 031

کشور آلمان 005
کشور ترکیه 048
کشور روسیه 119

کلمب 16۲
کمونیسم 119

کنترل کننده هاي برنامه پذیر 160
کنفرانس 108

کوچک خان 034
کودکان 039، 085، 096

کودکان و فلسفه 189
کودکان و نوجوانان 08۲

کورش 048
کیهان شناسي 066

گازها 154

سیاه چاله 1۲5
سیر و سیاحت 170
سیستم عامل 053
شاعران ایراني 157

شعر فارسي 165
شکرگزاري 103

شکست و موفقیت 140
شکل گیري بدن انسان 0۲8

شناخت جهان 084
شهیدان خرمشهر 14۲

شهیدان دفاع مقدس 143
شیمي دانان 006

شیوه هاي حیات 058
 صاحب جواهر 145

صلح 100
ضحاك 0۲5

ضرب سکه 133
ضیاءالدین نخشبي 070

طبیعت 079
عبدالرحمن بن احمد جامي 037

عروس کویر ۲06
عزت نفس 1۲0

عطار نیشابوري 166، 173
علم مواد 147

 علوم0۲۲، 043، 056، 078، 086، 098، 179
علوم تربیتي 130

علوم فیزیکي 147
علي خامنه اي 0۲9

علي بابا 198
غلبه بر تنبلي 049

فراگیري 190
فراموشي 1۲1

فرانسه 006، 176
فرهنگ ایراني 07۲، 075، 168

فرهنگ ترافیک 149
فرهنگ ها 153

فضا 087، 090، 1۲5
فضاپیماها 196

فضاشناسي 196
فعالیت اجتماعي 105

فناوري 154

رهبري دیگران 007
ریاضیدانان ایراني 095

زبان انگلیسي ۲15
زبان ترکي آذربایجاني 148

زبان عربي 148
زلزله 060، 109

زمان 1۲5
زمان فضایي 1۲5
زمین 090، 1۲6

زمین ساخت پهنه اي 060
زمین شناسان 004
زمین شناسي 1۲7

زندگي حیوانات 061
زندگي در تهران 051

زندگي مردم ایران ۲06
زندگي نامه 003، 004، 006، 008، 015، 
 ،145 ،144 ،094 ،054 ،033 ،0۲9 ،0۲0

۲05 ،176 ،165 ،157
زیست شناسي 039، 146، 147

زیستگاه 080
ژنتیک 167

ستاره  دنباله دار 090
 ،035  ،0۲1  ،017  ،001 سرگذشت نامه 

167 ،16۲ ،095 ،050
سرگرمي 163، ۲07
سرگرمي علمي 00۲
سعادت انسان 100
سلسلة پهلوي 0۲3
سلسله قاجاریه 036

سلوکیان و اشکانیان 191
سلیمان پیامبر ۲09

سندباد 198
سنگواره شدن 058

سنگ ها 134
سنگ هاي آسماني 090
سنگ هاي رسوبي 134

سونامي 060
سیارة زمین 089، 146

سیاره 090
سیاست و حکومت 016

سیاه چال 090
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نماد مصرف 135
نور 080

نور و سایه 00۲
نوشتن گزارش 057

نویسندگان معاصر 054
نهج البالغه 193

نهضت جنگل 034
نهضت مشروطه. 1۲۲

نیوتن 017
واژه  نامة مصور عربي 151

واژه نامه 08۲
واژه ها و ترکیبات خارجي 148

واکسن 176
وایکینگ هاي باستان 194

ورزش 195
وسایل زندگي 091

وسایل کمک آموزشي 151
والدیمیر پوتین 119

053 XP ویندوز
هخامنشیان 0۲6

هوا 011
هوش بهر۲0۲

یاددهي- یادگیري 151
یورو 005

مطبوعات ایران 036
معماهاي چوب کبریتي 188

مفاتیح الجنان ۲04
مقاومت جنوب1۲۲

مناجات ۲04
مناطق دیني 016

منجمان ایراني 094
منطق الطیر 166

منظومه شمسي 087
مواد شیمیایي 101

موتورها 154
موشک وي۲ 196

موفقیت 183
موفقیت تحصیلي 1۲1، ۲10
موفقیت در کسب   و کار 107

مولکول 098
مهارت هاي حافظه 195
مهارت هاي زباني ۲1۲

مهارت هاي زندگي 100، 174، ۲07
میکروب شناسان 176

میکروب ها 06۲، 063، 064، 065، 1۲8
نانو روبات 114

نثر فارسي 170، 17۲
نجوم 090

نجوم به زبان ساده 066
نحوي و کشتیبان 138

نرم افزار 160
نرم افزار ورد 05۲

نستعلیق 185، 187
نظریة نسبیت 038

نظریه هاي ریاضي 163
نقاشان ایراني 015

نقاشان بزرگ جهان 099
نقاشي 099

نقاشي با اکریلیک ۲01
نقاشي روي سنگ ۲01

نقد و تفسیر 099
نقد و تفسیر شعر فارسي 13۲

نقش فرش 015
نقشه 081

نقطة اطمینان 007

گرامر کاربردي 150
گرما و سرما 080

گرمایش جهاني 013
گزیدة داستان هاي فارسي 037

گسترش جهان 1۲5
گهوارة تمدن 048

گیاهان 098
گیاهان دارویي ۲08

لویي پاستور 176
مادها 0۲5

مارادونا 088
ماشین آالت 177

ماشین هاي سنگین 177
ماگما 059

مایعات 154
مبارزة سیاسي 0۲3، ۲03

مثنوي معنوي 118
مجتهدان و علما 144، 145

محاسبة سریع 130
محافظت از محیط زیست 011

محمد بهشتي 0۲0
محمد)ص( پیامبر اسالم ۲11

محمدبن موسي خوارزمي 094
محمدحسن بن باقر نجفي 145

محمود فرشچیان 015
محیط زیست شناسان 079

محیط زیست گرایي 013، 181
مخترعان 035، 15۲

مدیریت تغییر 1۲9
مدیریت مصرف 159

مردم شناسي 153
مرزبان نامه 137

مسکو 119
مسند 184

مشاهیر 016
مشکالت بشر 15۲

مصاحبه 108
مصلح بن عبداله سعدي 13۲
مطالعات اجتماعي 0۲5، 0۲6

مطالعه 190
مطالعه و فراگیري ۲10
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آرمان رشد

 107: راهنماي سرافرازي، 1۲9: زندگي در اسارت فکر، 183 :
مرجع ضمیر زندگي کجاست، 197: هدف  گزیني

آزاد مهر
148: فارسي در عربي و فارسي در ترکي

آفتاب هشتم
005: آلمان، 016: استرالیا، 119: روسیه

آفرینگان
چرا  بزرگ  نقشه  این   :0۲6 شد؟،  ایران  چگونه  ایران   :0۲5

کوچک شد؟، 191: نخستین تجربه استعمار غربي در ایران
ابوعطا

108: راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق(ویژه دانش آموزان 
پیش از دوره راهنمایي و راهنمایي تحصیلي، 1۲0: روش هاي 
زندگي: نکات؛ گام ها و اصول مربوط به رشد، تعامل با دیگران، 

یادگیري و لذت  بردن ...
افق

018: اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز
البرز فردانش

English step by step :۲1۲
اميدفرزانگان

103: راز شکرگزاري، قدرداني و سپاس
انجمن اوليا و مربيان

057: چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ آموزش 
گام به گام پژوهش به دانش آموزان )فرزندان(... 

برایند
101: دوره علوم راهنمایي- جلد 1 )مواد شیمیایي(، 10۲: دوره 
علوم راهنمایي- جلد 3 )فیزیک حرکت(، 1۲7: زمین سیاره پویا

به نشر
083: دایرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج1(، 

133 سکه هایي به نام مّحمد، 180: مجموعه کارگاه علوم
بهجت

04۲: تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان
بين المللي گاج

195: ورزش ذهن به همین سادگي
پژواك فرهنگ

159: کتاب آموزشي آب و روش هاي صحیح مصرف
پردیس دانش

034: بلشویک ها و نهضت جنگل، 1۲۲: رئیس  علي دلواري: 
تجاوز نظامي بریتانیا و مقاومت جنوب

پنجره
019: افسانه هاي مردم سرخپوست آمریکا

پيام آزادي
080: دایرة المعارف اسرار دانش، 090: دایرةالمعارف نجوم وفضا

پيام كتاب
097: دنیاي روبات ها

تزكيه
175: لطفا مهارت  هاي زندگي را بیاموزید
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تيزهوشان برتر / علوم پارسي
188: معما هاي چوب کبریتي

تيمورزاده/ طبيب
050: توماس ادیسون مخترع بزرگ آمریکایي

جمال
144: شیخ رجبعلي خیاط

جوانان مّوفق
131: زیبایي هاي عاشورا و سبک زندگي عاشورایي

چاپار فرزانگان
140: شکست یا تجربه اي براي پیروزي

خط سفيد
150: فرهنگ لغات کابردي خط سفید

خيام آزمون / تيز هوشان برتر
066: چهار سوي کیهان

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
051: تهران در قاب شعر )دنباله اسطوره تهران(، 149: فرهنگ 

ترافیک براي کودکان و نوجوانان
دهسرا

151: فرهنگ مصور عربي- فارسي مناسب براي دانش آموزان 
راهنمایي و دبیرستان

دیبا گران تهران
160: کتاب کار نرم افزار پارس لوگو پیشرفته

روزآمد
13۲: سعدي آموزگار قرون

سپهر دانش
109: راهنماي عملي پیشگیري از صدمات ناشي از زلزله: بر 

اساس هفت گام ایمني در زلزله
سامر

085: دایرةالمعارف دایناسورها
سبزان

009: اروپا در قرون وسطي، 044:تاریخ  فرهنگ و تمدن یونان، 
070:حکایتي از طوطي نامه براي نوجوانان، 078: دانشمندان 

بزرگ جهان
سفير اردهال

1۲1: روش هاي ساده مطالعه و موفقیت در امتحان: آنچه اولیاء 
و دانش آموزان بهتر است بدانند

شباهنگ
 139: شطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزیم

شركت انتشارات فني ایران
آلودگي هوا چه  از  آلودگي آب چه مي دانیم؟، 011:  از   :010
مي دانیم؟، 01۲: از انرژي چه مي دانیم؟، 013: از تغییر اقلیم 

چه مي دانیم؟، 014: از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانیم؟، 0۲7: 
بچه ها غافلگیر نشوید، 041: پسماندهاي خانگي، 046: تغییرات 
اصل  سه   :135 سبز،  دانشمندان   :079 هوا(  و  )آب  اقلیمي 
طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز کاهي، 141: شناخت برق: با 
همراهي پروفسور ماکس آکسیوم، 181: محیط  زیست پایدار 

)براي نوجوانان(، 19۲: نوجوانان و رسانه ها
شركت غزال جوان

Hey There! 1 Student Book :۲13
Hey There! 1 Workbook  :۲14

Hey There! 2 Student Book :۲15
Hey There! 2 Workbook :۲16

شکوه یاس
130: زنگ خالقیت

صابرین
۲09: 13 روز با سلیمان

صيانت
071: خزندگان و پرندگان

عروج اندیشه
086: دایرة المعارف علوم و اختراعات، 15۲: فکر مي کنید چرا 
 انسان اختراع مي کند؟ و سؤال هاي دیگري در باره علوم، 153:

فکر مي کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته مي کنند 
وسؤال هاي دیگري در باره مردم و مکان ها

علوم و فنون/ اسحاق
)۲010-۲007(  Microsoft Word آموزش  05۲:جعبه 

پایه  مفاهیم  آموزش  جعبه    053 نوجوانان،  و  کودکان  براي 
ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان

فرتاب/ ظفر
178: مّتمم را بهتر بشناسیم، 184: مسند را بهتر بشناسیم

فرهنگ معاصر
096: دریا: دانشنامه کودك و نوجوان الروس

فرهنگسراي ميردشتي
۲01: هنر نقاشي روي سنگ: تکنیک هایي ساده و نکاتي عملي 

براي تبدیل سنگ هاي ساده به آثار زیباي هنري
قدیاني

و  چرا   :055 039:تکنولوژی)بیونیک(  دوست یابي،  007:آیین 
 چگونه )جلدهای 45 تا 50(، 056: چرا و چگونه )جلدهاي 51 تا 55(،

می کنند؟،  زندگی  شما  خواب  اطاق  در  جاندارانی  چه   :06۲
زندگی می کنند؟، 064: چه  باغ شما  در  جاندارانی  063: چه 
زندگی می کنند؟، 065: چه  در کالس درس شما  جاندارانی 
و  رایانه  می کنند؟،110:  زندگی  شما  پوست  روی  جاندارانی 
رباط، سرعت، دقت و کیفیت، 1۲8: زندگی پنهان جاندارانی 
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که در بدن، روی پوست، در اطاق خواب، در آشپزخانه، در باغ 
و در کالس درس شما زندگی می کنند، 155: فیل ها، شیوه  
زندگي، اهمیت و انواع، ۲05: یادگار عاشورا: گذري بر زندگي 
پیامبر)ص( از زندگي   امام سجاد)ع(، ۲11: 9۲ درس سازنده 

ققنوس
001: آبراهام لینکلن رئیس  جمهوري آمریکا در جنگ داخلي، 
 :035 برجسته،  دانشمند  و  ریاضیدان  نیوتن:  اسحاق   :017
بنجامین فرانکلین: دانشمند و دولتمرد، 036: به دنبال کاغذ 

اخبار، 16۲: کریستف کلمب، کاشف دنیاي جدید
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

 058: چگونه یک استخوان تبدیل به سنگواره مي شود؟، 059: 
چگونه یک آتشفشان تبدیل به جزیره مي شود؟، 060: چگونه 
یک زمین  لرزه تبدیل به یک سونامي مي شود؟، 073: داستان 
رستم و سهراب، 074: داستان فرود، 077: دانستني هاي تاریخ 
با  آشنایي  نوجوانان  و  کودکان  براي  ایران  اسالمي  انقالب 
 شخصیت ها، حوادث و مفاهي، 111: رستم و اسفندیار، 11۲ :
 رستم و اکوان دیو، 1۲3: زال و رودابه، 1۲4: زال و سیمرغ، 1۲6 :
زمین او، 146: طبیعت اسرار آمیز، 158: کاغذ بازي )دایرة المعارف 
کاغذ و تا(، 161: کتاب کوچک براي داستان نویسي، 189: من 

و هستي، 199: هفت خوان و هفت رزم
كانون اندیشه جوان

0۲3: انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران، 0۲9: 
برادر روح اهلل : رهبر معظم انقالب اسالمي، 054: جالل آل قلم: 
سید جالل آل احمد، 165: کمي پررنگ تر از خاکستري: احمد 

شاملو، ۲03: هیچ کس جز او
كياراد

۲07: 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص 
کودکان براي کودکان رده سني 9 تا 15 سال

گام
045: تصمیم گیري سریع، 093: دختران و اینترنت، 113: رفتار 

مناسب، 18۲: مدیریت پول
مبتکران/ پيشروان

IQ ۲0۲: هوش آزمایي
محراب قلم

آلفرد   :004 فیزیک،  کردن  دگرگون  آینشتاین:  003:آلبرت 
وگنر: کشف ورقه هاي قاره اي، 006: آنتوان الوازیه: پدر شیمي 
نوین، 008: ابن سینا، اوج پزشکي پیشینیان، 0۲1: امیر اعلم: 
بهداشت نوین در ایران، 033: بقراط: هموار کردن راه پزشکي، 
081: دایرةالمعارف اطلس براي کودکان، 08۲: دایرة المعارف 
 جدید مدرسه، 084: دایرةالمعارف دانستني هاي علمي، 087 :

دایرة المعارف فضا، 088: دایرةالمعارف فوتبال، 091: دایرة المعارف 

وسیله ها چگونه کار میکنند؟، 114: روبات ها در پزشکي و علوم، 
و  در خانه  ها  روبات ها  نقل، 116:  و  روبات ها در حمل   :115
دنیاي سرگرمي، 117: روبات ها کاوشگران فضا، 147: علوم، 
154: فناوري، 156: قطارها و لوکوموتیوها، 167: گرگور مندل: 
بنیان گذار دانش ژنتیک، 176: لویي پاستور: نبرد با میکروب ها، 
177: ماشین هاي راه و ساختمان، 194: وایکینگ هاي باستان 
براي من چه کار کرده اند؟، 196: وسایل نقلیه فضایي، ۲00: 
همه چیز دربارة علم و سرگذشت آن، ۲08: 101 پرسش و پاسخ 

درباره  پزشکان و دارو شناسان بزرگ
مدرسه

سیره  به  الگوي حضور )نگاهي  فرشچیان، 0۲0:  استاد   :015
شهید بهشتي در عرصه تعلیم و تربیت(، 0۲۲: اندام هاي حس، 
03۲: بعد از پدر، باران: مجموعه قصه با الهام از آیه هاي قرآن 
اینکا، 048:  و  آزتک  بدانیم، 047: تمدن  بیشتر  کریم، 038: 
تمدن آسیاي صغیر، 067: حکایت گوهر شب چراغ )قصه هاي 
در  خوارزمي، 095:  درس  در کالس  یکشب (، 094:  و  هزار 
کالس درس کاشاني، 098: دنیاي نامرئي: مجموعه کتابهاي 
انسان-درون بدن حیوانات-درون گیاهان-اتم ها  )درون بدن 
رسوبي، 136: سؤال هاي  ومولکول ها-اس، 134: سنگ هاي 
مطالعه بین المللي روند علوم و ریاضیات )تیمز ۲007(پایه سوم 
راهنمایي...، 14۲: شهید بهنام محمدي، 143: شهید خرازي، 
145: صاحب جواهر، 157: قیصر امین پور، 163: کشف کن! 
دایرةالمعارف  مجموعه  ریاضي دان هستیم!، 179:  ما  همه ي 
علوم )براي نوجوانان ( علوم زمین...، ۲04: یاد شیرین دوست 
مجموعه نیایش ها با الهام از متون دیني، ۲06: یزد،۲10: 49 

اصل موفقیت در درس خواندن
مرجع نوجوان

خبرنگار  105:راهنماي  نوجوان،  پژوهشگر  104:راهنماي 
مدرسه، 106: راهنماي داستان نویس نوجوان

مشق نيکو
185: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي 
تحریري ۲ خط  تمرین  و  آموزش  نیکو:  مشق   :186  سني، 
تمام رده هاي سني، 187: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط 

تحریري 3 تمام رده هاي سني
منادي تربيت

118: روزي روزگاري دوستي، 137: شاهزاده  بابل، 166: کوه 
بخشنده  زندگي

موزون
089: دایرةالمعارف کوچک

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
049: تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي(
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موسسه منادیان توسعه پایدار
فعالیت ها،  جوان )روکا(پاسخ  کارآفرینان  آموزشي  بسته   :030

031: بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(کتاب راهنما
مهاجر

043: تاریخ علم در ایران )ج. 4(، 190: مهارت مطالعه
مهرآموز

068: حکایت هاي شیرین مرزبان نامه )1(، 069: حکایت هاي 
داستان خسرو و شیرین، 075 : مرزبان نامه )۲(، 07۲:   شیرین 
 داستان لیلي و مجنون، 076: داستان هاي کلیله و دمنه، 168 :
گزیده بوستان سعدي به زبان امروز، 169: گزیده تاریخ بیهقي 
به زبان امروز، 170: گزیده سفرنامه ناصرخسرو به زبان امروز، 
گلستان  گزیده  امروز، 17۲:  زبان  به  قابوسنامه  گزیده   :171
سعدي به زبان امروز، 173: گزیده منطق الطیر به زبان امروز، 

193: نهج البالغه براي نوجوانان )۲(
نخستين

040: پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودك درون : 
راهکار هاي ساده و عملي، 

 061: چوباري اسب باوفا : داستانهایي از کودکان و جانوران، 198 :
هزار ویک شب

نسل نو اندیش
100: دوران صلح

نسل نو اندیش/ من و كيميا
174: لذت موفقیت

نظر
099: دوباره نگاه کن!

نغمه نو اندیش
براي  اوریگامي  نور و سایه، 0۲4:  آزمایش هایي درباره   :00۲

همه: شامل 100طرح اوریگامي، 1۲5: زمان و فضا
نواي مدرسه

037: بهارستان
نوشته

164: کالس انشا )براي دانش آموزان دوره ي راهنمایي(
نوید شيراز

 138: شرح درد اشتیاق: بازنویسي حکایات مثنوي به نثر0۲8 :
بدن انسان، 09۲: دایناسور
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نام و نشاني ناشران
آرمان رشد

 تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 118۲، ط. 10
تلفن: 66486013، 6648601۲

آزاد مهر
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست شهرزاد، پ. 6، واحد 

4 صندوق پستي: 767-13145 کد پستي: 1314653613 
تلفن: 66966918، 6697۲14۲، 091۲136۲860، 091۲3۲39634

آفتاب هشتم
مسعود  ك.  جنوبي،  منوچهري  خ.  مشهد:  رضوي،  خراسان 

شرقي 8، پ.3/4  صندوق پستي: 91375-1886
کد پستي: 9189638353 

تلفن: 843813۲، 09153000۲68 

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

پستي: 756-13145 کد پستي:1314666413 
تلفن: 66413667 ، 66460099 ، 091۲61610۲8

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم صندوق پستي: 981-13145کد پستي: 1314733445 

تلفن: 66485937-40

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

پستي:993 13145- 
تلفن: 6649۲443، 6649۲139

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظري 
یکم، پ. ۲، ط 3  جاوید  هاشمي نژاد 7  ك.  نبش   غربي،  
 1314675351 کد پستي:   1135-13145 پستي:   صندوق 

تلفن: 66413367 ، 66414۲85 ، 66408161

البرز فردانش
تهران: ضلع شمال غربي پل سیدخندان، اول خ. شقاقي، 

بن بست اول، پ. ۲ ، واحد 1۲ 
تلفن: ۲۲887501، ۲۲860۲60

اميدفرزانگان
تهران: شهرك غرب، خ.خوردین.فاز 7، خ. توحیدیکم، پ. 101، 
 زنگ دوم صندوق پستي: 148-14655 کد پستي:1146698897

تلفن: 88094880

انجمن اوليا و مربيان
تهران: م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، نبش سمیه، ساختمان 

عالقمندان، ط10 صندوق پستي: 13145-944
تلفن: 8۲۲81111 ، 8۲۲84135

برایند
 تهران: خ. فاطمي، خ. 5، ك. رامین، پ. 10 کد پستي: 1415763344
تلفن: 88993030 ، 88975۲90 ، 091۲6980910،  091۲15765۲3

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

صندوق پستي: 157/ 91735 
تلفن: 4 - -76۲5001  0511 
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تهران: خ. کارگر شمالي باالتر از چهارراه نصرت کوي شهید 
طاهري، پ. 16 

تلفن: 88951739، 889606۲0

بهجت
 تهران: خ. میرزاي شیرازي، بین خ. ۲0 و ۲۲، پ. 16۲، ط. زیرهمکف

تلفن: 88899907

بين المللي گاج
 تهران: خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919

صندوق پستی: 13145-377
تلفن: 6434۲705 ، 6419 ، 091۲5154350

پردیس دانش
تهران: خ. جمهوری، خ. ظهیراالسالم، ك. رزاقی، پ. 8، ط. زیر 

همکف کد پستی: 1146944811
تلفن: ۲۲606133 ، 091۲۲۲09907

پژواك فرهنگ
تهران: خ. ولي عصر، مقابل پارك ملت، خ. ناهید غربي، پ. ۲9، 

ط. چهارم کد پستي: 1418853514 
تلفن۲6۲03041-3 ، 091۲1755616

پنجره
تهران: خیابان انقالب، خیابان ابوریحان، کوچه رازی، پالك 3۲ 

تلفن: 664169۲7 ، 664169۲8

پيام آزادي
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به م. بهارستان، مقابل 
سینما اروپا، ك. شهید محسن مظفری، بن بست یکم، پ. 5+۲ 

کد پستی: 1146813415 
تلفن: 33114۲75 ، 33936۲94 ، 33905515

پيام كتاب
تهران: خ. جمهوری اسالمی، ك. شهید مظفری، بن بست اول، 

پ. 5 کد پستی: 1146813415
تلفن: 33905515 ، 33114۲75 ، 33935703

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

پستی: 1596-13145کد پستی: 1314764961
تلفن: 8- 66954393 ، 66954391 ، 091۲1135787

تزكيه
ك.  مقدم،  انصافي  خ.  رشدیه،  م.  آذربایجان،  خ.  تهران:   
میرفارس، بن بست جاویدان، پ. 1 کد پستي : 1419814981 

تلفن: 66874787 ،091۲3844863

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

تلفن: 7751۲049 ، 0919۲6599۲9

تيمورزاده/ طبيب
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، ط. سوم 
 شرقي صندوق پستي: 13185-1311کد پستي: 1597985735

تلفن: 88809090

جمال
قم: خ. معلم، ك. بیست و نه، فرعي نهم، پ. 4۲۲

کد پستي: 3715797744 
 تلفن: 774۲5۲8 ، 7746353 ، 091۲8179808 ، 091۲۲5۲0۲50

جوانان مّوفق
 قم: بلوار شهید بهشتي، ك. شماره 3، پ. 41کد پستي: 3719967315
تلفن: 661057۲ ، ۲9119۲4 ، ۲90۲594 ، 091۲65۲6887

چاپار فرزانگان
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پایین تراز چهارراه شهید 

نظري، بن بست حقیقت، پ. 8 کد پستي: 1314713411
تلفن  66465۲09 ، 091۲3105947

خط سفيد
 خراسان رضوي، سبزوار: خ. بهار، نبش بهار۲ صندوق پستي: 678

کد پستي: 9613913111
تلفن: ۲۲۲0835 ، ۲۲43444 ، 09153719۲56

خيام آزمون 
تهران: خ. شریعتي، باالتر از سیدخندان، ك. خیام، پ. 4 
تلفن: 66466113 ، 091۲7957955، 091۲7957955

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران: خیابان انقالب. 1۲ فروردین. نبش خیابان وحید نظری. 

پالك ۲55 
تلفن: 8830۲485 ، 888۲1364 ،  091۲۲177647

دهسرا
گیالن، رشت:  خ. الکاني، مجتمع کاسپین صندوق پستي:   

3335-41635  کد پستي: 4157633575
تلفن: ۲۲30971 ، ۲۲40055 ، 0911336090۲،  09111315011

دیبا گران تهران
 تهران:  سعادت آباد، بلوار بهزاد، نبش باغستان، شماره 1۲، طبقه 5، 

کد پستی 1998635453 
تلفن: 5- ۲۲090001 
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روزآمد
تهران: خ. رودکي، نبش خ. جمهوري، ك. چهارمتري، پ. 5 

تلفن: 66434۲51 ، 091۲136۲860

سامر
تهران: م. آرژانتین، خ. الوند، ك. برمک، پ. 4 ، واحد 4 صندوق  

پستي: 694/13185 
تلفن: 88671080، 091۲۲895800

سبزان
)فرصت(،  موسوي،  عباس  شهید  خ.  فردوسي،  م.  تهران: 

ساختمان 54 ط. ۲ واحد 4 
تلفن 88847044، 88319558

سپهر دانش
همدان: بلوار خواجه رشید، ك. رضوي، نبش نیلوفر 

تلفن: ۲5۲۲799- 0811، 09183151346

سفير اردهال
تهران: خ. مفتح، خ. سمیه، روبروي بانک ملي ایران، ساختمان 

118، واحد 4
تلفن: 8831934۲، 88319330

شباهنگ
تهران:  خ. انقالب، خ. شهداي ژاندارمري، بین خ. فخررازي و 

خ. دانشگاه، پ. 49 کد پستي: 1314755611
تلفن:  66460365 

شركت انتشارات فني ایران
تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. ۲4 

صندوق پستی: 3911-11365
کد پستی: 1587736511 

تلفن: 88505055 ، 88750447

شركت غزال جوان
تهران: ضلع جنوبي بلوار میرداماد، نرسیده به خ. شریعتي، خ. 

رودبار شرقي، بن بست لشکرك، پ. 1
صندوق پستي:  646-19945 کد پستي:  1546814111 

تلفن:  ۲۲9۲1619

شکوه یاس
قم: خ. نوبهار، ك.بیست و هفت، ك. جواداالئمه، پ. 35

تلفن: 7783036

صابرین
تهران: خ. فاطمی، خ. پنجم، ك. مرجان، پ. 1 

کد پستی: 1415674111 
تلفن: 88968890، 88977۲03

صيانت
خراسان رضوی، مشهد: خ.17 شهریور، بلوار شیرودی، شیرودی 

۲1، موسی بن جعفری، پ.11 کد پستی: 9167893793 
تلفن: 3439۲43، 34۲8۲33، 091550533۲5

ظفر
قم: خ. امام خمینی، م. سعیدی، خ. فرهنگ، ك. سوم، پ. 35، ط. همکف

صندوق پستی: 37185-658 کد پستی: 3718694436
تلفن: 6634414،091۲1534135

عروج اندیشه
خراسان رضوی، مشهد: چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، ط. منهای 

یک، پ. 6کد پستی: 9143615718
تلفن: ۲۲1۲474، ۲۲۲4۲99، ۲۲4۲۲48 ، 09153111545

علوم پارسي
الغدیر، شمیران نو، ك. دوم غربی، پالك 30  تهران: میدان 

تلفن: 091۲1۲68978

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

کد پستی: 1488814495
تلفن: 091۲۲589880

فرتاب
 تهران: فلکه دوم تهرانپارس، خ. ناهیدي، خ. زهدي، م. اشراق، پ. 151

تلفن: 77781734 ، 091۲18964۲۲ 

فرهنگ معاصر
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، پ. 154 

کد پستی: 1314764668 
تلفن: 6695۲63۲، 6695۲631-5،  091۲۲1۲047۲

فرهنگسراي ميردشتي
خراسان رضوی، مشهد: چهارراه لشکر، نرسیده به میدان 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 انتشارات میردشتی کد پستی: 1314613818

تلفن تهران: 66490660-۲

قدیاني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 

ژاندارمری غربی، پ. 90 کد پستی: 1314733861
تلفن: 66404410
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ققنوس
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 
111 صندوق پستی: 756-13145 کد پستی: 1314666413 
تلفن: 66950785، 66408640، 66950786 ، 091۲17۲6568

كانون اندیشه جوان
 تهران: تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتي، پ. 56 

تلفن:  8850540۲ ، 88960536 ، 88960409

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما کانون، پ. 
 ۲۲ و ۲4 صندوق پستی: 4877-15875 کد پستی: 1511647416

تلفن: 88715545-8، 8896۲971، 88710661

كياراد
اصفهان: خ. مسجد سید، کوي خلیقي پور، پ. 11 

کد پستي :8137833691
تلفن: 3336۲699، 09133175۲43 

گام
تهران: م. هفت تیر، خ. بهارمستیان، پ. 13، واحد 11 

کد پستي:  1574717431  صندوق پستي 15875-3351  
تلفن:88494091 ، 88303۲73 ، 091۲61574۲7

مبتکران 
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 59، 
 واحد 4 صندوق پستی: 1596-13145کد پستی: 1314764961

تلفن: 66954390-۲، 610941۲3

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
104 صندوق پستي: 568-13145 کد پستي: 1314733663 

تلفن:80- 66490879 ، 66465۲01 ، 091۲1۲7۲۲43

مدرسه
تهران: خ. سپهبد قره نی، نرسیده به پل کریم خان زند، ك. شهید 

حقیقت طلب، پ. 8 صندوق پستي:  14155-1949 
کد پستي: 1598857911 

تلفن:  889۲4750 ، 889۲475۲ ، 888003۲4-9

مرجع نوجوان
تهران:  انتهاي خ. جیحون، بعد از حسام الدین، خ. کاظمي، پ. 

388، واحد. 3 صندوق پستي 13-475-196
تلفن: 55738839 ، 55758۲49 ، 091354۲۲۲706

مشق نيکو
خراسان رضوي، نیشابور: خ. 17شهریور، پ. 5 و7 

کد پستي:  9314745686 
تلفن:3357310 ،  09153513۲14

من و كيميا
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 
کیمیا صندوق پستي: 6931-19395کد پستي: 1593854745 

تلفن: 9- 8894۲۲47

منادي تربيت
 تهران: خ. استاد نجات اللهي، ك. بیمه، پ. ۲6 کد پستي: 1599813813

تلفن: 88809787

منشور دانش
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پایین تر از روانمهر، ك. 

بهشت آیین، پ. ۲4 کد پستي: 1314963634
تلفن : 66493۲10 ،7 -66968384 ، 66411090

موزون
 تهران: م. توحید، خ. نصرت غربي، ك. ناصر حسیني، پ. 7، ط. اول

صندوق پستي: 14155-7671
تلفن: 66438۲56 ، 091۲1504569

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
 تهران: خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول،

پ. 31۲، واحد 3 کد پستي: 1577665147
تلفن : 4430۲319 ، 885333۲6 ، 091۲۲۲11861

موسسه منادیان توسعه پایدار
 تهران: م. توحید، خ. ستارخان، نبش کوثر سوم، پ.8۲، ط. 3 ، واحد 1۲ 

تلفن: 661۲0374

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست. نیکپور، پ. 5، ط اول 

کد پستي: 1314753665
تلفن: 66410036 ، 6695۲199 ، 6695۲۲00 ، 091۲3711558

مهرآموز
 تهران: خ. نبرد جنوبي، خ. زمزم، مجتمع مسکوني گلها، یاس 

3، بلوك 8، واحد 4 
تلفن: 33730036، 091۲1055316  

نخستين
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 

۲۲7، ط. اول کد پستي: 1314713115
تلفن: 66418979، 66498148
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نسل نو اندیش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 
کیمیا صندوق پستي: 6931-19395کد پستي: 1593854745

تلفن: 9 -8894۲۲47

نظر
 تهران: م. فردوسي، خ. ایرانشهر جنوبي، ك. شریف، پ. ۲، ط. همکف

کد پستي: 1581614815
تلفن: 888۲8903، 88843۲94

نغمه نو اندیش
 تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقي، ك. 16۲غربي، پ. 18،

ط. همکف صندوق پستي: 15745-1354
تلفن: ۲۲535464، 77۲770۲0، 77۲11116 ، 091۲304۲4۲1

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، ط. 

دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618
تلفن: 888۲0583، 888۲۲845،  091۲30۲۲698

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته

کد پستي: 8143984117
تلفن: 3۲۲۲6445 ، 0913316۲070

نوید شيراز
شیراز: خ. بیست و دو بهمن صندوق پستي: 71365-666 

کد پستي: 1593913716
تلفن: ۲۲۲666۲، ۲۲۲6661 -0711، 0۲1-88905945

 


