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 منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي ناميد زیرا هر کتابي 
پيامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غيررسمي به رشته 

تحریر درمي آیند.
کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، ج( کتاب هاي کمك درسي.

*کتاب هاي درسي: کتاب هایي هستند که براساس برنامة   درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذي صالح 
در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسيده اند و در چارچوب زماني معين آموزش و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني 

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

*کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگيزه، توسعة یادگيري، افزایش دانش و سواد علمي، 
پرورش مهارت  علمي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده بر اساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظيم مي شوند و 
لزوماً به برنامة  درسي دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 

مهارت هاي فرآیندي و عملي براي دانش آموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
* کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهيل،  تقویت، تكميل و تعميق یادگيري و فراهم کردن 
آموزش جبراني بر اساس اهداف و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم مي شوند. این کتاب ها 
الزامًا  به اهداف برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعاليت هاي یادگيري، کتاب هاي تمرین،  کتاب هاي 

سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و کتاب هاي فعاليت محور هستند.
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چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون کتاب ها و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنين 
لزوم استفادة بهينه از زمان براي بهر ه گيري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش وپرورش 
را به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف کرده است تا با سياست گذاري، استانداردسازي توليد کتاب هاي 
غيردرسي و اتخاذ سياست هاي مناسب خصوصاً سياست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان 

کتاب های آموزشی مورد نياز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي علمي و آموزشي، از گام های مؤثر در توسعه  محيط آموزشي و تقویت فرایند 

یاددهی یادگيری 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 توليدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نيازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که 
در عرصة  توليد کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیين نامة 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش وپرورش، در شهریور سال 1389 از حوزة 

کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربيتی گسترش داده شده است.
در ماده  5 این آیين نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه 828، 
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و 
غيردولتی ذیربط و تهية فهرستگان توصيفی مواد و رسانه های آموزشی و تربيتی از توليد و عرضة مواد و منابع استاندارد 

حمایت و پشتيبانی کند.
در مادة 6 نيز به صراحت تأکيد کرده است که خرید، عرضه و تبليغ هرگونه منبع آموزشی و تربيتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
با عنایت به مادة 5 و 6 آیين نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب های علمی و آموزشی گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی  یادگيری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب 
 و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي در دبيرخانة سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي پي گيري مي شود
   لذا دبيرخانة سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفكيك دوره های آموزشی کشور، به صورت مكتوب )کتاب نامه( 
و الكترونيكی )وب( منتشر می کند و در عين حال نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های درسی، در اختيار دفتر 

تأليف کتاب های درسی قرار می گيرد.
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فرايند توليد كتابنامة رشد
»کتاب نامه  رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائة فهرست توصيفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی 

دوره های آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفكيك کتاب های رسيده به دبيرخانه آغاز می شود. در نخستين مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة  آموزشي و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان 
اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقية کتاب ها، به تدریج در اختيار کارشناسان آشنا با برنامة درسي 
و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گيرد. کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه اي تكميل می کنند که در آن براساس 
شاخص ها و معيارهاي تعيين شده، پرسش های جزئی و دقيقی دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده 
است؛ هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها و معيار هاي تعيين شده با امتيازی که به آن می دهد، 

بيان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید حداقل 60 درصد از کل امتياز ممكن را به دست آورده باشد.
اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: اواًل آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم 
یك کتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و 
هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز 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 فرهنگيان؟
ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور جهت تجهيز کتابخانه های آموزشگاهي و کالسي ارسال 
مي شود تا دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الكترونيكی این کتاب نامه ها در 
وبگاه سامان کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند 

آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامة توليد كتاب نامة رشد در دورة آموزش متوسطه اول

سال انتشارسطح پوششعنوان كتاب نامه

شماره هاي اول تا چهاردهم
نيمه اول 1380 تا 1392کتاب های چاپ اول 1374 تا 1391دوره آموزش راهنمایي

شماره پانزدهم 
نيمه اول 1393کتاب های چاپ اول 1392دوره آموزش متوسطه اول

شماره شانزدهم
نيمه اول 1394کتاب های چاپ اول 1393دوره آموزش متوسطه اول
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كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این شماره از کتاب نامه، فهرست توصيفی کتاب های چاِپ اول سال 1392 و یك سال قبل از آن را دربرمي گيرد.

کتاب هاي داستان، شعر، نمایش نامه عناویني است که عالوه بر کتاب هاي آموزشي به فهرست توصيفي کتاب نامة 
رشد افزوده شده است.

در این کتاب نامه مجموع کتاب هاي مناسب 333 عنوان ولي تعداد عناوین ارائه شده در فهرست توصيفي 322 عنوان 
کتاب است  )علت اختالف این دو به خاطر یك مجموعه 12 جلدي است که تحت یك عنوان معرفي شده است( که از 
مجموع 478 عنوان کتاب رسيده انتخاب شده است. بقيه کتاب ها غيرمرتبط  )14 عنوان( و یا نامناسب  )131 عنوان( تشخيص 

داده شده اند.
از ميان 96 ناشر،  بيش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتيب به کانون پرورش فكري 

کودکان و نوجوانان با 46 عنوان، انتشارات مدرسه با 45 عنوان و محراب قلم با 18 عنوان تعلق دارد. 
در بين موضوعات: داستان، علوم تجربي و زبان و ادبيات فارسي به ترتيب با 66، 63 و 39 عنوان کتاب مناسب از 

بيش ترین فراواني برخوردارند.
   در بين ناشران، کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، انتشارات مدرسه و محراب قلم به ترتيب با 82، 51 و 36 

عنوان، بيش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
 

جدول كامل موضوعات

فراوانيموضوعردیففراوانيموضوعردیف

4شعر299پيام هاي آسماني و قرآن1

63علوم تجربي410تربيت بدني و سالمت2

29علوم تربيتي3011تفكر و سبك زندگي3

9فرهنگ و هنر6612داستان4

7کار و فن آوري713ریاضيات5

6کتاب هاي مرجع814زبان انگليسي6

31مطالعات اجتماعي1515زبان عربي7

2نمایش نامه3916زبان و ادبيات فارسي8

349جمع
*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوا ن هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتا ب ها داراي بيش از یك موضوع هستند.
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شيوه  تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چكيده ای از محتوا و اطالعات اوليه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب 
را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات عبارت اند از: 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 کليدی و چكيدة کتاب.

 نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، پایة تحصيلی، کلمات کليدی، 
نام ناشر، درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب،مخاطب و نام و نشانی ناشر تنظيم شده است تا معلمان، مربيان، کارشناسان، 
والدین و سایرمخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة ردیف داده 

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

همکاران ما در اين كتاب نامه
در توليد و آماده سازی این کتاب نامه همكاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله 
و دقت زیادی به کار بسته اند. کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همكاری هایشان بهره 

بردیم عبارت اند از:

كارشناسان معلم
1. نسيم اصغری 2. سيد عالءالدین اعالیي 3. مرضيه پناهيان پور 4. علی  جان بزرگی5. علی  چراغی 6. ناصر خياط 7. خسرو داودی 
 8. علی رضایی 9. مينا زند 10. مرضيه سعيدی 11.حشمت اله سليمی 12. نادیا فردین 13. بتول فرنوش 14.مژگان موالیی راد 

15. ابراهيم هداوند ميرزایی 16. فاطمه یوسف نژاد

كارشناسان تأليف كتاب هاي درسي
1. معصومه نجفی پازوکی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبيات فارسي

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

4. طيبه ارشاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربيت بدني
5. ميترا دانشور/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفكر و پژوهش

6.کوروش اميري نيا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافيا
7. مهدي چوبينه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافيا
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8.پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
9. سيدمحمد دلبری/ کارشناس گروه  برنامه ریزی دینی
10. یاسين شكرانی / کارشناس گروه  برنامه ریزی دینی

11.عادل اشكبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
12. محمدرضا اميری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

13. شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
14.رضا خيرآبادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگليسی

15. معصومه عظيمی وحيد / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگليسی
16. بهنام علوی مقدم / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگليسی

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
20. روح اله خليلی بروجنی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی

21. الهه علوی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
22. بهمن فخریان / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی

23.معصومه نوروزی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کار و فن آوری
24.ناهيد فالحيان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

25. منصور ملك عباسی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
26. نازیال ملك محمودی / کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

27. سيد امير رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربيتی
28.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي / علوم تربيتی

29.سعيد راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربيتی
30.عالالدین کياالشكی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

كارشناسان داستان
قرباني   داداشي6.محمدعلي  5.حميدرضا  خليلي  توزنده جاني4.سپيده  الوندي3.جعفر  2.عزت اهلل  احمدي  1.حسين 
7.یوسف قوجق    8.مهدي کاموس   9.علي رضا لبش  10.محمد مهدوي شجاعي  11.سيدعلي اکبر ميرجعفري   12.بابك نيك طلب  

13.محسن هجري 14. حبيب یوسف زاده 
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خورشاهيان، هادي13.

ـــــــــــ رقعی120 ص.

دانش آموز

 تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391

داستان

شمارة مدخل مؤلف

قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطبموضوع

آلبوم درد سر رمان نوجوان امروز
عنوان کتاب عنوان مجموعه

کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است. در این داستان، ماجراي دو برادر به نام هاي »رسول« و 
»مصطفي« روایت شده که مي خواهند سر از کارهاي پدربزرگشان دربياورند. اّما هرکاري مي کنند موّفق نمي شوند. 
در بخشي از داستان مي خوانيم: »هر رازي بود، توي همان آلبوم قدیمي بود. صدبار بيشتر به رسول گفتم بيا 
هرجور شده سر از کار بابا بزرگ دربياوریم. ولي مگر به خرجش مي رفت. بيخودي بهانه مي آورد که باید حرمت 
راز بابابزرگ را نگه داریم. من که نمي فهمم یعني چي که راز بابا بزرگ مال خودش است و اگر دلش بخواهد 

یك روز حتماً آن را به ما خواهد گفت.«

داستان هاي فارسي، داستان نوجوان

کلمات کليدی

چكيده

برای بيان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خيابان کریمخان 
زند، خيابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، 
دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مكاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس 
حاصل فرمایيد. وبگاه این دبيرخانه نيز به نشانی http: //samanketab.roshdmag.ir آمادة 

دریافت دیدگاه هاي شماست

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

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه ازمخاطبان مناسب است.
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بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى 
آموزشى چاپ اول سال 1393 خود )و يک سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى دبيرخانه سامان دهى 

منابع آموزشى و تربيتي بفرستند.

 کتاب های ارسالی باید نخستين بار در سال 1393 یا یك سال پيش از آن منتشر شده باشند.
 کتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1394 به این دبيرخانه رسيده باشد. در غير 
 این صورت چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1393 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.

     ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبيرخانه کافی است.
 امكان بازگرداندن کتاب های غير مرتبط یا نامناسب برای دبيرخانه وجود ندارد.

  فهرست کتاب های رسيده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانیhttp://samanketab.roshdmag.ir اعالم می شود.

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

به صورت رسمی و مكتوب به ناشر گزارش داده می شود.
 ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تأليف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه براي 
عرضه مستقيم در 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه کتاب فرستاده می شود تا در صورت نياز از کتاب های مناسب 

معرفی شده این دبيرخانه خریداری کنند.
 ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

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

 کتاب های مناسب، خود به خود در جشنواره کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نيازی به 
ارسال مجدد کتاب نيست.

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

   کتاب های ارسالی دوره آموزش متوسطه اول باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
پيام هاي آسماني و قرآن، تربيت بدني و سالمت، تفكر و سبك زندگي، ریاضيات، زبان انگليسي، زبان عربي، ز بان و ادبيات 

فارسي، علوم تجربي، علوم تربيتي، فرهنگ و هنر، کار و فن آوري، کتاب هاي مرجع، مطالعات اجتماعي ، شعر و داستان.
کتا ب های خود را به نشانی: تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 
آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي ، دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی بفرستيد. برای 

دریافت اطالعات بيش تر می توانيد با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایيد.

فراخوان ارسال كتاب
) براي توليد كتاب نامه شماره 16 دورة آموزش متوسطه اول(

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.
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 مناسب و مرتبط با برنامه درسي
دوره  آموزش متوسطه اول

15

 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي و تربيتى 
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1. وینكلر،  هنري / اوليور، لين. هانك زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنيا: آبشار نياگارا فرو مي ريزد. فرمهر 
منجزي. تهران: چكه، 1392، 128 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان انگليسي، کودك، مجموعه ها

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه داستان هاي »هانك زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنيا« است که براي 
کودکان و نوجوانان تأليف شده است. در این مجموعه، ماجراي پسري نوجوان به نام »هانك زیپزر« 
روایت مي شود که هميشه با کارهایش دردسر درست مي کند و به تنبلي مشهور است. اّما هانك در 
این کتاب، باهوش، خالق و بامّزه است. هانك دلش مي خواهد در مدرسه هم کارهایش را خوب انجام 
بدهد. اّما انگار هميشه همه چيز برعكس مي شود. هانك با پروژة آبشار نياگارا در کالس سيل راه 

مي اندازد و دوباره به دردسر مي افتد.

2. زرهاني، احمد. آخرين تصميم. تهران: مدرسه، 1391، 88 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان فارسي، داستان نوجوان، جنگ ایران و عراق

چکيده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع هشت سال دفاع مقّدس است که براي نوجوانان 
تأليف شده است. در این داستان، ماجراي نوجواني نقل شده که وارد جبهه مي شود. در بخشي از داستان 
مي خوانيم: »خودم را به فرمانده بسيجي ها مي رسانم و درخواستم را با او در ميان مي گذارم. فرمانده 
نگاهي به قد و قامتم مي اندازد و مي گوید: خيلي کوچكي! کالس چندمي؟.« این اثر باهدف آشنایي 

بيشتر نوجوانان با فضاي جنگ و جبهه تدوین شده است.
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3. شكرانه، اسداهلل. سيمرغ: آذرياد. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 72 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: افسانه ها و قّصه هاي ایراني، اقتباس 

چکيده: در مجموعة حاضر ده قّصه از مجموعة »قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب«، به منظور 
قّصه گویي برگزیده شده اند تا گستره اي از نگاه و اندیشة »مهدي آذریزدي« را در زمينة انتخاب قّصه ها 
از متون کهن بازتاب دهد. هم چنين، ساختار روایي قّصه ها از روایت نوشتاري به روایت گفتاري تغيير 
پيدا کرده اند؛ چراکه در قّصه گویي پس از انتخاب متن، تبدیل آن از نوشتار به گفتار از اصول بدیهي و 
قابل توّجه است. به این منظور، فصلي با عنوان سير قّصه از نوشتار تا گفتار نيز در این کتاب آمده است. 
بازنویسي هاي مهدي آذریزدي در حوزة ادبيات کودك و نوجوان، از بهترین و موّفق ترین بازنویسي هاي 

منطبق بر زبان فارسي معيار است.

4. خرامان، مصطفي. رمان نوجوان امروز: آرزوي سوم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 156 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان خواهران، اميد

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني تخّيلي است. همة 
ما آرزوهایي داریم که آن ها را به زبان نمي آوریم. در بعضي از بزنگاه ها مثل فوت کردن شمع هاي کيك 
تولّد، از ما مي خواهند آرزویي کنيم، ما هم توي دلمان آرزو مي کنيم. »آرزوي سوم«، داستان سه خواهر 
است که آرزوهایشان را بازي مي کنند. آن ها آرزوهاشان را به زبان مي آورند. اّولي برآورده مي شود. دومي 

و سومي برایشان دردسر درست مي کند. آرزوي سوم، داستان دردسر آرزوهاي دست نيافتني است.
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5. طهوري، مهروش. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با ابوريحان بيروني. تهران: ذکر، 
کتاب هاي قاصدك، 1391، 48 ص

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

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: زندگي نامه، دانشمندان ایراني، ادبيات نوجوانان

چکيده: ابوریحان محمدبن احمد بيروني دانشمند بزرگ و ریاضي دان، ستاره شناس، تقویم شناس، 
انسان شناس، هندشناس و تاریخ نگار بزرگ ایراني سده هاي چهارم و پنجم هجري است. بيروني از 
بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یكي از بزرگ ترین دانشمندان ایراني همة اعصار محسوب مي شود. 
همين طور او را پدر علم انسان شناسي و هندشناسي مي دانند. او از پيشگامان کاربرد روش تجربي در 
علوم طبيعي است و سال ها پيش از دانشمندان علوم تجربي مغرب زمين، این روش را به کار بست. در 

این کتاب زندگي نامة این دانشمند بزرگ را مي خوانيم.

6. اسپرول، آنا. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با اديسون. صدیقه ابراهيمي. تهران: ذکر، 
کتاب هاي قاصدك، 1391، 48 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: مخترعان، ایاالت متحده، سرگذشتنامه، ادبيات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر یكي از مجموعه کتاب هاي »آشنایي با مشاهير علم، نوجوان و دانش« است که در 
آن مخاطبان کودك و نوجوان با زندگي نامه و آثار »تامس آلوا ادیسون« )1847 1931 م( آشنا مي شوند. 
ادیسون مخترع برق از معدود دانشمنداني است که دستاوردهایش اساس اختراع دیگر محققان شده 
است. براي نمونه، در دهة 1990م. مهندسي انگليسي با نام »امبروز فلمينگ« با الهام گرفتن از المپ 
الكتریكي ادیسون، المپ خأل و رادیو را ساخت. در پایان این کتاب تاریخچة علم به تفكيك سال، نام 

و نوع کشف و اختراع، فهرست وار ارائه شده است.
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7. گریبين، جان آر، گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با اينشتين. مسعود سلطاني. 
تهران: ذکر، کتاب های قاصدك، 1391، 64 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: جهان علم، فيزیك کوانتومي، نظریه نسبيت، جایزة نوبل، اکتشافات، آموزش تاریخ

چکيده: این کتاب ترجمة کتاب »Einstein (1879 -1955) in 90 minutes«، تأليف جان و 
مري گریبين است. آشنایي با اینشتين از مجموعه کتاب هایي است که به زندگي و آثار دانشمندان بزرگ 
پرداخته اند. آلبرت اینشتين در جهان با نظریة نسبيت عام شناخته شده است، اما او زماني این معادله 
را کشف کرد که تمام اکتشافات و کارهاي بزرگش را انجام داده بود. او در نوجواني عالقة چنداني به 
تحصيل نداشت و اکثر معلمانش تصور مي کردند دانش آموز بي استعدادي است. آلبرت در 15 سالگي 
ترك تحصيل کرد، اما بعدها به خاطر تحقيقاتش موفق به دریافت جایزة نوبل شد. اینشتين آزمایشگر 
خوبي به شمار نمي رفت، اما نظریه پرداز بسيار قابلي بود. درك ما از نظام عالم بر مبناي نظریات او، مانند 

فيزیك کوانتومي، نسبيت عام و... بنا نهاده شده است.

8. طهوري،  مهروش. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با زكرياي  رازي. تهران: ذکر، کتاب هاي 
قاصدك، 1391، 48 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زندگي نامه، پزشكان ایراني، ادبيات نوجوانان

چکيده: ابوبكر محمد زکریاي رازي پزشك، فيلسوف و شيمي دان ایراني است که آثار ماندگاري در 
زمينة پزشكي، شيمي و فلسفه نوشته است. او که به عنوان کاشف الكل و جوهر گوگرد شهرت دارد، 
بزرگ ترین پزشك اسالم و قرون وسطاست. او را »پدر طب عرب« و »جالينوس عرب« نيز ناميده اند. 

در این کتاب با زندگي، آثار، اندیشه ها و کشفيات این دانشمند بزرگ آشنا مي شویم.
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9. گریبين، جان آر، گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با فارادي. پریسا همایون روز. 
تهران: پاد اندیشه، 1391، 64 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: زندگي نامه، تاریخ علم، فيزیك دانان, شيمي دانان، ادبيات نوجوانان

چکيده: مایكل فارادي، دانشمند فيزیك دان و شيمي دان انگليسي که در زمينه هاي الكترومغناطيس و 
الكتروشيمي تحقيق مي کرد، یك حكيم مادي بود. وي چراغ بونزن را ابداع کرد. در کتاب مي خوانيم 
که در نوجواني به عنوان شاگرد صحاف در یك کتاب فروشي مشغول به کار شد. نزدیكي با کتاب، ذهن 
وي را برانگيخت و او را به علم و دانش عالقه مند ساخت. استخدام او به عنوان دستيار آزمایشگاه در 
مؤسسة سلطنتي، براي او موقعيتي را پدید آورد که وي را به مشهورترین دانشمند عصر خود تبدیل 
کرد. فارادي موتور الكتریكي را نيز اختراع کرد و نظریة علمي ميدان مغناطيسي را ارائه داد. او از دریافت 
عنوان شواليه امتناع کرد و ریاست سلطنتي را که دوباره به وي پيشنهاد شد، نپذیرفت. در این کتاب ما 

با سرگذشت این دانشمند بزرگ انگليسي آشنا مي شویم.

10. گریبين، جان آر، گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با گاليله. پریسا همایون روز. 
تهران: ذکر، کتاب های قاصدك، 1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: نجوم، زندگي نامه، ادبيات نوجوانان

چکيده: گاليله ئوگاليله دانشمند و مخترع سرشناس ایتاليایي در سده هاي 16 و 17 ميالدي بود. او در 
فيزیك، نجوم، ریاضيات و فلسفة علم تبحر داشت و یكي از پایه گذاران تحول علمي و گذار به دوران 
دانش نوین بود. بخشي از شهرت وي به دليل تأیيد نظریة کوپرنيك، مبني بر مرکزیت نداشتن زمين در 
جهان است که به محاکمة وي در دادگاه تفتيش عقاید انجاميد. گاليله با تلسكوپي که هود ساخته بود، 
به رصد آسمان ها پرداخت و توانست جزئيات سطح ماه را مشاهده کند. در این کتاب با شرح شيرین و 

خواندني کار و زندگي او آشنا مي شویم.
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11. گریبين، جان آر، گریبين، مري. مشاهير علم، نوجوان و دانش: آشنايي با ماري كوري. پریسا 
همایون روز. تهران: ذکر، کتاب هاي قاصدك، 1391، 72 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: شيمي دانان، ادبيات نوجوانان، زندگي نامه، تاریخ علم

چکيده: ماریا اسكودوسكاکوري )ماري کوري( فيزیك دان و شيمي داني لهستاني بود. ماري کوري 
نخستين دانشمندي است که دوبار جایزة نوبل را در رشته هاي فيزیك و شيمي گرفت. وي در 7 نوامبر 
سال 1867 در »ورشو«، پایتخت لهستان، متولد شد. در سال 1893 ليسانس خود را در رشتة فيزیك 
دریافت کرد و تنها یك سال بعد در رشتة ریاضيات نيز موفق به اخذ ليسانس شد. در این کتاب با 

سرگذشت این دانشمند زن لهستاني آشنا مي شویم.

پریسا  نيوتن.  با  آشنايي  دانش:  و  نوجوان  علم،  مشاهير  مري.  گریبين،  آر،  جان  گریبين،   .12
همایون روز. تهران: ذکر، کتاب های قاصدك، 1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زندگي نامه، آموزش تاریخ، فيزیك، ریاضيات، قانون جاذبة عمومي، دیناميك، تئوري 
نور و رنگ.

چکيده: این کتاب ترجمة کتاب »minutes 90 in)1642 - 1727( Newton«، تأليف جان و 
مري گریبين است. آشنایي با نيوتن یكي از مجموعه کتاب هایي است که به زندگي و آثار دانشمندان 
بزرگ پرداخته اند. جان و مري گریبين تالش کرده اند با این کتاب در مدت زمان کوتاهي، حدود 90 
دقيقه، مهم ترین آثار و کشفيات آیزاك نيوتن را بيان کنند. نيوتن )1727-1642 م( قانون جاذبة عمومي 
را که حرکت اجرام آسماني را توضيح مي دهد، کشف کرد و قوانين اساسي دیناميك را که به نام خودش 

»قوانين نيوتن در حرکتش نام دارند، شرح داد. همچنين، تئوري نور و رنگ را نيوتن تبيين کرد.
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13. خورشاهيان، هادي. رمان نوجوان امروز: آلبوم درد سر.تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 120ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است. در این داستان، ماجراي دو برادر به 
نام هاي »رسول« و »مصطفي« روایت شده که مي خواهند سر از کارهاي پدربزرگشان دربياورند. اّما 
هرکاري مي کنند موّفق نمي شوند. در بخشي از داستان مي خوانيم: »هر رازي بود، توي همان آلبوم 
قدیمي بود. صدبار بيشتر به رسول گفتم بيا هرجور شده سر از کار بابا بزرگ دربياوریم. ولي مگر به 
خرجش مي رفت. بيخودي بهانه مي آورد که باید حرمت راز بابابزرگ را نگه داریم. من که نمي فهمم 
یعني چي که راز بابا بزرگ مال خودش است و اگر دلش بخواهد یك روز حتماً آن را به ما خواهد 

گفت.«

 14. واکر، کيت. آلومينيم و بازيافت. هایده منصوري. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، آلومينيم

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 تأليف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت 
آلومينيم آمده است. آلومينيم فلز نقره اي رنگ، محكم و سبك وزن است که به آساني خم مي شود و 
شكل مي گيرد. 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 آنكه، ما چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا محصوالت و منابع را 

بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنيم.
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15. خليلي اردلي، فيروز. آمادگي براي امتحان از طريق مطالعه و جزوه نويسي. تهران: راز نهان، 
1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: مطالعه، یادگيري، امتحان، حافظه

چکيده: در این کتاب تالش شده تا آنچه در رابطه با روش هاي مطالعه، تكنيك هاي جزوه نویسي، 
خالصه نویسي و آماده شدن براي امتحان جهت موّفقيت در امتحانات الزم است، ذکر شود. یكي از 
نقایص سيستم آموزش، عدم آموزش مطالعة اصولي به فراگيران در هنگام تحصيل است. آگاهي از 
این مهارت ها نقش اساسي در پيشرفت دانش آموزان و دانشجویان دارد. مطالب کتاب در شش فصل 
تدوین شده و طّي آن، حافظه، مطالعه، آسيب شناسي مطالعه، بهداشت مطالعه، جزوه نویسي و آمادگي 

براي امتحان مورد بررسي قرارگرفته است.

16. بيات، حميدرضا. آموزش جامع رياضيات هفتم. تهران: مبتكران، پيشروان، 1392، 476 ص
قطع: رحلي

موضوع: ریاضيات
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ریاضيات، اعداد صحيح، هندسه، جبر و معادله، آمار و احتمال، ترسيم هاي هندسي

چکيده: کتاب آموزش جامع ریاضيات پایة اول دورة متوسطه اول، ده فصل دارد. مطالب هر قسمت از 
کتاب از آسان به سخت، مرتب شده است. فصل اول »راهبردهاي حل مسئله« را توضيح داده است. 
فصل دوم دربارة »اعداد صحيح« است و فصل سوم به »هندسه و استدالل« مي پردازد و ... . به همراه 
هر فصل پرسش هاي آزمون ها و المپيادهاي علمي، مازها و پازل ها، مثال ها و تمرین هاي مناسب 
درس ارائه شده است. همچنين از شخصيت ها و داستان هاي تخيلي، کاریكاتورهاي جذاب و معرفي 

ریاضيدانان مشهور، براي فهم مطالب استفاده شده است.
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 17. کریمي، حسين. نخبگان: آموزش زبان و ادبيات فارسي سال هفتم. تبریز، ستوده، 1392، 208ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب کمك آموزشي حاضر با هدف شناخت ریشه هاي ادبيات و زبان فارسي و استفاده از این 
ریشه ها در سخن گفتن به نگارش درآمده است. در این اثر به تقویت ذوق ادبي دانش آموزان سال اّول 
متوّسطه و تشویق آنان به مطالعة متون ارزشمند توّجه شده و تالش شده تا دانش آموزان براي شرکت 

در آزمون هاي مدراس نمونه دولتي و مراکز پرورش استعدادهاي درخشان آماده شوند.

18. سليماني، عادله. مشق نيكو: آموزش و تمرين خط تحريري تمام رده هاي سني. نيشابور، 
مشق نيكو، 1392، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: آموزش هنر، نستعليق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي

چکيده: به منظور آموزش خط نستعليق تحریري، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
و نویسنده بعد از توضيحاتي دربارة حروف، خط زمينه، و چگونگي قرارگيري حروف روي خط زمينه، 
تمرین هایي ارائه داده است. در این تمرین ها طرز قرار گرفتن، حروف الفبا و نيز چگونگي اتصاالت 
آن ها به نمایش درآمده و سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ ارائه شده است. تمرین هاي 
پررنگ به فراگيرنده مي آموزد که چگونه کلمات را بنویسد و او با پررنگ کردن کلمه هاي کم رنگ سطح 

آموزش خود را باال مي برد و در زیر آن خود به تمرین مي پردازد.
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19. عزیززاده، هادي. آموزش + تمرين رياضيات هفتم )در سياره تايماز(. تهران: مبتكران، 
پيشروان، 1392، 224 ص

قطع: وزیري
موضوع: ریاضيات

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ریاضيات، حل مسئله، هندسه، جبر و معادله، بردار و مختصات، آمار و احتمال

چکيده: این کتاب دربارة  ریاضيات پایة هفتم است و در 15 بخش تدوین شده است. روش این کتاب به 
این ترتيب است که مفاهيم کتاب درسي ریاضيات را در قالب یك داستان تخيلي به دانش آموزان ارائه 
مي دهد و آن ها را با کاربرد ریاضيات در زندگي آشنا مي کند. بخش هاي کتاب شامل هنر حل مسئله، 
 عدد صحيح، هندسه و استدالل، یادآوري کسر،  یادآوري چهار عمل اصلي، جبر و معادله،  سطح و حجم، 
اعداد طبيعي، بردار و مختصات، توان و جذر، آمار و احتمال،  و ترسيم هاي هندسي است. در پایان هر 

بخش،  چند تمرین ارائه شده است.

20. پاك، عبدالصالح. رمان نوجوان امروز: آن سوي پرچين خيال. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 168 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها، داستان هاي تخّيلي

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز« دربردارندة داستاني فارسي با موضوع تخيلي 
و انساني است. در خالصة داستان آمده است: »عراز« پسر نوجواني است که پدرش گلّه دار و مادرش 
بيمار است. عراز به دليل بيماري مادر، از رفتن به چوپاني همراه پدر منصرف شده و در خانه کنار مادر 
مانده است. او به دنبال یافتن راه هایي براي مداواي مادر بيمار است. روزي تصميم مي گيرد با »خوجه 
مرگن« )شكارچي پرنده( پرنده شكار کند. اّما با »گلدي آقا« قّصه گوي روستا مواجه مي شود. عراز، با 
قّصه هاي گلدي آقا متحّول شده و تصميم جدیدي مي گيرد تا ادامة قصه گویي روستا را براي آگاه کردن 

اهالي روستا دنبال کند و از خاموش شدن چراغ قّصه در روستا جلوگيري کند.
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21. اليور، کلر. دانستني هاي علم نجوم: آن سوي منظومه شمسي ما. مهرداد عرفانيان. تهران: ذکر، 
کتاب هاي قاصدك، 1391، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: سياره ها، ادبيات نوجوانان، فضا، آموزش علوم تجربي

چکيده: سيارات، ستارگان، کهكشان ها و همة چيزهاي دیگر، بخشي از کيهان هستند. کيهان واژه اي 
است که با آن هستي را بيان مي کنيم. بزرگي کيهان بيش از آن است که بخواهيم با مقياس کيلومتر 
بيان کنيم. حتي تا آنجا که از پهنة گيتي مي دانيم، اگر مي توانستيم با سرعت نور نيز حرکت کنيم، براي 
عبور از یك سوي آن به سوي دیگرش، حداقل 15 ميليارد سال زمان الزم بود. در این کتاب ما با 
منظومة شمسي و پيدایش آن آشنا مي شویم و براي سؤاالتي که در زمينة کيهان، ستارگان و سيارات 

و... داریم، پاسخ مناسب پيدا مي کنيم.

22. هاشمي، هاجر. آي بازي بازي بازي )بسكتبال(. اصفهان: آميس، 1392، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: تربيت بدني و سالمت
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش بسكتبال، شعر، سرود، تربيت بدني، آموزش گام به گام

چکيده: نویسنده در این کتاب تالش مي کند ورزش بسكتبال و قوانين آن را از طریق شعر و سرود 
به مخاطبان آموزش دهد. کتاب با سي دي همراه است. به زعم نگارنده، »هوش آهنگين« که از 
آن به عنوان »هوش موسيقيایي« نيز یاد شده است، بسيار سریع تر از سایر هوش ها ظهور مي کند و 
فراموشي مطالب آموخته شده نيز دیرتر اتفاق مي افتد. لذا با توجه به مزیت شيوة شعر و سرود و نيز براي 
هر چه شادتر برگزار شدن ساعات درس تربيت بدني، همگام با آموزش هر چه صحيح تر مهارت هاي 

ورزشي، خصوصاً در دورة حساس و مهم ابتدایي، این ایدة آموزشي به مورد اجرا گذاشته شد.
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23. هاشمي، هاجر. آي بازي بازي بازي )واليبال(. اصفهان: آميس، 1392، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: تربيت بدني و سالمت
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش واليبال، تربيت بدني، آموزش گام به گام، شعر و سرود

چکيده: در کتاب حاضر سعي شده است، به کمك سي دي مهارت هاي ورزش واليبال از طریق شعر و 
سرود به مخاطبان آموزش داده شود. به زعم نگارنده، این سبك از آموزش براي اولين بار در ایران و با 
هدف برانگيختن هوش آهنگين دانش آموزان و حتي معلمان و والدین، در راستاي آموختن تكنيك هاي 
ورزش واليبال به آنان مورد استفاده قرار گرفته است. تمام مراحل بازي واليبال گام به گام به همراه 

تصویرهاي رنگ و شعرهاي ساده آموزش داده مي شود.

24. ویر، جين. دانشوران دیروز و امروز: آيزاك نيوتن: کشف قانون هاي کيهان. حسن ساالري. تهران: 
محراب قلم، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، سرگذشتنامه، فيزیكدانان

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »دانشوران دیروز و امروز« است که براي نوجوانان به نگارش 
درآمده و دربردارندة معرفي و شرح زندگي و احوال دانشمندان مهم و تأثيرگذار جهان است. در این 
دفتر به معرفي »آیزاك نيوتن« )1642 - 1727 م(، فيزیكدان برجستة انگليسي پرداخته شده است. در 
این اثر عالوه بر آگاهي از زندگي و احوال این دانشمند بزرگ، اطالعاتي دربارة کشفيات و نظریه هاي 

مطرح شده توسط وي کسب خواهيم کرد.
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25. کارنگي، دیل. آيين دوست يابي. سيدحسن حسيني. تهران: قدیاني، 1392، 384 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، برخورد با مردم، آیين دوست یابي، محبت، رهبري

چکيده: این کتاب ترجمة یكي از پرفروش ترین کتاب هاي دیل کارنگي است که با ویرایش جدید 
همسرش، دوروتي کارنگي به چاپ رسيده است. کتاب چهار بخش دارد و مي کوشد در مورد دوست  یابي  
سریع و آسان، تقویت محبوبيت، توافق با دیگران، و افزایش تأثيرگذاري،مخاطب را یاري رساند. بخش 
اول: بررسي »تكنيك هاي اساسي در برخورد با مردم«، بخش دوم: ارائة »شش راه براي جلب محبت 
دیگران«، بخش سوم: »چگونه تفكر دیگران را با خود موافق کنيم« و بخش چهارم: نيز به بحث درباره 

»شيوه هاي رهبري بدون توهين یا آزردگي خاطر دیگران« پرداخته است.

26. بكایي،  محمد. اتاق تاريک. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 192 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، جنگ ایران و عراق

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، با موضوع جنگ ایران و عراق )1359 1367( 
است و براي نوجوانان تهيه شده است. داستان، ماجراي دختري به نام »نرگس« است. او به اتفاق 
پدر و مادر و برادرش »مهرداد« بر اثر اوضاع آشفتة تهران در جنگ، به باغ پدربزرگ مي روند. رفتن 
به باغ پدربزرگ با سال هاي قبل فرق مي کند و نرگس از نزدیك با مفهوم جنگ و حوادث آن آشنا 
شده و با شنيدن خاطرات دیگران و فداکاري هاي رزمندگان و حماسه آفریني شهيدان شروع به نوشتن 

خاطرات مي کند. 
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27. نظري قارخوني، هوشنگ. احکام براي همه: آسان ترین روش براي به خاطر سپاري احكام به 
روش طبقه  بندي. قم: نصایح، 1392، 174 ص

قطع: وزیري
موضوع: پيام های آسماني و قرآن

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: فقه جعفري، احكام شرعي، مسائل فقهي، شكی ات نماز

چکيده: در این اثر سعي شده است با استفاده از تصویر، جدول، کليدواژه و قوانين ریاضي به آموزش 
مسائل فقهي مانند شكيات نماز، روش محاسبه مقدار خمس و زکات، تعيين قبله، تعيين مقدار ارث 
براي طبقات مختلف ارث برنده، روش ساختن وضو و تيمم، غسل کردن، تعيين سن تكليف و بيان 
دیدگاه هاي مراجع تقليد معاصر در مسائل مهم فقهي پرداخته شود. نویسنده براي به خاطرسپاري احكام 
شرعي، احكام را دسته بندي کرده و نيز فهرستي از لغات پر کاربرد در رساله هاي عمليه مراجع تقليد 

معاصر شيعه را ارائه نموده است.

28. وکيل، مسعود … ]و دیگران[. ادبستان قرآن. تهران: محراب قلم، 1392، 152 ص
قطع: وزیري

موضوع: پيام های آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: قرآن، راهنماي آموزشي، قرائت، تجوید

چکيده: کتاب »ادبستان قرآن« با بهره گيري از همه تجارب موجود در آموزش قرآن، سعي دارد انگيزه، 
توانایي و مهارتي درمخاطبان خود ایجاد کند تا با سازماندهي آموخته هاي قبلي خود در خواندن قرآن به 
درك بهتري از مفاهيم این کتاب آسماني دست یابند. کتاب مورد نظر شامل 15 درس است، از جمله: 
1. قرآن، کتاب هدایت؛ 2. خلقت و عبادت در قرآن؛ 3. نشانه هاي او؛ 4. والیت الهي؛ 5. پيامبر گرامي 
اسالم؛ 6. قرآن کریم؛ 7. والیت و رهبري؛ 8. ایمان؛ 9. نماز؛ ... . در ضمن، این کتاب جدول تمرین 

خواندن بخش هاي کلمات، فهرست کلمات و ميثاق نامه نيز دارد.
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29. عامليان، سيدعلي … ]و دیگران[. ادبيات هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار. تهران: خيلي سبز، 
1392، 128 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب کمك درسي حاضر که به درس فارسي سال اّول متوّسطه اختصاص یافته، با هم فكري 
گروهي از متخّصصان حوزة ادبيات فارسي و دبيران باتجربه فراهم شده است. در این اثر تالش شده 
تا تمرین هاي متنّوعي طّراحي شود تا دانش آموزان بتوانند آموخته هایشان را بهتر محك بزنند. تمرین ها 
در بخش هاي متعّددي با عناوین تمرین هاي سنجش واژگاني، دانش زباني و ادبي، نگارش و. تأليف 

شده است.

30. پرایس، اشون. از آلودگي آب چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، آب، آلودگي

چکيده: »در راه نجات سّيارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تأليف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. این 
دفتر به موضوع آلودگي آب ها اختصاص یافته است. در این کتاب دربارة آالینده هاي آب و فاجعه هاي 
ناشي از آن مطالبي آمده و با استفاده از تصاویر گویا و متني روان، توضيح داده شده که چگونه مي توان 
به تغييراتي در جهت بهتر شدن اوضاع و احوال کمك کرد. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.
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31. سيكرست، دارن. از آلودگي هوا چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، هوا، آلودگي، حفاظت از محيط زیست

چکيده: این کتاب نيز از مجموعه کتاب هاي »در راه نجات سّيارة خودمان« براي نوجوانان تأليف 
شده است. در این کتاب، با آلودگي هوا  آشنا مي شویم. آلودگي هوا مي تواند ناشي از رویدادي طبيعي 
چون آتش سوزي در جنگل یا فوران آتش فشاني باشد. اّما بيشتر آلودگي هوا نتيجة راه و رسم زندگي 
انسان ها است. نوجوانان در این کتاب با کساني آشنا مي شوند که براي بهتر کردن کيفيت هوا تالش 
مي کنند و مي آموزند که چه کارهایي مي توانند انجام دهند تا در این شرایط تغييري به وجود آورند. 
در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة 

بيشتر معّرفي شده است.

 32. بيشاب، آماندا. از انرژي چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: انرژي، ادبيات نوجوانان

چکيده: هدف از مجموعه کتاب هاي »در راه نجات سّيارة خودمان«، آشنایي نوجوانان با راه هاي 
محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. »انرژي« توان انجام کار است. منابع انرژي 
در جهان روز به روز کمتر مي شوند، زیرا مقدار مصرف انرژي بيشتر از ميزان توليد آن است. در این 
دفتر، با استفاده از متني روان و تصاویري گویا، نوجوانان با نحوة صرفه جویي در انرژي آشنا مي شوند. 
در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة 

بيشتر معّرفي شده است.
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 33. راجر، آلن. از بازيافت چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، زباله ها

چکيده: این کتاب نيز از مجموعه کتاب هاي »در راه نجات سّيارة خودمان«، که براي نوجوانان تأليف 
شده است. در این کتاب، با استفاده از متني روان و تصاویر و نمودارهاي روشن، مفاهيمي چون پسماند 
و آسيب آن براي محيط زیست توضيح داده شده است. در این کتاب توضيح داده مي شود که چگونه 
کاغذ، شيشه، فلز و پالستيك بازیافت مي شوند. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات به کار 

رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

34. بيشاب، آماندا. از تغيير اقليم چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، محيط زیست گرایي، گرمایش جهاني، اقليم شناسي

چکيده: »در راه نجات سّيارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تأليف شده 
و هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است. 
»اقليم« از الگوهاي دما، بارش و باد در یك ناحيه در دورة زماني طوالني تشكيل مي شود. اقليم کرة 
زمين در حال تغيير است و این تغيير اقليم، ناشي از گرمایش زمين است. در این دفتر، ریشه هاي اقليم 
توصيف شده و چگونگي کمك به متوّقف کردن گرمایش جهان توضيح داده شده است. در پایان کتاب 
نيز، واژه نامة توصيفي اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي 

شده است.
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35. اسميت، ناتالي. از حفاظت زيستگاه ها چه مي دانيم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، ایستگاه بوم شناسي، حفاظت

چکيده: »در راه نجات سّيارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تأليف شده و 
آن ها را با راه هاي محافظت از سّيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن آشنا مي سازد. در سرتاسر جهان، 
گروه هاي بسياري هستند که براي حفاظت از زیستگاه ها مشغول به کار هستند. با مطالعة این کتاب 
درمي یابيم که چگونه مي توانيم زیست گاه خود را از آسيب دور نگه داریم. در این اثر با زباني ساده و 
تصاویري جالب، مشكل حفاظت زیستگاه ها مطرح شده است. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

36. وینكلر،  هنري، اوليور، لين. هانك زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنيا: از درس آشپزي نمرة تک گرفتم. 
فرمهر منجزي. تهران: چكه، 1392، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، تنبلي

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه »هانك زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنيا«، دربردارنده داستان هاي کودکان 
انگليسي است. در این دفتر آمده: مي خواهند کارنامه هانك را بدهند و او از این موضوع وحشت زده 
است. هانك کارنامه اش را مي گيرد؛ درحالي که سه نمره تك دارد. هانك تردید ندارد که پدر و مادرش 
از دیدن این کارنامه خوشحال نمي شوند و هانك به این فكر مي کند که راهي براي ناپدید کردن نمره ها 

پيدا کند. اّما نقشه هوشمندانه اش شكست مي خورد.
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37. الدر، ليندا/ پل، ریچارد. استانداردهاي توانايي تفکر انتقادي: اصل ها، شاخص هاي کارکرد و 
پيامدها. تهران: سپهر دانش، 1391، 106 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، معلم، مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: تفكر انتقادي، علوم تربيتي، برنامة درسي، حل مسئله، تفكر

چکيده: این کتاب منبعي است براي معلمان، طراحان برنامة درسي، مدیران آموزشي و نهادهاي 
این  از  استفاده  بگنجانند.  آموزشي  در موضوع هاي  را  استانداردها  این  اعتباربخشي که مي خواهند 
توانایي ها در برنامة درسي، متضمن تفكر انتقادي دانش آموزان در هر موضوع و هر سطحي است. 
براساس مفهوم تفكر انتقادي، دانش آموزاني که منتقدانه مي اندیشند، درك مي کنند که هر اندیشيدني، 
یك هدف و کارکرد دارد و تالشي براي فهم یك چيز، پاسخ گفتن به یك پرسش، و حل یك مسئله 
مبتني بر برخي داده ها، گواه، تجربه یا پژوهش است و نيز حاوي استنباط هایي است که از آن ها نتيجه 

گرفته مي شوند.

 38. بارگالواي چاوس، اوا. اسم من پيکاسو است. الناز محمدپور. تهران: تيمورزاده، طبيب، 1392، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: فرهنگ و هنر
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: پابلو پيكاسو، هنرمندان، نقاشي کوبيسم، ادبيات نوجوانان، زندگي نامه

چکيده: کتاب حاضر به بيان سرگذشت پابلو پيكاسو، نقاش مشهور اسپانيایي، پرداخته است. در آغاز 
کتاب این گونه نوشته شده است: »اگرچه من به خاطر نقاشي هایم معروفم، ولي باید بگویم که قسمتي 
از شهرتم را مدیون این هستم که آدم هاي مشهور زیادي را مي شناختم و سال هاي زیادي را در قرن 
بيستم که یكي از جذاب ترین زمان ها از نظر فرهنگي بود، زندگي کرده ام.« عناوین بخش هایي از 
کتاب عبارت اند از: محاصره شدن به وسيلة زن ها در دوران کودکي ام؛ آسمان رنگ غم مي گيرد؛ کشف 

مدرنيته؛ و ... . تمام تصویرها رنگي اند که این موضوع به جذابيت کتاب افزوده است.
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39. سایمون، آدامز. اطلس تاريخ جهان براي دانش آموز. مرجان نگهي/ جمشيد نوروزي. تهران: 
افق، 1392، 192 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي، مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: تاریخ جهان، ادبيات نوجوانان، جغرافياي تاریخي، اطلس هاي کودکان و نوجوانان، 
دائره المعارف ها

چکيده: تاریخ جهان را با عكس، نقشه و جدول بشناس. این کتاب چشم اندازي به تمدن بشري از 
10 هزار سال پيش از ميالد تا زمان حال است؛ هيجان انگيز و خواندني، همراه با تصویرهاي رنگي، 
جدول هاي زماني وقایع تاریخي، نقشه هاي نمایشگر مرزهاي سياسي و جغرافيایي، عكس هایي جالب 
از مردم و وقایع تاریخي قرون گذشته و بيش از 60 نقشه شامل اطالعاتي دربارة ملت ها، امپراتوري ها، 
تغييرات اجتماعي و مذهبي، کشف مراکز باشكوه فرهنگي مانند بابل، کارتاژ، قرطبه، قسطنطنيه، شرح 
زندگي مردمي که به کشاورزي، تجارت و دریانوردي پرداختند، به جنگ رفتند، به حكومت رسيدند و 

نظریه هایي جدید مطرح کردند.

40. رادمرد، علي اکبر. اطلس مشاغل. تهران: دانژه، 1392، 424 ص
قطع: وزیري

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور

پايه تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: مشاغل، رشته هاي تحصيلي، فني وحرفه اي، کاردانش، هنرستان ها

چکيده: این کتاب رشته  ها و مشاغل حوزه هاي فني وحرفه اي، و کاردانش را که در 9 بخش تنظيم 
شده، معرفي مي کند. در انتهاي کتاب جدول ها و فهرست هاي شاخه هاي کاردانش و فني وحرفه اي به 
انضمام مشخصات هنرستان هاي مربوط، ارائه شده است. مؤلف کتاب سعي کرده است از جدیدترین و 
آخرین اطالعات انواع رشته ها و گرایش هاي فني وحرفه اي، و کاردانش، استفاده کند و هر کدام را به طور 
جداگانه به تفضيل مورد بحث قرار دهد. مهارت هایي که هنرجویان در طول دورة تحصيل مي گذرانند، 
در معرفي هر کدام از رشته ها آمده است و زمينه هاي شغلي و سازمان ها و مكان هاي محل اشتغال، 

به صورت مجزا، مورد بحث قرار گرفته اند.
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41. وانگ،  هونگچن. افسانه ها و مثل ها- پندهایي از کشور چين. مهران محبوبي. تهران: آبشن، 
1391، 128 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ضرب المثل ها، ضرب المثل هاي چيني

چکيده: ضرب المثل ها و گفته هاي مشهور و لطيفه ها و نكات پندآموز ملل گوناگون ماحصل قرن ها 
تجربه اندوزي و خرد جمعي مردمان کشورها است که از زبان شاعران و نویسندگان و حكيمان کهن و 
عاّمة مردم بيان شده است. در کتاب حاضر، حكایت 30 ضرب المثل چيني از ميان هزاران سال تاریخ و 
ادبيات چين استخراج شده است. این ضرب المثل ها به طور گسترده در چين امروز رایج هستند. این اثر 

با هدف پربار کردن دانش نوجوانان دربارة فرهنگ چين تدوین شده است.

42. لوین، گيل کارسون. االي افسون شده. محبوبه نجف خاني. تهران: آفرینگان، 1392، 336 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان نوجوان، افسانه 

چکيده: در کتاب حاضر، نویسنده افسانه قدیمي »سيندرال« را به فراخور شرایط امروز بازآفریني 
کرده است. نویسنده در این داستان از زاویه اي نو به ماجرا نگاه کرده و کوشيده به مدد المان هاي تازه 
داستان نویسي، اثري جذاب و خواندني براي مخاطب ارائه کند. این کتاب در قالب 30 فصل داستان 
زندگي دختري به نام »ااِل« را روایت مي کند که در زمان تولدش پري اي به نام »لوسيندا« نفرینش 
مي کند و او مجبور مي شود هميشه مطيع و فرمان بر باشد. »ااِل« باید از هر دستوري که به او مي دهند 
اطاعت کند، خواه صبح تا شب »لِي لِي« راه رفتن باشد، خواه کشتن کسي! اما »ااِلي« با اراده دوست 

ندارد مثل بره سرنوشتش را بپذیرد.
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تيم،  کارایي  )بدیعه پردازي،   )2( تدريس  فعال  الگوهاي  پوران.  صادقي،  مهدي،  کاظمي،   .43
روشن سازي طرز تلقي(. قم: آیين احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: الگوي هاي آموزشي، تدریس اثربخش، آموزش معلمان

چکيده: در این کتاب سعي شده است به طور مختصر سه نمونه از الگوهاي فعال تدریس )الگوي 
تدریس بدیعه پردازي، الگوي تدریس تيم و الگوي تدریس روشن سازي طرز تلقي( با ارائة نمونة تدریس 
بيان شود. در ادامة مطالب، به اهميت به کاربردن ترکيبي از الگوهاي فعال براي تدریس در کالس 
پرداخته شده است. همچنين، به اصولي که معلمان باید در انتخاب الگوهاي تدریس مدنظر قرار دهند 
اشاره شده است. براي آشنایي بيشتر معلمان تعدادي از راهكارهاي تشكيل گروه هاي دانش آموزان در 

کالس، با عنوان »ده راهكار براي تشكيل گروه ها« آمده است.

44. کاظمي، مهدي … ]و دیگران[. الگوهاي فعال تدريس )3()بارش فكري، تفكر استقرایي، 
تفحص گروهي(. قم: آیين احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: آموزش معلمان، تدریس اثربخش، الگوهاي آموزشي، کتاب هاي غيردرسي، سند تحول 

بنيادین، روش هاي فعال

چکيده: این کتاب مي کوشد الگوهاي بارش فكري، تفكر استقرایي و تفحص گروهي را با ارائة نمونة 
تدریس، به صورت مختصر معرفي کند. در الگوي بارش فكري سعي گروه بر آن است که راه حل 
مشخصي را بيابد. در تفكر استقرایي، مجموعه اي از اطالعات در قلمرو خاص در اختيار دانش آموزان قرار 
مي گيرد و آنان اطالعات را در مغز خود سازمان مي دهند و نكات و مطالب را به یكدیگر ربط مي دهند تا 
با تعميم آموخته هاي خود، آن ها را در موقعيت هاي جدید به کار گيرند.مخاطبان مي توانند تعریف تفحص 
گروهي و اهداف سایر روش ها را در کتاب مطالعه کنند. تأکيد بر روش هاي فعال و مشارکتي تدریس و 
جنبه هاي کاربردي درس ها، زمينه هاي تفكر را در دانش آموزان تقویت مي کند، یادگيري را دوام و عمق 

بيشتري مي بخشند و انگيزة فراگيرندگان را افزایش مي دهد. 
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45. کاظمي، مهدي … ]و دیگران[. الگوهاي فعال تدريس)4( )قضاوت عملكرد، دریافت مفاهيم، 
ایفاي نقش(. قم: آیين احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: آموزش معلمان، تدریس اثربخش، الگوهاي فعال تدریس، گروه بندي الگوهاي آموزشي, 

کتاب هاي غيردرسي, روش هاي فعال

چکيده: الگوهاي فعال تدریس به الگوهایي اطالق مي شوند که در آن فراگيرندگان نقش اصلي را ایفا 
مي کنند و در فرایند تدریس فعال هستند. تأکيد بر روش هاي فعال و مشارکتي تدریس و جنبه هاي 
کاربردي درس ها، زمينه هاي تفكر را در دانش آموزان تقویت مي کند، یادگيري را دوام و عمق بيشتري 
مي بخشند و انگيزة فراگيرندگان را افزایش مي دهد. در کتاب حاضر سعي شده است به طور مختصر، 
سه نمونه از الگوهاي فعال تدریس )الگوي تدریس قضاوت عملكرد، الگوي تدریس دریافت مفهوم و 
الگوي تدریس ایفاي نقش( با ارائة نمونة تدریس، معرفي شود. اهميت به کار بردن ترکيبي از الگوهاي 
فعال براي تدریس در کالس شرح داده شده است. اصول انتخاب الگوهاي تدریس، بهترین روش 

تدریس، شيوة گروه بندي و راهكارهایي براي تشكيل گروه، از مطالب دیگر کتاب هستند.

46. کاظمي، مهدي … ]و دیگران[. الگوهاي فعال تدريس:)9 الگو از الگوهاي نوین تدریس به 
همراه نمونه تدریس(. قم: آیين احمد )ص(، 1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: الگوهاي آموزشي، روش تدریس، تدریس اثربخش، آموزش معلمان، روش هاي فعال

چکيده: در کتاب حاضر نُه الگو نوین تدریس به همراه مراحل اجرا و نمونة تدریس آن ها بيان شده است. 
الگوي تدریس اعضاي تيم، الگوي تدریس کارایي تيم، الگوي بارش فكري، بدیعه پردازي یا نوآفریني 
فكري، قضاوت عملكرد، الگوي دریافت مفاهيم، الگوي یاران در یادگيري و الگوي روشن سازي طرز 
تلقي )برخورد( الگوهاي مطرح شده در کتاب هستند. به عنوان نمونه، در الگوي تدریس اعضاي تيم، به 
جاي اینكه ابتدا معلم تدریس کند، فراگيرندگان نقش معلم را ایفا مي کنند و تدریس توسط »اعضاي 
تيم فراگيرندگان« انجام مي شود. پس از آن معلم توضيحات ضروري و تكميلي را ارائه مي دهد. به 

همين دليل این الگو را »تدریس اعضاي تيم« نام نهاده اند.
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47. نوري، یوسف. الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس. تهران: دانش آفرین، رشد اندیشه، 
1392، 112 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس، معلم
كلمات كليدي: مدرسة هوشمند، هوشمندسازي، شبكة ملي مدارس، فناوري اطالعات، مدیریت 

مدارس، علوم تربيتي.

چکيده: این کتاب با هدف تشریح و تبيين اهداف و مراحل تحولي هوشمندسازي مدارس ایران 
تهيه شده است. این طرح، طرحي راهبردي و مدل تلفيقي و بومي شده اي از مجموعه طرح هاي 
توسعة جهاني است. مطالب کتاب در همين راستا و عبارت اند از: تعریف مدرسة هوشمند؛ هدف از 
هوشمندسازي مدارس؛ نقش آفرینان هوشمندسازي مدرسه؛ وظایف نقش آفرینان؛ راهبران و پشتيبانان 
هوشمندسازي؛ نگاه کالن و ملي به مدارس هوشمند؛ مدل ها و شاخص هاي ملي و بين المللي ارزیابي 

عملكرد مدارس هوشمند. در پایان فرم هاي ارزیابي هوشمندسازي مدارس آورده شده است.

48. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان: المپيک روباتي. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب قلم 
کتاب های مهتاب، 1392، 144 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت

چکيده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني انگليسي است و براي کودکان و نوجوانان تدوین شده است. 
در این داستان، »تام«، مخترع جوان، اختراع خود به نام »بات« را براي المپيك روباتي آماده کرده است. 
نوجوانان مخترع از سراسر کشور، روبات هاي دست ساز خود را براي شرکت در مجموعه اي از مسابقات 
قهرماني مي آورند. اّما در این ميان، »تي. آر. بي«، گروه تروریستي ضّد علم، براي تام دردسرهایي 

درست کرده و او را درگير ماجراهاي فراواني مي کند.
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49. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: اميراعلم: بهداشت نوین در ایران. تهران: محراب قلم، 
1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: امير اعلم، دارالفنون، پزشكان ایراني، سرگذشت  نامه، کالبدشناسان

چکيده: دکتر اميراعلم از پایه گذاران بهداشت نوین در ایران است. او در ساختن نخستين بيمارستان ها 
و درمانگاه هاي ایران پيشگام شد و »سازمان شير و خورشيد سرخ« )اکنون به نام هالل احمر( را بنيان 
نهاد. همچنين، در تصویب قانون هاي بهداشتي مانند قانون آبله کوبي اجباري، نقش بنيادي داشت. 
اميراعلم که از استادان دارالفنون بود، در سال 1314 ه. ش. به ریاست بخش کالبدشناسي دانشگاه تهران 
برگزیده شد. او کتاب »کالبدشناسي توصيفي« را به کمك همكارانش نوشت که نخستين کتاب درسي 

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

50. حسن بيگي، ابراهيم. اميرحسين و چراغ جادو. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 224 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، داستان هاي تخّيلي، مجموعه ها

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز« با موضوع تخيلي و آموزنده است. در خالصة 
داستان آمده است؛ »اميرحسين« پسر تنبل و لجبازي است، او در بازگشت از مسافرت، یك چراغ پيدا 
مي کند که اسم آن را چراغ جادو مي گذارد. اميرحسين روزهاي متوالي آرزوهاي خود را به چراغ جادو 
بازگو مي کند. روزي بّچه غولي از درون چراغ جادو بيرون آمده و یكي یكي آرزوهاي او را برآورده 
مي کند. اّما به دالیل و بهانه هاي مختلف، دوباره مجبور به گرفتن وسایل مختلفي مي شود که به 
اميرحسين داده بود. بّچه غول مي خواست به اميرحسين بياموزد که با زحمت و تالش خود مي تواند 

آرزوهاي خود را برآورده کند. با تدبير بّچه غول، اميرحسين به این موضوع پي مي برد و ... . 
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51. عابدي تجریشي، شيده. انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ریزي و تصميم گيري 
شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و شغل(. تهران: نقش و نگار، 1391، 116 ص

قطع: رحلي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: انتخاب آگاهانه، رشته هاي تحصيلي، شغل، خودشناسي، حرفه شناسي، خودارزیابي

چکيده: از اهداف اصلي این کتاب آن است که خواننده بتواند شخصيتش را تحليل کند، استعداد و 
گرایش هایش را بشناسد و بداند چه معيارهایي در کارش ارزشمند است. همچنين اینكه خواننده بتواند 
خود را آن طور که هست، درك کند و با برنامه ریزي صحيح، کسب آگاهي ها و اطالعات موثق و با 
کمك صاحب نظران، به بهترین انتخاب تحصيلي و شغلي، دست یابد. این کتاب بر آن است که هر 
شخصي گزینه هاي خود را براساس شناخت صحيح و درك عميق بنا کند تا بتواند بهترین تشخيص را 
براي انتخاب اصلح داشته باشد. این کتاب در سه بخش شامل خودشناسي، آگاهي از چگونگي انتخاب 

رشته تحصيلي و شغل، و آمادگي شغلي تنظيم شده است.

 52. پاکروان، فرامرز. انتخاب رشته دوره دوم متوسطه- دانشگاه. تهران: کوله پشتي، 1392، 126ص
قطع: رقعي

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز،معلم، مشاور

پايه تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: مشاوره ایران، راهنماي آموزشي، برنامه ریزي تحصيلي و شغلي

چکيده: انتخاب رشتة دورة متوسطة تحصيلي، یكي از انتخاب هاي مهم و اثرگذار در زندگي است؛ 
انتخابي که جهت بسياري از اتفاقات و فعاليت هاي زندگي دانش آموزان را تعيين مي کند. در این کتاب، 
روشي منطقي، با بهره گيري از علوم مشاوره و روانشناسي تحصيلي و شغلي، براي این کار معرفي شده 
است. دانش آموزان با مطالعه و به کارگيري راهنمایي هاي این کتاب، به همراه تحقيق و جمع آوري 
اطالعات و مشورت، حتماً انتخاب رشته اي هماهنگ با شخصيت خود، منطقي، صحيح و پرثمر خواهند 

داشت.
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53. الوندي، حسين. اندام هاي حس. تهران: مدرسه، 1391، 68 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

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

چکيده: »مجموعه کتاب هاي دانش پایه«، مباحث اصلي علوم پایه را دربرمي گيرد و منبعي براي 
دانش افزایي معلّمان، دبيران و دانش آموزان محسوب مي شود. کتاب پيش  رو به معّرفي ساختار و 
کارکرد گيرنده 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 یادگيري و ميزان توانایي هاي مخاطب در پایان مطالعة 

کتاب تدوین شده است.

54. حاجي سيدحسيني فرد، سيدمسعود. انگليسي براي كودكان 1 )آموزش کلمات(. تهران: مدرسه، 
1392، 136 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان انگليسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، راهنماي آموزشي، واژگان مصور، آموزش کودکان

چکيده: جلد اول کتاب »انگليسي براي کودکان، آموزش کلمات« به آموزش حروف و کلمات انگليسي 
اختصاص دارد. این کتاب زبان آموز را با مفاهيم ضروري زبان انگليسي آشنا مي کند. از ویژگي هاي آن به 
همراه داشتن لوح فشرده و برخورداري از جذابيت هاي سمعي و بصري و آميختن آموزش با فعاليت هاي 
مورد عالقة کودکان است. در پایان کتاب راهنماي تدریس و چگونگي استفاده از فلش کارت ها براي 

آموزش زبان به کودکان آورده شده است.
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55. حاجي سيد حسيني فرد، سيدمسعود. انگليسي براي كودكان 2 )آموزش الفبا(. تهران: مدرسه، 
1392، 108 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان انگليسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش الفباي انگليسي، واژگان مصور، آموزش کودکان، رویكرد فرهنگي دیني

چکيده: جلد دوم کتاب »انگليسي براي کودکان: آموزش الفبا« به آموزش طرز نگارش حروف الفباي 
زبان انگليسي اختصاص دارد. این کتاب با رویكرد فرهنگي و دیني براي آموزش زبان نگارش یافته 
است تا در کنار یادگيري زبان، ارزش ها و مفاهيم فرهنگي دیني و بومي نيز به زبان آموزان منتقل شود. 
از ویژگي هاي این کتاب لوح فشردة همراه آن است. در این لوح فشرده فعاليت هاي هر درس به روشي 

روشن و آسان ارائه شده اند. در انتهاي کتاب راهنماي تدریس کتاب نيز آورده شده است.

56. سيدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: ايران چگونه ايران شد؟. تهران: آفرینگان، 
1392، 78 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: تاریخ ایران، تاریخ پيش از اسالم، مادها، مطالعات اجتماعي، ضحاك

چکيده: این کتاب به توضيح وقایع شكل گيري ایران و چگونگي تأسيس نخستين حكومت 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. کيومرث خان! دموکراسي راه مي انداختي چه مي شد؟؛ 2. 
نوبت جمشيد؛ 3. چرا ضحاك بر تخت جمشيد نشست؟؛ 4. پيش از اینكه ما به ایران بيایيم، ساکنانش 
دیو بودند؟؛ 5. وقتي آریایيان آمدند، بقية اقوام چه شدند؟؛ 6. چيزي شبيه به دموکراسي که به دنيا نيامده 

ُمرد؛ 7. اولين حكومت سراسري در ایران؛ 8. بي عرضه یا متمدن.



45دورة آموزش متوسطه اول 15

57. کشاورز قاسمي، زهرا. ايران در عصر تيموري. تهران: مدرسه، 1392، 80 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: ایران، عصر تيموري، انقراض، تصوف، هنر، شكوفایي.

چکيده: این کتاب به ابعاد مختلف دورة تيموریان، که یكي از مهم ترین دوران تاریخ ایران تلقي مي شود، 
پرداخته است. هجوم تيمور مانند چنگيز مغول با سوزاندن، کشتار و ویراني همراه بود؛ اما تيمور و 
جانشينان در برابر عظمت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي، سر تعظيم و تسليم فرود آوردند و توانستند 
هنر و دانش را به رونق و شكوفایي دوباره برسانند. مطالب کتاب دربارة سال شمار حكومت تيموریان، 
تيمور و زندگي پرماجرایش، آغاز پيشرفت هاي تيمور، آغاز تهاجم هاي تيمور، لشكرکشي هاي تيمور 
به مناطق دیگر، صفات و ویژگي هاي تيمور، جانشينان تيمور، انقراض حكومت تيموریان، وضعيت 
اقتصادي ایران در دورة تيموریان، ساختار اجتماعي، طبقات اجتماعي، نظام حكومتي، دین و مذهب، 

تصوف، روابط خارجي، هنر و فرهنگ عصر تيموریان است.

58. کيانيان، داوود. نمایش نامه نوجوان امروز: اين عروسک مال كيه؟. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 24 ص

قطع: وزیري
موضوع: نمایش نامه
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: نمایش  نامه ها

چکيده: کتاب حاضر، نمایش نامه اي با موضوع تخيلي است. در خالصة نمایش نامه آمده: »تّجار«، 
»خياط« و »شباني« براي پيدا کردن گنجي درون زمين، راهي جنگلي مي شوند. در شب نّجار به 
نگهباني مي پردازد و براي دور کردن پرندة خواب، شاخه اي از درخت را مي بَرد تا از آن عروسكي بسازد، 
با ساختن عروسك، او خياط را براي نگهباني بيدار کرده و خياط لباس زیبایي براي عروسك مي دوزد. 
هنگام نگهباني شبان، او از خداوند مي خواهد که جاني به عروسك ببخشد. با دعاي او عروسك جان 
مي گيرد و نجار و خياط و شبان هر سه خود را صاحب عروسك مي دانند و در پي آن، ماجراهایي رخ 

مي دهد.
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59. سيدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: اين نقشه بزرگ چرا كوچک شد؟. تهران: 
آفرینگان، 1392، 96 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: تاریخ ایران، هخامنشيان، آموزش تاریخ، مطالعات اجتماعي

چکيده: این کتاب دربارة یكي از باشكوه ترین دوره هاي تاریخ ایران، یعني دورة هخامنشيان، یكي از 
مهم ترین سلسله هاي حكومت در ایران است و به چگونگي شكل گيري این حكومت و علل شكست 
و برافتادن آن مي پردازد. کتاب داراي هشت بخش با این عنوان هاست: 1. امپریاليسم ایراني؛ 2. اولين 
منشور حقوق بشر؛ 3. شاهي که امكان داشت بد نام نشود؛ 4. مرده اي که شاه شد؛ 5. شاهي با سنگ 
نبشته هاي فراوان؛ 6. دروغ بزرگ؛ 7. همه چيز در مدتي کوتاه دور شد؛ 8. اردشير داریوش را ریز مي دید.

60. طاقدیس، سوسن. نامه نامور: بازي اهريمن. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي حماسي، بازنویسي، داستان کودك و نوجوان، کاوه آهنگر، ضحاك

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش رو به بازنویسي 
داستان »ضّحاك ماردوش و کاوة آهنگر« اختصاص یافته که توّسط »سوسن طاقدیس« صورت گرفته 
است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمين با داستان هاي 

کهن ایراني، به خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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61. سيلورمن، باقي. بازيافت و كاهش زباله. فاطمه مصلحي مصلح آبادي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 48 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، زباله ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تأليف شده و 
دربردارندة مطالبي پيرامون محافظت از طبيعت و محيط زیست است. این دفتر به موضوع بازیافت و 
کاهش زباله اختصاص یافته است. سرانجام زباله ها، تفكيك زباله، گورستان زباله، روش هاي بازیافت 
زباله و ...، از جمله مطالب مندرج در این اثر است. در این کتاب، روش هاي جدیدي براي درك و بررسي 
در اختيار نوجوانان قرارمي گيرد و کمك مي کند تا تجربه ها و فعاليت هاي خود را هدایت کنند و دربارة 

جهان پيرامون خود یاد بگيرند.

62. احمدي، حسن. رمان نوجوان امروز: بازي ها و لحظه ها. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 124 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز،
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان هاي تخّيلي، جنگ ایران و عراق

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني تخّيلي با موضوع 
جنگ ایران و عراق است. در این اثر، نویسنده نيروي تخّيل خود را با ماجراهاي دوران دفاع مقّدس 
ترکيب کرده است. در بخشي از داستان مي خوانيم: »مادربزرگ به پلة آخر رسيده بود. قدم تند کرد و 
در حال باز کردن در اتاق با خود گفت: »نكنه باز این نخودي غيبش بزنه؟« چشمش که به جواد افتاد، 
نفس راحتي کشيد. گفت: »احمدعلي، من این بّچه را مثل اّولش از تو مي خوام مادر. به کارهاي بابات 
دیگر اعتقاد ندارم. باور کن رفتن ميالد و اون پسر به اهواز هم کار خودشه. نمي دونم چرا این روزها 

حرف هاي عجيب و غریب تحویلم مي ده. جون به سرم کرده مادر.«
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63. هانتر،  نورمن. قصر پر هياهو: بالماسکه. مهرداد تهرانيان راد. تهران: حوا، 1392، 20 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول 

كلمات كليدي: داستان هاي تخيلي، داستان طنز انگليسي، داستان کودك

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »قصر پرهياهو« است. داستان هاي این مجموعه در یك کشور 
پادشاهي مرموز و سرگرم کننده به نام »اینكریدیبالنيا«، در خانواده اي سلطنتي مي گذرد؛ کشوري که 
در آن از امكانات امروزي تا جادوگر و اژدها یافت مي شود. طنز شيرین نویسنده داستاني خواندني پدید 
آورده که در الیه هاي پنهان خود به نقد قدرت و استبداد مي پردازد. این مجموعه حدود 37 سال قبل، 
به صورت یك جا منتشر شده و اکنون هریك از داستان ها در قالب کتابي مستقل در دسترس نوجوانان 

قرار گرفته است.

64. سكر، لویيس. ماجرا هاي مدرسه کج و کوله: بچه هاي كالس خانم جولز. سپيده خليلي. تهران: 
قدیاني، 1392، 192 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي تخّيلي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب مصور حاضر، اولين جلد از مجموعه ماجراهاي »مدرسه کج وکوله« است که با زباني 
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. ماجراهاي مدرسه کج وکوله در مدرسه اي 
اتفاق مي افتد که اشتباهي شكل و شمایل عجيبي را دارد. البته تفاوت این مدرسه تنها به ظاهرش نيست 
چراکه دانش آموزان آن هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو مي شوند. با وجود استقالل داستان، قهرمانان 
و شخصيت هاي اصلي در هر سه کتاب یكسان هستند. »خانم گارف«، »خانم جولز«، »داميون«، 
»لویيس«، »جيسون« و »پاول« عنوان هاي موضوعي برخي از داستان هاي این کتاب هستند. در 
طبقه سي ام، »خانم گارف«، بدجنس ترین معلم مدرسه بود، که به یك سيب تبدیل شد و »خانم جولز« 
جانشينش او شد. او معلمي است که روش خاص خودش را براي تدریس هندسه دارد، بچه ها هم 
بچه هاي عادي نيستند-از »جيسون« دهان گشاد گرفته تا »سمي« استخواني و »مورشاي« شيرین و 

قشنگ که مي تواند هر پسري را در کالس کتك بزند.
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65. محلوجي، شيرانا، حلواجي زاده، دلناز. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( پاسخ فعاليت ها. 
تهران: موسسه منادیان توسعه پایدار، 1392، 86 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: کارآفریني، 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، 
مفاهيم، اصول و قواعدي دارد که قابل آموزش هستند. بنابراین، آموزش کارآفریني به افراد، موضوع 
مهمي است که باید کاماًل مورد توجه قرار بگيرد. کتاب »بستة آموزشي کارآفرینان جوان، شمارة 2« به 

پاسخ فعاليت هایي پرداخته است که در جلد اول به صورت 9 گام مطرح شده بود.

66. بهزادي، نازنين. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( كتاب راهنما. تهران: موسسه منادیان 
توسعه پایدار، 1392، 156 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: کارآفریني، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کارآفریني به پيشرفت و موفقيت افراد، مي انجامد و از آنجا که افراد جامعه، کشور را مي سازند، 
موفقيت و فعاليت هاي کارآفرینانة آن ها سبب پيشرفت و موفقيت کشور مي شود. پس، افراد جامعه 
باید یاد بگيرند 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 تكيه بر تجربة خبرگان 
دانشگاهي در حوزة کارآفریني آشنا مي شوند. هر گام به زباني ساده و جذاب به توضيح مهم ترین مباحث 

و موضوعات کارآفریني مي پردازد.
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67. پرسيتس، مویسي آرونوویچ. تاریخ معاصر ایران: بلشويک ها و نهضت جنگل. حميد احمدي. 
تهران: پردیس دانش، 1392، 128 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

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

چکيده: این کتاب 9 بخش دارد. مطالب کتاب به روشن شدن موضوع »صدور انقالب جهاني« 
از سوي شوروي به کشورهاي دیگر از جمله ایران، کمك مي کند و براي نگارش آن از آرشيوها و 
پرونده هاي دولتي و نظامي روسيه استفاده شده است. در پي تحوالت حاصل از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي، بسياري از آرشيوهاي دولتي در دسترس پژوهشگران قرار گرفت. کتاب »بلشویك ها و نهضت 
جنگل« یكي از نخستين نتایج این گشایش است که در آن ناگفته هاي برنامه ریزي هاي بهار 1299 
که به اشغال بندرانزلي و همچنين مداخلة نظامي بلشویك ها در نهضت جنگل منجر شد، مورد بررسي 

قرار گرفته است

68. کاظمي، احسان، آتش پور، سيدحميد. مجموعه کتاب هاي بلوغ: بلوغ )راهنماي والدین(. تهران: 
ابوعطا، 1392، 104 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، والدین
 كلمات كليدي: بلوغ، راهنما، والدین، نوجوانان، مشكالت دانش اموزان، بهداشت، ویژگي ها، شيوه هاي ارتباط.

چکيده: این کتاب، راهنمایي براي درك بهتر والدین از بلوغ نوجوانان و نحوة صحيح برخورد با 
تغييرات رفتاري، عاطفي و فكري آن هاست. مطالب کتاب در پنج فصل به »آشنایي با بلوغ«، »آشنایي 
با مشكالت دوران بلوغ«، »بهداشت دوران بلوغ دختران و پسران«، »آشنایي با ویژگي هاي دوران 
نوجواني« و »والدین و شيوه هاي ارتباط مؤثر با نوجوانان« پرداخته است. ریشة بسياري از مشكالت 
دوران بزرگسالي افراد در دوران نوجواني شان نهفته است و داشتن دوران بلوغ سالم، توأم با شناخت، به 
همراه حمایت آگاهانة والدین و درك کامل از روحيات حساس نوجوان، مي تواند زمينه ساز موفقيت و 

کاميابي فرد در دوره هاي بعدي زندگي او باشد.
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69. دانه ام،  کلي. بلوغ )فقط پسرها بخوانند(. شاهين برادران. تهران: ابوعطا، 1392، 64 ص
قطع: رقعي

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

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: بلوغ، پسران، والدین، بدن جدید، تغذیه، تغييرات بدن، احساسات.

چکيده: این کتاب، فرایند بلوغ پسران را توضيح مي دهد و به سؤاالتي که در این زمينه وجود دارد، 
پاسخ مي گوید. دوران بلوغ، به علت بروز تغييرات سریع ظاهري و دروني در نوجوانان، موجب شرایط 
حساس براي آن ها مي شود. عالیق متضاد، رفتارهاي ناهماهنگ با محيط و تغييرات سریع در نگرش ها، 
احساسات و رفتارها، از ویژگي هاي منحصر به فرد این دوران است.این کتاب در پنج فصل به این 
موضوع پرداخته و به ترتيب شامل این مطالب است: »مراقبت از بدن جدید و تغذیة درست«، »تغييرات 
بدن شما«، »تغييرات بدن شما در ورود به اجتماع«، »تغييرات در خانه« و »تغييرات در احساسات و 

دوستان«.

70. کوون هوون، تري. مجموعه کتاب هاي بلوغ: بلوغ )فقط دخترها بخوانند(. مهسار مشتاق. تهران: 
ابوعطا، 1392، 48 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: رشد، بلوغ، دختران، تغييرات جنسي، تغييرات جسمي، هيجان.

چکيده: رشد و بلوغ، فرآیندي طبيعي است. این دوره از رشد، حد فاصل کودکي و جواني محسوب شده 
و ویژگي اصلي آن نمایان شدن تغييرات جسمي و جنسي در نوجوان است. این دوران را همة  بزرگساالن 
مثل پدر و مادر شما تجربه کرده اند. تجربه اي که در عين پيچيده بودن، لذت بخش و هيجان انگيز هم 
هست. این کتاب اطالعات شایاني دربارة  بلوغ در اختيار شما گذاشته و به بخشي از سؤاالت نوجوانان 

در مورد بلوغ پاسخ مي دهد.
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71. حاجي بابایي، مرتضي ... ]و دیگران[. بلوغ جسمي و رواني در پسران: چالش ها، خطرات، 
روش ها، تربيت، افت تحصيلي )ویرایش چهارم(.. تهران: ما و شما، 1392، 168 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، کارشناس
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: بلوغ، پسران

چکيده: همگان اقرار دارند که دوران نوجواني و بلوغ یكي از مهم ترین و در عين  حال مسئله سازترین 
مراحل تكاملي زندگي انسان است و تا حدودي نيز به مشكالت و مسائل آن آگاهي دارند؛ ولي کمتر 
کساني هستند که با راه حل هاي صحيح و اصولي آن ها آشنا باشند. براي حل این مشكالت و قدم 
گذاشتن در مسير درست، ابتدا بایستي ویژگي ها و خصوصيات طبيعي و غيرطبيعي این دوران را شناخت. 
این کتاب مشكالت شایع در دوران بلوغ جسمي و رواني پسران را به زبان بسيار ساده بيان مي کند و 

تقریباً به همة سؤاالت احتمالي در این زمينه پاسخ مي دهد.

72. حاجي بابایي، مرتضي ... ]و دیگران[. بلوغ جسمي و رواني در دختران: چالش ها، خطرات، 
روش ها، تربيت، افت تحصيلي )ویرایش چهارم(. تهران: ما و شما، 1392، 204 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، کارشناس
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: بلوغ، دختران

چکيده: بلوغ مرحله اي از رشد انسان است که باعث گذار از کودکي و رسيدن به بزرگسالي مي شود. 
فردي که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ ناميده مي شود و از نظر جنسي، توانایي توليد مثل 
دارد. بلوغ، بيشتر، اشاره به تغييرات جسماني در بدن مرد و زن دارد. این دگرگوني با نام بلوغ جسماني 
شناخته مي شود. عالوه بر آن بلوغ رواني نيز اشاره به رشد رواني و شخصيتي فرد دارد. بلوغ جسماني 
معمواًل در دوران نوجواني اتفاق مي افتد، ولي بلوغ رواني دیرتر و پس از بلوغ جسماني روي مي دهد. 

در این کتاب دختران با چالش ها، خطرات و راهكارهاي مقابله با مشكالت این دوران آشنا مي شود.
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73. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان: به سوي اعماق. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب قلم 
کتاب های مهتاب، 1392، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت

چکيده: کتاب حاضر جلد نخست از مجموعة »تام سوئيفت، مخترع جوان« است که دربردارندة 
داستان هاي کودکان انگليسي است. در این دفتر آمده: »تام«، »باد« و »یو« در کشتي شرکت سوئيفت 
هستند تا زیردریایي آقاي سوئيفت به نام »ژول ورن 1« به کف اقيانوس برود و حسگرهاي زلزله اي را 
در آن جا نصب کند. اّما با شروع ناگهاني طوفان، ارتباط کشتي با زیردریایي قطع مي شود و تام مسئوليت 
نجات پدرش را برعهده مي گيرد. این داستان با هدف تقویت قّوة تخّيل کودکان و نوجوانان تدوین 

شده است. 

 74. درویشي کلور، والیت اله. بياييد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم. تهران: تزکيه، 1392، 162 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: مشاور، فرزندان، والدین، مشاوره، مسائل جنسي، آرامش، بازي درماني، سالمت.

چکيده: کتاب حاضر دربارة اصول اساسي و بنيادي ایفاي نقش والدین در مشاوره با فرزندانشان است. 
نویسنده تالش دارد تا به چهار سؤال مهم والدین و مربيان که عبارت اند از: چكار کنيم تا فرزندانمان 
پایبندي به اصول اخالقي را به کنترل بيروني، ترجيح دهند؟؛ چكار کنيم تا فرزندانمان انضباط دروني را 
به تحكم بيروني ترجيح دهند؟، چكار کنيم تا فرزندانمان عشق و عالقه به کسب دانش را به موقعيت 
بيروني ترجيح دهند؟ و چكار کنيم تا فرزندانمان در بدترین شرایط، بهترین رفتار را داشته باشند؟، پاسخ 
کوتاه و گزیده دهد. با مطالعه این کتاب مي توانيد به پاسخ هاي مناسبي که به این پرسش ها داده شده، 

دست یابيد.
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75. موسویان، انيسه. بي تويي. تهران: شهرقلم، چكه، 1391، 48 ص
قطع: خشتي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: شعر فارسي، چهارپاره، شعر سپيد

چکيده: کتاب حاضر مشتمل بر اشعاري از »انسيه موسویان« است که در دو دفتر »چهارپاره و نيمایي« 
و »شعر سپيد« فراهم شده است. شاعر تالش کرده تا براي انتقال مفاهيم مورد نظر خود، از تصاویري 

ساده و ملموس استفاده کند و طبيعت و عناصر آن بسيار سود جسته است.

76. شكاري، محمد. بيشتر بدانيم. تهران: مدرسه، 1392، 144 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: اطالعات عمومي، انفجار بزرگ، آموزش علوم تجربي، نظریة نسبيت

چکيده: دانش بشري تا به امروز به پيشرفت هاي بزرگ و تحسين برانگيزي نائل شده است. البته 
رسيدن به این قلة رفيع که غرورآفرین و مایة مباهات است، به آساني حاصل نشده، بلكه حاصل 
پژوهش ها و مطالعات بسيار 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 بسياري از موضوعات مهم علمي از 
قبيل نظریه نسبيت، سياه چاله ها، انفجار بزرگ، سفر در زمان، DNA و ... پرداخته شده است. مؤلف 

کوشيده است با زباني ساده و بي تكلف، موضوعات علمي را بيان کند.
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77. غریبي، کاظم. پرسش هاي چهار گزينه اي ادبيات هفتم تيزهوشان. تهران: خيلي سبز، 1392، 
126 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: با توّجه به نيازمندي هاي نظام جدید آموزشي و تغييرات اساسي به وجود آمده در سيستم 
آموزشي، نياز به کتب آموزشي بيش از پيش حس مي شود. کتاب حاضر با هدف برآوردن نيازهاي 
عمومي دانش آموزان در درس ادبيات و تقویت توانمندي آنان در عرصة رقابت هاي آموزشي تدوین شده 
است. در ابتداي هر درس، واژگان مهّم درس با منبع ارائه شده و براي هر درس، متناسب با موضوع 

دانش هاي زباني و ادبي آن درس، پرسش هاي چهارگزینه اي ویژه اي طّراحي شده است.

78. خاراباف، عباس. پرندگان آهنين: از زمين تا فضا )آشنایي با دانش و فناوري هوافضا(. تهران: 
طالیي، 1392، 152 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: هوافضا، فضاپيما ها، ماهواره، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب تالش شده است مهندسي هوا فضا و علوم و فناوري هاي مرتبط با زباني ساده و 
کامل بيان شود. همچنين اطالعاتي دقيق و خواندني دربارة هواپيماها، موشك ها، فضاپيماها، ماهواره ها 
و سایر وسایل پرنده و نحوة کار کردن آن ها ارائه شده است. فصل هاي این کتاب بر اساس واحدهاي 
آموزشي مهندسي هوا فضا در دانشگاه هاي معتبر ایران و جهان، و همچنين، دوره هاي تخصصي 
آموزشي مهندسي هوا فضا در سراسر جهان، نگارش یافته اند. در هر بخش واژه هاي تخصصي نيز 

به صورتي ساده تشریح شده اند. تصویرهاي رنگي کتاب به جذابيت و زیبایي کتاب بسيار افزوده اند.
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79. سلسبيلي، نادر. پرورش تفکر در موقعيت هاي يادگيري زباني: )ویژگي هاي برنامه درسي،  
رویكرد ها و راهبردها(. تهران: مدرسه، 1392، 208 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
 كلمات كليدي: پرورش تفكر، یادگيري زبان، خالقيت، کل نگري، حل مسئله، پژوهشگري، رویكرد تلفيقي.

چکيده: این کتاب در هفت فصل تنظيم شده است. مطالب کتاب با هدف پرداختن به زمينه هاي تحول 
در برنامة درسي زبان مادري، ایجاد موقعيت هاي یادگيري زباني براي تقویت خواندن و درك مطلب، 
تفكر، ژرف اندیشي و حل مسئله، خالقيت و کل نگري و استفاده از مضامين در موقعيت هاي زباني، 
تدوین شده است. عناوین فصل هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: تحول زبان کودك و نظریه هاي 
فراگيري زبان، توانایي هاي زباني کودکان و اصول آموزشي آن، تقویت خواندن و درك مطلب در 
موقعيت هاي زباني، تقویت تفكر،  ژرف اندیشي و حل مسئله در موقعيت هاي زباني، پرورش خالقيت در 

موقعيت هاي زباني، و تقویت کل نگري در موقعيت هاي زباني.

80. مجدفر، مرتضي … ]و دیگران[. مجموعه کتاب هاي پژوهش در مدرسه: پژوهش و مديران 
مدرسه ها: راهنماي فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان و معلمان براي مسئوالن، مدیران و کارشناسان 

آموزش و پرورش. تهران: مدرسه، 1392، 360 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس

كلمات كليدي: پژوهش، مدیرایت مدارس، معلمان، کارکنان آموزشي، جشن پژوهش.

چکيده: این کتاب در سه قسمت و سيزده فصل، تدوین شده است. قسمت نخست با هفت فصل به 
»پژوهش دانش آموزي« اختصاص یافته است. عناوین فصل هاي این قسمت به ترتيب عبارت اند از: 
 چرا مدیران مدارس نيازمند شناخت و کاربست پژوهش و پژوهشگر ي اند؟ ؛ راه هاي افزایش مشارکت 
مطلوب خانواده ها در امور پژوهشي از طریق مدیران ... . در سه فصل قسمت دوم، موضوع پژوهش 
توسط معلمان وکارکنان مدرسه مورد بررسي قرار مي گيرد. مطالب این فصل ها شامل پژوهش، مدیر 
و مدرسة یادگيرنده؛ نگاهي به آسيب شناسي پژوهش هاي مدرسه اي در سطح مدیریت واجرا و ... 
است. قسمت سوم کتاب با سه فصل به جشن پژوهش، پژوهش سراها؛ و آشنایي با مراکز، نشریات و 

وبگاه هاي پژوهشي مرتبط با آموزش و پرورش پرداخته است.
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81. واکر، کيت. بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف: پسماندهاي خانگي. هایده منصوري. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول 

كلمات كليدي: ادبيات 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، براي نوجوانان تأليف شده و به موضوع بازیافت اختصاص 
دارد. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت پسماند خانگي آمده است. تمام چيزهایي 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 آنكه، ما چه کاري مي توانيم 

انجام دهيم تا محصوالت و منابع را بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنيم.

82. واکر، کيت. بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف: پالستيک و بازيافت. هایده منصوري. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، پالستيك

چکيده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت پالستيك آمده است. منظور از پالستيك، 
آن دسته از موادي است که پس از نرم شدن مي توان آن ها را قالب گيري کرد و به اشكال مختلفي 
درآورد و محصوالت متنّوعي از آن ها ساخت. 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 آنكه، ما چه کاري مي توانيم انجام 

دهيم تا محصوالت و منابع را بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنيم.
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 83. گروه نویسندگان. پنجره اي رو به ماه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 216ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: مسابقات ادبي، شعر، طنز، داستان

چکيده: نوشتن در هر سبك و قالبي، هميشه براي انسان لّذت بخش بوده و باعث آرامش و شكوفایي 
استعدادهاي وي مي شود. مجموعه »دفترهاي ادبي« دربرگيرنده آثار ادبي مربيان، کارشناسان و اعضاي 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان است. دفتر حاضر، به آثار مربّيان و کارشناساني اختصاص یافته 
که در مسابقات ادبي سال هاي 1388 و 1389 شرکت کرده اند. این آثار در سه بخش شعر، طنز و 

داستان تنظيم شده اند.

84. مرادحاصل، امير. پيامبر خوبي ها. تهران: مدرسه، 1392، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: داستان آموزشي، پيامبران، جنگ بدر، تاریخ اسالم، آموزش دیني

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با شخصي به نام عميربن وهب آشنا مي شوند که پسرش در 
»جنگ بدر« اسير مسلمانان شده است. او با صفوان بن اميه در »حجر اسماعيل« قرار مي گذارند که 
عمير به مدینه برود و پيامبر )ص( را به قتل برساند، بعد از اینكه او به مدینه مي آید و با پيامبر روبه رو 
مي شود، پيامبر خدا رازي را که بين عمير و صفوان بوده است، موبه مو براي عمير بازگو مي کند. این 

موضوع باعث تحولي بزرگ در درون عمير مي شود و او به دین اسالم گرایش پيدا مي کند.
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85. جعفري، مصطفي. گلبرگ: پيام هاي آسمان هفتم پايه اول )دوره متوسطه اول(. تهران: گل واژه، 
1392، 48 ص

قطع: رحلي
موضوع: پيام های آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: تعليمات دیني، آزمون ها و تمرین ها، پرسش و پاسخ

چکيده: کتاب کار »پيام هاي آسماني هفتم« )پایة اول - دورة متوسطه اول( براساس آخرین روش هاي 
طراحي سؤاالت امتحاني سال تحصيلي 93-1392 تدوین شده است که شامل سؤاالت طبقه بندي 
شدة استاندارد با رویكرد جدید نظام آموزشي و آزمون هاي ميان نوبت و پایاني اول و دوم است. 
همچنين، جدیدترین سؤاالت طبقه بندي شدة کشوري به همراه پاسخ، جدول و بارم بندي امتحانات و 

آزمون هاي برگزار شده در چند سال اخير، در جهت پيشرفت تحصيلي به دانش آموزان کمك مي کند.

86. خاکبازان، علي. نمایش نامه نوجوان امروز: پيرمرد و ببر، براساس حكایتي عاميانه.. تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 176 ص

قطع: رقعي
موضوع: نمایش نامه
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: نمایش  نامه ها

چکيده: کتاب حاضر، اقتباس از حكایتي عاميانه است. در خالصة نمایشنامه آمده: یك شكارچي ببري 
را گرفته و در قفس اسير مي کند. پيرمردي مهربان و احساساتي با ببر در قفس مواجه مي شود. ببر با 
در آوردن صداي گریه و التماس، سرانجام باعث مي شود پيرمرد دِر قفس را باز کند. ببر بعد از بيرون 
آمدن قصد خوردن پيرمرد را مي کند. اّما شرطي براي پيرمرد مي گذارد که اگر از سه حيوان یا انسان، 
یكي آزاد کردن ببر از قفس را کار درستي قلمداد کند، ببر پيرمرد را نمي خورد. پيرمرد به سراغ خرس 
و آهو و خرگوش مي رود. هر سه آن ها آزاد کردن ببر را کار نادرستي مي دانند. در آستانة خورده شدن 
پيرمرد توسط ببر، چوپاني پي به ماجرا برده و با حيله اي به کمك پيرمرد مي شتابد و او را از چنگال ببر 

نجات مي دهد.
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87. نوایي لواساني، حميد. رمان نوجوان امروز: پيشگو. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 280 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني افسانه اي براي نوجوانان است. در بخشي از داستان مي خوانيم: 
شهاب سنگ ها بدون اندکي تغيير مسير به آساني پردة ضخيم و هراسناك نيرنگ و طلسم ها را شكافتند 
و دیوار شرقي و شمالي برج را با خاك یكسان کردند. دهاك که انرژي زیادي براي تمرکز و خلق نيرنگ 
از دست داده بود، گيج و وامانده به اطراف چرخيد. صورتش برافروخته و خيس بود و با خودش اندیشيد 
که چه طور پيشگو آن قدرت حيرت انگيز را به دست آورده؛ نيرویي که قادر است بر ذّرات سازندة جهان 

مادي فرمان براند، و چگونه بود که اربابش یاراي مقابله با آن قدرت مرموز را نداشت؟«

88. معتمدي، اسفندیار. تاريخ علم در ايران )ج 4(. تهران: مهاجر، 1391، 84 ص
قطع: خشتي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: علوم، ایران، تاریخ

چکيده: در کتاب حاضر، تاریخ علم در کشور از زمان مشروطيت تا سال هاي اخير شرح داده شده است. 
این نوشتار که آخرین مجلّد از چهارگانة »تاریخ علم در ایران« است، با هدف شناخت افراد مؤثّر در 
پيشرفت علم و تحقيقات در کشور و چگونگي آماده سازي جامعه براي دستيابي به علم و فناوري تدوین 
شده و مشتمل بر شش فصل است. در این کتاب، تالش گردیده تا مراحل طي شده در توليد، فناوري، 
به کارگيري و شكوفایي علم به طور دقيق مشخص شود و سازمان ها و افرادي که در این بسترسازي 
مؤثّر بوده اند، معرفي شوند. همچنين مشّخص گردد که جامعة کنوني ایران در چه مرحله اي از توليد علم 

و فناوري قرار داد. در بخش پيوست وضع موجود و مقام ایران در توليد علم جهان تشریح شده است.
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آموزه هاي  با  سازگار  تربيت  در  بازي  فلسفه  تبيين  فاطمه.  قلي ها،  سوسن،  کشاورز،   .89
انسان شناختي و معرفت شناختي اسالم. تهران: مدرسه، 1391، 124 ص

قطع: وزیري
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: بازي، اسالم، تربيت، پویایي کودکانه

چکيده: نویسندة کتاب قصد دارد تا فلسفة بازي در تربيت را با محور چيستي، چرایي و چگونگي 
با آموزه هاي دیني اسالم مورد بحث قرار  انسان شناسي و معرفت شناسي سازگار  با مباني  متناظر 
دهد. مطالب کتاب در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول دربارة دیدگاه ها و نظریات علمي 
روان شناسان درخصوص موضوع بازي است. فصل دوم، نظریات و دیدگاه هاي فيلسوفان مسلمان و 
غرب را درخصوص بازي بررسي کرده است. فصل سوم دربارة مباني انسان شناختي و معرفت شناختي 
در امر تربيت مرتبط با موضوع بازي و سازگار با آموزه هاي دیني اسالم است. فصل چهارم نيز به تبيين 

فلسفة بازي پرداخته است.

90. ظفري نژاد، عادل. تحليل محتواي كتاب درسي. تهران: کورش چاپ، 1392، 288 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: کتاب هاي درسي، ارزشيابي، تحليل محتوا

چکيده: این کتاب براساس سرفصل هاي شوراي انقالب فرهنگي براي درس »تحليل محتواي کتاب 
درسي« به عنوان یكي از واحدهاي اصلي دروس دانشگاهي رشته علوم تربيتي و دوره هاي ضمن 
خدمت دانشگاه فرهنگيان تأليف شده است. بعضي از عناوین فصل هاي نُه گانة این کتاب عبارت اند از: 
1. انتخاب و سازماندهي محتواي برنامة درسي؛ 2. کليات تحليل محتوا؛ 3. مراحل روش تحليل محتوا؛ 
4. ساختار کتاب درسي؛ 5. ساختار و ویژگي هاي کتاب راهنماي معلم و کاردانش؛ ... . شایان ذکر است 
که همة فصل هاي این کتاب با شيوه هاي علمي و دقيق به بررسي، انتخاب و قضاوت در مورد محتواي 

کتاب ها و منابع درسي و غيردرسي و استفاده از روش ها مي پردازد.
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91. هویدي، محمد. تفسير معين: راهنماي مفاهيم قرآن کریم. احمد برادري ... ]و دیگران[. تهران: 
مدرسه، 1391، 624 ص

قطع: رحلي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: تفاسير شيعه، راهنماي مفاهيم قرآن کریم.

چکيده: کتاب حاضر، ترجمة »التفسيرالمعين للواعظين و المتعظين« است که به قلم »محّمد هویدي« 
به نگارش درآمده است. این اثر با هدف آموزش مفاهيم قرآن کریم با استفاده از روش یادگيري فّعال 
ترجمه شده است. روش یادگيري فّعال، به ایجاد خالقيت و فّعاليت ذهني درمخاطبان مي انجامد.

مخاطب با مطالعة این کتاب، عالوه بر فراگرفتن شرح و توضيح بيش از هفت هزار واژة قرآن کریم، با 
بيش از پانصد موضوع از موضوعات اساسي قرآن کریم و بيش از پنج هزار حدیث از ائّمة اطهار )ع( آشنا 

مي شود. این مجموعه به صورت کامل و سي جزء قرآن کریم چاپ شده است.

 92. تاجيك، احسان. تک درخت كوير: نگاهي به زندگي نامة سعيد وزیري. تهران: نظري، 1392، 296ص
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: سرگذشتنامه، محققان، ورامين

چکيده: کتاب حاضر، به شرح زندگينامه »سعيد وزیري« از چهره هاي فرهنگي، آموزشي ایران، شهر 
ورامين اختصاص دارد. سعيد وزیري، محقق، نویسنده، داراي شخصيت علمي و پژوهشگر معاصر در 
زمينه هاي متفاوت مانند داستان نویسي، سفرنامه نویسي، پژوهش هاي تاریخي و دیني و ادبي، فلسفي، 
اسطوره شناسي و شاهنامه پژوهي است که آثار مختلفي از خود به جاي گذاشته است. در این اثر، 
ابعاد زندگي سعيد وزیري به عنوان معلّمي دلسوز با کارنامه وسيع درباره نویسندگي، پژوهشگري و... 
گردآوري شده و نمونه آثار ایشان معرفي شده و دیدگاه برخي بزرگان درباره ایشان شرح داده شده است.
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93. حاجي بابایي، مرتضي. تکنيک ها و مهارت هاي تست زني، غلبه بر آزمونهاي تشریحي و کوتاه 
 جواب، آماده شدن براي امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحان. تهران: ما و شما، 1392، 214 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: تكنيك، مهارت، امتحان، تست زني، استرس، آزمون هاي تشریحي

چکيده: این کتاب مجموعه اي از تكنيك ها و مهارت هایي است که به دانش آموزان کمك مي کند 
نگرشي صحيح به فرایند امتحان داشته باشند و به عنوان یك راهنماي تخصصي براي امتحاناتشان 
از آن استفاده کنند. این کتاب به امر ارزشيابي و امتحان در انواع مختلف آن پرداخته است و شامل 
تكنيك هاي آزموني؛ روش هاي غلبه بر آزمون هاي درست نادرست، و جور کردني پر کردني؛ فعاليت هاي 
قبل از امتحان، و شب قبل از امتحان، روش هاي غلبه بر آزمون هاي شفاهي، ترس و اضطراب امتحان، 
شكست و ناکامي تحصيلي؛ تكنيك هاي مربوط به تست زني، افزایش دقت در تست زني، مدیریت 
زمان در تست زني، تست هاي مقایسه اي، و دستورالعمل اجرایي آزمون هاست. هم چنين، چند آزمون 
که مهارت هاي یادگيري، کالسي و امتحاني دانش آموزان را مشخص مي کند، در این کتاب گنجانده 

شده است.

94. خيراندیش، عبدالرسول. تمدن جديد )صنعتي( غرب. تهران: مدرسه، 1391، 80 ص
قطع: رحلي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: تمدن غرب، آموزش تاریخ، تمدن جدید

چکيده: تمدن جدید مغرب زمين از حدود 500 سال پيش شكل گرفت و آرام آرام تداوم و توسعه یافت 
تا سرانجام به صورت تمدن صنعتي امروز درآمد. کتاب مجموعة »تمدن هاي بزرگ جهان« به منظور 
آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با تمدن هاي بزرگ جهان و ایجاد تفاهم بيشتر با سایر ملت ها و اميد 
بستن به آینده اي روشن نوشته شده است. در این کتاب با سير تحولي تمدن غرب از ابتدا تا امروز 

آشنا مي شویم.
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95. هيئت مؤلفين. تمرين علوم تجربي پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. کرج: گردوي دانش، 
1392، 100 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة درس نامه، نمونه سئواالت برگزیده و لوح فشرده به همراه پاسخ نامة 
تشریحي علوم تجربي پایة اّول متوّسطه است. در این اثر ابتدا مطالبي که دانش آموزان از قبل آموخته اند 
یادآوري شده و سپس، خالصه اي علمي و طبقه بندي شده از مهم ترین مطالب درس جدید ارائه شده 
است. براي تعميق یادگيري دانش آموزان، نمونه سئواالت استاندارد نيز طّراحي شده و آزمون هاي 

استاندارد و بارم بندي شده، جهت ارزشيابي در لوح فشردة همراه کتاب درج شده است.

96. سيلورستاین، الوین … ]و دیگران[. سالمت من: تناسب اندام. عاطفه هاشمي مقدم. تهران: 
تيمورزاده، طبيب، 1392، 48 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي/ سالمت و تربيت بدني

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آمادگي جسماني، تناسب اندام

چکيده: کودکان با مطالعة  کتاب »تناسب اندام« یاد مي گيرند که براي داشتن تناسب اندام و بدن سالم 
و قوي باید خوب ورزش کنند. چرا که ورزش و تحرك باعث قوي شدن ماهيچه ها و استخوان ها و 
سالم ماندن قلب و عروق مي شود. ورزش و فعاليت باعث مي شود که اکسيژن زیادي وارد بدن شود و 
قلب بتواند کارش را بهتر انجام دهد. هم چنين کودکان در مي یابند که باید خوب غذا بخورند و استراحت 

کافي داشته باشند. در پایان کتاب لغت نامه و واژه یاب درج شده است.
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97. کرگان، اليزابت. دانشوران دیروز و امروز: توماس ادیسون: پيشگامان الکترومغناطيس. حسن 
ساالري. تهران: محراب قلم کتاب های مهتاب، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، سرگذشتنامه،

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »دانشوران دیروز و امروز« است که براي نوجوانان به نگارش 
درآمده و دربردارندة معرفي و شرح زندگي و احوال دانشمندان مهم و تأثيرگذار جهان است. در این 
دفتر به معرفي »تامس آلوا ادیسون« )1847 - 1931 م(، مخترع برجستة آمریكایي پرداخته شده 
است. ادیسون یكي از مشهورترین مخترعان جهان محسوب مي شود. شناخته شده ترین اختراع او، 
المپ روشنایي است. در این اثر به صورت مختصر با زندگي، احوال و مهم ترین فعاليت هاي ادیسون 

آشنا مي شویم.

98. رحمتي شهرضا، محمد. جرعه اي از غدير. قم: جوانان مّوفق، 1392، 160 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: معلم

 كلمات كليدي: غدیر، قرآن، چهارده معصوم )ع(، اهل سنت، خطبة پيامبر )ص(، علي )ع(، مسابقة فرهنگي.

چکيده: در این کتاب بيش از دویست نكته در مورد ابعاد تاریخي، سياسي، اجتماعي و اخالقي مربوط به 
حادثه غدیر خم و آداب مربوط به این روز و وظایف مسلمانان در این زمينه گردآوري و ارایه شده است. 
در این نكات به مسایلي مانند: چرایي و چگونگي واقعه غدیر، فلسفه و حكمت هاي مربوط به آن، نگاه 
قرآن کریم نسبت به این واقعه مهم، دیدگاه بزرگان دین در این زمينه، ابعاد والیي این واقعه، درس ها و 
عبرت هاي مربوط به آن، نكات ظریف تاریخي در این زمينه، نگاه اهل سنت نسبت به واقعه غدیر خم، 
ابعاد و زوایاي مختلف خطبه پيامبر اسالم)ص( در این روز، احتجاج ائمه اطهار)ع( به این واقعه در اثبات 
والیت و امامت امام علي)ع( و سایر معصومين)ع( و پاسخ به شبهات مربوط به غدیر اشاره شده است.
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 99. سعيدي کيا، مليحه. جزيره بي بازگشت. تهران: فراي علم، موسسه علم و اندیشه پایدار، 1392، 20ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي آموزنده، مرزبان نامه

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه »شهر ساده ها«، در راستاي اهداف آزمون بين المللي پرلز، که هر پنج 
سال یك بار توسط انجمن بين المللي ارزش یابي پيشرفت تحصيلي برگزار مي شود، طراحي و توليد شده 
است. در این داستان که برگرفته از باب دوم مرزبان نامه است، همراه تصاویر رنگي، نحوه هدف گزیني 
به طور مستقيم براي کودکان و نوجوانان آموزش داده شده است. این کتاب دربردارنده توضيحاتي 
درباره اهداف مختلف مجموعه و پيشنهاد هایي در زمينه مدل خواني کتاب براي والدین و مربيان است.

100. نوایي لواساني، حميد. جنگ جهاني سوم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 36 ص

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي، داستان کودك و نوجوان

چکيده: کتاب حاضر، از سري »کتاب هاي خودمان« و حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است که به 
زبان ساده و براي نوجوانان تدوین شده است. در داستان »جنگ جهاني سّوم« مي خوانيم: راوي داستان 
بيان مي کند که با خط  و نشان هاي »سهراب« و »علي« براي بار سّوم جنگ جهاني در کوچة بن بست 
آن ها شروع مي شود. سهراب و علي یارکشي کرده و بّچه ها را وادار به قهر با هم مي کنند. این بار جنگي 
متفاوت با گذشته با سالح هاي پيشرفته و خسارت هاي مالي و جاني فراوان شكل مي گيرد. این جنگ 
با آسيب دیدن »عزیز خانم« و بدون برنده تمام مي شود اّما با شهادت او، بزرگ ترین دادگاه تاریخ برگزار 

مي شود. هدف از نگارش این داستان، نمایش شيطنت هاي دوران کودکي است. 
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101. فيبر، آدل. چگونه به نوجوانمان گوش كنيم؛ چگونه با او صحبت كنيم. موسوي، فاطمه 
سادات. تهران: ما و شما، 1392، 168 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: نوجوانان، احساسات و تنبيه، حل مسئله، بحث، گفت وگو، دوستان، خانواده.

چکيده: این اثر دربارة چگونگي ارتباط صحيح والدین با فرزندان نوجوانشان است. مطالب کتاب بر 
مبناي کارگاه هاي آموزشي مخصوص والدین، نوجوانان، و نيز مشترك بين آن ها، نوشته شده است. 
هشت فصل این کتاب به مسائل و مشكالت نوجوانان و چگونگي ارتباط والدین با آن ها پرداخته و 
مشتمل بر: چگونگي کنار آمدن با احساسات نوجوانان، اطمينان یافتن از درستي کارهایشان، روش هاي 
جایگزین تنبيه، مشارکت و همفكري دوطرفه، دیدار با نوجوانان، بحث و گفت وگو دربارة احساسات 
نوجوانان، رابطه با دوستان و خانواده، دیدار با والدین و نوجوانان و نحوة برخورد با مسئلة رابطة جنسي 

و موادمخدر است.

102. بسيطي، مسعود. چگونه عاقل تر شويم؟. تهران: بهارافشان، 1392، 120 ص
قطع: خشتي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، کارشناس

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: عقل، راهنما، تصميم گيري، هوش، حق و باطل.

چکيده: مطالب کتاب، خواننده را راهنمایي مي کند تا بفهمد در زندگي، درست پيش مي رود یا نه، 
تصميم گيري هایش درست است یا نه، به سعادت مي رسد یا نه، و همة این ها در این مسير است که 
دریابد از عقل خود، چقدر استفاده مي کند. این کتاب تالش دارد به خواننده کمك کند تا بفهمد چقدر 
عاقل است، و چگونه مي تواند عاقل تر شود. نكات مهم هر درس گفتار در آخر آن و به شكل یادداشتي 
پيوست، آمده است تا بتوان نتيجة درس را به طور کلي دریافت. در پایان کتاب، پرسش هایي مطرح شده 

است تا خواننده دریابد آیا مطالب کتاب را درك کرده است یا خير.
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103. یوسفي، محمدرضا. چنين جام لطيف. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 64 ص

قطع: رحلي
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: سفالگري، لعاب زني

چکيده: کتاب مصّور حاضر براي نوجوانان به نگارش درآمده و دربردارندة اّطالعاتي پيرامون هنر سفال 
و سفال گري است. مطالب اثر با نثري ساده و داستان گونه تدوین شده و طّي آن، نوجوانان با مراحل 
مختلف ساخت سفال، از آماده سازي خاك رس تا رفتن به داخل کوره و لعاب زني به سفال، آشنا 
مي شوند. نوجوانان همچنين، مي آموزند که سفالگري کاري پرزحمت و در عين حال باارزش و داراي 
قدمت چندین هزار ساله است. در ميان مطالب، به اشعاري از خيام نيشابوري و دیگر شاعران که با 

کوزه گري در ارتباط است نيز اشاره شده است.

 104. عربلو، احمد. چوپان ديگر دروغ نگفت! )داستان هاي آموزش احكام(. تهران: مدرسه، 1391، 128ص
قطع: وزیري

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه، تعليمات دیني براي کودکان، داستان هاي اخالقي

چکيده: کتاب »چوپان دیگر دروغ نگفت« به پاسخ شرعي مسائل و پرسش هایي مي پردازد که 
نوجوانان در زندگي روزمرة خود با آن مواجه مي شوند. در این کتاب، داستان هاي آموزش احكام، با زباني 

تازه و بياني نو، به قلم نویسنده به رشتة تحریر درآمده است.
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105. عزیزي، مریم. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: حکايت هاي شيرين 
مرزبان نامه )1(. تهران: مهرآموز، 1392، 72 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، افسانه، قصه حيوانات

چکيده: کتاب مصّور حاضر، دربردارندة حكایت هاي آموزنده با اقتباس از »مرزبان نامه« است. عنوان 
برخي از حكایت ها عبارت اند از: »حكایت دزد انگور«، »حكایت شغال خر سوار«، و ... . در خالصة 
»حكایت دزد انگور« آمده: شغالي نزدیك باغ انگوري النه داشت. هر روز از سوراخ دیوار باغ وارد مي شد 
و انگور زیادي مي خورد و بسياري از بوته هاي آن را هم از بين مي برد. باغبان کالفه از این دزد نابكار، 
تصميم گرفت تا دزد را بگيرد. روزي سوراخي که شغال از آن وارد باغ مي شد را تنگ کرد. هنگامي که 
شغال بعد از خوردن انگور قصد بيرون آمدن از سوراخ را کرد، به دليل برآمدگي شكمش نتوانست از آن 
رد شود. باغبان تا مي توانست شغال را کتك زد و شغال براي رهایي از دست باغبان، خود را به مردن 

زد و پس از رهایي، براي هميشه از باغ فاصله گرفت.

106. عزیزي، مریم. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: حکايت هاي شيرين 
مرزبان نامه )2(. تهران: مهرآموز، 1392، 78 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، افسانه، قصه حيوانات

عنوان  است.  نامه  مرزبان  آموزندة  و  دربردارندة حكایت هاي شيرین  کتاب مصّور حاضر،  چکيده: 
حكایت ها عبارت اند از: »حكایت سه دزد«، »حكایت موش و مار«، »حكایت خسرو با مرد زشت 
روي«، »حكایت مرد بافنده با مار« و ... . در حكایت خسرو با مرد زشت روي آمده: خسرو پرویز، پادشاه 
ساساني، در هنگام شكار با مرد بدصورتي مواجه شد. خسروپرویز او را شوم خواند و دستور داد تا او را 
از جلوي لشگریان دور کنند. خسروپرویز به شكار رفت و آن روز را با خوشي به پایان رساند. مرد زشت 
رو ناراحت از برخورد بي انصافانة خسرو، تصميم گرفت شوم بودن دیدار خسرو براي خودش را شرح 

دهد و او را از غفلت نجات دهد.
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107. پيكمال، ميشل. حکايت هاي فلسفي براي حفظ زمين. مهدي ضرغاميان. تهران: آفرینگان، 
1392، 132 ص

قطع: پالتویي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: حكایت هاي فلسفي، حفظ زمين، اسطوره ها، طبيعت، انسان، تفكر

چکيده: کتاب حاضر شامل 49 حكایت جدید و قدیم، اسطوره و افسانه است. براي هر یك از حكایت ها، 
بحثي به نام »در محضر فيلسوف« ضميمه شده است که خواننده را به اندیشيدن دعوت مي کند. در 
این کتاب حكایت هایي جمع آوري شده است که در سنت هاي مردمان گوناگون سراسر جهان، یافت 
مي شود و نيز مجموعه مطالبي در آن آمده که به منظور توجه به ارتباط انسان با طبيعت، تدوین شده 
است. به این حكایت ها، نكاتي ادبي، حاوي گفته هایي خردمندانه از نویسندگان شاعران جهان، افزوده 

شده که در آن ها ردپاي لزوم هماهنگي انسان و طبيعت دیده مي شود.

و  نيرنگ  »عشق،  باستان  يونان  اسطوره هاي  فلسفي:  حکايت هاي  ميشل.  پيكمال،   .108
حسادت«. مهدي ضرغاميان. تهران: آفرینگان، 1392، 128 ص

قطع: پالتویي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: حكایت هاي فلسفي، عشق، نيرنگ، حسادت، اسطوره ها، یونان.

چکيده: این کتاب مجموعه اي از حكایت هاي فلسفي، به نام اسطوره هاي یونان باستان »عشق، 
نيرنگ، حسادت« است و 20 حكایت را در بر مي گيرد. حكایت هاي اسطوره اي شاید به نحوي شرح 
رفتارها و خلق و خوي آدميان است، آن ها از مسائلي اساسي سخن مي گویند که پایه و مایة زندگاني 
انسان، مانند: شور عشق، مرگ، ارادة همراه قدرت، حسد، کين، عشق به والدین، ميل به زندگي جاوید و 
...، محسوب مي شوند. در این کتاب بعضي از حكایت هاي یونان باستان ارائه شده که در آن ها از عشق، 
حسد و نيرنگ سخن رفته است. در پایان هر حكایت، جستاري فلسفي، یا اسطوره شناختي، یا ادبي 

آمده که خواننده را به اندیشيدن، سؤال کردن و نگاه فلسفي، دعوت کرده است.
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109. رمضاني، جالل. حکايت هاي مديريتي. قزوین: سایه گستر، 1391، 264 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي، مدیریت، موفقيت شغلي، آموزش مهارت هاي مدیریت

چکيده: داستان  و حكایت به دليل جذابيتي که دارد، از دیرباز مورد اقبال و توجه افراد بوده است. تأثيري 
که یك حكایت شيرین و پندآموز در ذهن انسان مي گذارد، و یا اثري که یك ماجراي واقعي در روح 
انسان و باورهاي او دارد، غيرقابل وصف است. در این کتاب عالوه بر حكایت هاي آموزندة مدیریتي، 
نكته هاي ناب موفقيت و زندگينامة افراد موفق در حوزة »مدیریت و روان شناسي موفقيت« با هدف 

بهره مندي و استفاده از الگوهاي عملي آورده شده است. 

110. سادات اخوي، سيدمحمد. حل شدن در استکان مرگ: چند روایت جعلي از برزخ!. تهران: 
نسيما، 1392، 92 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، کمينه گرایي، مرگ، آخرت

چکيده: کتاب حاضر نخستين دفتر از مجموعة عقيق است که به قلم »سّيد محّمد سادات موسوي« 
تأليف شده است. در این دفتر، از زبان انسان هایي که در روز محشر مورد محاسبه قرارمي گيرند، سخن 
گفته شده است. هریك از این افراد به خاطر عمل خاّصي که در دنيا انجام داده اند، مورد بازخواست 
و سئوال و جواب قرارمي گيرند و هریك سعي در توجيه رفتار خود دارند. از برخي هم به خاطر اعمال 
نيكشان تقدیر مي شود. این اثر با هدف ایجاد فرصتي براي تفّكر دربارة مرگ و اعمال انسان ها در این 

دنيا تدوین شده است.
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111. ولفگانگ، چارلز اچ. حل مشکالت انضباطي و مديريت كالس: روش ها و الگوهایي براي 
معلمان. ساسان  اسد پور، احمد رمضاني واسوکالیي. تهران: مدرسه، 1391، 516 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كليدي: مشكالت انضباطي، مدیریت کالس، روش ها، الگوهاي آموزشي، مقررات، پيامدها، 

ابزار تدریس، روش هاي فعال.

چکيده: این کتاب روش ها و الگوهایي را به معلمان پيشنهاد کرده است. مطالب کتاب در هشت بخش 
و پانزده فصل تنظيم شده است. بخش هاي کتاب به ترتيب عبارت اند از: مقررات و پيامدها، مقابله و 
قرارداد، ارتباط و گوش دادن، طراحي الگو انضباطي شخصي، الگوهاي انضباطي فعال و پيشگيري، 
خشونت، باندها و اقدامات قانوني، مدیریت کالس، و کار با پدر و مادر. ساختار عمومي رفتار معلم ، 
تحليل رفتار، ابزار تدریس جونز ، انضباط و ارزشمندي از کروین و مندلر، عشق و منطق از فاي و فانك، 
تربيت اثربخشي معلم از گوردن، شبكه فنون، ميانجيگري همساالن، گروه بندي مهارت ها و آموزش 
مهارت های جامعه پسند، اداره کردن خشونت دانش آموزان، مدیریت کالس، و دشواري ها و مسائل پدر 
و مادرها و روش هایي براي رویارویي با آن ها، مطالبي است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

112. فرخ مهر، حسين. خطا اين جاست. اصفهان: اعلي، 1392، 184 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور

كلمات كليدي: خطا، فرزندان، تربيت، بي محبتي، سرزنش و تنبيه.

چکيده: این کتاب، مجموعة گفتارهایي است در زمينة فرزندپروري که در قالب موضوع هاي مختلف 
ارائه شده است. هدف اصلي در همة  موضوع ها،  توجه به جایگاه،  نقش و تأثير تربيت در بالندگي 
فرزندان و پرهيز از اندیشه ها و رفتارهاي خطا است. تأکيد این کتاب بر خطاهایي است که اسباب 
بيراهه پيمودن در تربيت فرزندان را به وجود آورده اند. دربارة  کودکي، تربيت، خطاها، شتاب، بي هدفي، 
نگراني، لوس  پروري، بي محبتي، محبت ورزي بي توازن،  ناهماهنگي،  خشم و خشونت در برابر کودك، 
انعطاف ناپذیري، سرکوب، بدقولي، بي ثباتي، اقتدارهاي دروغين، چشم فروبستن بر واقعيت ها، نامهرباني 

و ... ، مباحث کتاب را در بر مي گيرد.
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113. احمدي، احمدرضا. خواب شب دوازدهم. تهران: زیتون، 1391، 36 ص
قطع: خشتي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان

چکيده: »احمدرضا احمدي«، نویسنده و شاعر تواناي معاصر است که سبك خاّصي دارد و با همين 
سبك، تا نامزدي جایزة هانس کریستين اندرسن و آسترید ليندگرن پيش رفته است. در معّرفي این 
کتاب مصّور آمده: »در درون انسان چه مي گذرد؟ چه دردهایي دارد و آرزوهایش کدام است؟ به چه 
مي اندیشد؟ چگونه مي اندیشد؟ آن ها را چگونه بيان مي کند؟ و همة این ها جریان زندگي را شكل 
مي دهند. اگر کتاب را خواندید و پرسيدید: چه مي خواهد بگوید؟ درست در نقطة مقصود قرار گرفته اید.

114. پوروهاب، محمود. نامه نامور: خوان هشتم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي حماسي، بازنویسي، داستان کودك و نوجوان، رستم

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فردوسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش رو به بازنویسي 
داستان نبرد رستم و شغاد و مرگ رستم اختصاص یافته که توّسط »محمود پور وّهاب« 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به 

خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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 115. چنگيزي، عليرضا. خودآزمون هدفدار فارسي سال اول متوسطه )هفتم(. تهران: شورا، 1392، 88 ص.
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي 

چکيده: در این کتاب سؤاالت به ترتيب و مطابق با توالي متن کتاب درسي تنظيم شده اند. به عالوه 
سؤاالت به گونه اي طراحي شده اند که فراگيرنده باید مفهوم درس مربوط را کاماًل فرا گرفته باشد. در 
ابتداي هر درس، مطالبي با عنوان »نكته« و »یادآوري« مطرح شده اند تا از طریق یادآوري آموخته هاي 
قبلي دانش آموزان، آنان را بر یافتن پاسخ صحيح سؤاالت یاري رسانند. بخش انتهایي کتاب به راهنماي 
پاسخ به سؤاالت اختصاص یافته و در ابتداي هر قسمت از پاسخ ها، اهداف هر درس براي آشنایي بيشتر 

دبيران و نيز بهره گيري دانش آموزان آورده شده است.

داستان خسرو و  نوجوانان:  و  براي کودکان  فارسي  ادبيات کهن  116. عزیزي، مریم. گنجينه 
شيرين. تهران: مهرآموز، 1392، 184 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حكایت ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »گنجينة ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان«، 
این  زبان ساده است.  به  اثر »نظامي گنجوي«  بازنویسي حكایت »خسرو و شيرین«،  دربردارندة 
مجموعه باهدف انتقال ميراث فرهنگي به نسل جوان و آشنایي نسل جوان با فرهنگ جامعة ایراني 

اسالمي و شكوفا کردن ذوق هنري و حس زیبا شناسانة نوجوانان و جوانان تدوین شده است.
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117. ابراهيمي، جعفر. نامه نامور: داستان رستم و سهراب. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فردوسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش رو به بازنویسي 
داستان »رستم و سهراب« اختصاص یافته که توّسط »جعفر ابراهيمي )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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به 

خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.

118. لي، تي. اس. داستان زندگي توماس اديسون. فروغ فرجود. تهران: فاطمي، 1392، 182 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: زندگي دانشمندان، توماس ادیسون، نوجوانان

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني تصویري است که درواقع تلفيق هوشمندانه و هنرمندانه متن و 
تصویر است. در داستان هاي تصویري ویژگي هاي زماني و مكاني داستان، شخصيت پردازي ها، حاالت 
شخصيت ها و موقعيت هاي مختلف، عمدتاً بر عهده تصاویر است. در این کتاب داستان زندگي »توماس 
ادیسون« بيان شده است. او در کودکي از مدرسه اخراج مي شود اما با تالش و پشتكار خود سال ها بعد 
به مخترعي بزرگ تبدیل مي شود. او با تحليل بي حد و مرز خود تاریكي را به روشنایي تبدیل کرد و به 

کمك ابداعاتش، رؤیاهایش به واقعيت پيوست.
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119. مالیي، مجيد. داستان شورانگيز خسرو و شيرين. تهران: خسرو و شيرین، 1391، 160 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: نظامي، اقتباس ، داستان هاي فارسي

چکيده: خمسة نظامي یكي از آثار مهم و ماندگار ادبيات غنایي و داستاني منظوم فارسي است که 
ابومحمد الياس بن یوسف معروف به نظامي گنجوي آن را در قرن ششم سروده است. این مجموعة 
ارزشمند و به یادماندني شامل مخزن االسرار، خسرو و شيرین، ليلي و مجنون، اسكندرنامه و بهرام نامه 
است. داستان خسرو و شيرین منظومه اي است که در آن از زبان باربد سخن رفته است. نظامي 
این منظومه را در چهارچوب هاي زندگي خسرو در بزم شيرین، هنگام فرار از مقابل بهرام چوبينه و 
شب نشيني هاي آن دو با هم و غزل هر یك از کنيزان خسرو و شيرین و گفت وگوي آن دو و سرود 
نكيسا و باربد، بيان مي دارد. این کتاب با نثري ساده و قابل فهم براي دانش آموزان و جوانان تدوین 

شده است.

120. شعباني، اسداهلل. نامه نامور: داستان فرود. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فردوسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حكایات شاهنامة 

فردوسي بوده است.
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121. عزیزي، مریم. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: داستان ليلي و مجنون. 
تهران: مهرآموز، 1392، 120 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حكایت ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »گنجينة ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان«، 
دربردارندة بازنویسي و نگارش داستان ليلي و مجنون نظامي گنجوي به زبان ساده است. این مجموعه 
باهدف انتقال ميراث فرهنگي به نسل جوان و آشنایي نسل جوان بافرهنگ جامعة ایراني اسالمي و 

شكوفا کردن ذوق هنري و حس زیباشناسي نوجوانان و جوانان تدوین شده است.

122. پایبا، هلن. داستان هاي بامزه. محبوبه نجف خاني. تهران: آفرینگان، 1391، 86 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه، داستان کودك

چکيده: کتاب مصور حاضر، مجموعه اي از داستان هاي کوتاه است که با زباني ساده و روان براي نوجوانان 
نگاشته شده است. »راست دروغ نما«، »نمي شه بياریش اینجا«، »وارددیلو«، »روایت ویليام«، »دیلي 
و فيلم ترسناك«، »جك تنبل«، »پازي مخترع«، »روزي که مایكل خبرساز شد«، »خانم مي گيج 
مي شود« و »پيتر نمونه و هنري زلزله« عنوان هاي موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان 
 »جك تنبل« مي خوانيم: »»جك« و مادرش به تنهایي زندگي مي کردند. مادر با زحمت کارمي کرد

و پول درمي آورد. اما »جك« بسيار تنبل بود و حتي زورش مي آمد غذا بخورد. مادرش به او هشدار داد 
که اگر کار نكند نمي تواند در خانه بماند. پس »جك« هرروز به جاهاي مختلفي مثل گاوداري، نانوایي، 
لبنياتي مي رفت تا کار کند، اما هر بار با خنگي اش دستمزدش را هدر مي داد تا اینكه یك روز با این 

خنگي هایش باعث خنده دختر بيماري شد و ... .
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123. نظریان، رضا. داستان هاي حکيمانه. تهران: سفير اردهال، 1392، 244 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: داستان هاي اخالقي، داستان هاي آموزنده

چکيده: داستان و قّصه، همواره یكي از راه هاي انتقال مفاهيم و آموزش غير مستقيم بوده است. 
دربردارندة  حاضر  کتاب  مي شود.  محسوب  یاددهي  و  یادگيري  براي  روش مناسبي  داستان گویي 
مجموعه اي از داستان ها و حكایات شيرین عارفانه و معنوي است که عالوه بر سرگرمي، جنبة آموزشي، 
دیني و تاریخي نيز دارند. این داستان ها از کتاب ها و منابع مختلفي گردآوري شده و هدف از تدوین آن، 

انتقال برخي از مفاهيم اخالقي و آموزنده به مخاطب عام بوده است.

 124. عزیزي، مریم. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: داستان هاي كليله و دمنه.
تهران: مهرآموز، 1392، 96 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، داستان فارسي

چکيده: »کليله و دمنه« یكي از شاهكارهاي ادبيات جهان است که داستان هاي آن از زبان حيوانات 
بيان شده است. این کتاب در اصل به زبان سانسكریت )زبان هند قدیم( و در پنج باب تدوین و در زمان 
انوشيروان ساساني به وسيلة وزیر دانشمند ایراني، برزویة طبيب، به زبان پهلوي برگردانده شد. سپس 
در قرن ششم به وسيلة ابوالمعالي معروف به نصراهلل منشي به فارسي ترجمه گردید. کتاب حاضر به 
بازنویسي تعدادي از حكایات کليله و دمنه اختصاص یافته است. عناوین برخي از حكایات عبارت است 
از: پيشنهاد شغال؛ الك پشت عجول؛ گرماي شب تاب؛ خرچنگ عاقل؛ مرد ساده لوح؛ مرغ ماهيخوار و 

خرچنگ؛ و شهادت درخت.
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125. نادري، ناصر. دانستني هاي تاريخ انقالب اسالمي ايران براي كودكان و نوجوانان: آشنایي 
با شخصيت ها، حوادث و مفاهيم انقالب اسالمي. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 

1392، 164 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: ایران، انقالب  اسالمي، تاریخ

چکيده: کتاب مصور حاضر، مرجعي جذاب و گيرا دربارة دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران براي 
کودکان و نوجوانان است؛ دانستني هایي شامل شخصيت ها، حوادث و مفاهيم مرتبط با آن. این کتاب 
با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است. موضوعات و شخصيت هایي چون: اعالميه، 
اعتصاب، اميرکبير، انقالب سفيد، انقالب اسالمي، ایرباس 300، اشرف پهلوي، بسيج مستضعفين، 
غالمرضا تختي، محمدعلي رجایي، شب نامه، صدام حسين و ... نيز در این کتاب مورد بررسي و توجه 

قرار گرفته است.

126. اسندن، رابرت. کتاب هاي سبز: دانشمندان سبز. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 48 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، محيط زیست شناسان، محيط زیست، طبيعت

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تأليف شده و 
دربردارندة مطالبي پيرامون حفاظت از طبيعت و محيط زیست است. در این دفتر به برخي از دانشمندان 
مهم در حوزة محيط زیست، نگاهي تاریخي و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها و آراي 
آن ها چگونه به هم پيوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان ميور«، »راشل کارسون«، »جميز الوالك« 
و...، از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معّرفي شده اند. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.
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127. فرانكو، کتي. شگفتي هاي جهان: دانشنامه مصور انرژي و انواع آن. مهناز عسگري. تهران: 
محراب قلم کتاب های مهتاب، 1392، 28 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: انرژي، توليد گرما، توليد روشنایي

چکيده: انرژي از کلمة یوناني »energeia« گرفته شده است که به معني »نيروي در حال انجام 
کار« است. گاو با نيروي ماهيچه هایش گاوآهن را مي کشد، یعني از انرژي ماهيچه اي استفاده مي کند و 
قایق بادباني با استفاده از نيروي باد )انرژي باد( به حرکت درمي آید. انسان همواره خواسته است به اسرار 
انرژي پي ببرد، چون مي خواهد در زندگي روزانة خود از انرژي بهره مند شود. انسان براي توليد گرما 
و روشنایي، براي حرکت و بلند کردن بارهاي سنگين، و نيز افزایش توانایي انجام کار به انرژي هاي 
مختلف نياز دارد. در قرن هيجدهم با اختراع ماشين بخار، انقالبي بزرگ در صنعت و سيستم حمل و 

نقل رخ داد. در این کتاب ما با شگفتي هاي جهان انرژي ها آشنا مي شویم.

128. گلستانيان، نعمت اهلل. دانشنامه موضوعي دانش و فناوري )دایرةالمعارف 9 جلدي(. تهران: 
مبتكران، پيشروان، 1392، 160 ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم و فن آوري، دایرةالمعارف ها

چکيده: دامنة پيشرفت دانش و فناوري چنان گسترده است که در جهان امروز هيچ جامعه، یا حتي 
هيچ خانواده اي یافت نمي شود که از مزایاي آن ها بي بهره باشد. به جرئت مي توان گفت که دانش و 
فن آوري بر همة شئون زندگي انسان ها سایه اي رو به فزوني افكنده است. کتاب »دانش نامة موضوعي 
دانش و فن آوري« دربرگيرندة موضوع هایي نظير عالم، کهكشان ها، خورشيد، زمين و ماه، فضاکاوي، 
اندازه گيري زمان، تلسكوپ هاي نجومي و ... است. این دانش نامه مرجعي شوق انگيز براي نوجوانان و 

دوست داران علوم نظري و کاربردي محسوب مي شود.
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129. گانري،  آنيتا … ]و دیگران[. دانستني هاي علم نجوم: دايرةالمعارف شگفتي هاي فضا. مهرداد 
عرفانيان. تهران: ذکر، کتاب های قاصدك، 1391، 128 ص

قطع: وزیري
موضوع: کتاب های مرجع/ علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: سياره ها، ادبيات نوجوانان، منظومة شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب »دایرةالمعارف شگفتي هاي فضا« به پرسش هاي مهيج و شگفت انگيزي دربارة فضا 
مي پردازد و دربارة آنچه که در فضاي بيرون از سيارة ما مي گذرد، مطالب جالبي ارائه مي کند. از طریق 
این مجموعه با دنياي شگفت انگيز فضاي بي کران، مانند طوفان هاي عظيم سطح مشتري و جست وجو 

براي یافتن حيات در دیگر نقاط جهان بيشتر آشنا مي شویم.

130. گف، جكي ... ]و دیگران[. دايرةالمعارف علمي مي داني چرا؟ )3(. مهرداد تهرانيان ر اد ... ]و 
دیگران[. تهران: مدرسه، 1391، - ص

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: اطالعات، پرسش و پاسخ، خالقيت

چکيده: کتاب مصور حاضر، دایرةالمعارفي مشتمل مجموعه اي از کتاب هاي »مي داني چرا؟« است 
که حاوي پرسش و پاسخ هاي علمي است که با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده 
است. این مجموعه کتاب ها بهترین پاسخ براي پرسش ها دربارة آنچه در دنياي اطراف مي بينيم و 
مي شنویم. این کتاب نوجوانان را با جهان پيرامون آن ها آشنا مي کند، از دریاها گرفته تا جنگل ها، 
بيابان ها، کوه ها و جانوران و گياهاني که در آنجا زندگي مي کنند. این مجموعه با ارائة روشي نو در بيان 
و شرح واقعيت هاي دنياي پيرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آن ها را به فعاليت وادارد و عالوه بر 
دادن اطالعات مفيد و فراوان به آنان، قوةخالقيت و استعدادهاي نهفتة آنان را بيش ازپيش بپروراند. 
فوران آتش فشان ها، زیاد خوردن نوزاد حشرات، دندانه هاي زیپ، آواز خواندن وال ها برخي از سؤاالت 

مطرح شده در این کتاب هستند.
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131. گرین، دن. دايرةالمعارف نجوم. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 128 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، نجوم، فضاشناسي

چکيده: »اخترشناسي« علم مطالعة هرچيز موجود در جهان هستي است که از اجرام آسماني تا خود 
فضا را دربرمي گيرد. علم نجوم یكي از حوزه هاي مورد عالقة کودکان و نوجوانان است. کتاب مصّور 
حاضر دربردارندة اّطالعاتي پيرامون علم نجوم است و براي نوجوانان تأليف شده است. منظومة شمسي، 
خورشيد، سّيارات، شهاب سنگ ها، زباله هاي فضایي، صور فلكي، کاوش هاي فضایي و ...، از جمله 
موضوعاتي است که در این مجموعه آمده است. این اثر با هدف پاسخ گویي به بخشي از سئواالت 

نوجوانان در زمينة علم نجوم و فضا تدوین شده است.

132. ریمر، داتي. آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و تنها ماندن در خانه. مریم اسكویي. 
تهران: گام، 1392، 68 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، والدین، مشاور
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: حوادث، پيشگيري، ادبيات نوجوانان، حوادث خانگي، آموزش ایمني

چکيده: حاال که داري بزرگ تر مي شوي، گاهي ممكن است در خانه تنها بماني. خانه ممكن است 
ساکت تر از هميشه به نظر برسد. شاید زنگ در، تو را از جا بپراند و ممكن است شك کني که چه کار 
باید بكني. نكته ها، آزمون ها و راهنمایي هاي مفيد این کتاب به تو کمك مي کنند تا احساس امنيت 
کني و اوقات خوشي در خانه داشته باشي. مطالب این کتاب را حتماً با پدر و مادرت در ميان بگذار تا 

بدانيد باید منتظر چه چيزهایي باشيد و در موارد غيرمنتظره چه کار کنيد.
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133. هوليوك، نانسي. آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و جدايي والدين. مریم اسكویي. 
تهران: گام، 1392، 120 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فرزندان طالق، راهنماي مهارت هاي زندگي، ادبيات نوجوانان، دختران

چکيده: همة آدم ها در طول زمان تغيير مي کنند و احساس آن ها نسبت به یكدیگر نيز ممكن است 
تغيير کند. گاهي یك زوج به هم نزدیك تر مي شوند و گاهي از هم دور. توضيح اینكه این اتفاق چگونه 
پيش مي آید، کار آساني نيست. این کتاب صدمات روحي و رواني وارد شده بر فرزندان طالق را بررسي 
کرده، به صورت ساده و روان به پرسش هاي آنان پاسخ مي دهد. کتاب شامل 7 فصل است: 1. جدایي؛ 
2. خيال پردازي؛ 3. یك دختر و دو خانه؛ 4. مسابقة طناب کشي؛ 5. کارهاي سخت؛ 6. ازدواج مجدد؛ 

ناپدري و نامادري و فرزندان آن ها.

 134. لينچ، ایمي. آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و خانواده. روژین شاملو. تهران: گام، 1392، 60 ص.
قطع: رقعي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین، مشاور

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: دختران، راهنماي مهارت هاي زندگي، ادبيات نوجوانان، روابط خانوادگي 

چکيده: این کتاب دربارة شما )دختران( و کساني است که به شما از هر کس نزدیك ترند، یعني خانوادة 
شما. گاهي خواهرها و برادرها بالي جان شما مي شوند، ولي در شرایط بسيار دشوار، همان ها در کنارتان 
هستند. آن ها هميشه و همه جا شما را دوست دارند. گاهي ممكن است شما را آشفته کنند، ولي بيشتر 
از هر کس دیگري در دنيا به شما ایمان دارند. در این کتاب پيشنهادهایي براي درك خانوادة خود، خلق 
خاطرات شيرین مشترك و روش صحبت دربارة اختالفات با آن ها مطرح کرده ایم. خانوادة شما - چه 
در شرایط عادي و چه در لحظات بحراني - همواره خانوادة شما به شمار مي روند. آن ها نمي توانند بدون 
توجه به نظریات و احساساتي که از جانب شما دریافت مي کنند، تصميمي بگيرند. شما دختري هستيد 

که خانواده تان را تكميل مي کنيد.
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135. ساالري، حسن. در كالس درس كاشاني. تهران: مدرسه، 1391، 64 ص
قطع: وزیري

موضوع: ریاضيات
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: ریاضيدانان ایراني، سرگذشتنامه

چکيده: این کتاب، با هدف آشنایي مخاطبان با »کاشاني« و نقش وي در پيشرفت ریاضيات 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.

 136. ایراني، حميد رضا. درسنامه عربي پايه هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: صبا مهر روز، 1392، 126 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، ترجمة عربي

چکيده: این کتاب که با رویكرد جدید آموزش عربي تهيه و تنظيم شده، شامل مطالب زیر است: متن 
هر درس به صورت هدف دار و ناقص ترجمه شده است تا به دانش آموزان کمك کند، خودشان معني و 
مفهوم جمالت را دریابند. نكات مهم قواعد و فن ترجمه به زبان ساده و گویا و به صورت مختصر و مفيد 
بيان شده اند. راهنمایي الزم براي تمرینات هر درس انجام گرفته و نمونة تمرین نيز حل شده است. بعد 
از پایان هر درس دو نوع آزمون طبقه بندي شده، یعني تشریحي و چهارگزینه اي، منحصراً براي همان 
درس آورده شده اند تا از آموخته هاي دانش آموزان ارزشيابي به عمل آید. در پایان هر فصل یك نمونه 

آزمون گنجانده شده و براي هر نوبت نيز یك مجموعه سؤال ارائه شده است.
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137. فيتس پاتریك، بيل. دستور العمل هايي براي بهبود مهارت هاي زندگي. فائزه درگاهي. تهران: 
سفير اردهال، 1391، 112 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي/ تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس
كلمات كليدي: راه و رسم زندگي، آگاهي، آرامش، شاد زیستن

چکيده: کتاب حاضر، دربردارنده نكاتي براي ایجاد تغييرات شخصي و کسب مهارت هاي زندگي 
است. در این کتاب، مؤلف چگونگي تعيين هدف، داشتن برنامه ریزي مؤثر و پيگيري آن با استفاده از 
مؤلفه هایي چون پشتكار و صبر و اميد را شرح داده، همچنين استفاده از قدرت خدادادي و درون را 
براي انتخاب یك زندگي پر از رشد شخصي و تعهد بيان کرده است. شاد زیستن، رسيدن به آگاهي، 
رهبري، کسب آرامش، پذیرش خود، دستكاري، شجاعت، پرورش استعدادها، استقبال از ایده هاي نو، 
سخاوتمندي و... از موضوعات مطرح در این کتاب هستند که باهدف ارائه الگویي براي داشتن زندگي 

ثمربخش به رشتة تحریر در آمده اند.

138. دفتر نقش: رنگ آميزي و آشنايي با نقوش سنتي در هنر اسالمي ايران )1(. تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 28 ص

قطع: رحلي
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فرهنگ و هنر اسالمي، رنگ آميزي، نقش هاي تاریخي، آموزش هنر

چکيده: نقش و نگارهایي که معماري شهرهاي قدیمي ما را شكل مي دهند و در آجرکاري ها و 
کاشي کاري هاي مساجد و بناهاي تاریخي به چشم مي خورند، از هنرهاي اسالمي ایران به شمار 
ميراث فرهنگي و هنري  با  آشنا کردن کودکان  از مجموعة دوازده جلدي حاضر،  مي آیند. هدف 
اسالمي- ایراني است. کودکان و نوجوانان با رنگ آميزي نقش هاي این مجموعه با نقش هاي تاریخي 
بهتر آشنا مي شوند. کتاب به صورت دوزبانة فارسي- عربي است ونقش ها در کتاب ها به ترتيب از ساده 

به پيچيده ارائه شده اند.
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139. حدادي،  هدا. دلقک. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 276 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة رماني فارسي است که براي نوجوانان و جوانان تدوین شده است. در 
بخشي از رمان مي خوانيم: روزاي بد زیادن. مثاًل روز رد شدنم تو امتحان گواهينامه. یا اون روزي که 
صبحش یه جنازه رو از جلو در خونه تشييع کردن و صداي جيغ یه زن رفت تا ته رگ و ریشة مغزم. یا 
اون روز لعنتي که کامپيوترم وسط کاري که فرداش باید تحویل مي دادم پت پت کرد و صفحه ش سيا 
شد. یه روز افتضاح دیگه ام روزي بود که همسایة احمق طبقة باال ایوونش رو شست و همة آب و کفا 

رو ریخت رو گلدون ریحونایي که با بدبختي پرورش داده بودم.«

140. جونز، تري. دماغ گنده ها. تهران: چكه، 1392، 132 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: مجموعه ها، داستان علمي و تخّيلي، ادبيات کودکان و نوجوانان

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد اول از مجموعه »قصه هاي خوشحال« است که مشتمل بر چند 
داستان علمي تخيلي است که با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است. »گندمچه«، 
»شب پر«، »سه قطره باران«، »شهر چوبي«، »تيم اوليري«، »درخت هيوالیي«، »شاه کله پوك«، 
»قوطي«، »جزیرة ميوه هاي بنفش« عنوان هاي موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان 
»کليد« مي خوانيم: »شاه ثروتمندي در قصري زندگي مي کرد که کليد بزرگي از دیوار آن آویزان بود که 
به قد و قوارة یك مرد قدبلند و از طالي ناب ساخته شده بود. شاه دستور داد اعالم کنند که هر کس 
قفلي را که این کليد به آن مي خورد پيدا کند، نصف مملكتش را به او جایزه مي دهد. یك روز سه برادر 

آمدند که بختشان را امتحان کنند«.
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141. گدار، جوليون/ کروي،  آنيتا و ... ]دیگران[. دنياي نامرئي: مجموعه کتاب های )درون بدن 
انسان-درون بدن حيوانات-درون گياهان-اتم ها ومولكول ها-اسرار کره زمين- کاوش در گذشته(. 

مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 192 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: علوم، بدن انسان، گياهان، بدن انسان، حيوانات، اتم، مولكول

مطالب  عناوین  است.  نامرئي«  »دنياي  کتاب هاي  مجموعه  حاوي  حاضر،  مصّور  کتاب  چکيده: 
عبارت اند از: »بدن انسان«؛ »درون بدن حيوانات«؛ »درون گياهان«؛ »اتم ها و مولكول ها«؛ »اسرار 
کرة زمين« و »کاوش در گذشته«. این کتاب ها با هدف افزایش اطالعات نوجوانان دربارة علوم در یك 
مجلّد جمع آوري شده است. هر کتاب حاوي مقّدمه اي دربارة موضوع کتاب، چندین فصل، نتيجه گيري، 
واژه نامه و نمایه است. قابل ذکر است که تصاویر این کتاب براي درك بهترمخاطبان، بزرگ نمایي 

شده است.

142. یوسف زاده، فاطمه/ فغاني، ویدا. راز اسپنته. تهران: سرو یاسين، 1391، 36 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب حاضر، داستاني از مجموعه جوانه هاي اندیشه است و براي نوجوانان به نگارش در آمده 
است. این داستان به سبك ساده و در سه فصل با عنوان هاي: »همة آنچه ما بودیم«، »آشنایي« و 
»سرنوشت« تدوین شده است. هدف از نگارش این داستان، پاسخ به این سؤال است که »انسان از 
کجا آمده و به کجا خواهد رفت«. در این داستان مي خوانيم: »اسپنته« یكي از شخصيت هاي داستان، 
نسبت به خواهر دوقلویش توّجه بيشتري به امر مقدس دارد. »اسپنته« و »شيوا« از دوران جنيني با هم 
مكالماتي دارند و از پدر و مادرشان و ویژگي هاي آن ها حرف مي زنند. آن ها در مكالماتشان، انتظارشان 
براي ورود به دنياي آدم ها را بيان مي کنند. در فصل سرنوشت،مخاطبان با شش سالگي تا هجده سالگي 
»اسپنته« و »شيوا« آشنا مي شوند و با مقایسة زندگي آن ها، به درکي از مفهوم زندگي مي رسند. پيام این 
داستان به مخاطبان این است که تولّد هيچ شخصي دست او نيست، اّما این که هر کس چگونه این 

دنيا را ترك مي کند و با دنياي پس از مرگ مواجه مي شود، بستگي به رفتار او دارد.
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143. برآبادي، محمود. رمان نوجوان امروز: راز باغ متروك. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 100 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »رمان نوجوان امروز«، با موضوع اجتماعي است و براي نوجوانان 
تهيه شده است. در خالصة داستان آمده است: »طالب«، »مسعود«، »صادق« و »حبيب« دانش آموزان 
مدرسه اي در حكيم آباد هستند. به زودي معلّم مدرسه »آقاي نامور« به حكيم آباد مي آید. او به جستجوي 
پدربزرگش که سال هاست او را ندیده، مي پردازد. در این ميان چهار دانش آموز، به طمع صندوقچه اي 
که از حكيم پدربزرگ نامور مانده، دست به اقداماتي زده و درگير ماجراهایي مي شود. صندوقچه، داراي 
یك کتاب در زمينة طّب گياهي و چند یادگاري بود. عالوه بر این ها پدربزرگ، چند باغ خشك شده 
به ارث گذاشته بود. آقاي نامور که قصد ماندن در حكيم آباد را نداشت با دیدن صندوقچه تصميم 
مي گيرد عالوه بر ادامة شغل معلّمي در حكيم آباد، به آباد کردن زمين هاي پدربزرگ بپردازد و در آباداني 

حكيم آباد بكوشد.

144. شكيبایي، طيبه… ]و دیگران[. راهنماي آموزش مهارت هاي مقابله با اعتياد و آسيب هاي 
اجتماعي )ویژه  دوره اول متوسطه(. تهران: ما و شما، 1392، 72 ص

قطع: وزیري
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، مهارت هاي زندگي، دانش آموزان

چکيده: در دوراني زندگي مي کنيم که سّن آشنایي نوجوانان با رفتارهاي پرخطر پایين تر از سطح انتظار 
رفته و نوجوانان در این دوران با مسایلي آشنا مي شوند که در دو دهة قبل در همين سنين به ذهن 
نوجوانان خطور نمي کرد. کتاب مصّور حاضر که براي دانش آموزان دورة اّول متوّسطه تدوین شده، به 
آموزش مهارت هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي و اعتياد اختصاص یافته است.مخاطب با استفاده از 
راهكارها و تمرین هاي ارائه شده که در این متن، با نحوة آموزش مهارت بين فردي، تفّكر انتقادي، 

تصميم گيري و حّل مسأله و رفتارهاي پرخطر آشنا مي شود.
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145. غالمرضایي، حميدرضا. راهنماي انتخاب رشته. تهران: مدرسه، 1391، 220 ص
قطع: رحلي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي:  رشته هاي تحصيلي، انتخاب آگاهانه

چکيده: در این کتاب، دانش آموزان سال هاي آغازین دورة متوّسطه با بعضي از رشته ها در شاخة فّني 
و حرفه اي آشنا مي شوند. از آنجا که انتخاب شغل در آیندة نوجوانان تأثير فراواني دارد، دانش و آگاهي 
در این زمينه به آنان کمك مي کند تا در انتخاب حرفة خود عاقالنه تر عمل کنند و با توّجه به رغبت و 
عالقة خود و بر پایة استعداد و توانایي فّني و علمي، شغل مناسب را برگزینند. این کتاب به نوجوانان 

کمك مي کند تا نسبت به برخي مشاغل فّني و حرفه اي اّطالعات اّولية مورد نياز را به دست آورند.

146. شكيبایي، طيبه... ]و دیگران[. راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه کارکنان(، 
 ارتباط مؤثر با دانش آموزان، عوامل محافظ و خطر، پيشگيري اوليه از اعتياد. تهران: ما و شما، 1392، 60ص

قطع: وزیري
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، والدین، مدیر، مشاور
كلمات كليدي: پيشگيري، اعتياد، ارتباط مؤثر، محيط آموزشي، نوجوانان، کارکنان آموزشي.

چکيده: در این کتاب با عوامل خطر و محافظت کننده دانش آموزان در حيطه هاي مختلف آشنا شده 
و با توجه به اهميت ارتباط مؤثر کارکنان مدرسه با دانش آموزان، با راه هاي پيشگيري اوليه از اعتياد 
آشنا مي شوید. مطالب کتاب حاضر در سه فصل تنظيم شده که به ترتيب عبارت اند از: ارتباط مؤثر با 

دانش آموز، عوامل محافظ و خطر، پيشگيري اوليه از اعتياد.
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147. شكيبایي، طيبه… ]و دیگران[. راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه والدین(، 
پيشگيري اوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپروري، مهارت هاي زندگي. تهران: ما و شما، 1392، 60 ص

قطع: وزیري
موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

كلمات كليدي: انحراف اجتماعي، پيشگيري، والدین و نوجوانان، اعتياد.

چکيده: نوجوانان در عصر کنوني با مسایلي آشنا مي شوند که در دو دهة قبل در همين سنين به ذهن 
نوجوانان خطور نمي کرد. کتاب مصّور حاضر که براي والدین تدوین شده، به آموزش مهارت هاي مقابله 
با آسيب هاي اجتماعي و اعتياد اختصاص یافته است.مخاطب با استفاده از راهكارها و تمرین هاي ارائه 
شده در این متن ، با نحوة پيشگيري اّوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپروري و مهارت هاي زندگي آشنا 

مي شود.

148. فوالدوند، مرجان. نامه نامور: رستم و اسفنديار. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 40 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فردوسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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149. شعبان نژاد، افسانه. نامه نامور: رستم و اكوان ديو. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 24 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فردوسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به 

خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.

150. شوئن، الين. رشد والدين همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر و مادر. فرناز فرود. 
تهران: صابرین، کتاب های دانه، 1392، 276 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: علوم تربيتي، تربيت فرزندان

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین تهيه شده است. به زعم نگارنده، مطالب کتاب به مخاطبان 
کمك مي کند دوران کودکي  را به یاد بياورند تا بتوانند فرزندان را درك کنند و به آن ها کمك کنند، از 
مشكالت بگذرند و باعث پرورش خالقيت در آن ها شوند تا فرزندان خالقانه تر عمل کنند. همچنين 
کنجكاوي و اشتياق براي یادگيري را در آن ها بيدار کنند. فرصت هایي براي رشد والدین، فرایند رشد از 
طریق پدر و مادر، سرشت معنوي و التيام بخش والدین، تقویت خالقيت در نتيجة پرورش فرزند، تأثير 
پرورش فرزند بر نگاه والدین به جهان، رشد زندگي مشترك در نتيجة پرورش فرزند، عنوان هاي برخي 

از مطالب کتاب هستند.
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151. فریدوني، فریدون. روزآموز قرآن: حفظ روزانه آیات و عبارات موضوعي و کاربردي. تهران: روز 
آموز، 1392، 54 ص

قطع: جيبي
موضوع: پيام های آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: قرآن، حفظ، راهنماي آموزشي

چکيده: »روزآموز« طرحي ابتكاري در عرصة فرهنگ و آموزش است که با بهره گيري از تئوري ها 
و تكنيك هاي علمي متعّدد، نكات اصلي و کليدي علوم و مهارت ها و دانستني هاي کاربردي و مورد 
استفاده را به صورتي خاص آموزش مي دهد. هر کتاب روزآموز، 52 هفته و 364 روز را پوشش مي دهد. 
در روزآموز قرآن، 364 آیه و عبارت موضوعي و کاربردي قرآن کریم در 5 فصل و 124 موضوع برگزیده 

و آموزش داده شده است.

152. هانتر، نورمن. روزهاي ناپديد شده. مهرداد تهرانيان راد. تهران: حوا، 1392، 20 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي تخيلي، داستان طنز انگليسي، ادبيات کودکان و نوجوانان

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »قصر پرهياهو« است که توّسط »نورمن هانتر«، نویسندة 
کودك و نوجوان انگليسي به نگارش درآمده است. داستان هاي این مجموعه در یك کشور پادشاهي 
مرموز و سرگرم کننده به نام »اینكریدیبالنيا«، در خانواده اي سلطنتي مي گذرد؛ کشوري که در آن از 
امكانات امروزي تا جادوگر و اژدها یافت مي شود. طنز شيرین نویسنده داستاني خواندني پدید آورده 
که در الیه هاي پنهان خود به نقد قدرت و استبداد مي پردازد. این مجموعه حدود 37 سال قبل، به 
صورت یك جا منتشر شده و اکنون هریك از داستان ها در قالب کتابي مستقل در دسترس کودکان و 

نوجوانان قرارگرفته است.
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153. نصيري،  بهروز. روش هاي ساده مطالعه و موفقيت در امتحان: آنچه اولياء و دانش آموزان 
بهتر است بدانند. تهران: سفير اردهال، 1391، 44 ص

قطع: پالتویي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، والدین
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: روش هاي مطالعه، موفقيت تحصيلي، فراموشي

چکيده: دنياي مطالعه و یادگيري، 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 بيشترین 
بهره را ببرند که عالوه بر عالقه و انگيزه، مهارت هاي مطالعه و یادگيري قوي تري را کسب کرده 
باشند. مسلماً براي موفقيت در مدرسه و تحصيل موفق، دانستن این روش ها و فنون در موفقيت هر 
چه بيشتر ما مؤثر خواهد بود. در این کتاب پاسخ چنين پرسش هایي را مي یابيد: محيط مناسب براي 
مطالعه کجاست؟ چگونه مطالعة خوب و مفيد داشته باشيم؟ روش هاي غلط مطالعه چه نتيجه اي دارند؟ 

روش هاي غلبه بر فراموشي کدام اند؟ رمز موفقيت در امتحان چيست؟ و ... .

154. رسولي، یوسف. روش هاي فعال تدريس. تبریز: آلتين، 1391، 60 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: روش تدریس، نوآوري، علوم تربيتي، تدریس عربي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان تهيه شده و شامل شرح روش هاي فعال تدریس همچون 
الگوي بارش فكري، الگوي آموزش مستقيم، دریافت مفاهيم، الگوي یادیار، تفكر استقرایي، الگوي 
ایفاي نقش، الگوي مباحثه اي، تدریس به روش پروژه و تدریس به روش نوآفریني است. نویسنده 

کوشيده است در ضمن تدریس درس هاي عربي، مرور کامل بر روش هاي تدریس نيز داشته باشد.
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155. کاميابي آذر، سعيده. روش هاي نوين مطالعه و يادگيري. تهران: آراد کتاب، 1392، 128 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، کارشناس، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: مطالعه، حافظه

چکيده: شاید تا امروز به قدرت حافظه در زمينة افزایش یادگيري پي نبرده باشيد. این کتاب ضمن ارائه 
تمرین هایي در زمينه چگونگي تقویت حافظه هاي دیداري و شنيداري، رابطة آن ها با مطالعه را نيز تبيين 
کرده است. در مجموع، کتاب مورد بحث پاسخ گوي همة نيازهاي مخاطب در ارتباط با مطالعه از قبيل 
نيازهاي جسمي، تغذیه اي، رواني، فكري و... است. خواندن این کتاب براي دانش آموزان و دانشجویان، 

که عالقه مند به مطالعه و یادگيري اند، جالب خواهد بود.

156. کریم زاده، مينو. نامه نامور: روياي گردآفريد. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: داستان، زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي حماسي، بازنویسي، داستان کودك و نوجوان، 

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش رو به بازنویسي 
روایت شخصيت »گردآفرید« اختصاص یافته که توّسط »مينو کریم زاده« 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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157. خلج طهراني، حسام. رياضي پايه اول )هفتم(: قابل استفاده براي دانش آموزان پایه اول دوره 
اول متوسطه )هفتم(. تهران: الگو، 1392، 384 ص

قطع: رحلي
موضوع: ریاضيات

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ریاضيات، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب حاضر با هدف ایجاد انگيزه، شناسایي و پرورش استعدادهاي ریاضي و گسترش مفاهيم 
ریاضي و کاربرد آن ها در سایر علوم و براي دانش آموزان سال اّول متوّسطه )هفتم( تأليف شده است. هر 
فصل کتاب در شش بخش سامان دهي شده: آموزش، کار در مدرسه، کار در خانه، کار سخت، آزمون 

تشریحي و آزمون چهارگزینه اي.

158. یاحسيني، قاسم. مجموعة تاریخ معاصر ایران 1: رئيس  علي دلواري: تجاوز نظامي بریتانيا و 
مقاومت جنوب. تهران: پردیس دانش، 1391، 208 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: رئيس علي دلواري، تجاوز نظامي، بریتانيا، مقاومت، تنگستان، نهضت مشروطه.

چکيده: این کتاب شرح زندگي کوتاه ولي پرماجراي رئيس علي دلواري است و در پنج فصل تنظيم 
شده است. مؤلف کتاب تالش دارد شرحي بر چگونگي تبلور سنتي دیرینه و پابرجا در مبارزه و رویارویي 
با هجوم نيروهاي بيگانه به سرزمين ایران، به خصوص تجاوز نيروهاي نظامي بریتانيا 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 توضيح نحوة شكل گيري اقتدار رئيس علي در 
چارچوب حرکت ها و برخوردهاي محلي تنگستان در سال هاي مقارن با نهضت مشروطه و از چگونگي 

فعاليت هاي او در مراحل نخست جنگ جهاني اول، تصویري روشن تر به دست مي دهد.
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159. رحماندوست، مصطفي. نامه نامور: زال و رودابه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.

160. رحماندوست، مصطفي. نامه نامور: زال و سيمرغ. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 36 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول ودوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حكيم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش رو به بازنویسي 
داستان پرورش زال توّسط سيمرغ 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به 

خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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161. روح افزا، سعيد. بوي گل محمدي: زمين او. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 64 ص

قطع: وزیري
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، آفرینش، زمين

چکيده: در اثر مصّور حاضر تالش شده تا با استفاده از مفهوم برخي از آیات قرآن کریم، مطالبي پيرامون 
آفرینش و سّيارة زمين و چگونگي پيدایش و تكامل و سرانجام آن گنجانده شود. مطالب اثر در دو بخش 
تنظيم شده که در بخش نخست، مفهوم آیات ذکر شده و در بخش دوم، هرآیه به همراه ترجمة آن 
آمده است. در پایان کتاب نيز، منابع مورد استفاده درج شده است. این اثر با هدف آشنایي بهتر نوجوانان 

با آفرینش الهي و آیات قرآن تأليف شده است.

162. بوکادور، سابين. شگفتي هاي جهان: زنبورهاي عسل. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم: 
کتاب های مهتاب، 1392، 28 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زنبور عسل، ادبيات نوجوانان

چکيده: زنبورهاي عسل از انواع حشرات به شمار مي آیند. به طور تقریبي، 20000 گونة زنبور عسل در 
دنيا وجود دارد. انسان زنبور عسل را به خوبي مي شناسد، آن ها در تمام قاره ها پراکنده اند و به صورت 
گروهي زندگي مي کنند. زنبورهاي عسل و گياهان گل دار همزمان با هم پدیدار شدند. قدیمي ترین 
زنبور عسل یافت شده در کهربا، حدود 80 ميليون سال پيش مي زیسته است. زنبورهاي عسل 30 
ميليون سال پيش، روي هم رفته، شبيه زنبورهاي عسل امروزي بوده اند. در این کتاب دانش آموزان 

با شگفتي هاي جهان زنبور عسل آشنا مي شوند؛ تصاویر رنگي کتاب نيز بر جذابيت آن افزوده است.
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163. ملكي،  حسن. زندگي معنوي. تهران: پيشگامان پژوهش مدار، 1392، 240 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن، تفكر و سبك زندگي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، شریعت اسالم، زندگي معنوي، مدیریت

چکيده: زندگي شبيه دریاي بيكراني است که عمق و پهناي بي نظيري دارد و زیبایي ها و زشتي ها در 
آن تجمع یافته اند. زندگي کردن به شيوة صحيح و انساني هنري بزرگ است و با رعایت و اجراي اصول 
و روش هاي گوناگون به دست مي آید. قواعد کلي و راهبردهاي اصلي در شریعت اسالم معين هستند 
و طراحي برنامه ها و طرح هاي خرد در موقعيت گوناگون حيات، به انسان واگذار شده است. کساني 
که بخواهند از زیبایي هاي حيات استفاده کنند و زشتي ها را از خود دور سازند، باید غواصي بلد باشند. 
این مهارت که مي توان از آن به عنوان »تراکم همة مهارت هاي زندگي« نام برد، چندتوانایي عمده را 
در برمي گيرد؛ از جمله تفكر و گرایش به زندگي اجتماعي. این کتاب قصد دارد به افراد در تشخيص و 

مدیریت مسائل و امور زندگي کمك کند.

164. اطرج، صدیقه. زنگ عربي هفتم: آموزش، تمرین، سؤال امتحاني، تست. اصفهان: خط مهر، 
1392، 168 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: سال هفتم پایة آموزش زبان عربي به نوجوانان است، لذا مؤلفان »کتاب کار عربي هفتم« 
کوشيده اند، این کتاب را در راستاي آسان آموزي و به همراه مطالب متنوع تدوین کنند. بخش اول کتاب 
 حاوي واژه نامه ، تمرین واژگان، طرح هاي خالق و تصویر برخي لغات مهم درس هاست که در ابتداي 
هر درس آورده شده است. بخش دوم به ترجمة عبارات درس اختصاص دارد. در این قسمت سعي 
شده است که با روش جاي خالي و نقطه چين بين واژه هاي عبارات درس، دقت نظر دانش آموزان روي 
ترجمة لغات متمرکز شود. بخش سوم شامل آموزش تصویري قواعد بر اساس اهداف کتاب درسي، 
مطابق با روش نوین تدریس است. در پایان کتاب مجموعه تست هاي علمي و آزمون هاي ميان نوبت 

و پایاني گنجانده شده اند.
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165. رحمتي شهرضا، محمد. زيبايي هاي عاشورا و سبک زندگي عاشورايي. قم: جوانان مّوفق، 
1392، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: واقعة عاشورا، اصحاب ائمه، یاران امام حسين )ع(

چکيده: »مجموعه کتاب هاي کوتاه و گویا« با هدف ارائة مطالب مهم در قالبي ساده تأليف مي شود. 
کتاب حاضر که یكي از دفترهاي این مجموعه است، دربردارندة حدود چهارصد نكته پيرامون واقعة 
عاشورا است. زیبایي هاي وجود امام حسين )ع(، زیبایي هاي اعتقادي، زیبایي هاي اخالقي، زیبایي هاي 
عزاداري، پيامدهاي زیباي عاشورا و زیبایي هاي عاشورا در حدیث دیگران، عناوین فصل هاي این کتاب 
است. این اثر با هدف شناخت بهتر و عميق تر پيامدها و تأثيرات واقعة عاشورا بر زندگي بشر و الگو 

گرفتن از این حادثة انسان ساز تدوین شده است.

166. قویدل، احمد. ژن مادربزرگ. تهران: نگارینه، 1391، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان اجتماعي، داستان کودك و نوجوان، بيماري هموفيلي

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني با موضوع اجتماعي و بيماري هموفيلي است و براي کودکان 
و نوجوانان تدوین شده است. در خالصة داستان آمده: »کوروش«، پسر ده ساله اي است که به همراه 
مادر، پدربزرگ و مادربزرگش زندگي مي کند. پدر، قبل از تولّد کوروش در تصادفي کشته شده است. 
بر اثر اتفاقي، پزشكان در سه سالگي کوروش متوّجه مي شوند که او به بيماري هموفيلي مبتال است. 
پدربزرگ، مادربزرگ را به دليل داشتن ژن هموفيلي سرزنش مي کند و موجب آزار او مي شود. تا اینكه 
کوروش در تولّد ده سالگي اش، اتفاقات جدیدي را در ارتباط با بيماري اش تجربه مي کند. این اثر باهدف 

انتقال مفاهيم آموزشي به کودکان و نوجوانان دربارة بيماري هموفيلي تدوین شده است
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167. رجب زاده، رباب … ]و دیگران[. سخن از يار آشنا. تهران: آرمان رشد، 1392، 136 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: خاطرات، الهام، شعر، امامان )معصوم(، طب سنتي، شهریار، صادق هدایت.

چکيده: نگارش این اثر با هدف خاطره و خاطره نویسي براي شناخت و تحليل شخصيت ها و نوابغ 
هنري داراي اهميت بسيار است و یكي از ابزارهاي شناخت دقيق استاد شهریار هم، بيان خاطرات از 
زبان افراد موثق است. این مجموعه، خاطرات فرزند استاد شهریار، آقاي هادي بهجت تبریزي، پرستار 
ویژة ایشان در دورة بيماري، خانم رجب زاده و آقاي ابوالفضل علي محمدي از دوستان استاد شهریار 
است. این مجموعه خاطرات در سه فصل ارائه شده است. این خاطرات عناویني همچون اولين الهام 
شعري، مجرد بودن من و اعتراض استاد، اعتقاد به طب سنتي، آخرین سرودة استاد، نام گذاري فرزندان، 
رابطة شهریار با کودکان، عالقه به آواز، شهریار و صادق هدایت، گریه براي امام علي )ع(، و شعرخواني 

براي کارگران است.

168. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان: سفر به بام دنيا. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب 
قلم: کتاب های مهتاب، 1392، 128 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »تام سوئيفت مخترع جوان«، دربردارندة داستاني انگليسي با موضوع 
ماجراجویانه است. در این داستان »تام سوئيفت« به اتفاق دوستش قصد دارند به قلة اورست بروند تا در 
آنجا آخرین اختراع تام به نام »روبات شرپا« را آزمایش کنند. در این ميان، موجودي اسرارآميز و مو قرمز 
و عظيم الجثه به نام »یتي« و شكارچيان بي  رحم باعث تصميمات جدیدي از جانب تام شده و ماجراي 
جدیدي برایش رخ مي دهد. کتاب باهدف تقویت قوة تخيل، ماجراجویي و حس کنجكاوي کودکان و 

نوجوانان تدوین شده است.
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 169. فاکنر، ربكا. شناخت سنگ ها: سنگ هاي رسوبي. فاطمه محمدیان. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: سنگ ها، تجزیه و آزمایش، سنگ هاي رسوبي، ادبيات نوجوانان

چکيده: کتاب مصور حاضر، کتابي دربارة سنگ هاي رسوبي از مجموعه کتاب هاي »شناخت سنگ ها 
براي نوجوانان« است. »پيدایش سنگ از سنگ«، »ساختمان دروني زمين«، »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، محيط هاي یخي، محيط هاي 
بادخيز، ماسه سنگ و سنگ نمك، سنگ هاي آواري، شكل دانه و ... نيز در این کتاب مورد بررسي و 

توجه قرار گرفته اند.

170. کریمي، عبدالعظيم. سؤال هاي مطالعه بين المللي روند علوم و رياضيات )تيمز 2007( پایه 
سوم راهنمایي... . تهران: مدرسه، 1392، 268 ص

قطع: رحلي
موضوع: ریاضيات

مخاطب: معلم
پايه تحصيلي: دوم

 كلمات كليدي: آموزش ریاضيات، راهنماي آموزشي، ارزشيابي، روش هاي آماري، آموزش علوم، آزمون تيمز

چکيده: این اثر شامل مجموعه سؤال هاي پاسخ ساز و چندگزینه اي ریاضيات و علوم تيمز در دوره هاي 
 )IEA( »متفاوت است که مجوز انتشار آن ها از طرف »انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
صادر شده است. هدف از انتشار این مجموعه، آشنا ساختن معلمان و کارشناسان آموزشي دوره هاي 
تحصيلي ابتدایي و متوسطة مقدماتي، به ویژه معلمان ریاضي و علوم با اهداف، حيطه ها، روش ها 
و سطوح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در تيمز است تا از این طریق، ضمن آگاهي از مالك ها و 
ویژگي هاي تهيه و تدوین آزمون هاي استاندارد، و طراحي روش هاي تدریس و ارزشيابي آموزشي، 

شرایط الزم را براي کيفيت بخشي به فرایند یاددهي- یادگيري فراهم سازند.
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 171. صالحي، آتوسا. نامه نامور: سياوش. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص
قطع: رحلي

موضوع: داستان/ زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي حماسي، بازنویسي، داستان کودك و نوجوان، سياوش

چکيده: مجموعه »نامه نامور«، برگزیده دوازده جلدي از داستان هاي شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي، 
شاعر و حماسه سراي قرن چهارم ایران است. این مجموعه با نثري ساده و امروزي و براي نوجوانان 
روایت شده است. دفتر حاضر به داستان »سياوش« اختصاص یافته است. سياوش از شخصيت هاي 
معصوم شاهنامه و فرزند کيكاووس است. سودابه، دختر شاه هاماوران و همسر کيكاووس، شيفته و 
عاشق سياوش مي شود و ماجراهاي فراواني بر وي رقم مي خورد. هدف اصلي این مجموعه، آشنایي 
کودکان و نوجوانان با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حكایت ها و روایت هاي فردوسي در شاهنامه 

است.

172. ميرکاظمي، حسين. شازده درياي خزر و 22 افسانه ديگر. تهران: قدیاني، 1391، 144 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه، ادبيات کودکان و نوجوانان

چکيده: کتاب مصور حاضر، داراي بيست وسه داستان نظير »اسب سفيد و اسب سياه«، »آفتاب و 
مهتاب«، »بزاز، زرگر و خراز«، »پروین شاه و آهو«، »تلخي و شيریني«، »ُخمسه ُخمار«، »خواب 
شازده ابراهيم«، و ... است، که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. در 
داستان »اسب سفيد و اسب سياه« مي خوانيم: »دختري با نامادري و پدرش زندگي مي کرد. نامادري 
هم براي خودش پسري داشت. پسر و نامادري این دختر را مدام آزار مي دادند. پدر دختر از این وضع 
خسته و نگران شده بود. تا اینكه روزي با خودش حساب کرد، حاال که کاري از دستش برنمي آید تا 
اوقات خوشي براي دخترش آماده کند، به بهانه شكار سر به بيابان مي زند. شاید در بيابان و شكار بياباني 
براي نجات دخترش راهي را پيدا کند. در این هنگام آهویي را دید، با خودش گفت شاید با شكار آهو، 

طلسم چه کنم چه نكنم شكسته شود«.
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173. انواري، آرزو. شاهنامه ديروز، كودكان امروز. تهران: حوا، 1391، 476 ص
قطع: رقعي

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ابوالقاسم فردوسي، همایش ها، اقتباس، کتاب شناسي، ادبيات کودکان و نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر به مباحث نظري پيرامون بازآفریني شاهنامه براي کودکان و نوجوانان مي پردازد و 
داراي دو بخش است. بخش اول آن شامل 24 مقاله است که توسط کارشناسان ادبيات فارسي نگارش 
یافته اند. تعدادي از این مقاالت، سخنراني هاي »همایش کودك و شاهنامه« هستند که به همت »مجلة 
شهرزاد« برگزار شده است. بخش دوم به کتاب شناسي اختصاص دارد بازآفریني داستان هاي شاهنامه 
براي کودکان، بي گمان کمي پس از سرایش منظومة جاودان حكيم توس از سوي مادران، مادربزرگان 
و قصه گویان آغاز شده است. در این بخش، فهرست جامعي از بازنویسي هاي شاهنامه براي کودکان از 

ابتداي قرن تا به امروز ارائه شده است.

174. عزیزي، مریم. شعر معاصر. تهران: مهرآموز، 1392، 284 ص
قطع: رقعي

موضوع: شعر
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات معاصر، ادبيات نوجوانان

چکيده: کتاب حاضر، باهدف آشنا نمودن دانش آموزان و نوجوانان با گستره شعر معاصر و شاعران نو 
پرداز، به صورت یك مجموعه واحد در مورد شاعران نو پرداز و اشعارشان تهيه شده است. کمك به 
دانش آموزان در درك شعر نو و عالقه مند نمودن آن ها به این بخش از ميراث تمدن ادبي از اهداف دیگر 
تأليف این کتاب است. در این کتاب سعي شده تا اشعاري انتخاب شوند که ساده تر باشند و هم مضامين 
آن ها تناسب بيشتري با ویژگي هاي رشد شناختي و عاطفي داشته باشد. »نيما یوشيج«، »احمد شاملو«، 
»حميد مصدق«، »فریدون مشيري«، »رهي معيري«، »منوچهر آتشي« برخي از شاعراني هستند که 

در این کتاب به آن ها اشاره شده است.
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175. رمضانيان، عليرضا. شهاب ثاقب )آسيب شناسي مباحث مهدویت(. اصفهان: نقش نگين، 1392، 
344 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: مهدویت، انتظار، امامان )معصوم(

چکيده: غفلت از آسيب هاي فرهنگ مهدویت، موجب سستي اعتقاد مردم نسبت به اصل وجود امام 
زمان )عج( و گرایش افراد به مجموعه هاي منحرف مي شود. کتاب حاضر با هدف بررسي برخي از 
آسيب هایي که پيش از ظهور و در دوران غيبت رخ مي دهد تألبف شده است. مطالب اثر در هجده فصل 
تدوین شده و طّي آن به موضوعاتي شامل معرفت و شناخت امام زمان، شرح مفهوم آسيب شناسي، 
برداشت هاي انحرافي از مقولة انتظار فرج، شتاب زدگي و تعجيل، افراط و تفریط در تبيين مفهوم غيبت 

و ... پرداخته شده است.

176. سعيدي کيا، مليحه… ]و دیگران[. شهر طلسم شده. تهران: فراي علم، موسسه علم و اندیشه 
پایدار، 1392، 20 ص

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان هاي آموزنده، اقتباس ، داستان کودك

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة شهر سایه ها، دربردارندة داستاني برگرفته از افسانة ماهي گير و 
دیو است. این افسانه در کتاب »هزار و یك شب« نقل شده و در کتاب حاضر براي کودکان و نوجوانان 
بازنویسي شده است. آشنایي کودکان با روش خواندن متون ادبي و یادگيري مهارت هاي خواندن و 
درك مطلب، افزایش حّس کنجكاوي و هدایت آن و بارور کردن قّوة خالقيت و پرسشگري و ...، از 

جمله اهداف تأليف این کتاب است.
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177. کردر،  زیزو. شيربان. مهرداد تویسرکاني. تهران: قدیاني، 93، 466 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: رمان فارسي، رمان نوجوان، داستان هاي تخّيلي

چکيده: کتاب حاضر، رماني است تخيلي که با زباني ساده و روان و اتفاقات پر از هيجان براي نوجوانان 
نگاشته شده است. این رمان داستان کودکي به نام »چارلي« را روایت مي کند که در یك جهش ژنتيكي 
زبان شيرها و گربه ها را مي فهمد و با آن ها صحبت مي کند. در داستان مي خوانيم: »عصر یك روز 
مامان »چارلي« باالي نردبان با گياهان روي دیوار حياط پشت منزل کاري انجام مي داد. »چارلي« 
نمي دانست او چه مي کند، برایش هم مهم نبود. تا اینكه نردبان روي زمين افتاد و مادرش چهار دست 

 و پا روي آن افتاده بود«.

178. واکر، کيت. شيشه و بازيافت. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي/مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، فوالد

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 تأليف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت 
شيشه آمده است. شيشه عبارت است از ماسه و شني که ذوب و به ماّده اي جامد و درخشان تبدیل شده 
است. 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 آنكه، ما چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا محصوالت و منابع را بازیافت، 

بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنيم.
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179. کشایي،  اکرم. صبح يک روز ارديبهشتي. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 28 ص

قطع: خشتي
موضوع: شعر

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: شعر فارسي، شعر کودك، شعر نيمایي

چکيده: بسياري از مفاهيم عميق و لطيف انساني، از طریق شعر براي کودکان قابل انتقال است. شعر 
کودك یكي از راه هاي موثّر براي ایجاد ارتباط با دنياي کودك و فضاي ذهني اوست. کتاب مصّور 
حاضر دربردارنده اشعاري از »اکرم کشایي« است که براي نوجوانان سروده است. در این اثر، یازده 
شعر در قالب نيمایي گنجانده  شده که موضوعاتي چون طبيعت، مادر، خانواده، روابط انساني و ... را 

شامل مي شوند.

180. یانگ، جاني. صد نکته در كالس داري )مدیریت رفتار در کالس(. حدائق رضایي. تهران: 
مدرسه، 1391، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: تجارب معلمان، کالس داري

چکيده: کتاب حاضر، یك صد نكته از تجربه هاي یك معلم براي مواجهه با دانش آموزان بي انضباط 
است. زیبایي و ارزش این نكات این است که همه در محيط کالس مورد آزمون و ارزیابي قرارگرفته اند. 
برخي نكات شامل نمونه هایي واقعي از عبارت هایي است که معلم ممكن است در موقعيتي خاص 
به کاربرد. نكات موجود در کتاب براي آگاهي معلمان از موارد مشكل آفرین کالس طراحي شده و 
راهكارهاي زیادي براي آموزش در کالس هاي داراي دانش آموزان مشكل ساز ارائه گردیده است. وقت 
استراحت طالیي، اهميت رویه ثابت داشتن، مدیریت مباحثه، درس هاي مستقل، عبارات جادویي و 

دستياران آموزش برخي از نكات جمع آوري شده در این کتاب هستند.
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181. طالبي، محمد. طناب زني )ورزشي کامل براي همه(. یزد: تيك، 1391، 88 ص
قطع: رقعي

موضوع: تربيت بدني و سالمت
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: طناب بازي، آمادگي جسماني

چکيده: اهميت و ضرورت ورزش در دنياي کنوني بر هيچ کس پوشيده نيست، زیرا موجب گسترش 
روابط اجتماعي، تندرستي، زیبایي، تناسب اندام و سالمت روان مي شود. بنابراین، این کتاب به ورزشي 
مي پردازد که بسيار کم هزینه و قابل دسترسي براي همه در هر زمان و هر مكان است؛ ورزشي کامل 
که باعث بهبود عملكرد قلب و عروق، دستگاه تنفسي، استقامت عضالني، توان، قدرت، انعطاف پذیري 
و... مي شود. این کتاب براي کساني تهيه شده که در مراحل اولية آموزش طناب زني قرار دارند و داراي 
چهار فصل است. نویسنده اميدوار است که با نگارش این کتاب گامي مؤثر در جهت سالمت جامعه 

برداشته باشد.

182. خوش عمل، عباس. طنزهاي شاطرحسين: طنزهاي شاعرانه عباس خوش عمل کاشاني در 
مجله گل آقا. قم: جمال، 1392، 232 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: شعر طنز آميز، شعر فارسي

چکيده: مجموعه اشعار »طنزهاي شاطر حسين« که پيش از این در مجلة گل آقا منتشر شده بود و 
مسائل اجتماعي را با زباني طنزآلود مدنظر قرار مي داد، به صورت یك کتاب براي نوجوانان و جوانان 
عزیز گردآوري و تدوین شده است. این مجموعه شامل 187 قطعه شعر طنز با عناویني چون: عيدانه، 
گربه، رئيس و کارمند، آوازها، تهران 2000، مجلس چندم، دهقان، قطع نامه، پول، ورق برگشت، مفلس 

بي پروا، خواهش، زورمندان و غيره است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 108

 183. قلعه قوند، الهام. کتاب هاي کار: عربي 7 )پایه اول متوسطه(. تهران: کالغ سپيد، 1392، 120 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي، متن محوري

چکيده: این کتاب براي یادگيري بهتر درس عربي هفتم با رویكرد جدید و مطابق با اهداف کتاب 
درسي جدیدالتأليف نگارش یافته است. در هر درس، ابتدا نكات آموزشي و فن ترجمه مطابق با کتاب 
درسي ارائه شده و سپس به تمرین ها پرداخته شده است. چيدمان سؤاالت هر درس به صورت هدفمند 
و از آسان به دشوار است. با توجه به متن محور بودن کتاب درسي و تأکيد بر فهم متون، در شش درس 
آخر این کتاب، متن هایي با استفاده از آموخته هاي دانش آموزان آورده شده اند که به مهارت درك مطلب 
در زبان عربي کمك شایاني مي کنند. استفاده از تصویرهاي زیبا و تمام رنگي در این کتاب، جذابيت 

مطالعه را براي دانش آموزان بيشتر کرده است.

184. رومياني،  محمد. عربي 7 پايه  اول متوسطه. تهران: آبرنگ، 1392، 136 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي، دستور زبان، نمونه سؤاالت

چکيده: بي شك زبان عربي یكي از مهم ترین و پرکاربردترین زبان ها در خاورميانه است و لذا عالقه مند 
کردن دانش آموزان عزیز و ساده تر کردن راه آموزش آن کاماًل ضرورت دارد. کتاب حاضر که کتاب 
کار عربي پایة هفتم است، با رویكردي جدید در 20 درس نگارش یافته است. هر درس داراي این 
بخش هاست: فن ترجمه؛ سؤاالت چهارگزینه اي؛ نمونه سؤاالت امتحاني نوبت اول و دوم؛ یك نكته؛ 

کلمات پرسشي؛ قواعد دستوري؛ ضمایر عربي؛ افعال؛ و...
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185. نيازي، مؤمن علي، آقاجاني، محسن. کار طالیي: عربي اول متوسطه )هفتم(. تهران: کانون 
گسترش علوم، 1392، 120 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب کار »عربي پایة اول متوسطه )هفتم(« با توجه به نيازهاي علمي دانش آموزان پيش رفته، 
با استفاده از روش هاي جدید، آنان را به چالش مي کشاند. دانش آموزان با شرکت در این چالش ها ذهن 
خود را پرورش مي دهند و افرادي پرسشگر بار مي آیند. مطالبي که در کتاب کار عربي آورده شده است 
عبارت اند از: 1. اهداف هر درس؛ 2. مفاهيم اصلي کتاب به زبان ساده و روان همراه با مثال و تصویر؛ 
3. تمرین هاي کاربردي و پرورش دهندة استعداد و خالقيت؛ 4. آزمون هاي مستمر همراه با بارم و 
آزمون چهارگزینه اي؛ 5. آزمون هاي ميان نوبت و پایاني؛ 6. آزمون هاي تستي همة سؤاالت و تمرین ها. 
آزمون هاي کتاب به گونه اي است که با پاسخ گویي به آن ها دانش آموز به نقاط قوت و ضعف خود پي 

مي برد و در جهت تقویت و رفع آن ها مي کوشد.

186. یزداني، عبداهلل. عربي پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. تهران: هيمه، 1392، 172 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب کمك درسي حاضر، به درس عربي سال اّول متوّسطه اختصاص دارد. با توّجه به تغيير 
رویكرد آموزشي در درس عربي و تغيير کتب درسي در این راستا، نياز به کتاب هاي کمك آموزشي بيش 
از پيش احساس مي شود. بر این اساس، کتاب حاضر با ویژگي هایي چون: تحت پوشش قراردادن کّل 
مطالب کتاب درسي، مثال هاي متنّوع و فراگير، تقویت مكالمه، سئواالت چهارگزینه اي و ... تأليف شده 

و در اختيار دانش آموزان و معلّمان قرارگرفته است.
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187. آقا صادقي، حسين. کتاب هاي کار ستاره طالیي: عربي پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. 
تهران: بين المللي گاج، 1392، 216 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، نمونه سؤاالت

چکيده: کتابي که در اختيار شماست، مجموعه اي از تمرین ها و نمونه سؤاالت متنوع درس عربي 
پایة هفتم است که در راستاي آموزش و یادگيري بهتر کتاب درسي عربي تأليف شده است. برخي 
ویژگي هاي آن عبارت اند از: 1. استفاده از طرح ها و رنگ هاي جذاب در تمرین ها و نمونه سؤاالت 
بيان  یادگيري درس ها؛ 2.  و  تمرین ها  براي حل  دانش آموزان  در  انگيزه  و  ایجاد عالقه  به منظور 
قواعد و نكات مهم در ابتداي هر درس به صورت مختصر و مفيد. در پایان هر درس تعداد 10 سؤال 
چهارگزینه اي قرار دارد که مي تواند مهارت تست زني دانش آموز را در درس عربي تقویت کند. 3. ارائة 
آزمون هایي تحت عنوان ميان نوبت اول، نوبت اول، ميان نوبت دوم، نوبت دوم که به ترتيب در پایان 

هر پنج درس آمده اند و دانش آموزان و دبيران مي توانند از آن ها استفاده کنند.

188. ميرحسيني، مهرالسادات … ]و دیگران[. عربي پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. کرج: 
گردوي دانش، 1392، 124 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي، متن محوري

چکيده: رویكرد این کتاب براساس برنامة درس عربي پایة اول متوسطة 1 »پرورش مهارت هاي زباني 
به منظور تقویت فهم متون دیني و کمك به زبان و ادبيات فارسي« است. به این منظور هم، شيوة 
کتاب از قاعده محوري به متن محوري تبدیل شده است. هدف اصلي کتاب، درست خواندن، فهميدن و 
ترجمة عربي است و در واقع، قواعد در خدمت فهم عبارت و متن قرار دارند. این موضوع در بارم بندي 
امتحانات نيز لحاظ شده است. کتاب داراي 20 درس از کتاب درسي است و شامل مجموعه سؤاالت 
تشریحي از هر درس، بيان قواعدي فراتر از سطح کتاب، سؤاالت تستي فراتر از سطح کتاب، نمونة 
سؤاالت ارزشيابي پایاني براي هر فصل، و نمونه سؤاالت ارزشيابي ميان نوبت اول و دوم و پایاني نوبت 

اول و دوم است.
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189. خاکبازان، مصطفي. عربي پايه اول )هفتم(: قابل استفاه براي دانش آموزان پایه اول دوره اول 
متوسطه )هفتم(. تهران: الگو، 1392، 214 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة راهنماي آموزشي عربي سال اّول متوّسطه )هفتم( است. در این اثر 
تالش شده تا قواعد عربي با روشي جّذاب و جدید و کالس محور آموزش داده شود و پاسخ تمرین هاي 
مهّم کتاب درسي و آموزش نحوة پاسخ گویي به آن ها ارائه شود. همچنين، تمرین هاي متنّوعي جهت 
آموزش کامل مباحث درج شده و روش یادگيري و حفظ لغات عربي نيز آموزش داده شده است. در 

این اثر، چهارصد پرسش چهارگزینه اي جهت تعميق بيشتر آموخته هاي دانش  آموزان ارائه شده است.

190. شيخي، عزیر. عربي سبز هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: راه اندیشه، 1392، 128 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها.

چکيده: کتاب »عربي سبز هفتم« با توجه به اهميت یادگيري زبان عربي و همچنين رویكرد جدید در 
تأليف کتاب هاي درسي بر اساس متن محوري، تكيه بر فهم معاني و اصطالحات، و عالقه مندي هر چه 
بيشتر دانش آموزان به زبان عربي کتاب حاضر تهيه و تدوین شده است. این کتاب با تكيه بر مطالب 
کتاب درسي، به ارائه قواعد دستوري به زبان ساده، تشویق دانش آموزان به یادگيري مكالمة عربي 
در سطح کتاب، ارائه تمرین هاي متنوع و جذاب و آزمون هاي گزینه اي در پایان هر درس، و عرضه 

سرگرمي هاي جذاب مناسب هر درس پرداخته است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با محتواي درسي 112

191. درویش، حبيب اهلل. عربي هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار. تهران: خيلي سبز، 1392، 166 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، متن محوري

چکيده: این اثر در راستاي اهداف نخستين کتاب جدیدالتأليف عربي پایة هفتم که براساس تغيير نظام 
آموزشي صورت گرفته، نگاشته شده است. در نوشتن و طراحي سؤاالت و تمرین ها، شيوه هاي نوین 
یاددهي در نظر بوده و در تمامي دروس جز درس اول، نگاهي به گذشته جهت هموار نمودن راه آینده 
لحاظ شده است. چون شيوة کتاب درسي عربي پایة هفتم، متن محوري است، در این کتاب قواعد 
با زباني ساده و بياني مختصر شرح داده شده اند تا در خدمت عبارت و متن باشند و دانش آموزان را به 
هدف اصلي و رفتاري درس، یعني درست خواندن و فهميدن و ترجمه هدایت کنند. کتاب داراي 20 
درس است که هر درس شامل چنين تمریناتي است: ترجمة ناقص را کامل کنيد؛ ترجمة صحيح کلمة 

مشخص شده را بيابيد؛ جا خالي را پر کنيد؛ سؤاالت چهار گزینه اي؛ ...

192. پرکاري، مهدي. عربي هفتم پايه اول دوره متوسطه اول. تهران: گل واژه، 1392، 108 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کار و تمرین است که به درس عربي پایة اّول متوّسطه 
اختصاص یافته است. از ویژگي هاي این کتاب کمك درسي عبارت اند از: آموزش قواعد با بياني ساده و 
قابل فهم با استفاده از تمرین هاي متعّدد، آموزش واژه ها در تمرین هاي مختلف، تسلّط بر ترجمة متن 
درس ها با تمرین هاي مختلف، ارزشيابي در مراحل مختلف براي ارزیابي و سنجش دانش آموختگان از 

ميزان پيشرفت خود و ... .
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193. مهرعلي، اکرم. علوم 7 )پایه اول دوره اول متوسطه(. تهران: کالغ سپيد، 1392، 216 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از سري کتاب هاي کار »کالغ سپيد« است و به منظور آموزش بهتر 
کتاب علوم پایة هفتم، با رویكردي جدید تأليف شده است. مطالب این کتاب، همانند کتاب درسي 
در 5 بخش و 15 فصل تدوین شده که هر فصل مشتمل بر درسنامه و سئواالت است. در قسمت 
درس نامه، مطالب کتاب درسي به صورت خالصه آمده تا به خاطر سپردن آن ها ساده تر باشد. سئواالت 
طرح شده در هر فصل از نظر نوع سئوال و سطح دشواري متنّوع است و تمامي مطالب و نكات مهّم 

کتاب درسي را دربر مي گيرد.

194. خورشيدي نسب، سعيد. علوم پايه اول )هفتم(: قابل استفاده براي دانش آموزان پایه اول دوره 
اول متوسطه )هفتم(. تهران: الگو، 1392، 284 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم هفتم، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة راهنماي آموزشي علوم پایة اّول متوّسطه )هفتم( است. در این اثر 
تالش شده تا مطالب کتاب درسي در قالب بخش هاي طبقه بندي شده آموزش داده شود. همچنين، 
تمرین ها و مسائل متنّوع حل شده براي کمك به دبيران در فرایند آموزش درج شده و ترتيب آموزشي 
و روند گام به گام در تمرین هاي کتاب حفظ شده است. پاسخ به پرسش ها و تمرین هاي مهّم کتاب 
درسي، تمرین هاي چالشي، آزمون هاي جمع بندي و مرور و ...، از دیگر مطالب مندرج در این کتاب 

است.
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195. بوریایي، ليال/ عظيمي، داود. کار طالیي: علوم تجربي اول متوسطه )هفتم(. تهران: کانون 
گسترش علوم، 1392، 160 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة راهنماي آموزشي علوم پایة اّول متوّسطه )هفتم( است. در این اثر 
تالش شده تا مطالب کتاب درسي در قالب بخش هاي طبقه بندي شده آموزش داده شود. همچنين، 
براي اینكه دانش آموزان مطالب آموخته شده را تكرار کنند و یادگيري آن ها تثبيت شود، تمرین هاي 
متنوعي آورده شده که عبارت اند از: جاي خالي ها، درست و نادرست ها، چهار گزینه اي ها، نمودارها، 
تعریف . این کتاب در پانزده فصل و همراه با آزمون ارزشيابي مستمر، آزمون تستي و آزمون هاي پایاني 

فراهم آمده است.

196. برندك، غالمحسين. علوم سبز هفتم )اول متوسطه(. تهران: راه اندیشه، 1392، 180 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي، حل مسئله

چکيده: صاحب نظران بر این عقيده اند که مهارت هایي مانند مشاهده، برقراري ارتباط، اندازه گيري و ... 
را باید به گونه اي به دانش آموزان آموخت که شرایط رشد و خالقيت در آنان به وجود آید. هدف آموزشي 
علوم پایه  در کالس اول دبيرستان )هفتم( درك بهتر فيزیك، شيمي و... در پایه هاي باالتر است. این 
کتاب همچون کتاب درسي 15 فصل دارد و هر فصل شامل جدول دانسته ها و ندانسته ها، مروري 
بر مطالب فصل، تمرین کنيد تا بيشتر بدانيد، مسئله حل کنيد، و خودارزیابي است. در پایان هر فصل 
جدولي قرار داده شده تا دانش آموز بتواند پس از طي مراحل باال خود را ارزیابي کند و در مقابل هر 
عنوان درسي، عالمت ü یا û را قرار دهد. آزمون پایاني هر فصل نيز وضعيت یادگيري دانش آموزان 

را ارزیابي مي کند.
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197. اسدي  کيا، حميد. علوم هفتم )اول دبيرستان- دوره اول( براي دانش آموزان تيزهوش. تهران: 
مبتكران، پيشروان، 1392، 472 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: در کتاب حاضر مطالب علوم هفتم در سطح پيشرفته ارائه شده و دانش آموزان، با مطالعة این 
کتاب، براي شرکت در امتحانات مدارس ممتاز و تيزهوشان آماده مي شوند. دانش آموزان در ابتدا با 
تعاریف مهم و نكات اساسي در هر درس آشنا مي شوند و سپس، در انتهاي هر درس، به سئواالت چند 

گزینه اي پاسخ مي دهند.

 198. نصري، ابوذر… ]و دیگران[. علوم هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار. تهران: خيلي سبز، 1392، 176ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب کمك آموزشي حاضر، از مجموعة »کتاب کار« است که به درس علوم سال اّول 
متوّسطه اختصاص یافته است. این کتاب شامل نكات آموزشي، آزمون هاي چهارگزینه اي، سئواالت 
مفهومي، آیا مي دانيد و ... است. مطالب کتاب با توّجه به فصل بندي کتاب درسي تنظيم شده و طّي آن 

تالش شده تا موضوعات و مفاهيم، به شيوه اي جّذاب آموزش داده شود.
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199. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: علي اكبر دهخدا: سرگذشت کتاب مرجع در ایران. 
تهران: محراب قلم: کتاب های مهتاب، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: سرگذشت  نامه، کتاب مرجع

چکيده: کتاب حاضر، به بيان چگونگي ایجاد و نگارش کتاب مرجع در ایران و همين طور معرفي »علي 
اکبر دهخدا« با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان پرداخته است. در کتاب مي خوانيم که کتاب 
مرجع کتابي است که براي به دست آوردن اطالعات درباره موضوعي به آن مراجعه مي شود، بي آنكه نياز 
باشد سراسر آن را مطالعه کنند. یكي از کتاب هاي مرجع بسيار ارزشمند به زبان فارسي، کتاب لغت نامه 
است. این کتاب شامل معناي واژه هاي فارسي و واژه هاي راه یافته به زبان فارسي است و درباره برخي 
موضوع ها، مقاله هاي کوتاه یا گسترده اي دارد. علي اکبر دهخدا )1258 -1334 ش( بيش از 40 سال از 

عمر خود را براي گردآوري مواد لغت نامه صرف کرد.

 200. قلي پور، علي. کار طالیي: فارسي اول متوسطه )هفتم(. تهران: کانون گسترش علوم، 1392، 114 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات بومي، ادبيات جهان، آزمون تيزهوشان

چکيده: این کتاب دربارة آموزش، نكته ها و آزمون هاي طبقه بندي شدة  فارسي پایة هفتم در دورة 
 اول متوسطه است. مطالب کتاب در هفت فصل تنظيم و در فصل هشتم، 15 آزمون تيزهوشان ارائه 
شده است. فصل هاي کتاب به ترتيب دربارة »زیبایي آفرینش«، »شكفتن«، »اخالق و زندگي«، 
»نام ها و یادها«، »اسالم و انقالب اسالمي«، »ادبيات بومي« و »ادبيات جهان« است. محتواي کتاب 
شامل همة نكات ادبي و زباني موجود در نظم و نثر کتاب درسي پایة هفتم است. در پایان هر فصل، 

آزمون هاي چهارگزینه اي مربوط به همان فصل آمده است.
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201. کاظمي ميقاني، مریم. کتاب هاي کار ستاره طالیي: فارسي پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. 
تهران: بين المللي گاج، 1392، 92 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کار ستاره طالیي است که به درس فارسي پایة اّول 
متوّسطه اختصاص یافته است. در این کتاب که بر تمرین و تقویت آموخته ها استوار است، مهارت هایي 
چهارگانة  مهارت هاي  تقویت  خالقانه،  نگارش  تقویت  مفاهيم،  درك  و  خواندن  تقویت  قبيل:  از 

زبا ن آموزي، آشنایي با مفاخر ادب فارسي و ... مورد توّجه بوده است.

202. قرباني، مهدي. فارسي سبز هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: راه اندیشه، 1392، 144 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: بي شك یكي از عوامل مؤثر بر فرایند یادگيري، تكرار و مرور چند بارة مطالب درسي است. 
لذا در این کتاب، ضمن استفاده از شكل هاي متفاوت سؤال، به این نكته توجه خاصي شده و با آوردن 
پرسش هایي در بندهاي متفاوت براي یك موضوع، تالش شده است که نقش و اثر تكرار مطالب بيشتر 
مورد توجه قرار گيرد. کتاب ابتدا به توضيح نكته هاي زباني و ادبي پرداخته و سپس براي درس هاي 
ادبيات، امال و انشا سؤاالتي را مطرح کرده است. براي بخش هاي امال و انشا صفحاتي در کتاب در 
نظر گرفته شده اند تا به دفترهاي دیگري براي نوشتن امال و انشا نياز نباشد. در پایان کتاب سؤاالت 

چهار گزینه اي درج شده اند.
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203. سلطاني، زهرا، سلماني، مهرانگيز. کار و تمرین: فارسي هفتم پايه اول دوره متوسطه اول. 
تهران: گل واژه، 1392، 120 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

که  است  فّعاليت هایي  و  تمرین ها  از  مجموعه اي  دربردارندة  حاضر،  درسي  کتاب کمك  چکيده: 
دانش آموز نوجوان را به یادگيري و تكرار و تمرین هدایت مي کند. هدف اصلي در تمرین هاي این کتاب، 
تقویت مهارت هاي چهارگانة زبان آموزي و دیگر مفاهيم مورد نظر در کتاب فارسي اّول متوّسطه بوده 
است. نكات آموزشي، حكایت ها و داستان ها، خودارزیابي، سئواالت امتحاني و ...، از جمله سرفصل هاي 

طّراحي شده در این کتاب است.

204. نادري، ناصر. فرهنگ نامه نماز براي كودكان و نوجوانان. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 168 ص

قطع: رحلي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: احكام، آداب، نماز

چکيده: نویسنده در این کتاب مي کوشد مخاطبان را با استفاده از متن و تصویر، با احكام، آداب، آثار 
و تاریخ نماز آشنا کند. این احكام براساس رسالة توضيح المسائل امام خميني )ره( به صورت الفبایي و 
به صورت موجز و مختصر و ساده تدوین شده است. تعریف آب، آب باران، آب مضاف، آب مطلق، 
احتياط، احتياط واجب، مستحب، احكام پنج گانه، اذان، اذکار مستحبي نماز، امام جماعت، باران، برف، 

بيت اهلل الحرام، تارك الصاله، تجدید وضو، تحيت مسجد و... برخي مطالب کتاب است
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 205. قاسمي زاده، مهري. فلش كارت Prospect پايه هفتم )اول متوسطه(. تهران: خط سفيد، 1392، - ص
قطع: کارت

موضوع: زبان انگليسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فلش کارت، آموزش زبان انگليسي

چکيده: مجموعة فلش کارت هاي پایة هفتم )اول متوسطه( که توسط گروه آموزش زبان انگليسي 
تدوین شده است، شامل 108 کارت مي باشد که در یك طرف هر کارت تصاویر رنگي به همراه سؤال 
انگليسي و در پشت هر کارت جواب آن نوشته شده است. فلش کارت یكي از بهترین ابزارهاي آموزشي 
براي به خاطر سپردن مطالب، از جمله معني لغات انگليسي است و بدین ترتيب که دانش آموزان با مرور 

پرسش ها و پاسخ ها مطالب را به ذهن مي سپارد.

 Flashcards For:=206. علوي مقدم، سيدبهنام… ]و دیگران[. فلش كارت معلم ]فلش كارت
Teacher[ بسته آموزشي زبان انگليسي پایه اول متوسطه. تهران: مدرسه، 1392، 168 ص

قطع: کارت
موضوع: زبان انگليسي

مخاطب: معلم
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، وسایل کمك آموزشي، بستة آموزشي

چکيده: بستة آموزشي زبان انگليسي پایة هفتم از اجزاي متنوعي برخوردار است که هر یك داراي 
کارکرد و نقش خاص خود در فرایند آموزش بهينه و اثرگذاري در چارچوب رویكرد ارتباطي فعال و 
خودباورانه، مورد تصریح در برنامة درسي ملي است. فلش کارت معلم بخشي از این بستة آموزشي است 
که با هدف استفاده از ظرافت کاربست ابزارهاي کمك آموزشي در کالس درس طراحي شده است. 
این فلش کارت ها به گونه اي تنظيم شده اند که بتوانند مفاهيم مورد نظر درکتاب »prospect« را در 
قالب تصویري به دانش آموزان نشان دهند و ضمن تنوع بخشي به رسانه ها و ابزار آموزشي بسته مذکور، 

انتقال مفاهيم مورد نظر را آسان سازند.
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207. حاجي بابایي، مرتضي. فنون كاربردي مشاوره در مدرسه. تهران: ما و شما، 1392، 212 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: فنون کاربردي، مشاوره، مرامنامه، اخالق، برنامه ریزي

چکيده: این اثر با هدف ارتقاي سطح کيفي نظام مشاوره در مدارس و در 6 فصل نگارش شده است. 
فصل اول کتاب به ارائة مرامنامه اي اخالقي با 43 بند مي پردازد که دربرگيرندة محورهاي مختلف از 
»ارتباط مراجع با مشاور« است. فصل دوم به فرایند مشاوره در مدرسه اختصاص دارد. اصول و فنون 
کاربردي مشاوره در مدارس در فصل سوم کتاب مورد بحث قرار مي گيرد. فصل چهارم به صورت 
اختصار، گلچيني از دانش کاربردي را براي مشاوران و روان شناسان ارائه مي کند. فصل پنجم به برخي 
از رایج ترین مشكالت و توصيه هاي مشاوران به دانش آموزان اختصاص دارد. در پایان کتاب، چند آزمون 

کاربردي براي کمك به مشاوران در تشخيص ، در فصل ششم گنجانده شده است.

208. سعيدي، علي. فوت  و فن معلمي. تهران: لوح زرین، 1392، 148 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

كلمات كليدي: کالس داري، روابط با شاگردان

چکيده: این کتاب دربردارندة نكته هایي کاربردي و جالب براي معلّمان است که از تجارب شغلي 
نگارنده در مقاطع و پایه هاي گوناگون تحصيلي گردآوري شده است. نكات کتاب در شش فصل با 
عناوین: ویژگي هاي شخصيتي و تخّصصي، مدیریت کالس درس، ارتباط با دانش آموزان، ایجاد انگيزه، 
فنون تدریس و هوش و تفّكر تقسيم شده است. هر نكته داراي یك تصویر است که مي تواند باعث 

ایجاد عالقه و ماندگاري عميق تر مطالب در ذهن مخاطب شود.
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 209. واکر، کيت. فوالد و بازيافت. هایده منصوري. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، بازیافت، فوالد

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 تأليف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پيرامون بازیافت 
فوالد آمده است. فوالد عبارت است از آهني که با افزودن مقدار کمي کربن و مواد دیگر تصفيه و 
محكم تر شده است. 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 آنكه، ما چه کاري مي توانيم انجام دهيم تا محصوالت و 

منابع را بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنيم.

 210. فتاحي، مهناز. قلب كوچک سپهر. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 150ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان فارسي، داستان نوجوان، مادر، عشق مادرانه

چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني براي نوجوانان است. این داستان دربارة زندگي پسري به نام 
»سپهر« است که از لحظة تولّد دچار بيماري قلبي خطرناکي است. مادر سپهر، از ابتداي تولّد فرزندش، 
مشكالت او را روایت مي کند. سپهر از همان نوزادي، درگير بيمارستان و عمل جّراحي است و هرلحظه 
امكان دارد که بميرد. اّما عشق مادرانه و تالش هاي خانواده و پزشكان، سرانجام باعث بهبود بيماري و 

عادي شدن وضعيت جسمي او مي شود.
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211. افشاري، بهرام. كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان. اصفهان: 
آميس، 1391، 216 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: پژوهش، نيازسنجي، تجربه نگاري، درس پژوهي.

چکيده: این کتاب »کاربردي کردن پژوهش در آموزش  و پرورش استان اصفهان« را بررسي کرده 
است. مطالب کتاب در 9 فصل تنظيم شده است. با توجه به اهميت امر تحقيق و مسئوليت خطير معلم و 
وظيفه اي که او را ملزم مي کند تا دائماً یافته هاي خود را براساس پژوهش بنا بگذارد، باید خود پژوهشگر 
باشد و آگاهي هاي الزم براي فعاليت هاي علمي دانش آموزان را کسب کند. مطالب این کتاب، زمينه اي 
مناسب براي یادگيري معلمان و ارتقاي سطح علمي آن ها براي پژوهش در امور آموزشي، پرورشي و 

مشاوره اي است.

212. دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي پايه اول )هفتم( دوره اول 
متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1392، 52 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: »کاربرگ«، برگ آموزش در خدمت فرایند تدریس است که به عنوان یك ابزار آموزشي، با 
هدف تسهيل اجراي اهداف آموزشي در جریان تدریس معلم طراحي و تدوین شده اند. کاربرگ حاضر 
براي درس علوم تجربي پایه اول )هفتم( براي 23 هفتة آموزشي فراهم آمده است. آنچه در این 
کاربرگ ها انجام مي شود، بيشتر به صورت عملي و کارگاهي است. یعني دانش آموزان به کمك معلم 
مطالبي را که در درس علوم مطرح شده اند و معلم براي یادگيري آن ها تمرکز مي کند، خودشان تجربه 
و از نزدیك لمس مي کنند و سپس نتایجي را که مي گيرند در کتاب )کاربرگ( مي نویسند. نویسنده در 

این کاربرگ ها تمرین هایي ارائه مي دهد تا آموخته ها به صورت عملي اجرا شوند.
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213. هارپين، ایلين کلنتن. كاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت رواني کودکان 
 و نوجوانان. اسماعيل اسدپور، عباس موزیري، فاطمه نادري. تهران: کتاب ارجمند، 1392، 152ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
كلمات كليدي: مشكالت دانش آموزان، مهارت تصميم گيري، حل مسئله، مداخلة گروهي

چکيده: این کتاب با هدف کمك به روان شناسان، مشاوران مدارس و دیگر فعاالن حوزة سالمت 
در مدارس در زمينه بررسي مشكالت دانش آموزان مانند کمرویي، بي انگيزگي براي یادگيري، افت 
تحصيلي و اضطراب نوشته شده است. مداخله هاي گروهي در یادگيري مهارت هاي تصميم گيري 
هوشمندانه، حل مسئله، ابراز وجود و قاطعيت، مدیریت هيجانات منفي و احساس خودکارآمدي در 
کودکان نقش بسزایي ایفا مي کند. کتاب حاضر به ساختار نظري و کاربست مداخله هاي گروهي در 

مدرسه ها و ارائة نمونه هایي عملي از چگونگي کاربرد آن ها در مدرسه ها مي پردازد.

214. وزیري، جالل. كاغذ بازي )دائره المعارف کاغذ و تا(. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 364 ص

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

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: اوریگامي، کاردستي، کاغذ

چکيده: »امروزه هنر کاغذ و تا را مي توان صرف نظر از کارآمدي و کارایي در بسياري از علوم، تمرین 
بسيار خوبي براي ایجاد خالقيت 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 12 گروه طرح هاي ساده، گل ها و گياهان، حيوانات، 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 گذاري شده است.
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ذکر،  تهران:  عرفانيان.  مهرداد  فضايي.  كاوش هاي  نجوم:  علم  دانستني هاي  جان.  ملم،    .215
کتاب های قاصدك، 1391، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فضا، اکتشافات، ادبيات نوجوانان، فضاپيماها، آموزش علوم تجربي

چکيده: آیا تاکنون از خود سؤال کرده اید که چرا آسمان به هنگام شب تاریك مي شود و یا اینكه آغاز 
این فضا کجاست؟ در این کتاب خوانندگان جوان و کنجكاو مي توانند پاسخ به این سؤال ها و پاسخ به 
سؤاالت دیگري را پيدا کنند. جهان چگونه است؟ کدام روبات به کاوش در سطح مریخ پرداخته است؟ 
یك موشك فضایي با چه سرعتي مي تواند حرکت کند؟ از ویژگي هاي این کتاب عكس هاي زیبایي 

است که از فضاپيماها، فضانوردان و فضا به صورت رنگي ارائه کرده است.

216. یونسلو، صادق. كتاب آموزشي آب و روش هاي صحيح مصرف. تهران: پژواك فرهنگ، 
1392، 26 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

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

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر، ابتدا دربارة مفاهيم اولية آب اطالعاتي مي دهد؛ اینكه آب چيست، 
چگونه تشكيل مي شود، چگونه در طبيعت مي چرخد، به چه حالت هایي درمي آید، چه خواصي دارد، و 
نوع مصرفي آن چگونه و به چه روش هایي تأمين مي شود. در ادامه به روش هاي صحيح مصرف آب 
اشاره مي کند؛ اینكه مصرف سرانة آب براي هر کسي چه قدر است و چه روش هایي را مي توان در حمام، 
دست شویي، لباس شویي یا در محيط هاي خانه و مدرسه به کار برد تا مصرف آب پایين بياید. در پایان 
کتاب داستاني تصویري دربارة ارزش و اهميت آب آمده و از کودکان خواسته شده است راه حل هایي 

پيشنهاد دهند که مصرف آب پایين بياید و آن ها قهرمان شوند.



125دورة آموزش متوسطه اول 15

217. مهذبي، عليرضا/ صمدي، موسي الرضا. ریاضي مثل آب انار خوردن: كتاب جامع رياضي گراد: 
پايه اول دوره اول متوسطه )هفتم(. مشهد: گراد، 1392، 164 ص

قطع: رحلي
موضوع: ریاضيات

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضيات، آزمون ها و تمرین ها، سؤاالت چهارگزینه اي و تكميلي

چکيده: کتابي که پيش رو دارید حاصل تجربة تدریس چندین سالة درس ریاضي در مدارس مختلف 
و همچنين تالش جمعي از صاحب نظران در زمينة دانش ریاضي است که براي دانش آموزان پایة اول 
دورة متوسطة 1 نوشته شده است. در ابتداي کتاب، آزموني تشخيصي به منظور یادآوري و سنجش 
اطالعات قبلي براي ورود به پایة هفتم قرار گرفته است. طبق روال نگارش این کتاب، هر فصل با 
مروري بر مطالب درسي آغاز مي شود. در این بين، سؤاالت معمولي، تمرین ها، فعاليت ها، مثال هایي 
مفيد و سؤال هاي چهارگزینه اي نيز مطرح شده اند. سپس سؤاالت تكميلي را دانش آموز پيش رو دارد که 

کمي نسبت به تمرین هاي قبلي پيچيده ترند.

 218. احمدي، حسن. كتاب داستان 2 ]دو[. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 130 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
 كلمات كليدي: داستان نویسي، داستان هاي کوتاه فارسي، مجموعه ها، ادبيات نوجوانان، داستان هاي کوتاه

چکيده: کتاب حاضر، شمارة دوم مجموعة »کتاب داستان« است که دربردارندة داستان هاي کوتاه 
ایراني است که با تصاویري از »اليزابت زورگر« همراه شده است. این اثر براي نوجوانان و جوانان 
تدوین شده است. »بفرمایيد نوشابه!« داستان طنزي به قلم »عّباس عبدي« است. در این داستان، 
ماجراي خانواده اي جنوبي نقل شده است. پدر خانواده، انبار نوشابه دارد. در گرماي تابستان و بي برقي، 
نوشابه هاي انبار شروع به ترکيدن مي کنند. خانواده تالش بسياري مي کنند تا نوشابه ها را بين دیگران 
تقسيم کنند. در این ميان، راوي داستان که پسري نوجوان است، از فرصت استفاده کرده و همراه با برادر 
کوچكش، بي وقفه نوشابه مي خورند. این نوشابه خوردن دردسري را براي وي به وجود مي آورد که ... .
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219. لك زایي،  عليرضا. پدیده: كتاب كار آموزش قرآن اول متوسطه شامل: تمرینات تكميلي، 
سؤاالت چهارگزینه اي... . قم: بخشایش، 1392، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: قرآن، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي

چکيده: بدون تردید قرآن کریم مهم ترین و کامل ترین کتاب آسماني براي هدایت انسان به سوي 
کمال واقعي است که از سوي خداوند بر پيامبر نازل شده است. هدف از نگارش کتاب »آموزش قرآن«، 
تعميق یادگيري معاني لغات قرآني و افزایش مهارت فراگيران در ترجمة آیات و عبارات قرآني با استفاده 
از تمرینات متنوع است. عالوه بر این، دانش آموزان را با شيوه هاي مختلف ارزشيابي هاي کتبي و 

سؤاالت چهارگزینه اي آشنا مي کند.

220. قاسمي، رضا/ سنگري، محمدرضا. كتاب كار امالي فارسي سال اول متوسطه 1 مطابق با 
آخرین تغييرات کتاب درسي. تهران: ابتكار دانش، 1392، 120 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، امال، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، پرسش و پاسخ

چکيده: این کتاب کار در هشت فصل مطابق با عنوان فصل هاي کتاب درسي، طراحي شده و هر فصل 
داراي ساختاري به این شرح است: ابتدا واژه ها، ترکيبات و متن هاي مهم و برجستة امالیي هر درس 
بيان شده است. سپس آزمون فعاليت امالیي، شامل سؤاالت متنوع در قالب هاي امالي کلمات و یافتن 
غلط هاي امالیي متن و اصالح آن ها ارائه شده است. بيان معني کلمات براساس شكل امالیي آن ها، 
و تشخيص و کاربرد کلمات در روابط گوناگون واژه ها، مانند مترادف، متضاد و متشابه بخش هاي بعدي 
هر فصل هستند. در فصل هشتم کتاب نيز مجموعه اي از نمونه آزمون هاي فعاليت امالیي و امالي 
تقریري طراحي شده است. کتاب با جدول آسيب شناسي درس امال و شيوه نامة جدید تصحيح امالي 

فارسي پایان یافته است.
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221. موسوي، سيدعباس. كتاب كار رياضي پايه اول دوره اول متوسطه )هفتم(. تهران: مدرسه، 
1392، 208 ص

قطع: رحلي
موضوع: ریاضيات

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ریاضيات، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کار سال اّول دورة اّول متوسطه است. مطالب کتاب بر 
اساس فصل بندي مندرج در کتاب درسي تنظيم شده و شامل توضيح مطالب، سئوال و آزمون، تمرین و 

زنگ تفریح است. این اثر با هدف کمك به آموزش بهتر درس ریاضي تدوین شده است.

222. گروه مولفان. كتاب كار عربي پايه اول متوسطه )هفتم(. تهران: مدرسه، 1392، 104 ص
قطع: وزیري

موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، پرسش و پاسخ، کتاب های درسي، راهنماي آموزشي
 

چکيده: این کتاب کار مطابق با اهداف آموزشي کتاب درسي عربي پایة اول متوسطه تأليف شده است. 
رویكرد کتاب همان است که در راهنماي برنامة درسي عربي آمده است؛ یعني »پرورش مهارت هاي 
زباني به منظور تقویت فهم متون دیني و کمك به زبان و ادبيات فارسي«. در این کتاب آنچه دانش آموز 
آموخته است، بازآموزي مي شود. تمرین ها به گونه اي نوشته شده اند که موجب تثبيت و تعميق یادگيري 
مي شوند. نمونة سؤاالت امتحاني بر اساس بارم بندي مصوب است. همچنين، تصویرهاي کتاب نيز دو 
منظوره انتخاب شده اند. یعني عالوه بر هدف اصلي که کمك به آموزش زبان عربي است؛ ابعاد تربيتي 

و فرهنگي نيز دارند.
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223. نقي زاده، حميد، نوابي، سيدابراهيم. كتاب كار علوم تجربي اول متوسطه )هفتم(. مشهد: اميد 
مهر، 1392، 140 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: علوم، پرسش  و پاسخ ، راهنماي آموزشي

چکيده: علوم راهي براي نگریستن به جهان و پاسخ گفتن به پرسش ها است. کتاب حاضر دربردارندة 
مجموعه اي از فّعاليت ها و پرسش هاي جالب است که با هدف کمك به یادگيري و تفهيم مطالب 
کتاب درسي و تقویت حّس کاوشگري در دانش آموزان تأليف شده است. هر فصل کتاب در چند بخش 
سامان دهي شده است: خالصة فصل، استفاده از جعبه لغت، استفاده از سئواالت چهارگزینه اي، طرح 

سئواالت تشریحي، بيشتر بدانيم و آزمون هاي عملكردي.

 224. خليلي بروجني، روح اهلل. كتاب كار علوم تجربي پايه اول )هفتم(. تهران: مدرسه، 1392، 140ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون ها و تمرین ها، حل مسئله، رویكرد تصویري، ارزشيابي
 

چکيده: کتاب حاضر دربرگيرندة مجموعه اي از پرسش ها و مسئله هاي تكميلي است که شما را در 
یادگيري و همچنين عمق بخشيدن به درك مفاهيم علوم سال هفتم کمك خواهد کرد. ویژگي هاي 
کلي آن عبارت اند از: توجه به شيوه هاي نوین ارزشيابي در طراحي پرسش ها و مسئله ها، و توجه به 
رویكرد تصویري در طراحي پرسش ها و مسئله ها براي ایجاد ارتباط مؤثرتر بين مفاهيم و پاسخ دادن 
به پرسش ها. بيشتر پرسش ها و مسئله ها به همراه تصویر یا نمودار تنظيم شده اند. مي توانيد پاسخ 
پرسش ها را در ادامة هر پرسش و مسأله بنویسيد که در این صورت، این کتاب نقش دفتر علوم شما 

را نيز ایفا مي کند.
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225. رمضاني کارشك، جواد. كتاب كار علوم تجربي كاوش پايه اول )هفتم( دوره اول متوسطه. 
مشهد: صيانت، 1392، 124 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون ها  و تمرین ها، فعاليت آموزشي
 

چکيده: این کتاب مشتمل بر فعاليت هاي متنوع و جذابي هم سو با برنامة جدید آموزش علوم است. 
پرورش  طریق  از  دانش آموزان  عميق  و  معنادار  یادگيري  و  بهتر  آموزش  کتاب  نویسندة  مقصود 
مهارت هاي یادگيري علوم، همراه با دانش مربوط و تغييرات مطلوب در منش و نگرش دانش آموزان 
عزیز کشورمان بوده است. در پایان هر درس تعدادي سؤال براي سنجش آموخته ها و ارتقاي سطح 
علمي علوم دانش آموزان آمده اند. ضمناً برخي از فعاليت هاي این کتاب از کتاب »علوم من« و بازي و 

سرگرمي در مجلة »دانستني ها« اقتباس شده اند.

226. کياني، مجيد. كتاب كار و ترجمه عربي هفتم اول متوسطه شامل: تمرين هاي تکميلي و 
متنوع... . قم: بخشایش، 1392، 142 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي
 

چکيده: کتاب عربي پایة اّول متوّسطه، در پي تغييراتي بنيادین، با رویكرد پرورش مهارت هاي زباني به 
منظور تقویت فهم متون دیني و کمك به زبان و ادبيات فارسي و بر اساس شيوة متن محور در آموزش 
زبان تأليف شده است. راهنماي آموزشي حاضر، درجهت آماده کردن نمونه هاي دیگري از متن کتاب 
درسي براي دانش آموزان تهّيه شده است. هدف اصلي این کتاب، فراگيري مطالب از طریق تمرین و 

تكرار است و در کنار کتاب درسي و تدریس دبير، کار آموزش و فهم متون را تسهيل مي نماید.
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227. شكرچيان، نيره. كتاب كار و تمرين عربي اول دبيرستان دوره اول متوسطه )پايه هفتم(، 
)قابل استفاده دانش آموزان عادي و تيزهوشان(. تهران: مبتكران، 1392، 288 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان عربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زبان عربي، راهنماي آموزشي، خودآموز
 

چکيده: این کتاب، شامل اهداف و آموزش درس، تمرینات و پرسش هاي تشریحي و چهارگزینه اي 
است. در پایان هر فصل نيز، بخش ارزشيابي، به منظور یادآوري مطالب و آشنایي با نمونه  پرسش هاي 
امتحاني، درج شده است که با جدول و سرگرمي توأم شده تا در یادگيري بهتر مطالب به دانش آموزان 

کمك کند.

228. رستگار، طاهره … ]و دیگران[. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي پايه 
اول )هفتم( دوره اول متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1392، 132 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي
 

چکيده: کتاب کار و تمرین، ميدان اندیشه و عمل است. طراحي این کتاب به گونه اي صورت گرفته 
است که فعاليت ها در کنار تمرین ها قرار گيرند و تمرین ها فعاليت هاي گوناگون را پشتيباني کنند. تالش 
شده است دانش آموز پاسخ گویي به سؤاالت مختلف و متنوع را در قالب یك کتاب کار و تمرین تجربه 
کند. کتاب شامل این بخش هاست: مجموعه تمرینات؛ آیا مي دانيد؛ مرور فصل هاي درسي کتاب؛ 

جدول؛ جاخالي؛...
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229. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين فارسي پايه اول )هفتم( دوره اول 
متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1392، 176 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ادبيات فارسي، آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي
 

چکيده: بي شك به کارگيري بسته هاي آموزشي به ارتقاي کيفيت آموزش در مدرسه یاري مي رساند. 
کتاب هاي کار و تمرین نيز با محتوایي متنوع، در قالب تكليف، تمرین و فعاليت، فرایند یادگيري 
به وسيلة  دانش آموز  مي دهد.  توسعه  و  مي بخشد  عمق  درس  از کالس  بيرون  در  را  دانش آموزان 
این کتاب، مي تواند کليدواژه ها و مفاهيم کتاب درسي را به دقت بياموزد و به کمك پاسخ گویي به 

فعاليت هاي متنوع و تمرین هاي گوناگون آن، کيفيت یادگيري خویش را ارتفا بخشد.

230. ملكي بيرجندي، عسگر. كتاب معلم درس تربيت بدني: رویكردي نو در تربيت بدني سه ساله 
اول دوره اول متوسطه. تهران: مدرسه، 1392، 376 ص

قطع: وزیري
موضوع: تربيت بدني و سالمت

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: تربيت بدني، راهنماي آموزشي، ارزشيابي

 
چکيده: همه باید براي سالمت خود، ورزش را یك ضرورت و کار الزم به حساب آورند. این کتاب با 
سرلوحه قرار دادن اصول و مباني مطرح در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و با تصحيح تلقي 
رایج از معلم و مربي، محيط یادگيري، متربي و مدیر مدرسه، دوري گزیني آگاهانه از تكرار کليشه هاي 
رایج در ورزش آموزشگاهي و نزدیك شدن هر چه بيشتر به محيط واقعي آموزش و قرار گرفتن در 
کنار مربي تربيت بدني، سعي دارد برنامة درسي را از صرف آموزش چند حرکت و مهارت رشتة ورزشي، 

با جست وجویي واقع بينانه در افق هاي دیگر، ارتقا بخشد و رشد همه جانبة دانش آموزان را تعقيب کند.
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231. ماهوتي، مهري. كسي شبيه محمد )ص(: حكایت هایي از زندگي امام محمد باقر )ع(. تهران: 
مدرسه، 1392، 40 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام های آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، حكایت هاي دیني، امامان )معصوم(، داستان
 

چكيده: کتاب حاضر دربردارندة داستان هایي از زندگي و سيرة امام پنجم شيعيان، امام محّمدباقر )ع( 
است. این اثر براي نوجوانان و با هدف الگو گرفتن از رفتار و منش امامان معصوم )ع( و آشنایي با زندگي 
ایشان تأليف شده است. در ابتداي کتاب، مشّخصات کلّي امام شامل نام، لقب، کنيه، نام پدر، نام مادر، 
سال تولّد و شهادت، محّل شهادت و ... درج شده است. در پایان نيز فهرستي از منابع مورد استفاده 

آمده است.

 232. فرانكو، کتي. شگفتي هاي جهان: كشاورزي. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1392، 28ص
قطع: رحلي

موضوع: کار و فن آوري، علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: کشاورزي
 

چکيده: در کشورهاي صنعتي، فعاليت کشاورزي به طور ماشيني انجام مي شود. ماشين هاي کشاورزي 
پيشرفته، زمين هاي پهناور را با سرعت زیاد شخم مي زنند. تراکتورهاي بزرگ و جدید، الستيك هاي 
پهن دارند، اما موجب نشست زمين هاي کشاورزي نمي شوند. کامپيوتر نصب شده در تراکتور ميزان کود 
را اندازه گيري مي کند و دستورهاي الزم براي باال رفتن یا پایين آمدن خيش را مي دهد. در این کتاب 
دانش آموزان با مراحل کشت و کارهاي مهم، سبزي ها و قارچ ها، طرز مراقبت از محصوالت کشاورزي، 

دامپروري و کشاورزي مدرن امروز آشنا مي شوند. تصاویر رنگي نيز بر زیبایي کتاب افزوده است.
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233. بربا، ميشل. كليدهاي پرورش مهارت دوست يابي در كودكان و نوجوانان: 24 مشکل 
اصلي دوستي و راه حل هاى آن. اکرم قيطاسي. تهران: صابرین، 1391، 304 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: دوست یابي، تربيت، مهارت، احساسات

 
چکيده: کتاب پيش رو، یكي از کتاب هاي مجموعة »کليدهاي تربيت کودکان و نوجوانان« است. در 
اثر حاضر به والدین نشان داده مي شود که چگونه مهارت هاي ضروري دوست یابي، حفظ دوستان و 
همين طور مهارت هایي را که فرزندانشان براي حفظ خود در مقابل فشارهاي اجتماعي همساالن نياز 
دارند به آن ها آموزش دهند. در دو بخش اول به اهميت دوستي و شروع دوستي از خانه اشاره مي شود 
و در بخش سوم، بيست وچهار مسئلة مهم دوستي با راه حل هاي آن ها بررسي شده است. بي توجهي، 

شایعه پراکنی، سهيم نكردن، برخي از مسائل دوستي موردبررسي در بخش آخر هستند.

234. پروشف، جيسال، بيدالف، استيو. كليدهاي تربيت و رشد دختران. احسان صادقي. تهران: 
صابرین، 1392، 212 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي: روان شناسي نوجوان، والدین و کودك، تربيت دختران، تفاوت های فردی، بلوغ

 
چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین در هشت فصل تدوین شده است و نویسنده مي کوشد با ارائة 
راهكارهاي عملي والدین را در پرورش دختران داراي اعتماد به  نفس و توانمند یاري دهد. کتاب حاوي 
داستان هاي واقعي و مفيد براي والدین است. تفاوت دختران با پسران، چگونگي برقراري ارتباط با دختر 
تازه متولد شده، سال هاي ابتدایي زندگي دختران، دنياي هيجانات و عواطف آن ها، مدرسه و یادگيري، 

بلوغ دختران و روابط خانوادگي، موضوع هایي هستند که این کتاب به آن ها پرداخته است.
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235. حوري، هادي. نمایش نامه نوجوان امروز: كوچ ستاره. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: نمایش نامه ها
 

چکيده: کتاب حاضر، با موضوعي تخيلي براي نوجوانان تهيه شده است. در خالصة نمایش نامه آمده: 
اهالي روستاي پيرآباد، به تاریكي عادت کرده اند و متوجة نبود خورشيد نيستند. »مولود« به همراه 
دوستانش »مختار«، »مدیار«، »خدیو« و »مرگا« بر سر چاهي نشسته اند که خورشيد در آن چاه 
سقوط کرده است. آن ها نااميد از بيرون آوردن خورشيد، به »الدوز« قالي باف روستا اميد بسته اند. الدوز 
توصيه هاي الزم را براي بيرون آمدن خورشيد و خلق دنيایي پر از نور و روشنایي و انسانيت به بّچه ها 

مي دهد و آن ها را در رسيدن به هدفشان یاري مي کند.

236. کاظمي، احسان. كودك موفق من. اصفهان: نوشته، 1392، 176 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كليدي: آموزش کودکان، موفقيت تحصيلی، علوم تربيتي
 

چکيده: نحوة آموزش کودکان و نيز آماده کردن آنان براي تعليم  و یادگيري، دو موضوع اصلي در 
زمينة کمك براي راه یابي به موفقيت هستند. نویسندة کتاب حاضر در نه فصل مي کوشد با نوشتاري 
ساده و کاربردي، راهنمایي هاي مناسبي به والدین ارائه کند تا فرزندانشان را به طور مؤثري در بازي ها، 
فعاليت هاي کاوشگرانه، مهارت هاي فيزیكي و ارتباطي، رشد هوش عاطفي و ... همراهي کنند و 
زیربناي مهارت هایي را که در آینده دانش آموزان را به سوي موفقيت و کاميابي در زندگي رهنمون 
مي گرداند، محكم سازند. نویسنده این کتاب مي کوشد مفاهيم متنوع و کاربردي را به همراه تمرین و 

بازي به مخاطبان معرفي کند.
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237. علوي، محمدعلي. رمان نوجوان امروز: گذر از كوه كبود. تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 232 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول ودوم

كلمات كليدي: داستان های فارسي، نویسندگي، شعر
 

چکيده: کتاب حاضر، دربردارندة داستاني فارسي است و براي نوجوانان تهيه شده است. در خالصة 
داستان آمده: »علي« عالقمند به شعر و نویسندگي، »موسي« پسري با وقار و متين و »هوشنگ«، 
»نادر« و... اهل بم هستند. دغدغة اصلي آن ها کوه کبودي است که طبق گفته هاي بزرگ ترها، پر 
از اشباح و هيوال است. روزي آن ها تصميم مي گيرند براي اعالم اعتراض خود، براي آزادي معلّمشان 
که توسط ساواك دستگير شده، از کوه کبود عبور کنند، و ... . این خاطره به عنوان بزرگ ترین خاطرة 
نوجواني در ذهن آن ها ماندگار مي شود. مدتي بعد، موسي توسط رژیم پهلوي کشته مي شود. سال ها 

بعد علي در نقش نویسنده، خاطرات دوران نوجواني اش را در کنار دوستان به رشتة تحریر در مي آورد.

امروز: گرگور مندل: بنيان گذار دانش ژنتيک. حسن  ون گورپ، لين. دانشوران دیروز و   .238
ساالري. تهران: محراب قلم، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: سرگذشتنامه، ژنتيك، اتریش، ادبيات نوجوانان
 

چکيده: کتاب حاضر به معّرفي »گرگور مندل« )1822 - 1884 م(،  بنيان گذار دانش ژنتيك مي پردازد. 
مندل به دليل آزمایش هاي گوناگون دربارة گياه نخود و نتایج آزمایش ها دربارة پيش بيني هاي انتقال 
صفت هاي جانداران، پدر دانش ژنتيك 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 فعاليت هاي آنان تدوین شده است.
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239. عربيه، فریبا. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزيده بوستان سعدي به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 120 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، فرهنگ ایراني، حكایت ها
 

چکيده: کتاب حاضر، شانزدهمين کتاب از سري »گنجينة ادبيات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامين و مفاهيم 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 بياني راحت تر به بازنویسي برخي از داستان هاي آمده در بوستان سعدي 
پرداخته است. کتاب در ده باب شامل عدل و تدبير و رأی، احسان، عشق و شور و مستي، تواضع، رضا، 

قناعت، عالم تربيت، شكر بر عافيت، توبه و راه صواب، مناجات تنظيم شده است.

240. موسوي، اعظم السادات. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزيده تاريخ 
بيهقي به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 112 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، حكایت ها، تاریخ بيهقي
 

چکيده: کتاب حاضر، پانزدهمين کتاب از سري »گنجينة ادبيات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامين و مفاهيم متن اصلي، 
این آثار به زبان ساده و امروزي نگاشته شوند. در این کتاب، ابتدا ابوالفضل بيهقي و کتاب تاریخ بيهقي 
معرفي شده و سپس مؤلف با زباني ساده تر و بياني راحت تر به بازنویسي برخي از داستان هاي آمده در 
تاریخ بيهقي پرداخته است، کتاب در چهارفصل، »مرگ سلطان محمود و رقابت محمد و مسعود براي 
جانشيني پدر«، »حكایت بر دار کردن حسنك وزیر«، »رسم و آداب ازدواج ها« و »حكایت ها« تنظيم 

شده است.
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گزيده سفرنامه  براي کودکان و نوجوانان:  ادبيات کهن فارسي  241. آموزگار، حسين. گنجينه 
ناصرخسرو به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 104 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، نثر فارسي، سير و سياحت
 

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 دیده بود، تصميم 
به تغيير مسير زندگي خود گرفت. پس، از مشاغل دولتي کناره گيري نمود و براي یافتن حقيقت، سفر 
پرماجراي خود را که حدود هفت سال به طول انجاميد، 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 چنين توضيحات الزم در خصوص اماکن و شخصيت هاي ذکر شده در متن کتاب، نقشة مسير سفر 

ناصرخسرو و تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده است.

242. آموزگار، حسين. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزيده قابوسنامه به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، قصه، حكایت ها
 

چکيده: »قابوسنامه« نوشتة »عنصر المعالي کيكاووس بن اسكندر« از شاهزادگان آل زیارست. این 
خاندان در قرن چهارم و پنجم هجري در شمال ایران به ویژه در گرگان، گيالن، دیلمان، سمنان و 
ري حكمروایي داشته اند. امير عنصرالعمالي با دختر سلطان محمود غزنوي ازدواج کرد و صاحب پسري 
به نام گيالنشاه شد. وي این کتاب را در 44 باب براي فرزندش گيالنشاه نوشته است. عنصرالمعالي 
ضمن بيان رهنمودها و نصایح سودمند، قصه ها و حكایات جالب و آموزنده اي متناسب با موضوع هر 

باب مي آورد که خواندن کتاب را براي خواننده جذاب مي نماید. 
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243. آموزگار، حسين. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزيده گلستان سعدي 
به زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 120 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، نثر فارسي
 

چکيده: تمدن دیرپا و ماندگار زبان فارسي، حاصل کوشش ها و تجارب اندیشمندان و بزرگاني است 
که در گسترة زماني و مكاني پهناور در زمينه هاي گوناگون علمي تالش کرده و نتيجة این تالش ها 
را در قالب اشعار، حكایت ها، حماسه، علوم، عرفان، فلسفه و اخالق به جامعة انسانيت تقدیم نموده اند. 
مجموعة حاضر حاوي گزیده اي از حكایات گلستان سعدي است که با وفاداري به متن و مفاهيم اصلي 
به زبان سادة امروزي و به صورت مصور براي گروه کودك و نوجوان بازنویسي شده است. برخي از 
عناوین حكایت ها عبارت اند از: دروغ مصلحت آميز، قدر عافيت، خواب نيم روز، پيروزي بر دشمن، وزیر 

درویش، سخاوتمندي، سرباز زیرك، استاد کشتي.

244. عزیزي، مریم. گنجينه ادبيات کهن فارسي براي کودکان و نوجوانان: گزيده منطق الطير به 
زبان امروز. تهران: مهرآموز، 1392، 168 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، حكایت ها، عطار نيشابوري

چکيده: کتاب حاضر، دوازدهمين کتاب از سري »گنجينة ادبيات کهن فارسي« براي کودکان و 
نوجوانان است. در این بازنویسي سعي بر آن بوده تا ضمن وفاداري به مضامين و مفاهيم متن اصلي، 
این آثار به زبان ساده و امروزي نگاشته شوند. در این کتاب، ابتدا عطار نيشابوري و کتاب منطق الطير 
معرفي شده و سپس مؤلف با زباني ساده تر و بياني راحت تر به بازنویسي گزیده اي از منطق الطير پرداخته 
است. سخنان هدهد، عذر آوردن بلبل، عذر آوردن کبك، حكایت خواب مرد پرهيزگار، عذر آوردن 

بوتيمار، حكایت خضر و مرد دیوانه، برخي از مطالبي است که در این کتاب ارائه شده اند.
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245. سيلورستاین، الوین … ]و دیگران[. سالمت من: گوش درد. روزبه بخيت. تهران: تيمورزاده، 
طبيب، 1392، 48 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، عفونت گوش
 

چکيده: کودکان با مطالعة  کتاب حاضر و مشاهدة  تصویرهاي رنگي آن با گوش درد و علل آن، 
ساختمان گوش، عفونت گوش، علل مبتال شدن کودکان به عفونت گوش، گوش شناگران و مشكالتي 
که آن ها را تهدید مي کند، درمان گوش درد و پيشگيري از آن آشنا مي شوند. در پایان کتاب لغت نامه 

و واژه یاب درج شده است.

246. هلفت، کلود. لبخند ژوزفين: یادداشت هاي روزانه لئونتا. گيتي دیهيم. تهران: محراب قلم، 
1392، 120 ص

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: مجموعه ها، خاطرات، یادداشت ها، وقایع تاریخي
 

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »دفتر خاطرات«، یادداشت هاي شخصي افرادي است که در طول 
تاریخ نقشي ایفا کرده اند و یا شاهد حوادث مهم بوده اند. این یادداشت ها و خاطرات، شامل گزارش 
جنگ ها، انقالب ها، ظهور و سقوط امپراتوري ها و حوادث دوران گذشته است. این کتاب دربردارندة 
خاطرات »لئونتا« است. لئونتا دختر حّساسي است که با برادرش »بوناوانتور«، از هنگام وقوع انقالب 
فرانسه از پدر و مادرشان جدا شده اند. روزي، لئونتا درمي یابد که برادرش را دزدیده اند. او به جستجوي 
برادر مي پردازد و در پاریس با ژوزفين، همسر ناپلئون بناپارت و ناپلئون آشنا شده و حوادث و رویدادهاي 

مختلفي را مشاهده و در دفتر خاطرات خود درج مي کند.
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 247. اکبرپور، احمد. لحظه هاي سکسکه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 144 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: خاطرات، تجربيات، دفاع مقّدس

 
چکيده: موضوع دفاع مقّدس و شرح خاطرات و تجربيات این دوران، همواره یكي از موضوعات جّذاب 
و خواندني محسوب مي شود. نوشتن رمان نوجوان با موضوع دفاع مقّدس، نيازمند توّجه به ظرافت ها 
و نكات بسياري است. این داستان از زبان نوجواني نقل مي شود که همراه دوست خود، »بهروز« به 
جبهه رفته است. این نوجوان، همراه با شرح وقایع جنگ، خاطرات دوران مدرسه و دوستي هاي خود 
را نيز یادآوري مي کند. این رمان با هدف آشنایي نوجوانان با فضاي جنگ و زندگي مردم در آن دوران 

تأليف شده است.

248. درویشي کلور، والیت اله. لطفاً مهارت  هاي زندگي را بياموزيد. تهران: تزکيه، 1391، 244 ص
قطع: وزیري

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، آرامش

 
چکيده: آرامش ساخته دست بشر نيست، بلكه هدیه اي است از سوي خدا و انسان یاد مي گيرد که 
چگونه آن را دریافت کند. این کتاب نقشه راهي است براي دریافت این عطيه الهي و رسيدن شما 
به آرامش و آسایش پایدار و زندگي  ساز، تا با به کارگيري مهارت هاي الزم و ابزار و روشي که در 
اختيارتان قرار مي گيرد، خود را نيرومند سازید. کتاب حاضر در 12 فصل نگارش یافته است: فصل 
اول: مهارت هاي زندگي چيست؟؛ فصل 2: مهارت خودآگاهي؛ فصل سوم: مهارت برقراري ارتباط مؤثر؛ 
... ؛ فصل دهم: مهارت تفكر نقاد؛ فصل یازدهم: مهارت همدلي؛ فصل دوازدهم: مهارت روابط بين 

فردي مؤثر.
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249. کاولي، جودي. مار و مارمولک. فریده خرمي. تهران: آفرینگان، 1391، 96 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: داستان کوتاه، داستان هاي تخّيلي، ادبيات کودکان و نوجوانان
 

چکيده: کتاب مصور حاضر، مجموعه اي از داستان هاي کوتاه تخيلي است، با دو شخصيت اصلي مار 
و مارمولك که با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است. مار و مارمولك زوجي شيرین و 
بامزه اند که مدام بگومگو مي کنند. کسب وکارهاي باورنكردني راه مي اندازند و جذاب تر اینكه هيچ چيز از 
عشق و دل بستگي آن ها به هم کم نمي کند. در داستان »کنار رودخانه« مي خوانيم: »خانم مار در حال 
قورت دادن قورباغه اي است، به همين خاطر با صداي نامفهومي با مارمولك حرف مي زند. مارمولك 
هم براي نجات او، پشت کمر او مي زند و قورباغه بيرون مي پرد. اما بعد مي فهمد که قورباغه شام مار 

بوده که از دستش فرار کرد«.

250. سكر، لویيس. ماروين نارنجي و تپه مرگ. راحله پورآذر. تهران: منظومه خرد، 1391، 56 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها
 

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، با موضوع داستان هاي طنز آميز دربارة 
مدرسه است و براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است. در خالصة داستان آمده: »ماروین« پسر نه 
ساله، با موهاي نارنجي و چشم هاي آبي است. روزي، در ميان اطرافيان از جمله همكالسي ها و پدر و 
مادرش، شایعه مي شود که قرار است ماروین به تّپة مرگ رفته و با دوچرخة جدیدش از تپة مرگ پایين 
بياید. همه، از جمله پدر و مادر ماروین براي تماشا به تپة مرگ مي آیند و ماروین را که حتي بلد نيست 

روي زین دوچرخه به درستي بنشيند، وارد ماجراهاي هيجان انگيزي مي کنند.
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 251. سكر، لویيس. ماروين نارنجي و خانه خانم معلم. سپيده شهيدی. تهران: منظومه خرد، 1391، 56 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها
 

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، با موضوع داستان هاي طنزآميز دربارة 
مدرسه است و براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است. در خالصة داستان آمده: »ماروین« به همراه 
خانواده در واشنگتن زندگي مي کند. روزي خانم معلّم، به دليل مسافرت، گربه اش »والدو« را به ماروین 
مي سپارد و پاداشي براي وي تعيين مي کند. ماروین در فكر چهار دالر پاداش است که در صورت 
مراقبت خوب از والدو، دریافت خواهد کرد اّما ماجراهایي به وقوع مي پيوندد و والدو مي ميرد و ماروین 

اینك، نگران بازخورد خانم معلّم است.

252. سكر، لویيس. ماروين نارنجي و سؤال عجيب. سپيده شهيدی. تهران: منظومه خرد، 1391، 
56 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها
 

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، با موضوع داستان هاي طنزآميز، دربارة 
مدرسه است و براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است. در خالصه داستان آمده: »ماروین« متوّجه 
مي شود که یكي از همكالسي هایش به نام »کالرنس« شایعه کرده که ماروین مرتّب دست به دماغش 
مي کند. این شایعه به سرعت بين دوستان ماروین پخش شده و دیگر او را تحویل نمي گيرند. ماروین، 
ناراحت از این شایعه، در گزارشي از خانم معلّم و بّچه ها سؤال مي کند که آیا تاکنون هيچ کدام از شما 

دست در دماغش نكرده است و این سؤال، او را با بازخوردها و ماجراهاي فراواني مواجه مي کند.
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 253. سكر، لویيس. ماروين نارنجي و شاهزاده گمشده. راحله پورآذر. تهران: منظومه خرد، 1391، 56 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است. 
در خالصة داستان آمده: »ماروین« به همراه پدر و مادر در واشنگتن زندگي مي کند. روزي، ماروین 
متوّجه مي شود که شبيه هيچ یك از اعضاي خانواده اش نيست. در همين روزها، »پادشاه شامپون« 
نيز دنبال پسر گمشده اش »رابرت« مي گردد. رابرت هنگام تولّد دزدیده شده و همچون ماروین داراي 
موهاي نارنجي و چشم آبي و در حال حاضر نه ساله است. مشّخصات پسر گمشدة پادشاه با ماروین، 

هيجان و حّس  ماجراجویي او را براي کشف واقعيت بر مي انگيزاند.

 254. سكر، لویيس. ماروين نارنجي و كيک پرنده. راحله پورآذر. تهران: منظومه خرد، 1391، 56 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي طنزآميز، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکيده: کتاب مصّور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است. 
در خالصة داستان آمده: شب تولّد »نيك«، ماروین به اتّفاق »استوارت« به خانة نيك مي روند. آن ها در 
شب، با کيسه خواب هاي خود به حياط پشتي رفته و همان جا مي خوابند، در نيمه هاي شب که ماروین 
هنوز بيدار است، جسم سبز رنگي شبيه یك کيك پرنده مي بيند که از باالي سرش مي گذرد. به دنبال 
این اتفاق، همكالسي جدیدي به نام »جو« با اخالق و ویژگي هاي عجيبي همچون آدم هایي فضایي 

به مدرسه مي آید و ماجراهایي به وقوع مي پيوندد.
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ماري كوري: كشف عناصر راديواكتيو. حسن  امروز:  و  دانشوران دیروز  اليزابت.  255. کرگان، 
ساالري. تهران: محراب قلم، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: زنان دانشمند، زنان، شيمي دانان، سرگذشتنامه، ادبيات نوجوانان

چکيده: کتاب مصّور حاضر براي نوجوانان به نگارش درآمده و دربردارندة معرفي و شرح زندگي و احوال 
 دانشمندان مهم و تأثيرگذار جهان است. در این دفتر به معرفي »ماري کوري«، )1867 - 1934 م(
پرداخته شده است. ماري کوري، شيميدان لهستاني بود که زندگي خود را براي بررسي صورتي از 
انرژي به نام تابش صرف کرد. وي نخستين بانویي بود که جایزة علمي نوبل را دریافت کرد. در این اثر 

به صورت مختصر با زندگي، احوال و مهم ترین فعاليت هاي کوري آشنا مي شویم.

256. بابامرندي،  مژگان. مامانم گمشده است. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 52 ص

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي

چکيده: کتاب مصّور حاضر، حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است که به زبان ساده و براي نوجوانان 
تدوین شده است. در داستان »مامانم گمشده است« مي خوانيم: »فاطمه« در دستة عزاداري »امام 
حسين )ع(«، دختر کوچولویي هم اسم خودش پيدا مي کند که گمشده و دنبال پدرش مي گردد. او با این 
اتّفاق به یاد دوران کودکي اش مي افتد که چگونه دنبال مادرش مي گشته است. مادر فاطمه در دوران 
کودکي او را با پدرش تنها گذاشته و از آن موقع او به دنبال مادرش مي گشته است. به همين خاطر، 
فاطمه هميشه از امام حسين )ع( کمك مي خواسته تا پدرش رفتار خوبي با او داشته باشد... . هدف از 
نگارش این داستان، نمایش اهميت نقش مادر و پدر در زندگي و آیندة کودکان است. همچنين پيام 

این داستان به مخاطبان این است که در همة مواقع باید از خدا و ائمة معصومين )ع( یاري بخواهند.
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257. آلمن، توني. مجموعه الهام از طبيعت جلد 1. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 168 ص
قطع: بياض

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، طبيعت، عجایب

چکيده: طبيعت سرشار از شگفتي هاي بيكران و متنّوع است و هميشه الهام بخش بسياري از اختراعات 
و فن آوري هاي نوین بوده است. مجموعة »الهام از طبيعت«، دربارة فرایند این اختراعات و فن آوري ها 
بحث مي کند که نقش مهّمي در زندگي روزمّرة ما ایفا مي کنند. در این مجموعه، نوجوانان با تالش هاي 

دانشمندان براي انجام اختراعات متنّوع با الهام از طبيعت آشنا مي شوند.

258. آلمن، توني. مجموعه الهام از طبيعت جلد 2. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 168 ص
قطع: بياض

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، طبيعت، عجایب

چکيده: طبيعت هميشه الهام بخش بسياري از اختراعات و فن آوري هاي نوین بوده است. مجموعة 
»الهام از طبيعت«، دربارة فرایند این اختراعات و فن آوري ها بحث مي کند که نقش مهّمي در زندگي 
روزمّرة ما ایفا مي کنند. در این مجموعه، نوجوانان با تالش هاي دانشمندان براي انجام اختراعات متنّوع 

با الهام از طبيعت آشنا مي شوند.
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 259. اوالس، فرانسوا … ]و دیگران[. مجموعه دايرةالمعارف علوم )براي نوجوانان( علوم زمين... .
مهدي ضرغاميان. تهران: مدرسه، 1391، 208 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي، کتاب های مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: علوم، دایرةالمعارف هاي کودکان و نوجوانان، ادبيات نوجوانان

چکيده: این مجموعه که در یك جلد انتشار یافته، شامل چند دایرةالمعارف است. در پایان هر مجموعه 
یك آزمون و نمایه آمده است. تصویرهاي کتاب جذاب و رنگي اند. در دایرةالمعارف بدن انسان، مخاطب 
با موضوعاتي از قبيل استخوان ها، ماهيچه ها، هورمون ها، اندام هاي حسي، اندام هاي گوارشي و ... آشنا 
مي شود. در بخش دایرةالمعارف جانوران، آغاز حيات، دایناسورها، پستانداران، و ... شرح داده شده است. 
در بخش دایرةالمعارف علوم و فن آوري، دانش آموز دربارة نور و رنگ ها، آتش و انرژي، دوچرخه و ... 
اطالعات مفيدي به دست مي آورد. در بخش دایرةالمعارف علوم زمين نيز با خانوادة  بزرگ گياهان، 

قارچ ها، اسرار دریا و ... آشنا مي شوند.

260. حسن بيگي، ابراهيم… ]و دیگران[. مجموعه كتاب هاي ياران امام حسين )ع()حضور سبز: 
تا آفتاب، شب امام آفتاب، عبور از شب(. تهران: مدرسه، 1392، 144 ص

قطع: خشتي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: حسين بن علي )ع(، داستان نوجوان، واقعة عاشورا، یاران امام حسين )ع(، اصحاب ائمه

چکيده: واقعة عاشورا همواره دربردارندة پيام هاي بسياري براي بشریت است. آشنایي نوجوانان با 
درس هاي عاشورا باعث نهادینه شدن روحية مذهبي و توّجه به مهم ترین مسائل دین اسالم خواهد 
شد. مجموعة »یاران امام حسين )ع(«، با هدف شناخت بهتر و عميق تر نوجوانان نسبت به جزئيات 
حادثة کربال و آشنایي با برخي از یاران باوفاي امام حسين )ع( و الگوبرداري از شخصيت آن بزرگواران 

تدوین شده است.
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261. شرکایي اردکاني، جواد … ]و دیگران[. مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش 
)ويژه مدارس(. تهران: مدرسه، 1392، 458 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: مدیر، کارشناس 
كلمات كليدي: شواري عالي آموزش وپرورش، قوانين، ایران، آیين نامه ها

 
اسالمي«  شوراي  »مجلس  مصوب  قانون  اساس  بر  آموزش وپرورش«  عالي  »شوراي  چکيده: 
در تاریخ 29 مهرماه 1381، مرجع سياست گذاري آموزش وپرورش عمومي و متوسطه در چارچوب 
سياست هاي کلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه محسوب مي شود. این شورا وظيفه دارد، با تعيين 
خط مشي هاي آموزشي، تصویب برنامه هاي درسي و تربيتي، تصویب مقررات آموزشي و ... بسترهاي 
قانوني براي اجراي سياست ها و در نهایت دستيابي به اهداف نظام آموزش وپرورش را فراهم آورد. کتاب 
»مجموعة مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش )ویژة مدارس(« شامل اهداف، اساسنامه هاي مدارس 
شبانه روزي، مدارس ورزش، مدارس نمونه دولتي و ... آیين نامه ها، برنامه هاي درسي و تربيتي، و سایر 

مصوبات است که همه در این کتاب گردآوري شده اند.

262. دویر، هلن. مجموعه نيروهاي ويرانگر طبيعت. مجيد عميق. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، طبيعت، بالیای طبيعی
 

چکيده: حوادث طبيعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حيات با آن ها روبه رو بوده است. در 
هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات بسيار 
تأثيرگذار است. کتاب مصّور حاضر دربردارندة کتاب هاي مجموعة »نيروهاي ویرانگر طبيعت« است 
که پيش از این به صورت مجّزا به چاپ رسيده اند. نوجوانان با مطالعة این مجموعه با سيل، آتشفشان 

و زلزله و برخي از مرگبارترین این حوادث در سال هاي گذشته آشنا مي شوند.
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تهران: شرکت  معلمي.  بهرام  نوجوانان(.  )براي  پايدار  محيط  زيست  اندرسن، جودیت.   .263
انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، توسعة پایدار، محيط زیست گرایي، بوم شناسي انساني
 

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تأليف شده و 
دربردارندة مطالبي پيرامون محافظت از طبيعت و محيط زیست است. سازمان ملل مّتحد در سال 
2005 هشت هدف را به نام اهداف توسعة هزاره براي حّل مشكالت مبرم جهاني اعالم کرد. این 
دفتر به موضوع پایداري محيط زیست اختصاص یافته و طّي آن به نوجوانان دربارة کشف راه هایي 
براي حّل مسائل مربوط و مسئوليت ها، مطالبي آموخته شده است. در پایان کتاب نيز، واژه نامة توصيفي 

اصطالحات به کار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بيشتر معّرفي شده است.

264. سكر،  لویيس. ماجرا هاي مدرسه کج و کوله: مدرسه سقوط مي كند. سپيده خليلي. تهران: 
قدیاني، 1392، 224 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: مجموعه ها، داستان کودك و نوجوان
 

است.  نگاشته شده  نوجوانان  و  براي کودکان  روان  و  زباني ساده  با  کتاب مصور حاضر،  چکيده: 
ماجراهاي مدرسه کج وکوله در مدرسه اي اتفاق مي افتد که شكل و شمایل عجيبي دارد. البته تفاوت این 
مدرسه تنها به ظاهرش نيست چراکه دانش آموزان آن هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو مي شوند. باوجود 
استقالل داستان، قهرمانان و شخصيت هاي اصلي در هر سه کتاب یكسان هستند. در این کتاب 28 
داستان جذاب و متفاوت آمده است. در کالس »خانم جولز« بيست ونه بچه است و این کتاب درباره 
همه آن ها داستاني دارد. بچه هایي که برخي از آن ها هرروز دردسر درست مي کنند و برخي دیگر هم 

براي روي دادن اتفاق دیوانه کننده اي تالش مي کنند.
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265. سكر، لویيس. ماجرا هاي مدرسه كج و كوله: مدرسه عجيب تر مي شود. سپيده خليلي. تهران: 
قدیاني، 1392، 224 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي تخّيلي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها
 

چکيده: کتاب مصور حاضر، اولين جلد از مجموعه ماجراهاي »مدرسه کج وکوله« است که با زباني 
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. در داستان »آسانسور« که یكي از داستان هاي 
این مجموعه است، مي خوانيم: مدیر مدرسه اعالم مي کند که مدرسه سي طبقه »وي ساید« باالخره 
صاحب آسانسور شد. آسانسور آبي فقط باال مي رود و آسانسور قرمز فقط پایين مي آید. همه با شنيدن 
این خبر خوشحال شدند. اما این آسانسورها فقط براي یك بار عالي کارکردند و هرگز دوباره قابل استفاده 

نبودند.

 266. سكر، لویيس. مدرسه كنار جاده واقعاً وجود دارد. فریبا اقدامي. تهران: منظومه خرد، 1391، 136 ص
قطع: جيبي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي آمریكایي، داستان کودك

 
چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستاني براي کودکان و نوجوانان است. این کتاب سي داستان 
دربارة بّچه ها و معلّم هاي مدرسة کنار جاده دارد. مدرسة کنار جاده به طور اتّفاقي کج ساخته شده است. 
بّچه ها خيلي خوشحالند که یك مدرسة کجكي دارند؛ چون زمين بازي شان خيلي بزرگ است. نویسندة 
این داستان ها، »لویيس سكر«، یكي از محبوب ترین نویسندگان ادبيات کودك آمریكا است که جوایز 

بسياري را نصيب خود کرده است.
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267. صافي،  احمد. مديريت و مقررات آموزشگاهي در ايران. تهران: روان، 1392، 170 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: مدرسه ها، ایران، مدیریت مدارس، آیين نامه ها
 

چکيده: مدیریت  آموزشگاهي، مدیریتي است کارساز و کارآمد که مي تواند به باال بردن انگيزة تحصيل 
در دانش آموزان و درجة رضایت معلّمان و سایر کارکنان از کار، تقویت شوراها و انجمن هاي اوليا و 
مربّيان و ... یاري رساند. کتاب حاضر با استفاده از مطالعات و تحقيقات و کوشش هاي صاحب نظران 
و بهره گيري از اسناد متعّدد در زمينة تحّول نظام آموزش و پرورش تأليف شده است. مطالب کتاب 
در دوازده فصل تدوین شده و طّي آن به موضوعاتي چون سير تاریخي و تكویني سازمان مدارس در 
ایران، درجه بندي مدارس و وظایف مدیران، مفهوم و اهّميت مدیریت آموزشي و خالقيت هاي عمومي 
و حرفه اي، انضباط و مقّررات انضباطي مدرسه، مدیریت کالس درس، قوانين و مقّررات آموزشگاهي 

در ایران و ... پرداخته شده است.

268. حسن بيگي، ابراهيم. مردي مثل كميل. تهران: مدرسه، 1392، 28 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام های آسماني و قرآن، مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: کميل بن زیاد، داستان هاي مذهبي، زندگي نامه، آموزش تاریخ، اصحاب ائمه

چکيده: کميل بن زیاد نخعي یماني از یاران امام علي بن ابي طالب )ع( و امام حسن بن علي )ع(، از بزرگان 
تابعين و یكي از هشت عابد و زاهد معروف کوفه در زمان خود بوده است. او در جنگ با حجاج بن 
یوسف ثقفي در 90 سالگي، به دست او کشته شد. او را در سرزمين »ثوّیه«، منطقه اي در اطراف کوفه 
دفن کردند. در این کتاب، در قالب داستاني جذاب و خواندني با گوشه هایي از زندگي پربار کميل آشنا 
مي شویم. دعاي کميل یكي از دعاهایي است که علي، امام اول شيعيان، به کميل آموخت. این دعا 

همان دعاي »خضر« است.
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269. حسن بيگي، ابرهيم. مردي مثل مقداد. تهران: مدرسه، 1392، 32 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام های آسماني و قرآن، مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلي: اول
كلمات كليدي: داستان هاي مذهبي، آموزش تاریخ، زندگي نامه

 
چکيده: از جمله کساني که از همان ابتداي دعوت پيامبر اسالم )ص( به دین اسالم گروید، مقداد است. 
وي بعد از رحلت پيامبر )ص(، ذره اي تردید نكرد و سال هاي متمادي در کنار امام علي )ع( زیست و در 
حمایت از ایشان گام هایي محكم و استوار برداشت. در این کتاب، در قالب داستاني جذاب و خواندني، با 

گوشه هایي از زندگي  پربار مقداد آشنا مي شویم.

270. پوالدي،  کمال. مروري بر انواع ادبيات كودك و نوجوان. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 92 ص

قطع: خشتي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: انواع ادبيات، ادبيات کودکان و نوجوانان 

 
چکيده: در کتاب حاضر، پس از ارائة مطالب کوتاهي در تعریف نوع ادبي، در باب برخي از مهم ترین 
انواع ادبيات کودکان و نوجوانان، شامل کتاب هاي تصویري، اسطوره، حماسه، داستان هاي واقع گرا، 
قصه هاي حيوانات، قصه هاي پریان، قصه هاي پندآموز و داستان هاي عامه پسند توضيحات کوتاهي 
مي آید. در چنين بحث فشرده اي، سخن در حد تعریف و ذکر مشخصات کلي انواع مهم ادبي محدود 
مي ماند. مؤلف همچنين بيان مي دارد که ادبيات کودك مانند ادبيات بزرگ ساالن انواع گوناگوني دارد 
که هر یك ویژگي هاي خاص خود را دارد و براي شناخت عميق تر ادبيات کودك باید با آن ها آشنا شد.
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271. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان: مسابقه موشکي. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب 
قلم، 1392، 128 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت
 

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »تام سوئيفت، مخترع جوان« است که براي نوجوانان 
تأليف شده است. در این داستان آمده: »تام« با همكاري دوستانش اختراع جدیدش را که یك موشك 
پرسرعت است، آزمایش مي کند. قرار است مسابقه اي برگزار شود و تام فكر مي کند که رکورد مسابقات 
را از آن خود خواهد کرد. اّما با شروع مسابقه، فاجعه اي رخ مي دهد؛ چند موشك قوي سقوط مي کنند و 

به نظر تام، این اتفاق مشكوکي است.

272. اخباري، مهسا. مشاعره در مدرسه. تهران: مهسا اخباري، 1392، 288 ص
قطع: پالتویي

موضوع: زبان و ادبيات فارسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: شعر فارسي، مجموعه ها، شاعران ایراني، سرگذشتنامه، مشاعره
 

چکيده: کتاب حاضر، مجموعه اي از ابيات زیبا و مشهور برترین شاعران ایران زمين است که براساس 
حروف الفبا دسته بندي شده است و به منظور موفقيت بيشتر در مشاعره، حاوي اشعار ناب و تكنيك هاي 
خاص و نيز در برگيرندة زندگينامة مختص شعراي پارسي زبان است. این کتاب براي همة سنين، 
به ویژه دانش آموزان مناسب است و این امكان را براي والدین فراهم مي کند که فرزندان خود را در یك 

سرگرمي ادبي و مفيد براي تقویت حافظه، حضور ذهن و سرعت عمل همراهي کنند.
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273. هيبرت،  آدام. دانستني هاي علم نجوم: مشاهده آسمان شب. مهرداد عرفانيان. تهران: ذکر، 
1391، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي، کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: نجوم، ادبيات نوجوانان، فضا، آموزش علوم تجربي
 

چکيده: همگي ما از نگاه کردن به آسمان پرستارة شب لذت مي بریم، خصوصاً اگر این کار را در شبي 
بدون مهتاب و به دور از روشنایي شهرها انجام دهيم. حتي افرادي هستند که این کار را به عنوان شغل 
انجام مي دهند. این افراد »ستاره شناس« ناميده مي شوند. ستاره شناسي علم مطالعة فضاست و هر آنچه 
در آن وجود دارد. در این کتاب مخاطبان با نكته هاي جالبي دربارة شگفتي هاي فضا و دانستني هاي 

علم نجوم آشنا مي شوند.

274. سليماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرين خط تحريري 1 تمام رده هاي سني. نيشابور: 
مشق نيكو، 1391، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

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

چکيده: به منظور آموزش خط تحریري نستعليق، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
است. در آغاز، نویسنده توضيحاتي دربارة مكان قرارگيري حروف روي خط زمينه یا زیر خط زمينه 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 توضيح داده و تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آورده است 

تا فراگيران به تمرین خط بپردازند.
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275. سليماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرين خط تحريري 2 تمام رده هاي سني. نيشابور: 
مشق نيكو، 1392، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، خوش نویسي، خط نستعليق، آموزش هنر

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

پایين، سطري خالي آمده تا مخاطبان آموخته هایشان را در آنجا تمرین کنند.

276. سليماني، عادله. مشق نيکو: آموزش و تمرين خط تحريري 3 تمام رده هاي سني. نيشابور: 
مشق نيكو، 1392، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: فرهنگ و هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: آموزش هنر، نستعليق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي
 

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

آمده است تا مخاطبان آموخته هاي خود را روي آن اجرا کنند.
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277. مروتي، زهرا. کتاب هاي کار ستاره طالیي: مطالعات اجتماعي پايه اول )هفتم( دوره اول 
متوسطه. تهران: بين المللي گاج، 1392، 136 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، نمونه سؤاالت
 

چکيده: کتاب حاضر، به درس مطالعات اجتماعي پایة اّول متوّسطه )هفتم( اختصاص یافته است. در 
این کتاب مفاهيم مختلف آموزشي در حيطه هاي جغرافيا، تاریخ، فرهنگ و هویت، نظام اجتماعي و 
فعاليت هاي اقتصادي مورد توّجه بوده است. در تفهيم مفاهيم مطالعات اجتماعي تأکيد بر مهارت هاي 
کاوشگري، خالقيت، مشارکت گروهي، ارائه تحقيق و پژوهش، جمع آوري تصاویر از اماکن تاریخي 
و جغرافيایي و تهيه و طراحي نقشه است تا محيطي شاد و مفيد در کالس فراهم شود. این کتاب در 
دوازده فصل به همراه دو مجموعه سؤال هاي ارزشيابي مستمر دوره اي و ارزشيابي مستمر پایاني فراهم 

آمده است.

278. پرناس، عبداهلل، محمدي، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس: رسول، 1392، 224 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربيتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس 

 كلمات كليدي: معلمان، روابط، شاگردان اثربخشي، تدریس اثربخش، یادگيري، روان شناسي، دانش آموزان
 

چکيده: چرا بعضي از معلمان را حتي سال ها پس از ترك کالس آن ها فراموش نمي کنيم؟ چرا آنان 
در جریان رشد هوش عاطفي ما به منزلة نقطة عطف به  شمار مي روند؟ نفوذ یك معلم بيشتر با رشد 
وجودي او ارتباط دارد و اینكه خود را چگونه مي پندارد و عقيده اش دربارة تربيت چيست؟ یك معلم 
بزرگ هرگز آزرده خاطر نمي گردد و همة پرسش ها به نظر او ارزشمند است. این کتاب در یازده فصل 
به چگونگي روش تدریس و یاددهي و چند اصل کاري مهم براي معلم و اصول اخالقي معلم مي پردازد.
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279. مك کيساك، پاتریشيا سي. من برده هستم. منا فخيم. تهران: محراب قلم، 1392، 208 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان، برده، برده داري، آمریكا، ویرجينيا.

 
چکيده: کتاب حاضر دربردارندة داستاني آمریكایي و خاطرات برده اي به نام »کلوتي« است. کلوتي در 
دوازده سالگي به عنوان برده در کشتزارهاي پنبه به کار گرفته مي شود. ارباب او »هنلي«، قسم خورده 
که اگر برده ها را در حال سوادآموزي ببيند، آن ها را شالق زده و پوستشان را به برده داران ایالت جنوبي 
خواهد فروخت. در حالي که قانون ایالت ویرجينيا نيز قانون سختي براي برده هایي که سواد مي آموزند 

دارد، کلوتي پنهاني سواد آموخته و تصميم مي گيرد سرنوشت خود را تغيير دهد.

280. خداجو، فروزنده. من و عجيب و غريب. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 154 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: رمان نوجوان، داستان هاي تخّيلي
 

چکيده: ماجراي کتاب حاضر، درباره »باران« دختري خيال پرداز است که یك خواهر و برادر دوقلوي 
کوچك تر از خود به نام هاي »درنا« و »پارسا« دارد. پارسا نمي تواند حرف بزند. اّما درنا دختر پرحرفي 
است و دائم درمورد همه چيز صحبت مي کند. یك روز درنا به باران مي گوید که پارسا در البه الي 
شاخه هاي درخت خرمالو، درخششي دیده که به شكل حلقه بوده و کوچك و بزرگ مي شده است. درنا 
ابتدا باور نمي کند. اّما کم کم ذهنش درگير مي شود و یك روز که در خانه تنها است، ماجراهاي عجيبي 

برایش رخ مي دهد. این داستان با هدف تقویت نيروي تخّيل نوجوانان تأليف شده است.
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281. بابامرندي، مژگان. من يک مرد عنکبوتي شبيه رستم خواهم شد. تهران: کانون پرورش 
فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 144 ص

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان  نوجوان
 

چکيده: کتاب حاضر، دربردارندة داستاني اجتماعي، براي نوجوانان است. در خالصة داستان آمده: 
»کيان« پسربّچه اي است که براي گذراندن تابستان، توسّط پدر در کتابخانه اي ثبت نام مي کند. در 
کتابخانه، عالوه بر کتاب خواني، فّعاليت هاي دیگري چون سفال سازي، نقد فيلم، بازي، نّقاشي و ... اجرا 
مي شود. به زودي، بّچه هاي دیگري نيز در کتابخانه ثبت نام مي کنند و هرکدام تجربه هاي جدیدي را 
در آن تابستان کسب مي کنند. در پایان تابستان، بّچه ها هنرهاي خود را به نمایش مي گذارند و نمایشي 

را تدارك دیده و در حضور پدر و مادرها اجرا مي کنند و موجبات خرسندي آن ها را فراهم مي کنند.

 282. گنري،  آنيتا. دانستني هاي علم نجوم: منظومه شمسي ما. مهرداد عرفانيان. تهران: ذکر، 1391، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: منظومة شمسي، ادبيات نوجوانان، نجوم
 

چکيده: منظومة شمسي چيست؟ آیا این نكته صحت دارد که همة سيارات تنها یك قمر دارند؟ 
کتاب  در  دیگر  و شگفت انگيز  مهيج  پرسش هاي  هزاران  و  این ها  ما چيست؟  سيارة  ویژگي هاي 
»دائرة المعارف شگفتي هاي فضا« )منظومة شمسي ما( براي نوجوانان با استفاده از تصویرهاي زیبا و 

تمام رنگي پاسخ داده شده اند؛ مطالبي که جذابيت مطالعه را براي دانش آموزان بيشتر مي کند.
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283. فوالدیان، حسين، صرفي، ژاله. مهارت  زندگي و اوقات فراغت )ویژه دانش آموزان پایه سوم 
راهنمایي(. تهران: مدرسه، 1392، 16 ص

قطع: رحلي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، راهنماي آموزشي، فعاليت هاي فوق برنامه

چکيده: کتاب حاضر براي دانش آموزان سوم راهنمایي و پایه هشتم تهيه شده و در آن سعي شده 
به منظور باال بردن مهارت دانش آموزان در زندگي از برخي آیات قرآن، احادیث و داستان ها استفاده 
شود. همچنين در کتاب درباره فرایند حل مسأله، چگونگي تحقيق و پژوهش، مدیریت زمان، نظم و 
برنامه ریزي توضيح مختصري ارائه شده است. در کتاب نيز تصاویري آورده شده و از مخاطبان خواسته 

شده تا با مشاهده آن ها، برداشت خود را بنویسند.

284. فوالدیان، حسين، صرفي، ژاله. مهارت زندگي و اوقات فراغت )ویژه دانش آموزان پایه هفتم(. 
تهران: مدرسه، 1392، 16 ص

قطع: رحلي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، راهنماي آموزشي، فعاليت هاي فوق برنامه
 

چکيده: کتاب »مهارت زندگي و اوقات فراغت«، ویژة دانش آموزان پایة اول دورة اول متوسطه )هفتم(، 
نمونه هایي از مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت در زندگي را ارائه کرده است. مثال هاي کتاب به 
دانش آموزان مي آموزند که چگونه با استفاده از خالقيت خود، در موارد مشابه به گونه اي رفتار کنند که 

بهترین راهكارها براي رسيدن به مقصود را برگزینند.
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285. شاماني، محمدعلي. مهارت مطالعه. تهران: مهاجر، 1391، 76 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: مطالعه، خواندن، یادگيري
 

چکيده: موضوع کتاب حاضر، آموزش مهارت هاي مطالعه و فراگيري از طریق خواندن فردي است. در 
این کتاب روش هایي که باعث مي شود مطالعه لذت بخش و مفيد باشد بيان شده است. کتاب با تشریح 
مفهوم مطالعه و سؤال و شناخت فرآیند یادگيري آغاز مي شود و با تبيين اهداف مطالعه ادامه مي یابد. در 
بخش اول، شيوه هاي مفيد و مناسب براي آغاز مطالعه، تنظيم برنامه مطالعه و روش هاي کسب تمرکز 
بيان شده است. شناسایي فرصت هاي خواندن، به کارگيري فن صحيح خواندن و شيوه هاي مناسب 

براي مطالعه، بخش هاي پایاني کتاب را تشكيل مي دهد.

286. دو بولي، دورین. مجموعه داميز: مهارت هاي آموختن For Dummies. فرشيد قهرماني. 
تهران: آوند دانش، 1392، 314 ص

قطع: وزیري
موضوع: زبان انگليسي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، والدین
كلمات كليدي: مهارت  آموزشی، جمع آوري اطالعات، تقویت حافظه، آمادگي براي امتحان دانش آموزان

 
چکيده: این کتاب دربارة  »مهارت هاي آموختن« است و مطالب آن در 6 بخش و 22 فصل تنظيم شده 
است. هدف اصلي کتاب، کمك به دانش آموزان و دانشجویان است تا بتوانند بيشترین بهره را از مطالعه 
ببرند و راهكارهاي عملي و کاربردي را در اختيار آن ها مي گذارد تا از زمان، بهترین استفاده را ببرند، از 
 استرس دور بمانند، مطالب مختلف را به درستي درك کنند و به طور اثر گذار، یادداشت برداري کنند. 
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کرج:  دانش آموزان.  و  معلمين  براي  زندگي  كاربردي  مهارت هاى  زهرا.  کدخدازاده،   .287
پایندگان، 1392، 108 ص

قطع: رقعي
موضوع: تفكر و سبك زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصيلي: اول

 كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي، مدیریت، برنامه ریزي، مطالعه، خودشناسي، حل مسئله، تغذیه، ورزش
 

چکيده: این کتاب براي معلمان و دانش آموزان و در جهت کسب مهارت هاي کاربردي زندگي، تأليف 
شده است. مطالب کتاب در سه فصل تنظيم شده است و همراه با داستان هاي کوتاه به توضيح 
توانایي ها و مهارت هایي مي پردازد که در جهت پرورش و توسعة قدرت تفكر و خالقيت در دانش آموزان 
براي زندگي بهتر است. فصل اول شامل »پرورش«، »آموزش« و »مقایسة آموزش با پرورش« است. 
فصل دوم به مباحث »شناخت و تعاریف مهارت هاي زندگي«، »مهارت هاي مقابله با شكست« و ... 

پرداخته است. در فصل سوم، داستان هاي کوتاه براي درك بيشتر مهارت هاي زندگي آمده است.

288. موسوي گرمارودي، افسانه. مهربان تراز باران: حكایت هایي از زندگي امام رضا )ع(. تهران: 
مدرسه، 1392، 48 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم 
كلمات كليدي: داستان هاي مذهبي، نوجوانان، امامان)معصوم(

 
چکيده: کتاب حاضر از مجموعة 365 حكایت دیني براي 365 روز است که براي نوجوانان تأليف شده 
و به ذکر سي ویك حكایت از زندگي امام رضا )ع( اختصاص یافته است. در ابتداي اثر، سال شمار زندگي 
حضرت رضا )ع( آمده است. در بخشي از کتاب مي خوانيم: »همه بيرون شهر جمع شدند تا امام )ع( 
مشغول دعا شود. امام رضاي مهربان دست به سوي آسمان بلند کرد و از خداوند خواست تا رحمت 
بيكران را شامل این مردم کند. هنوز دعاي امام )ع( تمام نشده بود که ابري در آسمان ظاهر شد. مردم 

دستپاچه شدند و به سمت خانه هاي خود دویدند.«
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289. کاکيا، ليدا. مهرورزي: شيوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا. تهران: طلوع دانش، 
1392، 144 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: مهرورزي، محبت، نسل فردا، جامعه، خانواده.

چکيده: مطالب این کتاب در دو بخش، تنظيم شده است. بخش اول به مباني نظري پرداخته و مباحثي 
همچون جامعه، خانواده و خشونت، نقش تربيتي مهر و محبت، مدرسه، معلم و محبت را مطرح کرده 
است. بخش دوم، شيوه هاي عملي مهرورزي )فعاليت ها( را بيان کرده است. این بخش 56 فعاليت را 
ارائه نموده و بخش عمدة کتاب را تشكيل مي دهد. مخاطبان اصلي این فعاليت ها، کودکان، نوجوانان و 
جوانان اند. برخي از این فعاليت ها عبارت اند از: مفهوم محبت، بایدها و نبایدها، آرامش ذهني، خودشناسي 
و دگرشناسي، شناسایي احساسات، ویژگي هاي دوست، زمان خوشي و مهرباني، برنامه ریزي محبت 

و جشن.

290. صمدیان، صمد. مهندسي مؤثر در فرآيند ياددهي و يادگيري. تبریز: بوي جوي موليان، 
1392، 204 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربيتي

مخاطب: معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، کارشناس
كلمات كليدي: تدریس اثربخش، راهبرد آموختن، مدیریت مدرسه، تئوري انتظار، ارزشيابي مستمر

 
چکيده: افزایش کيفيت آموزشي یك آرزو نيست، بلكه یك ضرورت است. یادگيري مؤثر تصادفي 
نيست؛ اصول و راهكارهایي دارد که معلمان باید با آن ها آشنا باشند و به آن ها اعتماد قلبي داشته باشند. 
در این کتاب اصول و راهكارهاي رسيدن به آموزشي با کيفيت که الزمة ساختن کشوري پيشرفته و 
خودکفاست، مورد بحث قرار گرفته است. کتاب داراي 12 فصل با این عنوان هاست: 1. نحوة تنظيم 
برنامة هفتگي؛ 2. مدیریتي نو بر شوراي معلمان؛ 3. افزایش طول مدت آموزش؛ 4. تكليف منزل؛ 5. 

یادگيري مؤثر و معني دار؛ و ... .
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291. افشاریان زاده، فروغ و حليمي، علي اکبر. ميهمان غار )نمایش نامه(. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 24 ص

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: نمایش نامه، غار حرا
 

چکيده: داستان حاضر، به صورت نمایشنامه، براي نوجوانان تهيه شده است. موضوع نمایشنامه،  پنهان 
شدن حضرت محّمد )ص( در غار و گمراه شدن دشمنان با دیدن تارهاي تنيده شده در دهانة غار است. 
»تارا« و »پوري« عنكبوت هاي کوچكي هستند که در غار زندگي مي کنند. رتيلي بدجنس آن ها را 
تهدید به بيرون رفتن از غار مي کند. عنكبوت ها جنگيدن با رتيل و حفظ خانة خود را در خالي کردن 
غار انتخاب مي کنند. در این هنگام، محّمد )ص( ميهمان غار مي شود و ابوجهل و ردیاب تا دهانة غار 
ردپاي محّمد )ص( را دنبال مي کنند. آن ها با دیدن تارهاي تنيده شده، با فرض اینكه محمد )ص( در 

غار نيست،  آنجا را ترك مي کنند.

292. جعفري، الله. ناروال، نهنگ تک شاخ. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1392، 148 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان، داستان های تخّيلي
 

چکيده: کتاب حاضر از مجموعة »رمان نوجوان امروز« است که دربردارندة داستاني تخّيلي است. در 
این داستان، ماجراي زندگي »ناروال«، که یك نهنگ تك شاخ است، روایت شده است. در بخشی از 
داستان مي خوانيم: »پدر گفت: »آروم باش بوته! بگو چه خبر شده« بوته بریده بریده گفت: »هوگ ویك 
...« پدر باوحشت پرسيد: »هوگ ویك چي؟« بوته گفت: »لو رفت، هوگ ویك لو رفت« با شنيدن 
صدایي، پدر ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. نهنگ جوان در حالی که خود را روي شن هاي 
ساحل مي کشيد، جلو آمد. سرش را جلوي پاهاي پدر بوته باال گرفت و با دهاني خشك، به زحمت 

گفت: »من ناروالم ... پدرم منو فرستاده پيش شما ...« 
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293. سيدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: نخستين تجربه استعمار غربي در ايران. 
تهران: آفرینگان، 1392، 70 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

 كلمات كليدي: تاریخ ایران، تاریخ پيش از اسالم، سلوکيان ، اشكانيان، تأثير یونان بر ایران، اسكندر مقدوني
 

چکيده: این کتاب که یكي از شكست هاي بزرگ ایرانيان را تبيين مي کند، با حملة اسكندر مقدوني به 
ایران آغاز مي شود و با توضيح نخستين حكومت سراسري بيگانه در ایران ادامه مي یابد. سپس به دورة 
اشكاني، دوره اي که ایرانيان دوباره حكومت خود را به دست گرفته اند، مي رسد. کتاب داراي نه فصل 
با این عنوان هاست: 1. تهاجم فرهنگي یونان به ایران؛ 2. نخستين تجربة استعمار غربي در ایران؛ 3. 
حكومت محلي ایرانيان در دورة اشغال؛ ... ؛ 7. شهبانوي ایتاليایي ایران؛ 8. و سرانجام آدمي خردمند شاه 

شد؛ 9. شاهي با حفظ سمت قبلي.

294. آموزگار، حسين. نهج البالغه براي نوجوانان )2(. تهران: مهرآموز، 1392، 72 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام های آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: نهج البالغه، ادبيات نوجوانان، داستان مذهبي

 
چکيده: در سال 400 هجري سيد رضي )ره( ادیب و دانشمند قرن چهارم و پنجم بيانات، خطبه ها 
و نامه هاي اميرالمؤمنين علي )ع( را جمع آوري و در قالب کتابي با عنوان »نهج البالغه« تدوین نمود. 
مجموعة حاضر حاوي گزیده اي از خطبه ها و نامه هاي حضرت علي )ع( است که در قالب وقایعي نظير 
جنگ جمل، نهروان و صفين، به شيوة داستاني بيان شده است. نگارنده سعي کرده است تا نحوة نگارش 
کتاب و موضوعات انتخاب شده متناسب با رشد شناختي و عاطفي نوجوانان باشد و بيان داستاني مطالب، 

خواندن آن را براي گروه کودك و نوجوان جذاب سازد.
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295. سيد، کمال. واقعه كربال: ذبيح عشق. حسين سيدي. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: واقعة کربال، داستان، امامان )معصوم(

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعه کتاب هاي عاشورایي است که براي نوجوانان تأليف شده و 
به شرح واقعة عاشورا اختصاص یافته است. در این کتاب که در قالب داستان تدوین شده، طّي پانزده 
فصل، حوادث مربوط به واقعة کربال، از زمينه هاي پيدایش تا پس از نبرد روایت شده است. این اثر با 
هدف شناخت بهتر نوجوانان و آشنایي با امام سوم شيعيان، امام حسين )ع( و واقعة تاریخ ساز کربال به 

رشتة تحریر درآمده است.

تهران:  هاشمي.  الهه  نداشت جادوگر شود.  دختري كه دوست  ورت:  ماري.  دپلوشن،   .296
آفرینگان، 1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: داستان هاي فرانسوي، داستان کودك، روابط اجتماعي، شخصيت

چکيده: کتاب حاضر، با موضوع تخيلي و اجتماعي، از داستان هاي فرانسوي قرن بيستم است. »ورت« 
دختري باهوش، شاگردي خوب و بامحبت است. او دختر جادوگر »اورسول« است و در یازده سالگي 
هنوز استعداد جادوگري از خود بروز نداده است. »ورت« دوست دارد آدم معمولي باشد و بعدها ازدواج 
کند. سرانجام »اورسول« او را به مادر خود »آناستابت« مي سپارد تا به وي آموزش جادوگري دهد. با 
سعي »آناستابت«، »ورت« بيش از انتظار مادر، استعداد خود را بروز مي دهد. کتاب حاضر، به مسئله گذر 
از کودکي و نوجواني، شكل گيري شخصيت کودك، اّولين هيجانات عاطفي، روابط بين بزرگ ترها و 

کوچك ترها و نقش والدین اشاره دارد.
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297. دویر، هلن. نيروهاي ویرانگر طبيعت: وقتي آب خشمگين مي شود. مجيد عميق. تهران: 
مدرسه، 1391، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، سيل
 

چکيده: حوادث طبيعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حيات با آن ها روبه رو بوده است. 
در هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات 
بسيار تأثيرگذار است. نوجوانان در این اثر با ماهيت سيل و شيوه هاي مقابله کردن با آن و نقش پدیدة 

گرمایش زمين و تخریب محيط زیست در وقوع سيل آشنا مي شوند.

298. احمدي، علي. وقتي بابام كوچک بود )2(. تهران: آفرینگان، 1392، 110 ص
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي، داستان کودك، مجموعه ها

 
چکيده: کتاب مصّور حاضر، حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است. این داستان ها، قّصة کوچكي 
همة باباهاي بّچه ها و شيطنت هاي طنزآميز آن هاست که به شيوه اي ساده به نگارش درآمده است. 
در داستان »دکتر بي اعصاب« آمده است: باباي من وقتي کوچك بود، صبح یك روز بهاري سرميز 
صبحانه، داشت دولپي نان و پنير و چاي مي خورد. بابام آن قدر خورد که مامانش را عصباني کرد و از 
آشپزخانه در حالي که شيرش را نخورده بود بيرون انداخته شد. بابام براي برداشتن ليوان شيرش مجبور 
شد از روي گاز باال برود، ولي افتاد روي ميز و آن را شكست و بيهوش شد. بابام و مامان بزرگ به 

بيمارستان رفتند و آن جا بابام کارهایي کرد که دکتر اعصاب را بي اعصاب کرد.
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299. دویر، هلن. نيروهاي ویرانگر طبيعت: وقتي زمين خشمگين مي شود. مجيد عميق. تهران: 
مدرسه، 1391، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، زلزله، بالیای طبيعی
 

چکيده: حوادث طبيعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حيات با آن ها روبه رو بوده است. 
در هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات 
بسيار تأثيرگذار است. نوجوانان در این اثر با ماهيت و شّدت زمين لرزه، مكان هایي که در کمربند 
زمين لرزه قراردارند و تحقيقاتي که دانشمندان براي پيش بيني وقوع احتمالي زمين لرزه انجام مي دهند، 

آشنا مي شوند.

300. دویر، هلن. نيروهاي ویرانگر طبيعت: وقتي كوه خشمگين مي شود. مجيد عميق. تهران: 
مدرسه، 1391، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان، آتشفشان
 

چکيده: حوادث طبيعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حيات با آن ها روبه رو بوده است. در 
هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات بسيار 
تأثيرگذار است. نوجوانان در این اثر با چگونگي تشكيل آتشفشان ها، مكان هایي که آتشفشان ها یافت 

مي شوند و عالیم و نشانه هایي که خبر از فوران یك آتشفشان را مي دهند، آشنا مي شوند.
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301. شاه آبادي، حميدرضا. وقتي مژي گم شد. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 104 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، رمان نوجوان
 

چکيده: کتاب حاضر، با موضوع اجتماعي است و براي نوجوانان تهيه شده است. در خالصة داستان 
آمده است: »ناصر« و »نرگس« بعد از تالش بسيار، سرانجام ساخت ویالي خود را به اتمام رساندند. 
آن ها دو فرزند دختر و پسر به نام  هاي »مسعود« و »مژي« داشتند. آن ها به همراه هفت نفر به ویالي 
نوسازشان در شمال می روند. مژي دختر ناصر، قرص معدة ناصر را فراموش کرده و همين باعث 
مشاجرة لفظي پدر و دختر مي شود و مژي صبح روز بعد ناپدید مي شود. همگان به جستجوي او 
می پردازند و ماجراهایي براي هر یك از اقوام رخ مي دهد که مسعود آن را به شكل کتابي در مي آورد 

تا عبرت دیگران شود.

302. اپلتون، ویكتور. تام سوئيفت مخترع جوان: هتل فضايي. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب قلم، 
1392، 448 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان کودکان انگليسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئيفت
 

چکيده: کتاب حاضر، دربردارنده داستان هاي کودکان انگليسي است. تام در پي کشف حقيقتي در خارج 
از این دنيا است. مراسم افتتاحيه »اپوچي« است؛ اولين هتل فضایي دنيا که ایستگاهي فضایي به حساب 
مي آید و مخصوص توریست ها طراحي شده است. شرکت سوئيفت سرمایه گذار اصلي این پروژه است 
و تام و سندي به عنوان نخستين مهمان ها دعوت شده اند. آن ها چيزهاي جدیدي را در اپوچي تجربه 
مي کنند، اّما تام آرام آرام متوّجه اتفاقات عجيب وغریب مي شود. این داستان باهدف تقویت قّوه تخيل 

کودکان و نوجوانان تدوین شده است.
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303. پریرخ، زهره. نامه نامور: هفت خوان و هفت رزم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 42 ص

قطع: رحلي
موضوع: زبان و ادبيات فارسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: ادبيات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي
 

چکيده: کتاب مصّور حاضر یكي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حكایات مشهور شاهنامه با نثري 
ساده و امروزي روایت شود. دفتر پيش 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 سرزمين با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حكایات شاهنامة فردوسي بوده است.

304. تيموري، کاوه. هنر خوشنويسي در مدرسه. تهران: کتاب آبان، 1392، 108 ص
قطع: رحلي

موضوع: هنر
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدي: آموزش هنر، خوش نویسي، راهنماي آموزشي، نستعليق
 

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط نستعليق و هنر خوش نویسي در مدارس نوشته شده و 
حاوي نكات تعليمي براي عالقه مندان، مربيان و مدرسان است. در فصل اول به هنر خوش نویسي و 
ارزش هاي تربيتي آن اشاره شده است. برخي نكات کليدي دربارة خوش نویسي در فصل دوم درج شده   

است. فصل سوم شامل توضيحاتي دربارة ایجاد کشيدگي است.
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 305. فرانكو، کتي. شگفتي هاي جهان: هواشناسي. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1392، 28 ص
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: هواشناسي، آب و هوا، علوم
 

چکيده: اتمسفر الیة هوایي است که دور تا دور کرة زمين را فرا گرفته است و پوشش محافظتي آن به 
حساب مي آید. اتمسفر زمين از گازهاي گوناگون، بخار آب و ذرات ریز گرد و غبار تشكيل شده است. 
اتمسفر پرتوهاي زیان بار را تصفيه مي کند و نمي گذارد گرماي حبس شده در طول روز با فرارسيدن 
شب از دست برود. در این کتاب دانش آموزان با شگفتي هاي جهان هواشناسي مانند: ابرها، بارش، 
توفان رعد و برق دار، باد، توفان، هوریكان و گردباد، فصل ها و انواع آب و هوا و... آشنا مي شوند. عالوه 
بر این، کتاب داراي تصاویر رنگي از ابزار هواشناسي است که به خواننده کمك مي کند تا درکي بهتر 

از هواشناسي داشته باشد.

306. خانيان، جمشيد. رمان نوجوان امروز: يک جعبه پيتزا براي ذوزنقه كباب شده. تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1391، 96 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، داستان نوجوان
 

چکيده: نویسنده در این داستان، ماجراي خانواده اي را روایت مي کند که به تازگي به خانة جدید 
اسباب کشي کرده اند و ماجراهاي جالبي براي آن ها رقم مي خورد. نویسنده اشكال هندسي را وارد روایت 
داستان کرده و از آن ها به شكل مطلوبي سود جسته است. در بخشي از داستان مي خوانيم: »یك تجربة 
فراموش نشدني به من مي گوید به عكس ها باید خوب دّقت کنيم. در بعضي از عكس ها چيزي هست 
که خبر از یك حادثه یا اتّفاق غيرمنتظره مي دهد. درست مثل عكسي که پشت ستون، روي دیوار 

پذیرایي خانة جدید ما جا مانده بود.«
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307. مهياري، جعفر. نمایش نامه نوجوان امروز: يک دقيقه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: نمایشنامه ها
 

چکيده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش نامه نوجوان امروز« با موضوع تخيلي است و براي نوجوانان 
تهيه شده است. در خالصة نمایشنامه آمده: گلي به نام »فراموشم مكن« در کویري خشك و بي آب و 
علف رشد مي کند. ریشة او، به او گوشزد مي کند که فقط یك دقيقه حّق زندگي دارد و باید از این یك 
دقيقه نهایت استفاده را کرده و دیگران را دوست بدارد و آنچه الزم است در زندگي بياموزد. به دنبال 
این حرف طوفاني برپا شده و بعد از طوفان گل با عقرب، ملخ، جوجه تيغي، مارمولك و آقاي گل آشنا 

شده و از آن ها و عملكردشان چيزهاي تازه اي مي آموزد.

308. توانایي،  مجيد. Test Book پايه هفتم. تهران: خط سفيد، 1392، 76 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان انگليسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آزمون ها و تمرین ها، راهنماي آموزشي
 

چکيده: کتاب »آزمون زبان انگليسي پایة هفتم« مطابق با سرفصل ها و روش هاي آموزشي موجود 
در کتاب درسي دانش آموزان نگارش یافته است و داراي نمونه سؤاالت و آزمون هاي متنوع مطابق با 
محتواي کتاب درسي به همراه فایل هاي صوتي مورد نياز براي بخش آزمون هاي شنيداري، آموزش 
حروف الفبا، آموزش لغات و الگوهاي زباني است؛ تا عالوه بر فراهم کردن منبع سؤاالت امتحاني براي 
معلمان، ضمن آشنا کردن دانش آموزان با انواع آزمون ها، به آن ها کمك کند تا بر ترس ناشي از عدم 

اطالع از ساختار این نوع آزمون ها غلبه کنند.
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ابهري، غالمرضا. 104 پرسش و پاسخ در باره موضوعات گوناگون. تهران:  309. حيدري 
قدیاني، 1392، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: اسالم، مسائل متفرقه، پرسش و پاسخ
 

چکيده: جلد دهم از مجموعه کتاب هاي »پرسش و پاسخ دیني با نسل نو« دربارة موضوعات گوناگون 
دیني از جمله: فرقه ها و گروه ها، جن، فرشته، تقليد و روحانيت، فلسفة احكام، رابطة دخترها و پسرها و 
پرسش هاي دیگر نوشته شده و با تحليل هاي عقلي، فطري و عرفي به پاسخ پرسش ها پرداخته است. 
این کتاب با ذکر آیات قرآن و روایات اهل بيت )ع(، اعتماد مخاطب به پاسخ ارائه شده را افزایش 

مي دهد.

310. بانت، رابرت آل. 40 آزمايش علمي براي دانشمندان فردا. مجيد فخارزاده. تهران: مدرسه، 
1392، 152 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، ادبيات نوجوانان، آزمایش هاي علمي، طرح پژوهشي
 

چکيده: هر پژوهش علمي دریچه اي گشوده است به دنياي شگفت انگيز ما؛ به دنياي کاوش هاي 
هيجان انگيز دربارة دنياي اطرافمان. پژوهش هاي علمي نه تنها لذت بخش اند، بلكه منطقي فكر کردن را 
به ما مي آموزند. قدرت مشاهده را افزایش مي دهند و مهارت حل مشكل ها را مي آموزند. در این کتاب 
پروژه هاي زیادي در مورد 13 رشتة علمي معرفي شده اند. براي شروع، یكي از موضوع هایي که به آن 
عالقه دارید را انتخاب کنيد. این کار کاوش علمي شما را دلپذیر خواهد کرد. پروژه هاي معرفي شده در 
این کتاب، تنها نقطة آغازي براي پژوهش هستند. بعد از پایان هر پروژه مي توانيد فرضيه هاي جدید 

بسازید و پژوهش خود دربارة آن موضوع را ادامه دهيد.
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311. حيدري ابهري، غالمرضا. 41 پرسش و پاسخ در باره حضرت مهدي )عج(. تهران: قدیاني، 
1392، 64 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: مهدویت، پرسش و پاسخ، مهد انتظار، امامان )معصوم(

چکيده: این کتاب از چهار بخش با عناوین: »اعتقاد به امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشریف«؛ 
»دوران غيبت«؛ »ظهور امام زمان« و »چند پرسش دیگر« تشكيل شده است. کودکان و نوجوانان 
مخاطب این اثر در هر یك از صفحات باسؤاالتي رو به رو مي شوند که به احتمال زیاد، پيش تر هم براي 

خود آن ها مطرح بوده است. پاسخ این سؤاالت در این کتاب ارائه شده است.

312. حيدري ابهري، غالمرضا. 41 پرسش و پاسخ در باره  زنان. تهران: قدیاني، 1392، 72 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: زنان، پرسش و پاسخ، حقوق زن، اسالم، حقوق اسالمی
 

چکيده: جلد هشتم از مجموعه کتاب هاي پرسش و پاسخ دیني با نسل نو، داراي چهار بخش با این 
عنوان هاست: »پرسش هاي کلي«، »حقوق زن ها در مقایسه با مردها«، »مسئله حجاب« و »احكام 
شرعي«. پرسش هاي مندرج در این کتاب از ميان سؤاالت مكرري انتخاب شده اند که مراجعه کنندگان 

به نمایشگاه قرآن از مؤلف پرسيده اند.
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313. حيدري ابهري، غالمرضا. 46 پرسش و پاسخ در باره حضرت محمد )ص( و پيامبران. 
تهران: قدیاني، 1392، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: پيامبران، سرگذشتنامه، پرسش و پاسخ
 

چکيده: جلد دوم از مجموعة »پرسش و پاسخ دیني با نسل نو« شامل 46 پرسش و پاسخ است که 
دربارة حضرت محمد آورده شده است؛ پرسش هایي از قبيل: چه نيازي بود که خدا پيامبرها را بفرستد؟؛ 
چرا خدا به جاي گفت وگوي مستقيم با مردم پيامبرها را فرستاد؟؛ تفاوت معجزه و غيب گویي چيست؟؛ 
نام کدام یك از پيامبرها در قرآن کریم آمده است و... که به همة این پرسش ها، با بهره گيري از آیات 
قرآن، روایات اهل بيت و با تحليل هاي عقلي، فطري و عرفي، پاسخ هاي جامع و کامل داده شده است.

314. اصالني، ابراهيم. 49 اصل موفقيت در درس خواندن. تهران: مدرسه، 1392، 64 ص
قطع: رقعي

موضوع: تفكر و سبك زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: مطالعه، موفقيت تحصيلي

 
چکيده: کتاب حاضر، به بيان رمز و راز موفقيت 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. »آیين موفقيت«، »فوت وفن هاي اساسي براي یادگيري«، »آمادگي الزم براي یادگيري«، 
»آمادگي الزم براي یادگيري و مطالعه«، »برنامه ریزي«، »تقویت مهارت درك و فهم«، »تقویت 

حافظه و کاهش حواس پرتي« و »موفقيت در امتحان« از موضوعاِت ارائه شده در این کتاب هستند.
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315. حيدري ابهري، غالمرضا. 55 پرسش و پاسخ در باره نماز. تهران: قدیاني، 1392، 88 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: اسالم، مسائل متفرقه، پرسش و پاسخ، نماز

 
چکيده: ایمان به خداي یگانه، پایه و اساس همة ادیان آسماني است. مهم ترین کار پيامبران آشنا کردن 
مردم با خدا و آشتي دادن آن ها با پروردگارشان بوده است. در ميان واجبات دیني، واجبي که بيش 
از دیگر واجبات به تقویت ایمان به خدا و ارتباط با او کمك و بهتر از هر عبادتي ما را به خدا نزدیك 
مي کند، نماز است. در این کتاب به 55 پرسش دربارة نماز، که نوجوانان و جوانان در نمایشگاه هاي قرآن 

مطرح کرده اند، پاسخ داده شده است.

 316. حيدري ابهري, غالمرضا. 62 پرسش و پاسخ در باره اهل بيت )ع(. تهران: قدیاني، 1392، 136ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: قرآن، پرسش و پاسخ، اسالم، عقاید، جوانان و اسالم
 

چکيده: »پرسش و پاسخ با نسل نو«، تنها مجموعه اي براي پاسخ دادن به سؤاالت دیني نيست؛ 
بلكه به سبب تنوع پرسش ها، یك دورة اسالم شناسي مختصر و مفيد نيز مي تواند شمرده شود. یعني 
نوجوانان و جواناني که این اثر را مطالعه مي کنند تصویري نسبتاً جامع از دین اسالم به دست مي آورند و 
به شناختي مناسب از مسائل گوناگون این دین مي رسند. نویسندة این کتاب با ارائة تحليل هاي عقلي، 
فطري و عرفي، به پاسخ خود عمق مي بخشد و با ذکر آیات قرآن و روایات اهل بيت، باعث افزایش 

اعتماد مخاطبان خود، یعني نوجوانان و جوانان مي شود.
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317. حيدري ابهري، غالمرضا. 70 پرسش و پاسخ در باره خدا. تهران: قدیاني، 1392، 120 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: خداشناسي، پرسش و پاسخ

 
چکيده: در این کتاب به 70 پرسش دربارة خدا، از جمله: اثبات وجود خدا، صفات و ویژگي هاي خداوند، 
کارهاي خدا و پرسش هاي دیگر نوجوانان و جوانان به صورتي منطقي و عرفي، به همراه ذکري از آیات 

قرآن و روایات اهل بيت، پاسخ داده شده است.

 318. حيدري ابهري، غالمرضا. 75 پرسش و پاسخ در باره قرآن كريم. تهران: قدیاني، 1392، 104ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: قرآن، پرسش و پاسخ
 

چکيده: این کتاب به دليل بهره گيري از آیات قرآن، روایات اهل بيت و تحليل هاي عقلي و فطري در 
ارائة پاسخ ها، به نوجوانان و جوانان کمك مي کند تا به شناختي خوب از مسائل گوناگون دیني دست 
یابند. کتاب شامل 5 بخش است: پرسش هاي کلي، پرسش هاي تفسيري، دانستني ها، احكام شرعي و 
چند پرسش دیگر. این کتاب در ارائة پاسخ به همة پرسش ها، با استفاده از تشبيه و آوردن مثال، مخاطب 

را قانع مي سازد و باعث افزایش اعتماد او به پاسخ هاي ارائه شده مي گردد.
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 319. حيدري ابهري، غالمرضا. 76 پرسش و پاسخ در باره اخالق و رفتار. تهران: قدیاني، 1392، 136 ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: اخالق اسالمي، پرسش و پاسخ، اسالم
 

چکيده: جلد نهم از مجموعه کتاب هاي پرسش و پاسخ دیني با نسل نو، اختصاص به اخالق و رفتار 
اسالمي دارد که به پرسش هاي مطرح شده توسط نوجوانان و جوانان در نمایشگاه هاي قرآني، با ارائة 
تشبيه و آوردن مثال از قرآن و روایات اهل بيت پاسخ داده است. این کتاب داراي سه بخش است: با 
خود، با خلق و با خدا. هر کدام از این بخش ها شامل یك پرسش و چند پاسخ متفاوت است که براي 

نوجوانان و جوانان مفيد خواهد بود.

 320. حيدري ابهر، غالمرضا. 76 پرسش و پاسخ در باره مرگ و معاد. تهران: قدیاني، 1392، 136ص
قطع: رقعي

موضوع: پيام هاي آسماني و قرآن
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: معاد، پرسش و پاسخ، مرگ

 
چکيده: باور به رستاخيز )معاد( یكي از اصول دین اسالم است. آیا مرگ، نيستي و نابودي و فنا و 
انهدام است یا تحول و تطور و انتقال از جایي به جایي و از جهاني به جهاني؟ این پرسشي است که 
همواره براي بشر مطرح بوده است. در این کتاب به 76 پرسش نوجوانان و جوانان دربارة مرگ و معاد 
پاسخ داده شده و همة پاسخ ها مبتني بر تحليل هاي عقلي، فطري و عرفي، به همراه ذکر آیات قرآن 

و روایات اهل بيت )ع( است.
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321. یعقوبي، هما.) Learning English Through Fun: (Grade 1 - Elementry مشهد: 
ضریح آفتاب، 1391، 52 ص

قطع: رقعي
موضوع: زبان انگليسي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، شيوه هاي یادگيري، زبان دوم
 

چکيده: روش هاي گوناگون براي یادگيري زبان انگليسي توسعه یافته اند که هر کدام مزایا و عيوب 
خاص خود را دارند. یكي از کارآمدترین این شيوه ها، یادگيري زبان انگليسي با سرگرمي است. این کتاب 
به زبان آموزان کمك مي کند تا در قالب جدول، معما، شعر، لطيفه، ضرب المثل و داستان کوتاه مطالعة 
زبان را در شرایطي غير از فضاي آموزشي تجربه کنند. این مجموعه شامل سه کتاب براي سطوح 
مقدماتي، متوسطه و پيشرفته است. کتاب مورد نظر براي زبان آموزان سطح مقدماتي تأليف شده است.

322. مولودي، مهرداد. Look 'n' Say. تهران: شرکت غزال جوان، 1392، 56 ص
قطع: رحلي

موضوع: زبان انگليسي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان انگليسي، یادگيري زبان انگليسي، نگارش حروف انگليسي
 

چکيده: به کمك کتاب حاضر فراگيران مي توانند مهارت هاي الزم براي شناخت بصري حروف و 
کلمات انگليسي را کسب کنند. در این کتاب شكل 26 حرف زبان انگليسي همراه با 26 آواي مربوط 
به این حروف آمده است. در باالي هر صفحه، یك حرف هم به شكل بزرگ و هم کوچك نشان داده 
شده است. در ميان صفحه، هر حرف بزرگنمایي شده و داخل آن نقطه شروع با دایره و جهت نگارش 
با فلش مشخص شده است. سپس فراگيران با پررنگ کردن خطوط نقطه چين مشخص شده در پایين 
هر حرف براي قلم دست گرفتن و هدایت انگشتان در مسيرهاي تعيين شده تمرین مي کنند. در پایين 

هر صفحه، دو واژه همراه با تصویر به عنوان مثالي براي حرف اصلي آمده است.
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عنوان
پايه تحصيلى
مخاطب
موضوع 
نام پديدآوردندگان)مؤلف، مترجم(
ناشران
كلمات كليدى
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام و نشانى ناشران

نمـــــايه  ها
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عنوان
آبشار نياگارا فرو می ریزد 001

آخرین تصميم 002
آذریاد 003

آرزوي سوم 004
آشنایي با ابوریحان بيروني 005

آشنایي با ادیسون 006 
آشنایي با اینشتين 007

آشنایي با ذکریاي رازي 008 
آشنایي با فارادي 009
آشنایي با گاليله 010

آشنایي با ماري کوري 011
آشنایي با نيوتن 012

آلبوم درد سر 013
آلومينيم و بازیافت 014 

آمادگي براي امتحان از طریق مطالعه و جزوه نویسي 015
آموزش جامع ریاضيات هفتم 016

آموزش زبان و ادبيات فارسي سال هفتم 017
آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني 018

آموزش + تمرین ریاضيات هفتم )در سياره تایماز(... 019
آن سوي پرچين خيال 020

آن سوي منظومه شمسي ما 021
آي بازي بازي بازي )بسكتبال( 022

آي بازي بازي بازي )واليبال( 023
آیزاك نيوتن: کشف قانون هاي کيهان 024

آیين دوست یابي 025
اتاق تاریك 026

احكام براي همه: آسانترین روش براي به خاطر سپاري احكام به روش 
طبقه  بندي 027

ادبستان قرآن 028
ادبيات هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار 029

از آلودگي آب چه مي دانيم؟ 030
از آلودگي هوا چه مي دانيم؟ 031

از انرژي چه مي دانيم؟ 032
از بازیافت چه مي دانيم؟ 033

از تغيير اقليم چه مي دانيم؟ 034 
از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانيم؟ 035

از درس آشپزي نمرة تك گرفتم 036
استانداردهاي توانایي تفكر انتقادي: اصل ها، شاخص هاي کارکرد و 

پيامدها 037
اسم من پيكاسو است 038
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اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز 039
اطلس مشاغل 040

افسانه ها و مثل ها-پندهایي از کشور چين 041
االي افسون شده 042

الگوهاي فعال تدریس )2( بدیعه پردازي،کارایي تيم، روشن سازي طرز 
تلقي( 043

الگوهاي فعال تدریس )3( )بارش فكري، تفكر استقرایي، تفحص 
گروهي( 044

ایفاي  مفاهيم،  دریافت  عملكرد،  تدریس 4)قضاوت  فعال  الگوهاي 
نقش( 045

الگوهاي فعال تدریس: )9 الگو از الگوهاي نوین تدریس به همراه 
نمونه تدریس( 046 

الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس 047
المپيك روباتي 048

اميراعلم: بهداشت نوین در ایران 049
اميرحسين و چراغ جادو 050

انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ریزي و تصميم گيري 
شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و شغل( 051

انتخاب رشته دوره دوم متوسطه- دانشگاه 052
اندام هاي حس 053

انگليسي براي کودکان 1 )آموزش کلمات( 054
انگليسي براي کودکان 2 )آموزش الفبا( 055

ایران چگونه ایران شد؟ 056
ایران در عصر تيموري 057
این عروسك مال کيه؟ 058

این نقشه بزرگ چرا کوچك شد؟ 059
بازي اهریمن 060

بازیافت و کاهش زباله 061 
بازي ها و لحظه ها 062

بالماسكه 063
بچه هاي کالس خانم جولز 064

بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا( پاسخ فعاليت ها 065
بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا( کتاب راهنما 066

بلشویك ها و نهضت جنگل 067
بلوغ )راهنماي والدین( 068

بلوغ )فقط پسرها بخوانند( 069
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بلوغ جسمي و رواني در پسران: چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، 
افت تحصيلي ) ویرایش چهارم( 071

بلوغ جسمي و رواني در دختران: چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، 
افت تحصيلي )ویرایش چهارم( 072

به سوي اعماق 073
بيایيد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم 074

بي تویي 075

بيشتر بدانيم 076 
پرسش هاي چهار گزینه اي ادبيات هفتم- تيزهوشان 077
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پيرمرد و ببر، براساس حكایتي عاميانه 086
پيشگو 087

تاریخ علم در ایران )ج 4( 088
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معرفت شناختي اسالم 089
تحليل محتواي کتاب درسي 090

تفسير معين: راهنماي مفاهيم قرآن کریم 091
تك درخت کویر: نگاهي به زندگي نامة سعيد وزیري 092

تكنيك ها و مهارت هاي تست زني، غلبه بر آزمونهاي تشریحي و کوتاه 
 جواب، آماده شدن براي امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحان 093

تمدن جدید )صنعتي( غرب 094
تمرین علوم تجربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 095
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جزیره بي بازگشت 099
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حسادت" 108
حكایت هاي مدیریتي 109

حل شدن در استكان مرگ: چند روایت جعلي از برزخ! 110
حل مشكالت انضباطي و مدیریت کالس: روش ها و الگوهایي براي 

معلمان 111
خطا این جاست 112

خواب شب دوازدهم 113
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داستان هاي بامزه 122
داستان هاي حكيمانه 123

داستان هاي کليله و دمنه 124
دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران براي کودکان و نوجوانان: 

آشنایي با شخصيت ها، حوادث و مفاهيم انقالب اسالمي 125
دانشمندان سبز 126

دانشنامه مصور انرژي و انواع آن 127
دانشنامه موضوعي دانش و فناوري )دایرةالمعارف 9جلدي( 128

دایرةالمعارف شگفتي هاي فضا 129
دایرةالمعارف علمي ميداني چرا؟ )3( 130

دایرةالمعارف نجوم 131
دختران و تنها ماندن در خانه 132

دختران و جدایي والدین 133
دختران و خانواده 134

در کالس درس کاشاني 135
درسنامه عربي پایه هفتم )اول متوسطه 1( 136

دستور العمل هایي براي بهبود مهارت هاي زندگي 137
 دفتر نقش: رنگ آميزي و آشنایي با نقوش سنتي در هنر اسالمي ایران )1( 138

دلقك 139
دماغ گنده ها 140

بدن  انسان-درون  بدن  )درون  کتابهاي  مجموعه  نامرئي:  دنياي 
حيوانات-درون گياهان-اتم ها ومولكول ها-اسرار کره زمين- کاوش 

در گذشته( 141
راز اسپنته 142

راز باغ متروك 143
راهنماي آموزش مهارت هاي مقابله با اعتياد و آسيب هاي اجتماعي 

)ویژه  دوره اول متوسطه( 144
راهنماي انتخاب رشته 145

راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه کارکنان(، ارتباط موثر 
با دانش آموزان، عوامل محافظ و خطر، پيشگيري اوليه از اعتياد 146

راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه والدین( پيشگيري 
اوليه از اعتياد، سبك هاي فرزندپروري، مهارت هاي زندگي 147

رستم و اسفندیار 148
رستم و اکوان دیو 149

رشد والدین همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر و مادر 150
روزآموز قرآن: حفظ روزانه آیات و عبارات موضوعي و کاربردي 151

روزهاي ناپدید شده 152
روش هاي ساده مطالعه و موفقيت در امتحان: آنچه اولياء و دانش آموزان 

بهتر است بدانند 153
روش هاي فعال تدریس 154

روش هاي نوین مطالعه و یادگيري 155
رویاي گردآفرید 156

ریاضي پایه اول )هفتم(: قابل استفاده براي دانش آموزان پایه اول دوره 
اول متوسطه )هفتم( 157

رئيس  علي دلواري: تجاوز نظامي بریتانيا و مقاومت جنوب 158
زال و رودابه 159 

زال و سيمرغ 160 
زمين او 161

زنبورهاي عسل 162
زندگي معنوي 163

زنگ عربي هفتم: آموزش، تمرین، سؤال امتحاني، تست 164
زیبایي هاي عاشورا و سبك زندگي عاشورایي 165

ژن مادربزرگ 166
سخن از یار آشنا 167

سفر به بام دنيا 168
سنگ هاي رسوبي 169

سؤال هاي مطالعه بين المللي روند علوم و ریاضيات )تيمز 2007( پایه 
سوم راهنمایي... 170

سياوش 171
شازده دریاي خزر و 22 افسانه دیگر 172 

شاهنامه دیروز، کودکان امروز 173
شعر معاصر 174

شهاب ثاقب )آسيب شناسي مباحث مهدویت( 175
شهر طلسم شده 176

شيربان 177
شيشه و بازیافت 178

صبح یك روز اردیبهشتي 179
صد نكته در کالس داري )مدیریت رفتار در کالس( 180

طناب زني )ورزشي کامل براي همه( 181
طنزهاي شاطرحسين: طنزهاي شاعرانه عباس خوش عمل کاشاني 

در مجله گل آقا 182
عربي 7 )پایه اول متوسطه( 183
عربي 7 پایه  اول متوسطه 184
عربي اول متوسطه )هفتم( 185

عربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 186
عربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 187
عربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 188

عربي پایه اول )هفتم(: قابل استفاه براي دانش آموزان پایه اول دوره 
اول متوسطه )هفتم( 189

عربي سبز هفتم )اول متوسطه 1( 190
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عربي هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار 191
عربي هفتم پایه اول دوره متوسطه اول 192

علوم 7 )پایه اول دوره اول متوسطه( 193
علوم پایه اول )هفتم(: قابل استفاده براي دانش آموزان پایه اول دوره 

اول متوسطه )هفتم( 194
علوم تجربي اول متوسطه )هفتم( 195

علوم سبز هفتم )اول متوسطه( 196
 علوم هفتم )اول دبيرستان- دوره اول( براي دانش آموزان تيزهوش 197

علوم هفتم )اول متوسطه 1( کتاب کار 198
علي اکبر دهخدا: سرگذشت کتاب مرجع در ایران 199

فارسي اول متوسطه )هفتم( 200
فارسي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 201

فارسي سبز هفتم )اول متوسطه 1( 202
فارسي هفتم پایه اول دوره متوسطه اول 203

فرهنگ نامه نماز براي کودکان و نوجوانان 204
فلش کارت Prospect پایه هفتم )اول متوسطه( 205

 ] Flashcards For Teacher:=فلش کارت معلم ]فلش کارت
بسته آموزشي زبان انگليسي پایه اول متوسطه 206 

فنون کاربردي مشاوره در مدرسه 207
فوت  و فن معلمي 208

فوالد و بازیافت 209
قلب کوچك سپهر 210 

کاربردي کردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان 211
کاربرگ علوم تجربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 212

کاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت رواني کودکان 
و نوجوانان 213

کاغذ بازي )دایره المعارف کاغذ و تا( 214
کاوش هاي فضایي 215

کتاب آموزشي آب و روش هاي صحيح مصرف 216
کتاب جامع ریاضي گراد: پایه اول دوره اول متوسطه )هفتم( 217

کتاب داستان 2 ]دو[ 218
کتاب کار آموزش قرآن اول متوسطه شامل: تمرینات تكميلي، سؤاالت 

چهارگزینه اي... 219
کتاب کار امالي فارسي سال اول متوسطه 1 مطابق با آخرین تغييرات 

کتاب درسي 220
کتاب کار ریاضي پایه اول دوره اول متوسطه )هفتم( 221

کتاب کار عربي پایه اول متوسطه )هفتم( 222
کتاب کار علوم تجربي اول متوسطه )هفتم( 223

کتاب کار علوم تجربي پایه اول )هفتم( 224
کتاب کار علوم تجربي کاوش پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 225

کتاب کار و ترجمه عربي هفتم اول متوسطه شامل: تمرین هاي تكميلي 
و متنوع... 226

)پایه  متوسطه  اول  دوره  دبيرستان  اول  عربي  تمرین  و  کار  کتاب 
هفتم(،)قابل استفاده دانش آموزان عادي و تيزهوشان( 227

 کتاب کار و تمرین علوم تجربي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 228
کتاب کار و تمرین فارسي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه 229

کتاب معلم درس تربيت بدني: رویكردي نو در تربيت بدني سه ساله 
اول دوره اول متوسطه 230 

 کسي شبيه محمد )ص(: حكایت هایي از زندگي امام محمد باقر)ع( 231
کشاورزي 232

 24 نوجوانان:  و  کودکان  در  دوست یابي  مهارت  پرورش  کليدهاي 
مشكل اصلي دوستي و راه حلهاي آن 233 

کليدهاي تربيت و رشد دختران 234
کوچ ستاره 235

کودك موفق من 236
گذر از کوه کبود 237 

گرگور مندل: بنيان گذار دانش ژنتيك 238
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گزیده قابوسنامه به زبان امروز 242
گزیده گلستان سعدي به زبان امروز 243

گزیده منطق الطير به زبان امروز 244
گوش درد 245
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مدرسه کنار جاده واقعا وجود دارد 266 
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55 پرسش و پاسخ در باره نماز 315
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 ،061 ،055 ،054 ،053 ،039 ،038 ،033 ،029 ،028 ،024 ،023
 ،097 ،096 ،095 ،085 ،084 ،082 ،078 ،077 ،072 ،071 ،070
 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،119 ،115 ،104 ،103 ،102 ،101
 ،181 ،178 ،164 ،162 ،157 ،151 ،138 ،136 ،134 ،133 ،132
 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183
 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194
 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،217 ،215 ،212 ،209 ،206 ،205
 ،255 ،249 ،245 ،232 ،231 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224
 ،287 ،284 ،282 ،277 ،273 ،272 ،269 ،268 ،262 ،258 ،257

322 ،321 ،308 ،305 ،300 ،299 ،297 ،296

اول و دوم
 ،026 ،025 ،020 ،018، 015 ،013 ،011، 009 ،005،004 ،002 ،001
 ،049 ،048 ،042 ،041،  040 ،036 ،035 ،034 ،032 ،031 ،030
 ،064 ،063 ،062 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،052 ، 051 ،050
 ،088 ،087 ،086 ،081 ،076 ،075 ،073 ،069 ،067 ،066 ،065
 ،120 ،118 ،117 ،116 ،114 ،113 ،106 ،105 ،100 ،099 ،093
 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،135 ،126 ،125 ،124 ،122 ،121

 ،161 ،160 ،159 ،158 ،156 ،153 ،152 ،149 ،148 ،145 ،144
 ،179 ،177 ،176 ،174 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،166 ،165
 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،235 ،218 ،216 ،214 ،210 ،182
 ،256 ،253 ،252 ،251 ،250 ،248 ،247 ،246 ،244 ،243 ،242
 ،279 ،276 ،275 ،274 ،271 ،266 ،265 ،264 ،263 ،260 ،259
 ،301 ،298 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،285 ،283 ،281 ،280
 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،307 ،306 ،303

 320 ،319 ،318 ،317

دوم
283 ،170
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مخاطب
دانش آموز

 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014
 ،041 ،040 ،039 ،038 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028
 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،042
 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
 ،096 ،095 ،093 ،087 ،086 ،085 ،084 ،082 ،081 ،078 ،077 ،076 ،075
 ،116 ،115 ،114 ،113 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،100 ،099 ،097
 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131
 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،153 ،152 ،151 ،149 ،148 ،145
 ،181 ،179 ،178 ،177 ،176 ،174 ،172 ،171 ،169 ،168 ،166 ،165 ،164
 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182
 ،210 ،209 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195
 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،212
 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،235 ،232 ،231 ،229 ،228 ،227 ،226
 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243
 ،271 ،269 ،268 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256
 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272
 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،288 ،287

 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،303 ،302
322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
 ،128 ،108 ،107 ،090 ،089 ،046 ،045 ،044 ،043 ،037 ،025
 ،278 ،267 ،248 ،234 ،211 ،208 ،207 ،155 ،154 ،150 ،135

304 ،290 ،286

كارشناس
 ،137 ،111 ،108 ،107 ،102 ،080 ،072 ،071 ،047 ،025،037 

290 ،278 ،261 ،248 ،213 ،211 ،208 ،207 ،155

مدير
290 ،267 ،261 ،146 ،137 ،109 ،080 ،047 ،037 ،025 

مشاور
 ،134 ،132 ،112 ،074 ،070 ،069 ،052 ،051 ،040 ،025 ،015 

267 ،213 ،211 ،208 ،207 ،147 ،146

معلم
 ،023 ،022 ،018 ،015 ،014 ،012 ،011 ،010 ،009 ،007 ،005 
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 ،051 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،040 ،039 ،037 ،027 ،025
 ،078 ،074 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،057 ،053 ،052
 ،098 ،094 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،083 ،081 ،080 ،079
 ،121 ،116 ،112 ،111 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،102 ،101
 ،151 ،150 ،147 ،146 ،137 ،135 ،134،132 ،128 ،124 ،123 ،122
 ،174 ،173 ،172 ،170 ،167 ،165 ،163 ،158 ،155 ،154 ،153
 ،214 ،213 ،211 ،208 ،207 ،206 ،204 ،182 ،181 ،180 ،175
 ،248 ،244 ،243 ،242 ،240 ،239 ،238 ،236 ،234 ،233 ،230
 ،274 ،270 ،269 ،268 ،267 ،263 ،259 ،254 ،252 ،251 ،250
 ،309 ،304 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،278 ،276 ،275

319 ،318 ،316 ،314 ،312 ،311 ،310

والدين
 ،133 ،132 ،102 ،101 ،074 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،025
 ،287 ،286 ،236 ،234 ،233 ،172 ،153 ،150 ،147 ،146 ،134

314 ، 289
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موضوع
پيام هاي آسماني و قرآن

 ،165 ،163 ،161 ،151 ،104 ،098 ،091 ،085 ،084 ،028 ،027
 ،312 ،311 ،309 ،294 ،269 ،268 ،260 ،231 ،219 ،204 ،175

320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،313

تربيت بدني و سالمت
230 ،181 ،023 ،022

تفکر و سبک زندگي
 ،102 ،101 ،093 ،089 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،025 ،015
 ،153 ،147 ،146 ،145 ،144 ،137 ،134 ،133 ،132 ،108 ،107

314 ،287 ،285 ،284 ،283 ،248 ،233 ،163

داستان
 ،060 ،050 ،048 ،042 ،036 ،026 ،020 ،013 ،004 ،002 ،001
 ،118 ،114 ،110 ،100 ،099 ،087 ،083 ،073 ،064 ،063 ،062
 ،171 ،168 ،166 ،156 ،152 ،143 ،142 ،140 ،139 ،123 ،122
 ،250 ،249 ،247 ،246 ،237 ،235 ،218 ،210 ،177 ،176 ،172
 ،280 ،279 ،271 ،266 ،265 ،264 ،256 ،254 ،253 ،252 ،251

307 ،306 ،302 ،301 ،298 ،296 ،295 ،292 ،291 ،288 ،281

رياضيات
221 ،217 ،170 ،157 ،135 ،019 ،016

زبان انگليسي
322 ،321 ،308 ،286 ،206 ،205 ،055 ،054

زبان عربي
 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،164 ،136

227 ،226 ،222 ،192

زبان و ادبيات فارسي
 ،119 ،117 ،116 ،115 ،106 ،105 ،077 ،041 ،029 ،017 ،003
 ،173 ،171 ،167 ،160 ،159 ،156 ،149 ،148 ،124 ،121 ،120
 ،241 ،240 ،239 ،229 ،220 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،182

303 ،272 ،270 ،244 ،243 ،242

شعر
179 ،174 ،113 ،075

علوم تجربي
 ،030 ،024 ،021 ،014 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006
 ،082 ،081 ،078 ،076 ،061 ،053 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031
 ،178 ،169 ،162 ،141 ،131 ،129 ،127 ،126 ،097 ،096 ،095
 ،223 ،216 ،215 ،212 ،209 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193
 ،262 ،259 ،258 ،257 ،255 ،245 ،238 ،232 ،228 ،225 ،224

310 ،305 ،300 ،299 ،297 ،282 ،273 ،263
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علوم تربيتي
 ،109 ،090 ،080 ،079 ،074 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،037
 ،213 ،211 ،208 ،207 ،180 ،155 ،154 ،150 ،137 ،112 ،111

290 ،289 ،278 ،267 ،261 ،236 ،234

فرهنگ و هنر
304 ،276 ،275 ،274 ،214 ،138 ،103 ،038 ،018

كار و فن آوري
232 ،214 ،066 ،065 ،052 ،051 ،040

كتاب هاي مرجع
273 ،259 ،130 ،129 ،128 ،039

مطالعات اجتماعي
 ،039 ،033 ،024 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005
 ،125 ،094 ،092 ،088 ،081 ،067 ،061 ،059 ،057 ،056 ،049

293 ،277 ،269 ،268 ،263 ،255 ،238 ،178 ،158

نمايش نامه
 086 ،058
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پدیدآورندگان )مؤلف، مترجم(
آتش پور، حميد 068

آقاجاني، محسن 185
آقا صادقي، حسين 187
آلمن، توني257، 258

آموزگار، حسين 241، 242، 243، 294
ابراهيمي، جعفر 117

ابراهيمي، صدیقه 006
 اپلتون، ویكتور 048، 073، 168، 271، 302

احمدي، احمدرضا 113
احمدي، حسن 062، 218

احمدي، حميد 067
احمدي، علي 298
اخباري، مهسا 272

اسپرول، آنا 006 
اسدپور، اسماعيل 213

اسد پور، ساسان  111
اسدي  کيا، حميد 197

اسكویي، مریم 132، 133
اسميت، ناتالي 035

اسندن، رابرت 126
اصالني، ابراهيم 314

اطرج، صدیقه 164
افشاري، بهرام 211

افشاریان زاده، فروغ 291
اقدامي، فریبا 266
اکبرپور، احمد 247

الدر، ليندا 037
الوندي، حسين 053

اليور، کلر021
اندرسن، جودیت 263

انواري، آرزو 173
اوالس، فرانسوا 259

اوليور، لين 001، 036
ایراني، حميد رضا 136

بابامرندي،  مژگان 256، 281
بارگالواي چاوس، اوا 038

بانت، رابرت ال 310
بخيت، روزبه 245

برآبادي، محمود 143
برادران، شاهين 069

برادري، احمد 091
بربا، ميشل 233

برندك، غالمحسين 196
بسيطي، مسعود 102

بكایي،  محمد 026
بوریایي، ليال 195

بوکادور، سابين 162
بهزادي، نازنين066

بيات، حميدرضا 016
بيدالف، استيو 234

بيشاب، آماندا 032، 034
پاك، عبدالصالح 020
پاکروان، فرامرز 052

پایبا، هلن 122
پرایس، اشون 030

پرسيتس، مویسي آرونوویچ 067
پرکاري، مهدي 192
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پرناس، عبداهلل 278
پروشف، جيسال 234

پریرخ، زهره 303
پل، ریچارد 037

پورآذر، راحله 252، 253، 254
پوروهاب، محمود 114

پوالدي،  کمال 270
پيكمال، ميشل 107، 108

تاجيك، احسان092
توانایي،  مجيد 308

تویسرکاني، مهرداد 177
تهرانيان راد، مهرداد 063، 130، 152

تيموري، کاوه 304
جعفري، الله 292

جعفري، مصطفي 085
جونز، تري 140

چنگيزي، عليرضا 115
حاجعلي فرد، مرتضي 130

 حاجي بابایي، مرتضي 071، 072، 093، 207
حاجي سيدحسيني فرد، مسعود 054، 055

حدادي،  هدا 139
حسن بيگي، ابراهيم 050، 260، 268،269

حسيني، سيدحسن 025
حلواجي زاده، دلناز 065
حليمي، علي اکبر 291

حوري، هادي 235
حيدري ابهري، غالمرضا 309، 311، 312، 

319،320 ،318 ،317 ،316 ،315 ،313
خاراباف، عباس 078
خاکبازان، علي 086

خاکبازان، مصطفي 189
خانيان، جمشيد 306
خداجو، فروزنده 280

خرامان، مصطفي 004
خرمي، فریده 249

خرميان، فرهنگ 130
خلج طهراني، حسام 157

خليلي، سپيده 064، 264، 265
خليلي اردلي، فيروز 015

خليلي بروجني، روح اهلل 224
خورشاهيان، هادي 013 

خورشيدي نسب، سعيد 194

خوش عمل، عباس 182
خوشنویس، پانته آ 048، 073، 168، 271، 302

خيراندیش، عبدالرسول 094
دانهام،  کلي 069

دپارتمان علمي مرآت 212
دپلوشن، ماري 296
درگاهي، فائزه 137

درویش، حبيب اهلل 191
درویشي کلور، والیت اله 074، 248

دو بولي، دورین 286
دویر، هلن 262، 297، 299، 300

دیهيم، گيتي 246
راجر، الن 033

رادمرد، علي اکبر 040
رجب زاده، رباب 167

رحماندوست، مصطفي 159، 160
رحمتي شهرضا ، محمد 098، 165

رستگار، طاهره 228
رسولي، یوسف 154
رضایي، حدائق 180
رمضاني، جالل 109

رمضاني کارشك، جواد 225
رمضاني واسوکالیي، احمد 111

رمضانيان، عليرضا 175
روح افزا، سعيد 161

رومياني،  محمد 184
ریمر، داتي 132

زرهاني، احمد 002 
سادات اخوي، محمد 110

حسن 024، 049، 097، 130،  ساالري، 
255 ،238 ،199 ،135

سایمون، آدامز 039
سعيدي، علي 208

سعيدي کيا، مليحه 099،176
سكر، لویيس 064، 250، 251، 252، 253، 

266 ،265 ،264 ،254
سلسبيلي، نادر 079
سلطاني، زهرا 203

سلطاني، مسعود 007
سلماني، مهرانگيز 203

سليماني، عادله 018، 274، 275، 276
سنگري، محمدرضا 220

سيد، کمال 295
سيدآبادي، علي اصغر 056، 059، 293

سيدي، حسين 295
سيكرست، دارن 031

سيلورستاین، الوین 096، 245
سيلورمن، باقي 061

شاماني، محمدعلي 285
شاملو، روژین 134

شاه آبادي، حميدرضا 301
شرکایي اردکاني، جواد 261

شریف زاده، ليدا 130
شعبان نژاد، افسانه 149

شعباني، اسداهلل 120
شكاري، محمد 076
شكرانه، اسداهلل 003
شكرچيان، نيره 227 

شكيبایي، طيبه 144، 146، 147
شوئن، الين 150

شهيدی، شيرین252،251
شيخي، عزیر 190

صادقي، احسان 234
صادقي، پوران 043 

صافي،  احمد 267
صالحي، آتوسا171

صرفي، ژاله 283، 284
صمدي، موسي الرضا 217

صمدیان، صمد 290
ضرغاميان، مهدي 107، 108، 259

طاقدیس، سوسن 060
طالبي ، محمد 181

طهوري، مهروش 005، 008
ظفري نژاد، عادل 090

عابدي تجریشي، شيده 051
عامليان، سيدعلي 029

عبادتي، شهناز 229
عربلو، احمد 104
عربيه، فریبا 239

 عرفانيان، مهرداد 021، 129، 215، 273، 282
عزیززاده، هادي 019

 ،121  ،116  ،106  ،105 مریم  عزیزي، 
244 ،174 ،124

عسگري، مهناز 127، 162، 232، 305
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موسوي گرمارودي، افسانه 288
موسوي، اعظم السادات 240

موسوي، سيدعباس 221
موسوي، فاطمه سادات 101

موسویان، انيسه 075
مولودي، مهرداد 322

مهدیه، زرین 130
مهذبي، عليرضا 217
مهرعلي، اکرم 193
مهياري، جعفر 307

ميرحسيني، مهرالسادات 188
ميرکاظمي، حسين 172

نادري، فاطمه 213
نادري، ناصر125، 204

نجف خاني، محبوبه 042، 122
نصري، ابوذر 198

نصيري،  بهروز 153 
نظري قارخوني، هوشنگ 027

نظریان، رضا 123
نقي زاده، حميد 223
نگهي، مرجان 039

نوابي، سيدابراهيم 223
نوایي لواساني، حميد 087، 100

نوروزي، جمشيد 039
نوري، یوسف 047

نيازي، مومن علي 185
واکر، کيت 014، 081، 082، 178، 209

وانگ،  هونگچن041 
وزیري، جالل 214
وکيل، مسعود 028

ولفگانگ، چارلز اچ 111 
ون گورپ، لين 238

ویر، جين 024
وینكلر،  هنري 001، 036
هارپاین، ایلين کلنتن 213

هاشمي، الهه 296
هاشمي، هاجر 022، 023
هاشمي مقدم، عاطفه 096

هانتر،  نورمن 063،152
هلفت، کلود 246

همایون روز، پریسا 009، 010، 011، 012
هوليوك، نانسي133

عظيمي، داود 195
علوي، محمدعلي 237
علوي مقدم، بهنام 206

عميق، مجيد 131، 141، 257، 258، 262، 
300 ،299 ،297

غریبي، کاظم 077
غالمرضایي،  حميدرضا 145

فاکنر، ربكا 169
فتاحي، مهناز 210

فخارزاده، مجيد 310
فخيم، منا 279

فرانكو، کتي 127، 232، 305
فرجود، فروغ 118

فرخ مهر، حسين 112
فرود، فرناز 150

فریدوني، فریدون 151
فغاني، ویدا 142

فوالدوند، مرجان 148
فوالدیان، حسين 283، 284

فيبر، آدل 101
فيتس پاتریك، بيل 137

قاسمي، رضا 220 
قاسمي زاده،  مهري 205

قرباني، مهدي 202
قلعه قوند، الهام 183
قلي پور، علي 200

قلي ها، فاطمه 089
قویدل، احمد 166

قهرماني، فرشيد 286
قيطاسي، اکرم 233

کریم زاده، مهين 156
کارنگي، دیل 025

کاظمي، احسان 068، 236
کاظمي، مهدي 043، 044، 045، 046

کاظمي ميقاني، مریم 201
کاکيا، ليدا 289

کاميابي آذر، سعيده 155
کاولي، جودي 249

کدخدازاده، زهرا 287
کردر،  زیزو 177

کرگان، اليزابت 097، 255
کروي،  آنيتا 141

کریمي، حسين 017
کریمي، عبدالعظيم 170

کشاورز، سوسن 089
کشاورز قاسمي، زهرا 057

کشایي،  اکرم 179
کوون هوون، تري 070

کياني، مجيد 226
کيانيان، داوود 058
گدار، جوليون 141
گروه مولفان 222

گروه نویسندگان 083
 گریبين، جان آر 007، 009، 010، 011، 012
گریبين، مري 007، 009، 010، 011، 012

گرین، دن 131
گف، جكي 130

گلستانيان، نعمت اهلل 128
گنري،  آنيتا 129، 282
لك زایي،  عليرضا 219

لوین، گيل کارسون 042
لي، تي. اس 118
لينچ، ایمي 134

ماهوتي، مهري 231
مجدفر، مرتضي 080
محبوبي، مهران 041
محلوجي، شيرانا 065

محمدپور، الناز 038
محمدي، محمد 278

محمدیان، فاطمه 169
مرادحاصل، امير084

مروتي، زهرا 277
مشتاق، مهسار 070

مصلحي مصلح آبادي، فاطمه 061
معتمدي، اسفندیار 088

 ،033  ،032  ،031  ،030 بهرام  معلمي، 
263 ،178 ،126 ،035 ،034

مك کيساك، پاتریشيا سي 279
مالیي، مجيد 119

ملكي بيرجندي، عسگر230
ملكي،  حسن 163

ملم،  جان 215
منجزي، فرمهر 001، 036

موزیري، عباس 213
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هویدي، محمد 091
هيئت مولفين 095
هيبرت،  آدام 273

یاحسيني، قاسم 158
یانگ، جاني 180

یزداني، عبداهلل 186
یعقوبي، هما 321

یوسف زاده، فاطمه 142
یوسفي، محمدرضا 103

یونسلو، صادق 216
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دانژه 040
دانش آفرین 047

ذکر 005، 006، 007، 008، 009، 010، 
282 ،273 ،215 ،129 ،021 ،012 ،011

راز نهان 015
راه  اندیشه190، 196، 202

رسول 278
رشد اندیشه 047

روان267
روز آموز 151

زیتون 113
سایه گستر109

سپهر دانش037
ستوده 017

سرو یاسين 142
سفير اردهال 123، 137، 153

ایران 014، 030،  فني  انتشارات  شرکت 
 ،081 ،061 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031

بهارافشان 102
بين المللي گاج 187، 201، 277

پایندگان 287
پردیس دانش 067، 158

پژواك فرهنگ 216
پيشروان 016، 019، 128، 197

پيشگامان پژوهش مدار 163
تزکيه074، 248

تيك 181
تيمورزاده038، 096، 245

جمال 182
جوانان مّوفق 098، 165

چكه 001، 036، 075، 140
حوا 063، 152، 173
خسرو شيرین 119 

خط سفيد 205، 308
خط مهر 164

خيلي سبز 029، 077، 191، 198

ناشران
آبرنگ 184
آبشن041

آراد کتاب 155
آرمان رشد167

 ،108  ،107  ،059  ،056 آفرینگان042، 
298 ،296 ،293 ،249 ،122

آلتين154
آميس 022، 023، 211

آوند دانش286
آیين احمد )ص(043، 044، 045، 046

ابتكار دانش220
ابوعطا 068، 069، 070

اعلي 112
افق 039

الگو 157، 189، 194
اميد مهر 223

بخشایش 219، 226
بوي جوي موليان290
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مدرسه 002، 053، 054، 055، 057، 076، 
 ،104 ،094 ،091 ،089 ،084 ،080 ،079
 ،169 ،145 ،141 ،135 ،131 ،130 ،111
 ،230 ،224 ،222 ،221 ،206 ،180 ،170
 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،231
 ،297 ،295 ،288 ،284 ،283 ،269 ،268

314 ،310 ،300 ،299
مرآت دانش 212، 228، 229

مشق نيكو018، 274، 275، 276
منظومه خرد 250، 251، 252، 253، 254، 266

موسسه علم و اندیشه پایدار 099، 176
موسسه منادیان توسعه پایدار 065، 066

مهاجر 088، 285
مهرآموز 105، 106، 116، 121، 124، 174، 
294 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 

مهسا اخباري 272
نسيما 110
نصایح 027
نظري 092

نقش نگين 175
نقش و نگار 051

نگارینه 166
نوشته 236
هيمه 186

263 ،209 ،178 ،126 ،082
شرکت غزال جوان322

شورا 115
شهرقلم 075

صابرین 150، 233، 234
صبا مهر روز 136

صيانت 225
ضریح آفتاب 321

طبيب 038، 096، 245
طالیي 078

طلوع دانش 289
فاطمي 118

فراي علم 099، 176
قدیاني 025، 064، 172، 177، 264، 265، 
 ،317 ،316 ،315 ،313 ،312 ،311 ،309

320 ،319 ،318
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان 
 ،058 ،050 ،026 ،020 ،013 ،004 ،003
 ،103 ،100 ،087 ،086 ،083 ،062 ،060
 ،143 ،139 ،138 ،125 ،120 ،117 ،114
 ،171 ،161 ،160 ،159 ،156 ،149 ،148
 ،237 ،235 ،218 ،214 ،210 ،204 ،179
 ،292 ،291 ،281 ،280 ،270 ،256 ،247

307 ،306 ،303 ،301
کانون گسترش علوم 185، 195، 200

کتاب آبان 304
کتاب ارجمند 213

کالغ سپيد 183، 193
کورش چاپ 090
کوله پشتي 052

گام 132، 133، 134
گراد 217

گردوي دانش 095، 188
گل واژه 085، 192، 203

لوح زرین 208
شما 071، 072، 093، 101، 144،  و  ما 

207 ،147 ،146
مبتكران 016، 019، 128، 197، 227

محراب قلم 024، 028، 048، 049، 073، 
 ،238 ،232 ،199 ،168 ،162 ،127 ،097

305 ،302 ،279 ،271 ،255 ،246
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کلمات کليدي
 آب 030

آب و هوا 305
آتشفشان 300

آخرت 110
آداب 204

آرامش 074، 137، 248
آزمایش هاي علمي 310

آزمون تيزهوشان 200
آزمون تيمز 170

آزمون ها و تمرین ها 017، 029، 077، 085، 
 ،184 ،183 ،164 ،157 ،136 ،115 ،095
 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185
 ،201 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192
 ،221 ،220 ،219 ،217 ،212 ،203 ،202
308 ،277 ،229 ،228 ،226 ،225 ،224 

آزمون هاي تشریحي 093
آفرینش 161
آگاهي 137

آلودگي 030، 031

آلومينيم 014
آمادگي براي امتحان 286

آمادگي جسماني 096، 181
آمار و احتمال 016، 019

آمریكا 279
آموزش ادبيات فارسي 115، 229

آموزش الفباي انگليسي 055
آموزش ایمني 132

آموزش بسكتبال 022
 ،067  ،059  ،012  ،007 تاریخ  آموزش 

269 ،268 ،094
آموزش خوش نویسي 274

آموزش دیني 084
آموزش ریاضيات 170، 217

 آموزش زبان انگليسي 054، 205، 206، 322
آموزش زبان عربي 164، 183، 184، 187، 

222 ،190 ،188
آموزش زبان فارسي 202

آموزش علوم 170، 195، 196، 216، 224، 225

آموزش علوم تجربي 021، 076، 078، 096، 
310 ،273 ،245 ،228 ،215 ،212 ،129 

آموزش کودکان 054، 055، 236
آموزش گام به گام 022، 023

آموزش معلمان 043، 044، 045، 046
 ،065  ،025 زندگي  مهارت هاي  آموزش 

284 ،283 ،248 ،163 ،066
آموزش مهارت هاي مدیریت 109

آموزش واليبال 023
 آموزش هنر 018، 138، 274، 275، 276، 304

آیين دوست یابي 025
آیين نامه ها 261، 267

ابزار تدریس 111
ابوالقاسم فردوسي 173

اتریش 238
اتم 141

احساسات 069، 233
احساسات و تنبيه 101

احكام 204
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احكام شرعي 027
اخالق 207

اخالق اسالمي 319
ادبيات بومي 200
ادبيات جهان 200

 ،106  ،105 نوجوانان  و  کودکان  ادبيات 
 ،140 ،132،121 ،120 ،117 ، 116 ،110
 ،173 ،172 ،160 ،159 ،152 ،149 ،148
 ،249 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239

 303 ،270
ادبيات معاصر 174

نوجوانان 005، 006، 008، 009،  ادبيات 
 ،031 ،030 ،024 ،021 ،014 ،011 ،010
 ،053 ،039 ،038 ،035 ،034 ،033 ،032
 ،129 ،126 ،124 ،097 ،082 ،081 ،061
 ،169 ،162 ،161 ،134 ،133 ،132 ،131
 ،238 ،231 ،218 ،215 ،209 ،178 ،174
 ،273 ،263 ،262 ،259 ،258 ،257 ،255

310 ،300 ،299 ،297 ،294 ،282
ارتباط مؤثر 146
ارتش سرخ 067

ارزشيابي 090، 170، 224، 230
ارزشيابي مستمر 290

استرس 093
اسطوره ها 107، 108
اسكندر مقدوني 293

اسالم 089، 309، 312، 315، 316، 319
اشكانيان 293 

اصحاب ائمه 165، 260، 268
اطالعات 130

اطالعات عمومي 076
اطلس هاي کودکان و نوجوانان 039

اعتياد 146، 147
اعداد صحيح 016

افسانه 042، 105، 106
افسانه ها و قّصه هاي ایراني 003

اقتباس003، 119، 173، 176
اقليم شناسي 034

اکتشافات 007، 215
 الگوهاي آموزشي043، 044، 045، 046، 111

الگوهاي فعال تدریس 045  

الهام 167
امامان )معصوم( 098، 167، 175، 231، 

311 ،295 ،288
امتحان 015، 093

امال 220
اميد 004

امير اعلم 049
انتخاب آگاهانه 051، 145

انتظار 175
انحراف اجتماعي 147

اندام ها 053
انرژي 032، 127

انسان 107
انفجار بزرگ 076

انقراض 057
انقالب  اسالمي 125
انقالب جهاني 067

انواع ادبيات 270
اوریگامي 214

اهل سنت 098
ایاالت متحده 006

ایران 052، 057، 088، 125، 261، 267
ایستگاه بوم شناسي 035

بازنویسي 060، 114، 156، 171
بازي 089

بازیافت 014، 033، 061، 081، 082، 178، 209
بازي درماني 074

بحث 101
بدن انسان 141

برخورد با مردم 025
بردار و مختصات 019

برده 279
برده داري 279

برنامة درسي 037
برنامه ریزي 207، 287

برنامه ریزي تحصيلي و شغلي 052
بریتانيا 158

بستة آموزشي 206
بالیاي طبيعي 262، 299

بلشویك ها 067
بلوغ 068، 069، 070، 071، 072، 234

بندر انزلي 067
بوم شناسي انساني 263

بهداشت 068
بيماري هموفيلي 166

بي محبتي 112
پابلو پيكاسو 038

پرسش و پاسخ 085، 130، 220، 223،222، 
 ،318 ،317 ،316 ،315 ،313 ،312 ،311 ،309

320 ،319
پرورش تفكر 079

پزشكان ایراني 008، 049
پژوهش 080، 211

پژوهشگري 079
پسران069 ، 071

پسماند خانگي 081
پالستيك 082

پویایي کودکانه 089
پيامبران 084، 313

پيامدها 111
پيشگيري 132، 146، 147

تئوري انتظار 290
تئوري نور و رنگ 012

تاریخ 088، 125
تاریخ اسالم 084

تاریخ ایران 056، 059، 293
تاریخ بيهقي 240

تاریخ پيش از اسالم 056، 293
تاریخ جهان 039

تاریخ علم 009، 011
تأثير یونان بر ایران 293

تجارب معلمان 180
تجاوز نظامي 158
تجربه نگاري 211

تجربيات 247
تجزیه و آزمایش 169

تجوید 028
تحليل محتوا 090

 تدریس اثربخش 043، 044، 045، 046،  278، 290
تدریس عربي 154

تربيت 089، 112، 233
تربيت بدني 022، 023، 230
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داستان کودك 001، 063، 122، 152 ، 176، 
298 ،296 ،266

داستان کودك و نوجوان060، 064، 100، 
 ،251 ،250 ،171 ،166 ،156 ،114 ،113

265 ،264 ،253 ،252
داستان مذهبي 294

 ،087  ،042  ،013  ،002 نوجوان  داستان 
306 ،292 ،281 ،260 ،210 ،142

داستان نویسي 218
داستان هاي آمریكایي 266

داستان هاي آموزنده 099، 123، 176
داستان هاي اخالقي 104، 123

داستان هاي تخّيلي 020، 050، 062، 063، 
 292،280 ،265 ،249 ،177 ،152 ،064

داستان هاي حماسي060، 114، 117، 120، 
303 ،171 ،160 ،159 ،156 ،149 ،148

داستان هاي طنزآميز 250، 251، 252، 253، 254
داستان هاي فارسي002، 004، 013، 062، 087، 
 ،237 ،210 ،176 ،142 ،139 ،124 ، 119 ،113

306 ،301 ،292
داستان هاي فرانسوي 296

داستان هاي کوتاه 104، 122، 172، 218، 249
 ،109  ،100 فارسي  کوتاه  داستان هاي 

298 ،256 ،218
داستان هاي مذهبي 268، 269، 288

دانش آموزان 144، 278، 286 
دانشمندان ایراني 005

دایرةالمعارف ها 039، 128
دایرةالمعارف هاي کودکان و نوجوانان 259

دختران 070، 072، 133، 134
درس پژوهي 211
دستور زبان 184
دفاع مقّدس 247

دوستان 101
دوست یابي 233

دیناميك 012
رئيس علي دلواري 158
راه و رسم زندگي 137

راهبرد آموختن 290
راهنما 068، 102

راهنماي آموزشي 017، 028، 029، 052، 

حسادت 108
حساس 053

حسين بن علي )ع( 260
حفاظت 035

حفاظت محيط زیست031، 126
حفظ 151

حفظ زمين 107
حق و باطل 102

حقوق اسالمي 312 
حقوق زن 312

 حكایت ها 116، 121، 239، 240، 242 ، 244
حكایت هاي دیني 231

حكایت هاي فلسفي 107، 108
حل مسئله 019، 037، 079، 101، 196، 

287 ،224 ،213
حوادث 132

حوادث خانگي 132
حيوانات 141
خارجيان 321

خاطرات 167، 246، 247
خانواده 101، 289

خداشناسي 317
خط تحریري 018، 274، 276

خط نستعليق 275
خطا 112

خطبة پيامبر)ص( 098
خالقيت 079، 130

خواندن 285
خودآموز 227

خودارزیابي 051
خودشناسي 051، 287

خوش نویسي 275، 304
دارالفنون 049

داستان 083، 231، 279، 295
داستان آموزشي 084
داستان اجتماعي 166
داستان انگليسي 001

داستان طنز انگليسي 063، 152
داستان علمي و تخّيلي 140

داستان کودکان انگليسي 036، 048، 073، 
302 ،271 ،168

تربيت دختران 234
تربيت فرزندان 150

ترجمة عربي 136
ترسيم هاي هندسي 016

تست زني 093
تصميم گيري 102

تصوف 057
تعليمات دیني 085، 104

تغذیه 069، 287
تغييرات بدن 069

تغييرات جنسي 070
تفاسير شيعه 091

تفاوت هاي فردي 234
تفكر 037، 107

تفكر انتقادي 037
تقویت حافظه 286

تكنيك 093
تمدن جدید 094
تمدن غرب 094

تمرین خوش نویسي 018، 276
تناسب اندام 096

تنبلي 036
تنگستان 158

توسعة پایدار 263
توليد روشنایي 127

توليد گرما 127
توماس ادیسون 118

جامعه 289
جایزة نوبل 007

جبر و معادله 016، 019
جشن پژوهش 080

جغرافياي تاریخي 039
جمع آوري اطالعات 286

جنگ ایران و عراق 002، 026، 062
جنگ بدر 084

جوانان و اسالم 316
جهان علم 007

چهارپاره 075
چهارده معصوم)ع( 098

حافظه 015، 155
حرفه شناسي 051
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 ،157 ،151 ،144 ،136 ،115 ،077 ،054
 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،170 ،164
 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188
 ،203 ،202 ،201 ،198 ،197 ،196 ،195
 ،226 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،212
 ،283 ،277 ،275 ،230 ،229 ،228 ،227

321 ،308 ،304 ،284
راهنماي مفاهيم قرآن کریم 091

راهنماي مهارت هاي زندگي 133، 134
رستم 114

رشته هاي تحصيلي 040، 051، 145
رشد 070

رمان فارسي 020، 026، 050، 143، 177
رمان نوجوان 020، 026، 050، 139، 143، 

301 ،280 ،177
رنگ آميزي 138

روابط 278
روابط اجتماعي 296

روابط با شاگردان 208
روابط خانوادگي 134

روان شناسي 278
روان شناسي نوجوان 234
روش تدریس 046، 154

روش صحيح مصرف آب 216
روش هاي آماري 170

 روش هاي فعال 043، 044، 045، 046، 111
روش هاي مطالعه 153
رویكرد تصویري 224

رویكرد فرهنگي دیني 055
رویكرد تلفيقي 079

رهبري 025
ریاضيات 012، 016، 019، 157، 221

ریاضيدانان ایراني 135
زباله ها 033، 061

زبان دوم 308، 321
زبان عربي 136، 185، 186، 189، 191، 

227 ،226 ،192
زلزله 299
زمين 161

زنان 255، 312
زنان دانشمند 255 

زنان در اسالم 312 
زنبور عسل 162

زندگي دانشمندان 118
زندگي معنوي 163

زندگينامه  005، 008، 009، 010، 011، 012، 
269 ،268 ،038

ژنتيك 238
سؤاالت چهارگزینه اي و تكميلي 217

سرزنش و تنبيه 112
سرگذشتنامه 006، 049،024 ، 092، 097، 

313 ،272 ،255 ،238 ،199 ،135
سرود 022

سفالگري 103
سالمت 074، 096

سلوکيان 293 
سند تحول بنيادین 044

سنگ ها 169
سنگ هاي رسوبي 169

سياره ها 021، 129
سياوش 171

سير و سياحت 241
سيل 297

شاد زیستن 137
شاعران ایراني 272

شاگردان اثربخشي 278 
شبكة ملي مدارس 047

شخصيت 296
شریعت اسالم 163

شعر 022، 083، 167، 237
شعر سپيد 075

شعر طنز آميز 182
شعر فارسي 075، 179، 182، 272

شعر کودك 179
شعر نيمایي 179
شعر و سرود 023

شغل 051
شكوفایي 057

شكيات نماز 027
شوراي عالي آموزش وپرورش 261 

شهریار 167
شيمي دانان 009، 011، 255

شيوه هاي ارتباط 068
شيوه هاي یادگيري 308، 321

صادق هدایت 167
ضحاك 056، 060
ضرب المثل ها 041

ضرب المثل هاي چيني 041
طب سنتي 167

طبيعت 107، 126، 257، 258، 262
طرح پژوهشي 310

طناب بازي 181
طنز 083

عجایب 257، 258
عشق 108

عشق مادرانه 210
عصر تيموري 057
عفونت گوش 245

عقاید 316
عقل 102

علوم 053، 088، 095، 141، 193، 194، 
305 ،259 ،223 ،198 ،197

علوم تربيتي 037، 047، 150، 154، 236
علوم و فناوري 128

غار حرا 291
غدیر 098

فارسي 017، 029، 077، 201، 203، 220
فراموشي 153

فرزندان 074، 112
فرزندان طالق 133

فرهنگ ایراني 116، 121، 239
فرهنگ و هنر اسالمي 138

فضا 021، 215، 273
فضاپيماها 078، 215

فضاشناسي131
فعاليت هاي آموزشي 225

فعاليت هاي فوق برنامه 283، 284
فقه جعفري 027
فلش کارت 205

فناوري اطالعات 047
فنون کاربردي 207
فني وحرفه اي 040
فوالد 178، 209
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فيزیك 012
فيزیك کوانتومي 007
فيزیكدانان 009، 024

قانون جاذبة عمومي 012
قرآن 028، 098، 151، 219، 316، 318

قرائت 028
قصه 242

قصه حيوانات 105، 106
قوانين 261 

کارآفریني 065، 066 
کاردانش 040

کالبدشناسان 049
کاوه آهنگر 060

کتاب شناسي 173
کتاب هاي درسي 090، 220، 222
کتاب هاي غير درسي 044، 045 

کسب و کار 065، 066
کشاورزي 232
کاردستي 214

کارکنان آموزشي 080، 146
کاغذ 214

کتاب مرجع 199
کالس داري 180، 208

کل نگري 079
کمينه گرایي 110

گرمایش جهاني 034
گروه بندي 045
گفت وگو 101
گياهان 141

لعاب زني 103
ماجراهاي تام سوئيفت 048، 073، 168، 271، 302

مادر 210
مادها 056

ماهواره 078
متن محوري 183، 188، 191

مجموعه ها 001، 020، 036، 048، 050، 064، 
 ،246 ،218 ،168 ،143 ،142 ،140 ،139 ،073
 ،271 ،265 ،264 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250

302 ،298 ،272
محبت 025، 289

محققان 092

محيط آموزشي 146
محيط زیست شناسان 126

محيط زیست گرایي 034، 263
مخترعان 006

مداخلة گروهي 213
مدارس 267

مدرسة هوشمند 047
مدیریت 109، 163، 216، 287

مدیریت کالس 111
مدیریت مدارس 047، 267،080، 290 

مرزبان نامه 099
مرگ 110، 320

مسائل جنسي 074
مسائل متفرقه 309، 315

مسابقات ادبي 083
مسایل فقهي 027

مشاعره 272
مشاغل 040
مشاور 074

مشاوره 052، 074، 207
مشكالت انضباطي 111

مشكالت دانش آموزان 068، 213
مطالعات اجتماعي 056، 059

مطالعه 015، 155، 285، 287، 314
معاد 320

معلمان 080، 208، 278
معنویت 146
مقاومت 158
مقررات 111

منظومة شمسي 129، 282
موفقيت تحصيلي 153، 314، 236

موفقيت شغلي 109 
مولكول 141

مهارت 093، 233
مهارت  آموزشي 286 

مهارت هاي زندگي 144، 213، 287
مهدویت 175، 311

مهرورزي 289
نثر فارسي 241، 243

نجوم 010، 131، 273، 282
نستعليق 018، 274، 276، 304

نسل فردا 289
نظامي 119

نظریة نسبيت 007، 076
نقاشي کوبيسم 038

نقش هاي تاریخي 138
نگارش حروف انگليسي 322

نماز 204، 315
نمایشنامه ها 058، 086، 235، 291، 307

نمونه سؤاالت 184، 187، 277
نوآوري 154

 نوجوانان 068، 101، 118، 146، 270، 288
نویسندگي 237
نهج البالغه 294

نهضت جنگل 067
نهضت مشروطه 158

نيازسنجي 211
نيرنگ 108

واژگان مصور 054، 055
واقعة عاشورا 165، 260

واقعة کربال 295
والدین 068، 069، 074

والدین و کودك 234
والدین و نوجوانان 147

ورامين 092
ورزش 287

وسایل کمك آموزشي 206
وقایع تاریخي 246

ویرجينيا 279
ویژگي ها 068

هخامنشيان 059
همایش ها 173

هندسه 016، 019
هنر 057

هنرستان ها 040
هنرمندان 038 

هوا 031
هواشناسي 305

هوافضا 078
هوش 102

هوشمندسازي 047
هيجان 070
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یادداشت ها 246
یادگيري 015، 278، 285
یادگيري زبان 079، 322 

یاران امام حسين )ع( 260،165
یونان 108
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

184 عربي 7 پایه  اول متوسطه
آبشن

041 افسانه ها و مثل ها پندهایي از کشور چين
آراد كتاب

155 روش هاي نوین مطالعه و یادگيري
آرمان رشد

167 سخن از یار آشنا
آفرينگان

042 االي افسون شده، 056 ایران چگونه ایران شد؟، 059 این 
نقشه بزرگ چرا کوچك شد؟، 107 حكایت هاي فلسفي براي 
یونان  اسطوره هاي  فلسفي:  "حكایت هاي  زمين، 108  حفظ 
بامزه،  داستان هاي  و حسادت«، 122  نيرنگ  باستان»عشق، 
249 مار و مارمولك، 293 نخستين تجربه استعمار غربي در 
ایران، 296 ورت: دختري که دوست نداشت جادوگر شود، 298 

وقتي بابام کوچك بود )2(
آلتين

154 روش هاي فعال تدریس

آميس
022 آي بازي بازي بازي )بسكتبال(، 023 آي بازي بازي بازي 
)واليبال(، 211 کاربردي کردن پژوهش در آموزش و پرورش 

استان اصفهان
آوند دانش

For Dummies 286 مهارت هاي آموختن
آيين احمد )ص(

تيم،  )بدیعه پردازي،کارایي   )2( تدریس  فعال  الگوهاي   043
روشن سازي طرز تلقي(، 044 الگوهاي فعال تدریس )3( )بارش 
فكري، تفكر استقرایي، تفحص گروهي(، 045 الگوهاي فعال 
تدریس )4( )قضاوت عملكرد، دریافت مفاهيم، ایفاي نقش(، 
046 الگوهاي فعال تدریس: )9 الگو از الگوهاي نوین تدریس 

به همراه نمونه تدریس(
ابتکار دانش

220 کتاب کار امالي فارسي سال اول متوسطه 1 مطابق با 
آخرین تغييرات کتاب درسي

ابوعطا
068 بلوغ )راهنماي والدین(، 069 بلوغ )فقط پسرها بخوانند(، 

070 بلوغ )فقط دخترها بخوانند(
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اعلي
112 خطا این جاست

افق
039 اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز

الگو
157 ریاضي پایه اول )هفتم(: قابل استفاده براي دانش آموزان 
اول  پایه  عربي   189 )هفتم(،  متوسطه  اول  دوره  اول  پایه 
اول  دوره  اول  پایه  دانش آموزان  براي  استفاه  قابل  )هفتم(: 
متوسطه )هفتم(، 194 علوم پایه اول )هفتم(: قابل استفاده براي 

دانش آموزان پایه اول دوره اول متوسطه )هفتم(
اميد مهر

223 کتاب کار علوم تجربي اول متوسطه )هفتم(
بخشايش

تمرینات  اول متوسطه شامل:  قرآن  آموزش  219 کتاب کار 
ترجمه  و  کار  کتاب  چهارگزینه اي...، 226  تكميلي، سؤاالت 
عربي هفتم اول متوسطه شامل: تمرین هاي تكميلي و متنوع...

بهارافشان
102 چگونه عاقل تر شویم؟

بوي جوي موليان
290 مهندسي مؤثر در فرآیند یاددهي و یادگيري

بين المللي گاج
187 عربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه، 201 فارسي پایه 
اول )هفتم(دوره اول متوسطه، 277 مطالعات اجتماعي پایه اول 

)هفتم(دوره اول متوسطه
پژواك فرهنگ

216 کتاب آموزشي آب و روش هاي صحيح مصرف
پايندگان

287 مهارتهاي کاربردي زندگي براي معلمين و دانش آموزان
پرديس دانش

067 بلشویك ها و نهضت جنگل، 158 رئيس  علي دلواري: 
تجاوز نظامي بریتانيا و مقاومت جنوب

پيشگامان پژوهش مدار
163 زندگي معنوي

پيشروان
تمرین   + آموزش  هفتم، 019  ریاضيات  جامع  آموزش   016
ریاضيات هفتم )در سياره تایماز(...، 128 دانشنامه موضوعي 
دانش و فناوري )دایرةالمعارف 9جلدي(، 197 علوم هفتم )اول 

دبيرستان- دوره اول(براي دانش آموزان تيزهوش
تزكيه

باشيم، 248 لطفًا  بيایيد مشاور خوبي براي فرزندانمان   074
مهارت  هاي زندگي را بياموزید

تيک
181 طناب زني )ورزشي کامل براي همه(

تيمورزاده
038 اسم من پيكاسو است، 096 تناسب اندام، 245 گوش درد

جمال
182 طنزهاي شاطرحسين: طنزهاي شاعرانه عباس خوش 

عمل کاشاني در مجله گل آقا
جوانان مّوفق

098 جرعه اي از غدیر، 165 زیبایي هاي عاشورا و سبك زندگي عاشورایي
چکه

001 آبشار نياگارا فرو مي ریزد، 036 از درس آشپزي نمرة تك 
گرفتم، 075 بي تویي، 140 دماغ گنده ها

حوا
063 بالماسكه، 152 روزهاي ناپدید شده، 173 شاهنامه دیروز، 

کودکان امروز
خسرو  شيرين

119 داستان شورانگيز خسرو و شيرین
خط سفيد

205 فلش کارت Prospect پایه هفتم )اول متوسطه(، 308 
Test Book پایه هفتم

خط مهر
164 زنگ عربي هفتم: آموزش، تمرین، سؤال امتحاني، تست

خيلي سبز
029 ادبيات هفتم )اول متوسطه 1(کتاب کار، 077 پرسش هاي 
چهار گزینه اي ادبيات هفتم- تيزهوشان، 191 عربي هفتم )اول 
 متوسطه 1(کتاب کار، 198 علوم هفتم )اول متوسطه 1(کتاب کار

دانژه
040 اطلس مشاغل

دانش آفرين
047 الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس

ذكر
005 آشنایي با ابوریحان بيروني، 006 آشنایي با ادیسون، 007 
آشنایي با اینشتين، 008 آشنایي با زکریاي  رازي، 009 آشنایي 
با فارادي،010 آشنایي با گاليله، 011 آشنایي با ماري کوري، 
012 آشنایي با نيوتن، 021 آن سوي منظومه شمسي ما، 129 
دایرةالمعارف شگفتي هاي فضا، 215 کاوش هاي فضایي، 273 

مشاهده آسمان شب، 282 منظومه شمسي ما
راز نهان

015 آمادگي براي امتحان از طریق مطالعه و جزوه نویسي
راه انديشه

190 عربي سبز هفتم )اول متوسطه 1(، 196 علوم سبز هفتم 
)اول متوسطه(، 202 فارسي سبز هفتم )اول متوسطه 1(
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رسول
278 معلمان بخوانند

رشد انديشه
047 الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس

روان
267 مدیریت و مقررات آموزشگاهي در ایران

روز آموز
 151 روزآموز قرآن: حفظ روزانه آیات و عبارات موضوعي و کاربردي

زيتون
113 خواب شب دوازدهم

سپهر دانش
037 استانداردهاي توانایي تفكر انتقادي: اصل ها، شاخص هاي 

کارکرد و پيامدها
سايه گستر

109 حكایت هاي مدیریتي
ستوده

017 آموزش زبان و ادبيات فارسي سال هفتم
سرو ياسين

142 راز اسپنته
سفير اردهال

123 داستان هاي حكيمانه، 137 دستور العمل هایي براي بهبود 
مهارت هاي زندگي، 153 روش هاي ساده مطالعه و موفقيت در 

امتحان: آنچه اولياء و دانش آموزان بهتر است بدانند
شركت انتشارات فني ايران

014 آلومينيم و بازیافت، 030 از آلودگي آب چه مي دانيم؟، 031 
از آلودگي هوا چه مي دانيم؟، 032 از انرژي چه مي دانيم؟، 033 
از بازیافت چه مي دانيم؟، 034 از تغيير اقليم چه مي دانيم، 035 
از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانيم؟، 061 بازیافت و کاهش 
زباله، 081 پسماندهاي خانگي، 082 پالستيك و بازیافت، 126 
دانشمندان سبز، 178 شيشه و بازیافت، 209 فوالد و بازیافت، 

263 محيط  زیست پایدار )براي نوجوانان(
شركت غزال جوان

Look 'n' Say 322
شهرقلم

075 بي تویي
شورا

115 خودآزمون هدفدار فارسي سال اول متوسطه )هفتم(
صابرين

150 رشد والدین همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر 
و مادر، 233 کليدهاي پرورش مهارت دوست یابي در کودکان 
و نوجوانان: 24 مشكل اصلي دوستي و راه حلهاي آن، 234 

کليدهاي تربيت و رشد دختران

صبا مهر روز
136 درسنامه عربي پایه هفتم )اول متوسطه 1(

صيانت
 225 کتاب کار علوم تجربي کاوش پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه

ضريح آفتاب
Learning English through Fun:321(Grade 1-Elementry) 

طبيب
038 اسم من پيكاسو است، 096 تناسب اندام، 245 گوش درد

طاليي
 078 پرندگان آهنين: از زمين تا فضا )آشنایي با دانش و فناوري 

هوافضا(
طلوع دانش

289 مهرورزي: شيوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا
فاطمي

118 داستان زندگي توماس ادیسون
فراي علم

099 جزیره بي بازگشت، 176 شهر طلسم شده
قدياني

بچه هاي  آیين دوست یابي، 064  نيوتن،025  با  آشنایي   012
کالس خانم جولز، 172 شازده دریاي خزر و 22 افسانه دیگر، 
177 شيربان، 264 مدرسه سقوط مي کند، 265 مدرسه عجيب تر 
مي شود، 309 : 104 پرسش و پاسخ در باره موضوعات گوناگون، 
311 : 41 پرسش و پاسخ در باره حضرت مهدي)عج(، 312 : 
41 پرسش و پاسخ در باره  زنان، 313 : 46 پرسش و پاسخ در 
باره حضرت محمد )ص(و پيامبران، 315 : 55 پرسش و پاسخ 
 در باره نماز، 316 : 62 پرسش و پاسخ در باره اهل بيت)ع(،

317 : 70 پرسش و پاسخ در باره خدا، 318 : 75 پرسش و پاسخ 
در باره قرآن کریم، 319 : 76 پرسش و پاسخ در باره اخالق و 

رفتار، 320 : 76 پرسش و پاسخ در باره مرگ و معاد
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

آن  درد سر، 020  آلبوم  سوم، 013  آرزوي  آذریاد، 004   003
سوي پرچين خيال، 026 اتاق تاریك، 050 اميرحسين و چراغ 
جادو، 058 این عروسك مال کيه؟، 060 بازي اهریمن، 062 
بازي ها و لحظه ها، 083 پنجره اي رو به ماه، 086 پيرمرد و ببر، 
براساس حكایتي عاميانه، 087 پيشگو، 100 جنگ جهاني سوم، 
103 چنين جام لطيف، 114 خوان هشتم، 117 داستان رستم 
و سهراب، 120 داستان فرود، 125 دانستني هاي تاریخ انقالب 
اسالمي ایران براي کودکان و نوجوانان: آشنایي با شخصيت ها، 
حوادث و ... ، 138 دفتر نقش: رنگ آميزي و آشنایي با نقوش 
باغ  راز  دلقك، 143   139 ،)1( ایران  اسالمي  هنر  در  سنتي 
متروك، 148 رستم و اسفندیار، 149 رستم و اکوان دیو، 156 
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رویاي گردآفرید، 159 زال و رودابه، 160 زال و سيمرغ، 161 
زمين او، 171 سياوش، 179 صبح یك روز اردیبهشتي، 204 
فرهنگ نامه نماز براي کودکان و نوجوانان، 210 قلب کوچك 
سپهر، 214 کاغذ بازي )دایره المعارف کاغذ و تا(، 218 کتاب 
داستان 2 ]دو[، 235 کوچ ستاره، 237 گذر از کوه کبود، 247 
لحظه هاي سكسكه، 256 مامانم گمشده است، 270 مروري بر 
انواع ادبيات کودك و نوجوان، 280 من و عجيب و غریب، 281 
من یك مرد عنكبوتي شبيه رستم خواهم شد، 291 ميهمان 
غار)نمایش نامه(، 292 ناروال، نهنگ تك شاخ، 301 وقتي مژي 
گم شد، 303 هفت خوان و هفت رزم، 306 یك جعبه پيتزا براي 

ذوزنقه کباب شده، 307 یك دقيقه
كانون گسترش علوم

اول  تجربي  علوم   195 )هفتم(،  متوسطه  اول  عربي   185
متوسطه )هفتم(، 200 فارسي اول متوسطه )هفتم(

كتاب آبان
304 هنر خوشنویسي در مدرسه

كتاب ارجمند
213 کاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت 

رواني کودکان و نوجوانان
كالغ سپيد

183 عربي 7 )پایه اول متوسطه(، 193 علوم 7 )پایه اول دوره 
اول متوسطه(
كورش چاپ

090 تحليل محتواي کتاب درسي
كوله پشتي

052 انتخاب رشته دوره دوم متوسطه- دانشگاه
گام

و جدایي  در خانه، 133 دختران  ماندن  تنها  و  132 دختران 
والدین، 134 دختران و خانواده

گراد
 217 کتاب جامع ریاضي گراد: پایه اول دوره اول متوسطه )هفتم(

گردوي دانش
095 تمرین علوم تجربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه، 

188 عربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه
گل واژه

085 پيام هاي آسمان هفتم پایه اول )دوره متوسطه اول(، 192 
عربي هفتم پایه اول دوره متوسطه اول، 203 فارسي هفتم پایه 

اول دوره متوسطه اول
لوح زرين

208 فوت  و فن معلمي

ما و شما
خطرات،  چالش ها،  پسران:  در  رواني  و  جسمي  بلوغ   071
روش ها، تربيت، افت تحصيلي ) ویرایش چهارم(، 072 بلوغ 
جسمي و رواني در دختران: چالش ها، خطرات، روش ها، تربيت، 
افت تحصيلي )ویرایش چهارم(، 093 تكنيك ها و مهارت هاي 
تست زني، غلبه بر آزمونهاي تشریحي و کوتاه جواب، آماده شدن 
براي امتحانات، ، 101 چگونه به نوجوانمان گوش کنيم چگونه 
با او صحبت کنيم، 144 راهنماي آموزش مهارت هاي مقابله با 
اعتياد و آسيب هاي اجتماعي )ویژه  دوره اول متوسطه(، 146 
راهنماي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي )ویژه کارکنان(، ارتباط 
موثر با دانش آموزان، عوامل محافظ و، 147 راهنماي پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي )ویژه والدین(، پيشگيري اوليه از اعتياد، 
 سبك هاي فرزندپرور، 207 فنون کاربردي مشاوره در مدرسه

مبتکران
تمرین   + آموزش  هفتم، 019  ریاضيات  جامع  آموزش   016
ریاضيات هفتم )در سياره تایماز(...، 128 دانشنامه موضوعي 
دانش و فناوري )دایرةالمعارف 9جلدي(، 197 علوم هفتم )اول 
دبيرستان- دوره اول(براي دانش آموزان تيزهوش، 227 کتاب 
کار و تمرین عربي اول دبيرستان دوره اول متوسطه )پایه هفتم( 

قابل استفاده دانش آموزان عادي
محراب قلم

ادبستان  کيهان، 028  قانون هاي  نيوتن: کشف  آیزاك   024
قرآن، 048 المپيك روباتي، 049 اميراعلم: بهداشت نوین در 
ایران، 073 به سوي اعماق، 097 توماس ادیسون: پيشگامان 
الكترومغناطيس، 127 دانشنامه مصور انرژي و انواع آن، 162 
زنبورهاي عسل، 168 سفر به بام دنيا، 199 علي اکبر دهخدا: 
 238 کشاورزي،   232 ایران،  در  مرجع  کتاب  سرگذشت 
ژوزفين:  لبخند  ژنتيك، 246  دانش  بنيان گذار  مندل:  گرگور 
یادداشت هاي روزانه لئونتا، 255 ماري کوري: کشف عناصر 
رادیواکتيو، 271 مسابقه موشكي، 279 من برده هستم،302 

هتل فضایي، 305 هواشناسي
مدرسه

002 آخرین تصميم، 053 اندام هاي حس، 054 انگليسي براي 
کودکان 1 )آموزش کلمات(، 055 انگليسي براي کودکان 2 
)آموزش الفبا(، 057 ایران در عصر تيموري، 076 بيشتر بدانيم، 
079 پرورش تفكر در موقعيت هاي یادگيري زباني: )ویژگي هاي 
برنامه درسي،  رویكرد ها و راهبردها(، 080 پژوهش و مدیران 
و  دانش آموزان  پژوهشي  فعاليت هاي  راهنماي  مدرسه ها: 
معلمان براي مسئوالن، مدیران ، 084 پيامبر خوبي ها، 089 
تبيين فلسفه بازي در تربيت سازگار با آموزه هاي انسان شناختي 
و معرفت شناختي اسالم، 091 تفسير معين: راهنماي مفاهيم 
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چوپان   104 )صنعتي(غرب،  جدید  تمدن   094 کریم،  قرآن 
حل   111 احكام(،  آموزش  )داستان هاي  نگفت!  دروغ  دیگر 
الگوهایي  و  و مدیریت کالس: روش ها  انضباطي  مشكالت 
 ،)3( چرا؟  داني  مي  علمي  دایرةالمعارف  معلمان، 130  براي 
131 دایرةالمعارف نجوم، 135 در کالس درس کاشاني، 141 
دنياي نامرئي: مجموعه کتابهاي )درون بدن انسان-درون بدن 
راهنماي   145 ومولكول ها-ا،  گياهان-اتم ها  حيوانات-درون 
سؤال هاي   170 رسوبي،  سنگ هاي   169 رشته،  انتخاب 
مطالعه بين المللي روند علوم و ریاضيات )تيمز 2007(پایه سوم 
راهنمایي...، 180 صد نكته در کالس داري )مدیریت رفتار در 
 Flashcards:=کالس(، 206 فلش کارت معلم ]فلش کارت
اول  پایه  انگليسي  زبان  آموزشي  بسته   ]  For Teacher
متوسطه، 221 کتاب کار ریاضي پایه اول دوره اول متوسطه 
)هفتم(، 222 کتاب کار عربي پایه اول متوسطه )هفتم(، 224 
کتاب کار علوم تجربي پایه اول )هفتم(، 230 کتاب معلم درس 
تربيت بدني: رویكردي نو در تربيت بدني سه ساله اول دوره اول 
متوسطه، 231 کسي شبيه محمد )ص(: حكایت هایي از زندگي 
امام محمد باقر)ع(، 257 مجموعه الهام از طبيعت جلد 1، 258 
مجموعه الهام از طبيعت جلد2، 259 مجموعه دایرةالمعارف 
علوم )براي نوجوانان ( علوم زمين...، 260 مجموعه کتاب هاي 
یاران امام حسين )ع()حضور سبز: تا آفتاب، شب امام آفتاب، 
عبور از شب(، 261 مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش 
ویرانگر  نيروهاي  مجموعه   262 مدارس(،  )ویژه  پرورش  و 
مقداد،  مثل  مردي   269 کميل،  مثل  مردي   268 طبيعت، 
283 مهارت  زندگي و اوقات فراغت )ویژه دانش آموزان پایه 
)ویژه  فراغت  اوقات  و  زندگي  مهارت  راهنمایي(، 284  سوم 
دانش آموزان پایه هفتم(، 288 مهربان تراز باران: حكایت هایي از 
زندگي امام رضا)ع(، 295 واقعه کربال: ذبيح عشق، 297 وقتي 
آب خشمگين مي شود، 299 وقتي زمين خشمگين مي شود، 
300 وقتي کوه خشمگين مي شود، 310 40 آزمایش علمي 
 براي دانشمندان فردا، 314 49اصل موفقيت در درس خواندن

مرآت دانش
212 کاربرگ علوم تجربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه، 228 
کتاب کار و تمرین علوم تجربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه، 
229 کتاب کار و تمرین فارسي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه

مشق نيکو
018 آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني، 274 
مشق نيكو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي 
سني، 275 مشق نيكو: آموزش و تمرین خط تحریري 2 تمام 
رده هاي سني، 276 مشق نيكو: آموزش و تمرین خط تحریري 

3 تمام رده هاي سني

منظومه خرد
250 ماروین نارنجي و تپه مرگ، 251 ماروین نارنجي و خانه 
خانم معلم، 252 ماروین نارنجي و سؤال عجيب، 253 ماروین 
نارنجي و شاهزاده گمشده، 254 ماروین نارنجي و کيك پرنده، 

266 مدرسه کنار جاده واقعا وجود دارد
مهاجر

088 تاریخ علم در ایران )ج 4(، 285 مهارت مطالعه
مهرآموز

105 حكایت هاي شيرین مرزبان نامه )1(، 106 حكایت هاي 
و شيرین، 121  داستان خسرو   116 ،)2( مرزبان نامه  شيرین 
داستان ليلي و مجنون، 124 داستان هاي کليله و دمنه، 174 شعر 
معاصر، 239 گزیده بوستان سعدي به زبان امروز، 240 گزیده 
تاریخ بيهقي به زبان امروز، 241 گزیده سفرنامه ناصرخسرو به 
زبان امروز، 242 گزیده قابوسنامه به زبان امروز، 243 گزیده 
گلستان سعدي به زبان امروز، 244 گزیده منطق الطير به زبان 

امروز، 294 نهج البالغه براي نوجوانان )2(
مهسا اخباري

272 مشاعره در مدرسه
موسسه علم و انديشه پايدار

099 جزیره بي بازگشت، 176 شهر طلسم شده
موسسه مناديان توسعه پايدار

فعاليت ها،  )روکا(پاسخ  جوان  کارآفرینان  آموزشي  بسته   065
066 بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(کتاب راهنما

نگارينه
166 ژن مادربزرگ

نسيما
110 حل شدن در استكان مرگ: چند روایت جعلي از برزخ!

نصايح
027 احكام براي همه: آسانترین روش براي به خاطر سپاري 

احكام به روش طبقه  بندي
نظري

092 تك درخت کویر: نگاهي به زندگي نامة سعيد وزیري
نقش نگين

175 شهاب ثاقب )آسيب شناسي مباحث مهدویت(
نقش و نگار

انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و شغل )برنامه ریزي و   051
تصميم گيري شخصي در زمينه انتخاب رشته تحصيلي و ش

نوشته
236 کودك موفق من

هيمه
186 عربي پایه اول )هفتم(دوره اول متوسطه
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ

 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بين روانمهر و لبافي نژاد، پ. 207
کد پستي: 1314843593

تلفن: 66407575، 09121777820

آبشن
تهران: خ. جمالزاده جنوبي، پ. 114، ط. اول، کد پستي: 1313845461

تلفن: 66967606

آراد كتاب
 تهران: خ. کارگر جنوبی، ابتدای خ. روانمهر بن بست دولتشاهی پ. 1

کدپستی 1314615474 
تلفن: 66482226

آرمان رشد
 تهران: خ. انقالب، بين خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 1182، ط. 10 

تلفن: 66486013، 66486012

آفرينگان
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست مبين، پ.4 
صندوق پستي: 756-13145 کد پستي:1314666413 

تلفن: 66413667، 66460099، 09126161028

آلتين
 تبریز: شهرك طالقاني، کوي صفا، پ. 4 کد پستي: 51758-47435 

تلفن: 4784183، 09144127499

آميس
اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 

چهارباغ، ط. اول، واحد 5 کد پستي: 8144915318 
تلفن: 2235063، 2225706

آوند دانش
تهران: خ. پاسداران، خ. گل نبي، خ. ناطق نوري، ك. طالیي، 
پ. 4 صندوق پستي: 673-19458 کد پستي: 1947734411 

تلفن : 22893988 ، 22556500

آيين احمد )ص(
 قم: شهرك ایثار، ك. 15، پ. 15، واحد. 5 کد پستي: 3713156777

تلفن : 32708763 ، 32854324 ، 09122520293

ابتکار دانش
 قم: خ. صفایه،کوي بيگدلي، کوي جالل زاده، کوي شریفي، پ. 69 

کد پستي 3715634563
تلفن:37746567 ، 37836420، 09127492800
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ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم صندوق پستي: 981-13145 کد پستي: 1314733445 

تلفن: 66485937-40

اعلي
اصفهان. خ. بزرگمهر، خ. سپهبد قرني، پ. 61، مجتمع جاوید

کد پستي: 8153813163
تلفن : 2657263 تلفن همراه: 09132255438

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهيد وحيد نظري 
غربي، نبش  هاشمي نژاد 7 ك. جاوید یكم، پ. 2، ط 3 صندوق 

پستي: 13145-1135 کد پستي: 1314675351 
تلفن: 66413367، 66414285، 66408161

الگو
تهران .خ فاطمي، خ چهارم، ك. رامين، پ. 10

کد پستي: 1415763341
تلفن : 88993030 ، 09121576523

اميد مهر
مشهد: صندوق پستي: 333-91775 

تلفن: 8786314، 09151710360

بخشايش
قم: خ. صفائيه، ك. بيگدلي، پ. 143،

صندوق پستي37135-1134 کد پستي: 3715634969
تلفن:37737583 ، 37749699، 09121515293

بوي جوي موليان
تبریز:آبادانی مسكن، خ. مرمر، پ. 168 

تلفن: 4772159 ، 09144030863 

بهارافشان
تهران: خ. پاسداران، چهارراه پاسداران، م. حسين آباد، ك. شمس، پ. 
3، واحد 1 صندوق پستي: 511-19575 کدپستي: 1668838861

تلفن: 22949834

بين المللي گاج
 تهران: خ. انقالب، بين چهارراه ولی عصر و فلسطين، پ. 919

صندوق پستی: 13145-377
تلفن: 64342705 ، 6419 ، 09125154350

پايندگان
البرز: مهر شهر، بلوار شهيد رزهبان، نبش ك. 504 ، پ. 2 ، ط. 

دوم، واحد. 4 کد پستي: 3331735879 
تلفن : 5344492 ، 09124639153

پرديس دانش
تهران: خ. جمهوری، خ. ظهيراالسالم، ك. رزاقی، پ. 8، ط. زیر 

همكف کد پستی: 1146944811
تلفن: 22606133 ، 09122209907

پژواك فرهنگ
تهران: خ. ولي عصر، مقابل پارك ملت، خ. ناهيد غربي، پ. 29، 

ط. چهارم کد پستي: 1418853514 
تلفن26203041-3 ، 09121755616

پيشروان
تهران: م. انقالب، خ. فخررازی، خ. وحيد نظری، پ.59

صندوق پستی: 1596-13145کد پستی: 1314764961
تلفن: 8- 66954393، 66954391 ، 09121135787

پيشگامان پژوهش مدار
 تهران: خ. کریمخان زند، خ. ماهشهر، نبش ك. یگانه، پ. 3، واحد 12

کد پستي: 1574733336
تلفن: 88345217، 09122440697

تزكيه
تهران: خ. آذربایجان، م. رشدیه، خ. انصافي مقدم، ك. ميرفارس، 

بن بست جاویدان، پ. 1 کد پستي : 1419814981 
تلفن: 66874787 ،09123844863

تيک
 یزد: خ. شهيد مدني، ك. وليعصر، پ. 64 کد پستي: 8919754414 

تلفن : 8238196- 0351

تيمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش ميرزاي شيرازي، شماره 111، ط. سوم 
 شرقي صندوق پستي: 13185-1311 کد پستي: 1597985735

تلفن: 88809090

جمال
قم: خ. معلم، ك. بيست و نه، فرعي نهم، پ. 422 

کد پستي: 3715797744 
 تلفن: 7742528 ، 7746353 ، 09128179808 ، 09122520250

جوانان مّوفق
قم: بلوار شهيد بهشتي، ك. شماره 3، پ. 41

کد پستي: 3719967315 
تلفن: 6610572 ، 2911924 ، 2902594 ، 09126526887

چکه
خ.  سهروردي،  چهارراه  از  بعد  بهشتي،  شهيد  خ.  تهران: 

کاوسي فر، ك. نكيسا، پ. 3، ط. اول
صندوق پستي: 1691-13145، کد پستي: 1577816616 

 تلفن: 88547295 ، 88547296 ، 88547297 ،09121157872
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حوا
تهران- خ شریعتي، روبروي حسينيه ارشاد ك. هدیه، پ. 6، 

مجله شهرزاد 
تلفن: 88944086 ، 09192232100

خسرو شيرين
تهران: جنت آباد، خ. شاهين، ك. شقایق، پ. 7، واحد 1 

کد پستي: 1475843981
تلفن: 44468930، 09124406216

خط سفيد
خراسان رضوي، سبزوار: خ. بهار، نبش بهار2 

صندوق پستي: 678  کد پستي: 9613913111
تلفن: 2220835 ، 2243444 ، 09153719256

تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، کوچه شعله ور، پ. 6 
تلفن: 66122949

خط مهر
اصفهان: ورودي شهرك اميرحمزه، بن بست شماره 8، پ. دوم سمت 
 راست، صندوق پستي: 81785-311 کد پستي: 8174817461

تلفن: 7809067، 09133694284

خيلي سبز
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بين خ. فخر رازي و خ. دانشگاه 

پالك 71، واحد 4
صندوق پستي: 8177-14155 کد پستي: 1314764515

تلفن: 66974026 ، 66465213

دانژه
)اميراتابك سابق( ك.  تهران: خ. مطهري، خ. سليمان خاطر 

اسالمي، تقاطع بانه، پ. 2/4 کد پستي: 1578635811 
تلفن: 88846148، 88842543، 09123805033

دانش آفرين
تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ك. شهيد 

صدوقي شرقي، پ. 41 کد پستي: 1413893344 
تلفن: 2- 88995181 ، 09121300514

ذكر
تهران: خيابان انقالب. خ فلسطين جنوبی. ك. محتشم. پ. 

20T طبقه اول غربی 
تلفن: 66468263

راز نهان
تهران: م.انقالب، ك. مهرناز کد پستي: 1373836695

تلفن: 66574262، 09122230269

راه انديشه
چلوکبابي  جنب  جنوبي،  جمالزاده  خ.  نبش  آزادي،  تهران:خ. 

یاران، پ. 84، ط. همكف 
صندوق پستي: 14183-483 کد پستي: 1313884471 

تلفن: 66421542 ،8- 66916284 ، 66421549

رسول
خ.  خميني،  امام  بلوار  بندرعباس،  هرمزگان،   : پستي  نشاني 

آزادگان 9، ك. فرزانه 26
صندوق پستي: 3345-79145 کد پستي: 7915755535 

تلفن : 3354799 ، 09173582786

رشد انديشه
تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ك. صدوقي 

شرقي، پ. 41 کد پستي: 1418617141 
تلفن: 2- 88995181

روان
تهران: م. وليعصر، خ. زرتشت غربي، بعد از بيمارستان مهر، 

مقابل گلفروشي گلزار مهر، جنب خ. پنجم، پ. 63
کد پستي: 1415683543 

تلفن: 88962707 ، 88973358-9، 09123373048

روز آموز
 تهران: بزرگراه بعثت، خ. شهرزاد، شهرك سجادیه، بلوك 48، پ. 8 

کد پستي 1184834418
تلفن: 55313630،09126261233 

زيتون
 تهران: جمالزاده شمالي، نبش ك. سام، پ. 308، واحد 4 
تلفن: 66572810-15 ، 44146776-7 ، 44161006-7

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بيمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310 
تلفن: 2235305، 2238033

سپهر دانش
همدان: بلوار خواجه رشيد، ك. رضوي، نبش نيلوفر 

تلفن: 2522799- 0811، 09183151346

ستوده
 تبریز: خ. طالقاني، خ. ارگ جدید، پ. 25 ،کد پستي 5137883313

تلفن: 5567818 ، 5545804 ، 09143124405

سرو ياسين
تهران: شهرك وليعصر، خ. حيدري، خ. بهرامي، جنب بانك 

مسكن، پ. 220، ط. اول 
تلفن: 66240040، 66216349، 09121088852
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سفير اردهال
تهران: خ. مفتح، خ. سميه، روبروي بانك ملي ایران، ساختمان 

118، واحد 4 
تلفن: 88319342، 88319330

شركت انتشارات فني ايران
 تهران: خ. شهيد مطهری، خ. ميرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 24 

صندوق پستی: 11365-3911 کد پستی: 1587736511
تلفن: 88505055، 88750447

شركت غزال جوان
تهران: ضلع جنوبي بلوار ميرداماد، نرسيده به خ. شریعتي، خ. 

رودبار شرقي، بن بست لشكرك، پ. 1
صندوق پستي: 646-19945 کد پستي: 1546814111 

تلفن: 22921619

شورا
تهران: خ .انقالب،خ. دوازده فروردین، قبل از جمهوري، کوچه 

مينا، پ.29 
تلفن: 2-66490400،  2 - 66954921 

شهرقلم
تهران : خ. سيدجمال الدین اسدآبادی، خ. جهان آرا، ك. 14/1، پ. 
42/1، ط. اول صندوق پستی: 158751819کد پستی: 1438666476 

تلفن: 77181545، 77181546، 77181547

صابرين
تهران: خ. فاطمی، خ. پنجم، ك. مرجان، پ. 1 کد پستی: 1415674111 

تلفن: 88968890، 88977203

صبا مهر روز
تهران: خ. انقالب، خ. منيري جاوید)اردیبهشت(، ساختمان 208، 

ط. جهارم، واحد. 8 کد پستي: 1314653175
تلفن: 66971000، 66952000 تلفن همراه: 09125879723

صيانت
خراسان رضوی، مشهد: خ.17 شهریور، بلوار شيرودی، شيرودی 

21، موسی بن جعفری، پ.11 کد پستی: 9167893793 
تلفن: 3439243، 3428233، 09155053325

ضريح آفتاب
خراسان رضوی، مشهد: خ. امام خمينی، جنب اداره کل آموزش و پرورش 

تلفن: 2232675، 2210045

طبيب
تهران: بلوار کشاورز، خ.آذر، پالك 68، کد پستی: 1417994671 

تلفن: 66909192

طاليي
تهران: خ. فلسطين، خ. طالقاني، خ. سرپرست جنوبي، کوچه 

پارس، پ. 11 واحد 2 
تلفن: 66483066

طلوع دانش
 تهران: ضلع جنوبی م. هفت تير، ابتدای خ. مفتح، ك. جار، پ. 12،

صندوق پستی: 17185-657 ، کد پستی: 157374754 
تلفن: 88833489، 88345682، 09122160828

فاطمي
تهران: ميدان فاطمي، خ. جویبار، خ. مير هادي شرقي ، پ. 14 

تلفن: 88944051 ، 88945545

فراي علم
تهران:خ. انقالب، خ. دانشگاه، ك. خاص، پ. 14، کد پستي: 1315616373 

تلفن: 66494040 ، 66482466، 09123865121

قدياني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 

ژاندارمری غربی، پ. 90 کد پستی: 1314733861
تلفن: 66404410

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهيد بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سينما کانون، پ. 
 22 و 24 صندوق پستی: 4877-15875 کد پستی: 1511647416 

تلفن: 88715545-8، 88962971، 88710661

كانون گسترش علوم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ك. الوندي، پ. 12، ط. 
دوم،صندوق پستي: 514-13145، کد پستي: 1314833664، 

تلفن : 8 -66483427، 66414342 ، 66483428

كتاب آبان
 تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. فاتحي داریان، پ. 2، واحد 10،

صندوق پستي: 1314734859،کد پستي: 1314734854 
تلفن:4 -66955012، 66971494-6، 09121978449

كتاب ارجمند
تهران : بلوار کشاورز، بين خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292، 

کد پستي : 1417994443 
تلفن: 88977002 ، 88982040

كالغ سپيد
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردین، پ. 1302، 

تلفن: 64340،09121079931

كورش چاپ
تهران: خ. شهيد مطهری، خ. ترکمنستان، نبش ك. سرو، پ. 2، 

ط. پنجم، واحد 14، کد پستی:1566968861 
تلفن: 88459412، 88438396، 88454195، 09121438115

كوله پشتي
 تهران: خ. فدائيان اسالم، ابتداي خ. 35 متري امام حسين، پ. 

67، واحد 3 صندوق پستي: 13145-394
تلفن: 33635797 ، 09121076941، 09121394758
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گام
تهران: م. هفت تير، خ. بهارمستيان، پ. 13، واحد 11 

صندوق پستي 3351-15875 کد پستي: 1574717431 
تلفن:88494091 ، 88303273 ، 09126157427

گراد
سبزوار: بلوار شهيد دکتر چمران، کوي چمران 3 ، پ. 7، 

صندوق پستي: 447،کد پستي 9619787561 
تلفن: 4453070 ، 09151707953

تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالي، خ. اعتمادزاده، ك. حسيني، 
پ. 2، ط. اول 

تلفن: 09151707953

گردوي دانش
کرج: سه راه رجایی شهر، ضلع شمالی پل، ساختمان ققنوس 

کد پستی: 3145713473 
تلفن: 026-34456810، 09122641352

گل واژه
 تهران: خ. انقالب ،خ. لبافي نژاد، بين خ. دانشگاه و فخر رازي، پ. 184

تلفن: 66465223 ، 66462820، 66418372، 66976008

لوح زرين
تهران: خ. کارگرجنوبی، خ. روان مهر، ك. دولت شاهی، پ. 1، 

واحد. 10، کد پستی: 131461456،
تلفن: 66961257 ، 09194828828

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

صندوق پستی: 14155-7888،
تلفن: 88270791 ، 09125106156

مبتکران
 تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهيد وحيد نظری، پ. 59، واحد 4 

صندوق پستی: 1596-13145 کد پستی: 1314764961 
تلفن: 66954390-2، 61094123

محراب قلم
 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
104 صندوق پستي: 568-13145 کد پستي: 1314733663 

تلفن:-80 66490879 ، 66465201 ، 09121272243

مدرسه
 تهران: نرسيده به پل کریم خان زند، ك. شهيد حقيقت طلب، پ. 8

صندوق پستي: 1949-14155 کد پستي: 598857911 
تلفن: 88924750 ، 88924752 ، 88800324-9

مرآت دانش
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. 4 

تلفن:  9- 88813520 

مشق نيکو
خراسان رضوي، نيشابور: خ. 17شهریور، پ. 5 و7 

کد پستي: 9314745686 
تلفن:3357310 ، 09153513214

منظومه خرد
تهران: خ. ولنجك، بلوار دانشجو، باالتر از ميدان یاسمن، نبش 

گلستان یكم، کد پستي: 1984713356 
تلفن: 93 -22420086 ) داخلي114(

موسسه علم و انديشه پايدار
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، ك. خاص، پ. 14،

کد پستي: 1315616373
 تلفن:  66494040 ، 66482466 ، 66964752، 09123865121

موسسه مناديان توسعه پايدار
 تهران: م. توحيد، خ. ستارخان، نبش کوثر سوم، پ.82، ط. 3 ، واحد 12

تلفن: 66120374

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست. نيكپور، پ. 5، ط اول 

کد پستي: 1314753665
 تلفن: 66410036 ، 66952199 ، 66952200، 09123711558

مهرآموز
 تهران: خ. نبرد جنوبي، خ. زمزم، مجتمع مسكوني گلها، یاس 3،

بلوك 8، واحد 4 
تلفن: 33730036، 09121055316 

مهسا اخباري
تهران: خ. هنگام، خ. غفاري، ساختمان 14 واحد 1 

تلفن: 77451275 ، 09121472354

نسيما
تهران: م. امام حسين، خ. هفده شهریور، خ. صفایي غربي، ك. 

سليماني، سليماني 2، پ. 1 کد پستي: 1153766513
تلفن: 33250574، 09125047411

نصايح
 قم خ. آیت اهلل مرعشي نجفي )ارم(، پاساژ قدس، پ. 48، 

کد پستي: 3713713896
تلفن:37830660 ، 37746291 ، 37834949

نظري
 تهران: خ. ولي عصر، خ. سيدجمال الدین اسدآبادي، نبش خ. فتحي 
 شقاقي، پ. 32، ط. دوم، واحد 17 کد پستي: 1314814419
تلفن: 88104441، 88104442 تلفن همراه: 09190129455

نقش نگين
اصفهان: خ. حكيم، جنب هتل حكيم، ساختمان دقيق، 

کد پستي: 8147835371
تلفن: 2236261 ، 2236260 ، 2204933، 09131114942
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نقش و نگار
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
 مقابل اداره پست، پ. 118، ط. همكف،کد پستي: 1314674571 

تلفن: 66496249 ، 66950725

نگارينه
تهران: م. هفت تير، خ. بهار شيراز، خ. سليمان خاطر، ك. نظامي، 

پ. 25، کد پستي: 1575635911
تلفن: 88310071، 88315051، 88828788، 09121232394

نوشته
اصفهان: خ. فلسطين، ساختمان نوید، نشر نوشته،

کد پستي: 8143984117 
تلفن: 32226445 ، 09133162070

هيمه
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، نبش ك. شعله ور، پ. 4، واحد 1،

کد پستي: 1313935688
 تلفن:66566540 ، 66566541 ، 66569453 ، 09372696353


