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 17شماره  متوسطه اولدوره  رشدنامه  کتاب
 مناسبمنابع آموزشی و تربیتی  فهرست توصیفی

 متوسطه اولدرسی دوره آموزش مرتبط با برنامه
 )1394هاي چاپ اول سال  (کتاب 

 
 ریزي آموزشیزیرنظر کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه

 الدوسی طیبه/ کیا فریبا :نظارت 
 صدیقه رضانژاد: تدوین و هماهنگی 

 ذهنی جعفر :جلد طراحی 
 طعمهآل فائزه :هامایهو  ن آراییصفحه 

رفیعی لیال /محمودي کبري/ محمدي مطهره :ویرایش و نویسیچکیده 
گهر مرتضایی مریم :اطالعات ثبت 

 
 پرورش، و آموزش 4 شماره ساختمان شمالی، ایرانشهر خیابان زند، خان کریم خیابان تهران :نشانی

 3331/15875پستی صندوق -تربیتی و آموزشی منابع دهیسامان معاونت آموزشی، تکنولوژي و انتشارت دفتر
 88306071 تلفن و دورنگار:

 گاه:وب
 http//:samanketab.roshdmag.ir 

 .است محفوظ آموزشی تکنولوژي و انتشارات دفتر برايکلیه حقوق مادي انتشار این اثر 
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 مقدمه • 3

 معین هدفی با و خاص درسی برنامه اساس بر درسی هايکتاب
 و تدوین پرورش و آموزش وزارت در صالحذي مراجع سوي از
. شوندمی تدریس کشور سراسر در معین زمانی چارچوب در

 آموزاندانش متوسط سطح درسی هايکتاب تدوین در معموالً
 از درسی کتاب صفحات این، بر افزون. شودمی گرفته نظر در

 که است اياندازهبه آن حجم و رود نمی فراتر معین حد یک
 . باشد ممکن و میسر تحصیلی سال یک طول در آن تدریس
 که زمانی حتی کالس، یک آموزاندانش همه که است بدیهی

 و دانش از واحدي سطح در هستند، منطقه یک به متعلق همه
 براي کالس ترضعیف آموزاندانش طبعاً. نیستند ذهنی توانایی
 این میانگین، حد از باالتر آموزاندانش و بیشترند؛ تمرین و کوشش نیازمند میانگین، حد به رسیدن
 دلیل این. بگیرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي ،موجود فرصتی از تا دارند را امکان

 هاآن از منديبهره و تربیتی و آموزشی هايکتاب وجود که است دالیلی تریناصلی از یکی نیرومند،
 . کندمی توجیه را

 الفت و انس یادگیري هايشیوه از یکی با است ممکن آموز،دانش هر که است این دیگر دلیل
 هايکتاب مؤلفان طبعاً. بیاموزد بهتر را نیاز مورد مطالب آن طریق از و باشد داشته بیشتري
 اساس بر آموزدانش که جویندمی بهره درسی مفاهیم آموزش براي متنوعی هايشیوه از آموزشی

 بهره خود کالسی آموزش کنار در هاشیوه این از تواندمی یادگیري، در خود موفقیت میزان و ذائقه
 .بگیرد

 دیگري دالیل از آموزاندانش بین بومی و اقلیمی هايتفاوت درسی، هايکتاب حجم محدودیت
 . کنندمی پشتیبانی آموزشی هايکتاب از آموزدانش منديبهره از که هستند

 افزار،نرم فیلم، مانند مکتوب غیر تربیتی و آموزشی منابع از استفاده فناوري، مدد به امروزه
 و ارزیابی و است یافته ايگسترده رواج نیز یادگیري در ...و آموزشی تجهیزات و وسایل پویانمایی،

 تکنولوژي و انتشارات دفتر وظایف از بخشی اکنون نیز، غیرمکتوب استاندارد آموزشی منابع معرفی
 از ايمجموعه که تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوین. دهدمی تشکیل را آموزشی

 گرفته صورت مبنا همین بر گیرد،دربرمی را منتخب غیرمکتوب و مکتوب تربیتی و آموزشی منابع
 کشور سراسر مدارس براي 1395 ـ 96 تحصیلی سال آغاز در مذکور، فهرستگان از اينسخه. است

 .است شده ارسال
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 تربیتی و آموزشی هايکتاب انواع • 4
: شوندمی تقسیم کلی دسته دو به مجموعه این در شده معرفی تربیتی و آموزشی هايکتاب
 به را آن هستند، اينکته آموزش پی در هم اگر و دارند تخیلی ايصبغه که داستانی هاي کتاب

 از دسته این خواندن. کنندمی بیان انگیزخیال شعرهاي یا داستان قالب در و مستقیم غیر صورت
 وسعت را او واژگان دایره و خواننده ذهن ظرف فردي، هايتجربه به افزودن ضمن هاکتاب

 فرد تحصیلی هايموفقیت و یادگیري در اما اند؛مستقیم آموزش فاقد گرچه هاکتاب این. بخشد می
 .ثرگذارندنیز ا

 هستند غیرداستانی هايکتاب گیرند، می بهره گوییمستقیم از موضوعات بیان در که دیگر، دسته
کتاب: کنیممی تقسیم گروه دو به و دهیم یم قرار آموزشی هايکتاب کلی عنوان زیر را هاآن ما که

 . آموزشیکمک هايکتاب درسی،کمک هاي

 آموزش کردن فراهم و یادگیري تعمیق و تکمیل تقویت، تسهیل، منظور به درسی کمک هايکتاب
. شوندمی تنظیم و تهیه خاص تحصیلی پایه و دوره درسی هايبرنامه و هاهدف اساس بر جبرانی

 هايفعالیت و کار هايکتاب شامل که هستند وابسته درسی برنامه ايه هدف به الزاماً هاکتاب این
کتاب و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجش ايه کتاب تمرین، هايکتاب یادگیري،

 .شوند می خاص پایه یک به مربوط اغلب و هستند محورفعالیت هاي

 منظور به و نیستند وابسته تحصیلییا پایه  دوره درسی برنامه به لزوماً اما آموزشیکمک هايکتاب
 روابط رشد عملی، مهارت پرورش علمی، سواد و دانش افزایش یادگیري، توسعه انگیزه، ایجاد

 و معلمان براي افزاییدانش هايکتاب شامل و شوندمی تدوین یادگیرنده ارتقاي و اجتماعی
 براي روشی و مهارتی و آموزاندانش براي عملی و فرایندي هايمهارت پرورش آموزان، دانش

 .هستند معلمان
 

 زد؟ کتاب گزینش به دست باید چرا •
 استانداردهاي با هاکتاب از توجهی قابل بخش تناسب عدم و آموزشی هايکتاب روزافزون انتشار 

 موجب مناسب، هايخواندنی از گیريهبهر براي زمان از بهینه استفاده لزوم همچنین و آموزشی
 اتخاذ و غیردرسی هايکتاب تولید استانداردسازي گذاري،سیاست با پژوهش سازمان تا است شده

 هدایت در مؤثرتري نقش حمایتی، و تشویقی هايسیاست خصوصاً مناسب، هايسیاست
 .کند ایفا آموزشی هاي کتاب پدیدآورندگان

 محیط توسعه در مؤثر هاي گام از آموزشی، و علمی هايکتاب بنديطبقه و شناسایی شک بی
 نظام تقویت در کارآمد ابزاري و شود می محسوب یادگیري ـ یاددهی فرایند تقویت و آموزشی
 .رود می شمار به کشور آموزشی
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 منابع دهی سامان دبیرخانه تشکیل • 5
 تربیتی و آموزشی

 »آموزشی هايکتاب بخشیسامان طرح« اجراي  
 توان که شد آغاز هدف این با 1378 سال در

 سوي به آموزشی، هاي کتاب تولیدکنندگان
 پرکردن و معلمان و آموزاندانش واقعی نیازهاي
 را ايآشفته بازار و شود هدایت موجود خألهاي

 وجود به آموزشی هاي کتاب تولید عرصه در که
 این دامنۀ بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده
 منابع دهی سامان« نامه آیین تصویب با طرح

 شوراي توسط »ها رسانه و مواد: تربیتی و آموزشی
 از 1389 سال شهریور در پرورش، و آموزش عالی
 هاي رسانه و منابع همه به آموزشی کتاب حوزه

 .است شده داده گسترش تربیتی و آموزشی
 و پژوهش سازمان نامه، آیین این 5 ماده در   

 تحقق براي است شده موظف آموزشی ریزي برنامه
 و جشنواره برگزاري استاندارد، نشان اعطاي جمله از گوناگون انحاي به 828 مصوبه اهداف

 و مواد توصیفی فهرستگان تهیه و ذیربط دولتی غیر و دولتی نهادهاي با ارتباط برقراري نمایشگاه،
 .کند پشتیبانی و حمایت استاندارد منابع و مواد عرضه و تولید از تربیتی و آموزشی هاي رسانه

 و آموزشی منبع گونه هر تبلیغ و عرضه خرید، که است کرده تأکید صراحت به نیز 6 ماده در   
 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشی، واحدهاي در تربیتی

 

 آموزشى هايکتاب توصیفى فهرستگان هیهت •
 اهمیت به توجه با و تربیتی و آموزشی منابع دهیسامان نامۀآیین 6 و 5 ماده به عنایت با  

 ـ یاددهی فرایند تقویت در مهم گامی که آموزشی و علمی هاي کتاب بندي طبقه و شناسایی
کتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب تربیتی و آموزشی منابع معرفی است، آموزشی نظام و یادگیري

نامهکتاب تولید. ودش می گیريپی اجرایی راهکار و ضرورت یک عنوان به تربیتی و آموزشی هاي
 کودکان وپرورش آموزش و تحصیلی دوره پنج مناسب هايکتاب کامل فهرست که رشد، هاي

 هدف همین با است، شده منتشر و چاپ عنوان 80 در 1394 سال تا و گیرد،دربرمی را استثنایی
 .گیردمی صورت

 و آموزشی منابع شامل که است تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوین بر افزون این
 .شودمی فرستاده کشور هايشگاهآموز تمام به و تولید 1395 سال از و است، سال منتخب تربیتی

 بیشتر منابع با آشنایی
 تربیتی رشد و آموزشی نامه منابع کتاب
 و آموزشی منابع اما شود؛می منتشر سالیانه
مورد  پیوسته طور به نیز سال طول در تربیتی

 .شودمی معرفی گیرد و قرار می ارزیابی
 

 این به روزبه و تربیش منابع دیدن براي
 :فرمایید مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 :مکتوب منابع کیفیت کنترل سامانه
http//:samanketab.roshd.ir 

 

 :مکتوب غیر منابع کیفیت کنترل سامانه
http//:standard.roshd.ir 

 



 هاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره متوسطه اول / فهرست توصیفی کتاب17نامه متوسطه اول شماره  کتاب

 
 

 رشد تربیتی و آموزشی هايکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده معرفی هايکتاب است گفتنی 6
 تقدیري و برگزیده کتاب عنوان تصاحب سر بر شود، می برگزار سال دوم نیمه در معموالً که

  .خیزند برمی باهم رقابت به تربیتی و آموزشی

 
 رشد نامهکتاب تولید فرایند •
 درسی برنامه با مرتبط و مناسب هاي ب کتا توصیفی فهرست ارائه هدف با »رشد نامهکتاب«   

 در دبیرخانه به رسیده هاي کتاب تفکیک با فرایند این. شود می منتشر و آماده آموزشی هاي دوره
 و درسی برنامه با آشنا کارشناسان اختیار در ها، کتاب. شود می آغاز تحصیلی گانهپنج هايدوره

 به امتیازي شده، تعیین هايمعیار اساس بر کارشناس هر و گیرد می قرار مجرب و ورزیده معلمان
 به را ممکن امتیاز کل از درصد 60 حداقل باید قبولی، نمره گرفتن براي کتاب هر. دهد می آن

 .نباشد تر پایین درصد 60 از نیز کتاب اختصاصی بخش امتیاز کهاین به مشروط باشد؛ آورده دست
 جزئی هاي پرسش شده، تعیین معیارهاي و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاينامهپرسش در   
 کارشناس هر کلی طور به اما است؛ شده طرح کتاب اختصاصی و عمومی هايویژگی درباره دقیقی و

 الزم هاي چهارچوب و استانداردها بررسی، مورد کتاب تدوین در آیا: دهد پاسخ پرسش سه به باید
 با کتاب این محتوايجمع  آیا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعایت آموزشی کتاب یک

 کار به مناسب آموزشی ماده یک عنوان به تواند می و دارد هماهنگی و همسویی ما درسی برنامه
 مخاطب گروه یا مخاطب کدام براي کتاب این است مثبت نیز پرسش این پاسخ اگر و شود؟ گرفته

 پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان، معلمان، هنرجویان، آموزان، دانش براي است؛ مناسب
 فرهنگیان؟ دانشگاه دانشجویان یا مدیران

 

 دارید رو پیش که اي نامه کتاب •
 یک و 1394 سال اول چاپِ مناسب آموزشی هايکتاب توصیفی فهرست نامه،کتاب از شماره این   

  از که شوید می آشنا مناسب کتاب عنوان 701 با نامه کتاب این در. گیرد دربرمی را آن از قبل سال
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 یا) عنوان 3( غیرمرتبط هاکتاب بقیه. است شده انتخاب رسیده کتاب عنوان 1071 مجموع

 . اند شده داده تشخیص) عنوان 361( نامناسب
 به ترتیب به نامه کتاب این در شده معرفی مناسب هاي کتاب ترین بیش ناشر، 387 میان از   

و  عنوان 42 باقدیانی  انتشارات ،عنوان 45 کودکان و نوجوانان باکانون پرورش فکري انتشارات 
 60 و 195 با ترتیب به و قرآن داستان نیز موضوعات بین در .دارد تعلق عنوان 41 با ذکرانتشارات 

 .برخوردارند فراوانی ترین بیش از مناسب کتاب عنوان

عنوان، انتشارات مبتکران  78با  نوجوانانکانون پرورش فکري کودکان و در بین ناشران، انتشارات 
 ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند. عنوان بیش 44انتشارات مرآت با عنوان و  51با 

 

 اطالعات تنظیم شیوه •
 بر هاکتاب عناوین تنظیم نامه، کتاب در مناسب کتاب وجويجست سهولت منظور به

 .است گرفته صورت الفبا حروف تفکیک به موضوع هر در و »موضوع«اساس
 که است شده آورده آن شناختیکتاب اولیه اطالعات و محتوا از اي چکیده کتاب، هر معرفی در

 شماره: است زیر موارد شامل اطالعات این. کند می آسان خواننده براي را مناسب کتاب یافتن
 محل مترجم؛ خانوادگی نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگی نام کتاب؛
 کلمات تحصیلی؛ پایه کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر،

 .کتاب چکیده و کلیدي
 

 نامه جدول فراوانی موضوعات در کتاب
 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 55 علوم تجربی 11 47 ادبیات فارسی 1
 59 علوم تربیتی 12 25 انگلیسی 2
 60 قرآن 13 76 هاي آسمانی پیام 3
 3 کار و فناوري 14 4 تربیت بدنی 4
 8 مرجع 15 30 تفکر و سبک زندگی 5
 46 مطالعات اجتماعی 16 3 چند موضوعی 6
 10 و خاطره ادبی نثر 17 195 داستان 7
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 کتاب هاي نمایه • 8

 نیز ناشر نشانی و نام و پدیدآورندگان، نام کتاب، عنوان اساس بر هایینمایه نامه، کتاب هر پایان در   
 نیاز به توجه با بتوانند مخاطبان سایر و والدین کارشناسان، مربیان، معلمان، تا است شده تنظیم
. است شده داده اختصاص ردیف شماره یک کتاب هر به متن، در. یابند دست  مناسب منابع به خود،
 ضمن دهند؛ می ارجاع ها شماره این به را ما و اند شده مرتب ها شماره این اساس بر کتاب هاي نمایه
 .وجوست جست قابل ب و کنترل کلید دو با نیز نامهکتاب الکترونیکی هايفایل کهاین

  

 نامهکتاب این در ما همکاران •
 بررسی در خصوصاً و اند رسانده یاري ما به متعددي همکاران نامه کتاب این سازي آماده و تولید در   

 این سازي آماده در که معلمانی و کارشناسان اسامی. اند بسته کار به زیادي دقت و حوصله ها کتاب
 :از عبارتند موضوع ترتیب به بردیم، بهره هایشانهمکاري و نظرات از مجموعه

 پور مقدمچی، حسین قاسمادبیات فارسی: زهرا تخمه ■
 محمديتربیت بدنی: معصومه رضوانفر، علی شاه ■
 مسعود فرجاد تهرانی، ناصر نادريهاي آسمانی: سیدمحمد دلبري، یاسین شکرانی، پیام ■
 منشاديتفکر و سبک زندگی: روفیا دهقان ■
 زادهیوسفداستان: محمدعلی قربانی، محمد مهدوي شجاعی، ناصر نادري، حبیب  ■
سادات آرا، خسرو داودي، سمیهزاده، سپیده چمنریاضی: حمیدرضا امیري، شهرناز بخشعلی ■

 میرمعینی
اسالمی فارسانی، فریبا پیوندي، رضا خیرآبادي، معصومه عظیمی وحید، سیمین زبان انگلیسی:  ■

 مقدم، سعید معظمی گودرزيسیدبهنام علوي
 شعر: محمدحسن حسینی ■

 بروجنی، مریم عابدینی، بتول فرنوشاله خلیلیعلوم تجربی: مریم انصاري، حسن حذرخانی، روح ■
 معافیعلوم تربیتی: سعید راصد، سیدامیر رون، محمود  ■
 قرآن: سیدمهدي سیف، مسعود فرجاد تهرانی، مسعود وکیل، رضا نباتی ■
 نژادکار و فناوري: محسن کیاالشکی، بهنام نیک ■
 مرجع: فرشته ذوالجناحی، آذردخت کوهستانی، اکرم عینی ■
 عباسیاله سلیمی، زهرا مروتی، منصور ملکسالمی، حشمتمطالعات اجتماعی: مسعود جوادیان ■
 پور، رضا صفري، عالءالدین کیاالشکی.: مرضیه پناهیانهنر ■
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9  نامه کتاب این از استفاده راهنماي 
 اطالعات این. است شده داده نشان نمونه صورت به کتاب، یک به مربوط اطالعات راهنما، این در

 از گروه کدام براي و دارد محتوایی چه کتاب که گوید می ما به کتاب،اجمالی  معرفی ضمن
 .است مناسب مخاطبان

نامه)، نام خانوادگی  شماره مدخل کتاب (در این کتاب این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:
ناشر و  ، عنوان مجموعه و عنوان کتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر،و نام مؤلف (یا مؤلفان)

مخاطب کتاب و در صورت نیاز پایه تحصیلی اوف کلمات  سال نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، 
 کلیدي و باالخره چکیده کتاب. 

 

  کتاب، فرستادن یا نامه کتاب این درباره خود هاي دیدگاه بیان براي
 تکنولوژي و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالی، ایرانشهر خیابان زند، کریمخان خیابان تهران، :نشانی به

 . فرمایید حاصل تماس) 021( 88306071 تلفن شماره با یا مکاتبه تربیتی و آموزشی منابع دهی سامان دبیرخانه آموزشی،
 :نشانی به نیز دبیرخانه این وبگاه

 http://samanketab.roshdmag.ir  
 .شماست هاي دیدگاه دریافت آماده
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دبستانی،دبستانیآموزشمبتنیبرطنزرهیافتیبرایمربیانپیش. بزرگي، فرشاد/ عظيمي، امير.1
 9786007233573 شابک: رقعي. ص.64 ،1393 ،راشدین: تهرانومتوسطهاول.

مربي، والدین، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:
 تعليم و تربيت، روش تدریس، طنزکلماتکلیدی:

نویسندگان این اثر با رویکرد تدریس مبتني بر طنز سعي دارند تا آن را به عنوان رهيافتي آموزشي چکیده:
هاي درس نزدیک  با به كارگيري آن به هرچه دلپذیرتر شدن آموزش و كالسو پرورشي ارائه كنند تا مربيان 

هاي كيفي استوار است و بنا دارد با تمركز بر  شوند. این كتاب بر پایه مطالعات تجربي و پژوهش
هاي طنز گفتاري و طنز رفتاري مربيان، رویکردي را به مخاطبين  ساختارشکني در محتواي درس و جاذبه

 هاي نوین تدریس خواهد گذاشت. تأثير بسزایي در به كارگيري روش ارائه كند كه

 

2 المثل.. عابدي جزي، ربابه. ضرب متل  شابک: رقعي. ص.156 ،1393 ،مرسل: كاشاناتل
9789649723426 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 المثل فرهنگ عامه، انواع ادبي، ضربکلماتکلیدی:

 بيني، عقاید، قوانين، آداب و رسوم و  هاي كوتاهي هستند كه از جهان ها جمله المثل ضربچکیده:
هاي ایراني گردآوري  المثل گویند. در این كتاب به تفکيک حروف الفبا، ضرب هاي یک ملت سخن مي آموخته

 و ارائه شده است.

 

هایآموزشانشاوشیوه. اجيرلو، جمال شفایي ، نقي/  عسگر خانلو، بهرام/ فخيمي بشيري، عوض/ فاتح .3
 9786003831650 شابک: وزیري. ص.94 ،1394 ،سخنوران: تهرانآن.

معلم مخاطب:
 هاي آموزشي، نوشتن ادبيات فارسي، مهارتکلماتکلیدی:

 آموزان در نوشتن انشا معرفي و توضيح داده شده است. هدف راهبردهاي تقویت قدرت علمي دانشچکیده:
ها در درست دیدن، درست نوشتن  آموزان و تشویق آن از این آموزش تقویت قوه استدالل، تفکر و دقت دانش

هاست. هدف دیگر این آموزش شکوفایي استعدادهاي نهفته و  ها و شنيده و بيان كردن روشن و ساده دیده
 آموزان است. نفس در دانش به ایجاد حس اعتماد

 

یداستانهایشاهنامهبرگزیده ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:گنجينه . عزیزي، مریم.4
 9786009121403 شابک: رقعي. ص.96 ،1393 ،مهرآموز: تهرانفردوسیجلداول.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، ادبيات كالسيک ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

ها و تجارب اندیشمندان و بزرگاني است كه در  تمدن دیرپا و ماندگار زبان فارسي حاصل كوششچکیده:
هاي  اي از داستان اند. در این كتاب گزیده هاي گوناگون تالش كرده گستره زمان و مکاني پهناور در زمينه

وفاداري به متن و  شاهنامه به زبان امروزي بازنویسي شده است. در تدوین اثر سعي بر آن بوده تا ضمن
 با تلفيق شعر و نثر به مخاطب عرضه شود.  مفاهيم اصلي، محتواي هر داستان
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یداستانهایشاهنامهبرگزیده گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:. عزیزي، مریم.5
 9786009121410 شابک: رقعي. ص.152 ،1393 ،مهرآموز: تهرانفردوسیجلددوم.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي ادبيات فارسي، ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدی:

گاه راستين هنر و معارف بشري است. این اثر دربردارنده  ارزشمند و جلوه  زبان پربار فارسي گنجينهچکیده:
زباني ساده و امروزي است. متن كتاب تلفيقي از شعر هاي شاهنامه به  بازنویسي و نگارش منتخبي از داستان

و نثر است و به داستان تولد و رشد رستم، تولد سهراب، نبرد رستم و اسفندیار و چگونگي مرگ تهمتن 
 اختصاص دارد.

 

6 بنویسیم.. ميركيایي، مهدي. داستان  شابک: وزیري. ص.160 ،1394 ،طالیي: تهرانبیایید
9786006229645 

 آموز، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، نوجوانان آموزش، داستانکلماتکلیدی:

 نویسي را به مخاظبان آموزش مي دهد. بدین صورت كه موضوعي  نویسنده در این كتاب داستانچکیده:
هد داستان را بنویسند یا اینکه داستانهاي دیگر را در كتاب آورده و آنها را از دید داده و از آنها مي خوا

عناصر داستاني بررسي مي كند. مخاطبان با مطالعه این كتاب تا حدودي از عناصر داستاني سر در مي آورند. 
 نویسنده كوشيده در آوردن مثال از مطالب كتابهایي داستاني خود استفاده كند.

 

7 بگوییم.. موسویان، انسيه. شعر  شابک: وزیري. ص.160 ،1394 ،طالیي: تهرانبیایید
9786006229638 

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 قافيه، شعر، ادبيات فارسي و عروضکلماتکلیدی:

هاي هنري و  ذوق ادبي كافي نيست و الزم است شاعران با ظرافتبراي سرودن شعر تنها استعداد و چکیده:
علمي این حيطه نيز آشنا باشند. محور و اساس مباحث این كتاب آموزش اصول و مباني شعر سنتي 

هاي  هاي شعري مدرن كه در سال ها و موج هاي سپيد و نيمایي است و به جریان )كالسيک( و سپس قالب
ها از نمونه اشعار شاعران  ها و تمرین اي نشده است. براي آشنایي مخاطبان، در مثال وجود آمده، اشاره اخير به

 كهن و معاصر استفاده شده است.

 

8 برایکودکان.. ایتينن، ریتا. زاده اميري، نيلوفر مهدیان، شاهده  حسين ابراهيمي، ليال شمس ترجمه
 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. زاده سعيدي، رقيه صاعلي، شهال انتظاریان، شهرام اقبال

 9789643915131 شابک: وزیري. ص.280 ،1394
مربي، والدین، معلم، كتابدار، مشاور مخاطب:

 شناسي كودک، ادبيات كودكان، ترجمه روانکلماتکلیدی:
 هاي علمي و  فعاليتتنها فرهنگ كودكان دچار تغييرات شده، بلکه در  هاي گذشته نه طي سالچکیده:

وجود آمده كه لزوم توجه به این حوزه را بيش از پيش  هاي اساسي به پژوهشي مربوط به آنها نيز دگرگوني
اي چندصدایي و كارناوالي  نگارنده در این كتاب به فلسفه ادبيات كودک به عنوان مقوله  نمایان كرده است.

اند تأكيد دارد.  ه در ترجمه آثار ادبي كه مخاطب آن كودكانتوجه دارد و درباره ضرورت انتقال این نوع دیدگا
وي همچنين در باب اهميت توجه به فرهنگ و زبان كشور مقصد و جایگاه خواننده كودک و نوجوان در 

 كند. برگردان متون بحث مي
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 ،برهان مؤسسه فرهنگي مدرسه: تهرانازخواندنتانوشتن. چگونهبنویسیم:. نجفي پازوكي، معصومه.9
 9789640808900 شابک: رقعي. ص.76 ،1394

معلم مخاطب:
 ادبيات فارسي، نوشتنکلماتکلیدی:

 هاي خاص خود را دارد. امروزه براي  هاي زباني است كه ظرایف و ویژگي نوشتن یکي از مهارتچکیده:
این روش با استفاده از شود.  استفاده مي« پردازي بدیعه»هایي مانند  آموزش نگارش خالق معموال از روش

پردازي با حركت از  كند. در روش بدیعه ها به پردازش ذهن نویسنده و خالقيت كمک مي یک سري قياس
گيرند. كتاب حاضر  ها شکل مي ها و پاراگراف شوند و سپس جمله ها توليد مي ها و عبارت جزء به كل ابتدا واژه

 كل در آن رعایت شده است. به آموزش نوشتن اختصاص یافته كه رویکرد جزء به

 

: تهران.یادسپیدهکاشانیخواهرانهدرتوفان؛زندگیواشعارشاعرهمعاصرزنده. هنرجو، حميد.10
 9786007790045 شابک: رقعي. ص.176 ،1394 ،كتاب ابرار
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبي، منابع اطالعاتيها، انواع  نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي یکي از  عنوان یک پژوهشگر كوشيده است آرا و اندیشه  در اثري كه پيش رو دارید، نگارنده بهچکیده:
هاي جدید تأليف و تدوین كند. در این كتاب  پيشکسوتان ادبي را با رعایت اختصار و با زباني ساده براي نسل

هاي معاصر بازگو شده  هاي فرهنگي و ادبي وي در جریان اتفاق يتعالوه بر رویدادهاي زندگي این شاعر، فعال
 است.

 

: تهراندفترامالینهم. مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.11
 9786009586783 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

نوشتن را بياموزند، امالي فارسي است. در  آموزان باید درست ترین ماده درسي كه طي آن دانش مهمچکیده:
آموزان، پرورش  هاي گوناگون به منظور تقویت حافظه دیداري دانش این كتاب سعي شده است از فعاليت

آموزان  ن استفاده شود تا شکل صحيح نگارش لغات در ذهن دانشحس كنجکاوي، ترغيب به تکرار و تمری
 ثبت شود.

 

12 دفترامالیهشتم. مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.
 9786009586776 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

 تواند  نویسي واژگان در صورتي كه در دوران مدرسه تقویت نشود، در بزرگسالي مي مهارت درستچکیده:
هاي آموزشي  ها و فعاليت كرده به حساب آید. در این كتاب تمرین نقطه ضعف بزرگي براي افراد تحصيل

هاي دشوار هر  نگارش و دیکته كلمات درج شده است. در هر یک از دروس، واژهمتنوع براي ارتقاي مهارت 
 هاي متنوع براي كاربرد لغات در نظر گرفته شده است. درس معرفي شده است و در ادامه، سؤال
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13 ..دفترامالیهفتم مجموعه دفترهاي امالي نقطه سر خط:. سلماني، مهرانگيز/ مهاجراني، سيدعلي.
 9786009586769 شابک: خشتي. ص.72 ،1394 ،تاج: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 الخط، ادبيات فارسي امالي فارسي، رسمکلماتکلیدی:

 اهميت نوشتن و نياز به آن در ایجاد ارتباط با دیگران بر كسي پوشيده نيست. در این كتاب چکیده:
هاي هر درس از  واژگاني و نوع نگارش كلمات درج شده است. كلمههاي متنوعي براي تقویت دانش  تمرین

هاي ظریف در  اند. همچنين به نکته كار گرفته شده هاي مختلف به و در تمرین  جنبه امالیي معرفي شده
 كند نيز اشاره شده است. نویسي هدایت مي آموزان را در صحيح نوشتن دیکته كه دانش

 

. فرزانه فخریان ترها.هاوبزرگگوییبرایبچهگویی:راهنمایقصهرازهایقصه. رو، بآتریس مونته.14
 9786000101596 شابک: وزیري. ص.240 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران

 آموز، معلم، كتابدار مربي، والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 گویي قصهکلماتکلیدی:

گویي عالقه دارند، با خواندن این كتاب  خصوص قصه مربيان، پدر و مادرها و آنان كه به ادبيات و بهچکیده:
ترین  كنند. نویسندۀ این كتاب از معروف نویسي را تجربه مي اي از آموزش قصه در واقع دورۀ فشرده

هاي خود را در  د. او حاصل تجربهگویي دار اي در قصه العاده گوهاي كودک و نوجوان است كه مهارت فوق قصه
دهد.مطالعۀ این  گویي به مخاطباني از هر گروه سني را آموزش مي هاي قصه این كتاب گردآورده است و راه

اي در بر دارد. رمز و رازهاي  گویي، مفيد است و نکات آموزنده اثر براي مخاطبين در هر سطحي از دانش قصه
 بندي شده است. سني متفاوت طبقه هاي گویي این كتاب، براي دوره قصه

 

15 . عامليان، سيدعلي. کار(.9فارسی )کتاب  شابک: رحلي. ص.126 ،1394 ،خيلي سبز: تهرانام
9786004120364 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها تکاليف درسي، رشد دانش، پرسشکلماتکلیدی:

 فهميدن است و این مهم در پرتو تقویت درس  مقدمه درست نوشتن، خوب خواندن و درستچکیده:
هایي براي مرور و بازخواني مطالب  ورزي ها و دست پذیرد. در این كتاب مجموعه تمرین فارسي تحقق مي

آموزان در نظر گرفته شده است. در ابتداي هر  برنامه دانش هاي فوق هایي به عنوان فعاليت  اصلي و نيز پرسش
 هر مبحث به صورت مختصر درج گردیده است.هاي مهم  فصل همچنين نکته

 

زاده، شهریار/ مدیحي، اكرم/  سلطاني مطلق، زهرا/ یزداني، زینب/ خرازي، جعفر/ قندالي، معصومه/ حنيفه.16
 رحلي. ص.138 ،1394 ،تيرگان: تهرانفارسیآساننهمدورهاولمتوسطه.. احمدي فيروزجایي، فاطمه

 9786003241435 شابک:
 نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 مواد درسي، ادبيات فارسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:
 هاي تدریس فعال، به آموزش مباحث درس ادبيات فارسي  گيري از شيوه در كتاب حاضر با بهرهچکیده:

توجه شده است. هاي زباني و شرح نکات ادبي  شود. در این آموزش به بيان معناي شعر و واژه پرداخته مي
آموزان را با  هاي مختلف در ابتداي دروس، دانش همچنين ارائه توضيح كوتاهي درباره نحوه خواندن متن

 سازد. آداب خواندن متون آشنا مي
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فارسیآسانهشتم)دوره. زاده، افسانه یزداني، زینب/ سلطاني مطلق، زهرا/ قهرماني، سوسن/ ایوبي.17
 9786003241428 شابک: رحلي. ص.136 ،1394 ،تيرگان: تهراناولمتوسطه(.

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

محور مرور كرده است. معناي نظم و نثر، تاریخ  هاي مربوطه را منطبق با رویکرد فعاليت كتاب، درسچکیده:
هاي ادبي  هاي مهم نوشتاري و امالیي و دانش واژگان، پيام و محتواي متن، واژهادبيات، قالب شعر، معناي 
آموزان را مورد سنجش قرار  اي ميزان یادگيري دانش گزینه هاي تکميلي و چهار بررسي شده است. پرسش

 دهد. مي

 

فارسیآسانهفتم. یزداني، زینب/ سلطاني مطلق، زهرا/ رحال، صالح/ الهياري، طاهره/ راستي، ليال.18
 9786003241411 شابک: رحلي. ص.130 ،1394 ،تيرگان: تهران)دورهاولمتوسطه(.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، ادبيات فارسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 درسي پرداخته شده هاي تدریس به شرح دروس مرتبط با كتاب  ترین شيوه مندي از تازه با بهرهچکیده:
هایي در راستاي درس مورد نظر در قالب جاي خالي، كامل كردن جمله،  ها و تمرین است. سپس فعاليت

آموزان سنجيده شود. تالش این كتاب برآن است تا بتواند  ارائه شده تا ميزان یادگيري دانش. جدول و...
 د.مطالب ادبيات فارسي را به صورت مفهومي به مخاطبش منتقل كن

 

 ص.152 ،1394 ،المللي گاج بين: تهران..فارسیپایهنهم)دورهاولمتوسطه(. كاظمي ميقاني، مریم.19

 9786003591837 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، تکاليف درسي، آزمون پرسشکلماتکلیدی:

هایي براي مرور و  مباحث كتاب و مجموعه سؤالهاي كليدي  مجموعه پيش رو حاوي خالصه نکتهچکیده:
هاي دستوري و نگارشي، مهارت درک اشعار و  هاي گوناگون، آموزه هاي كالسي است. در بخش تقویت آموخته

آموز و  محور در دانش هایي براي تقویت روحيه پژوهش متون قدیمي و بازنویسي آنها به زبان معيار، تمرین
 اط در نظر گرفته شده است.هایي براي ایجاد نش فعاليت

 

 ،1394 ،تاج: تهرانفارسینهم)متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي.20
 9786008043027 شابک: رحلي. ص.96

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 هاي كالسي الزم است بعد از فرایند آموزش، اطالعات جدید مرور شوند و  آموختهبراي تثبيت چکیده:
هاي مهم و  خاطرسپاري انجام شود. در این كتاب براي هر یک از دروس خالصه نکته تکاليفي براي به

آموزشي براي سرگرمي و  هاي كمک هایي با الگوهاي متنوع در نظر گرفته شده است. در ادامه، فعاليت پرسش
 آموزش غيرمستقيم ارائه شده است.
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قاسمي، رضا/ نجفي، علي/ شيخي، علي اكبر/ شاهيني، علي اصغر/ طيبي، محسن/ قدوسيان، عبدالحميد/ .21
 ص.200 ،1394 ،ابتکار دانش: قمفارسینهمازدیدگاههشتمدرس.. غالمي، بهمن/ صادقي، علمدار

 9786001110399 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، آزمون، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

هاي  تر سؤال هاي زباني و ادبي، به منظور حل سریع و راحت سازي فهم دانش این كتاب با هدف آسانچکیده:
دربردارندۀ مطالبي فراتر از تستي براي ورود به مدارس نمونه و تيزهوشان، و شركت در المپياد نگارش یافته و 

 هاي مناسب است. ها و پرسش سطح كتاب درسي به همراه تمرین

 

22 مبتکران/ : تهرانآموزانتیزهوش.فارسینهمبرایدانش مجموعه رشادت:. سلطاني مطلق، زهرا.
 9789640723524 شابک: رحلي. ص.248 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، پرسش خودآموزها، تمرینکلماتکلیدی:

اي، پایه و اساس فراگيري دیگر علوم  كار بردن صحيح آن در هر جامعه آموختن زبان و ادبيات و بهچکیده:
درآمدي از محتواي موضوعي  هاي اصلي هر یک از دروس به همراه پيش است. اثر پيش رو دربردارنده نکته

آموزان از مطالب است. در ادامه، معاني واژگان،  واني و درک و دریافت دانشخ درس به منظور تقویت روان
 نویسي نيز درج گردیده است. هاي تقویت صحيح هاي امالیي و تمرین هاي تشریحي، نکته تمرین

 

 ،واژه گل: تهرانفارسینهمدورهاولمتوسطه. كار و تمرین:. اله/ اروجي، شيرین بوالحسني، نعمت.23
 9786003371699 شابک: رحلي. ص.152 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

با در نظر گرفتن اهداف كتاب درسي، نکات آموزشي هر درس بيان شده، سپس بر مبناي اصول و چکیده:
شود. خود  آموزان ارائه مي تثبيت یادگيري در دانش هایي به منظور هاي علمي ــ عملکردي، تمرین روش

هاي  ها و نيز آشنایي با آزمون ها و نمونه سؤاالت مطرح در كتاب، با هدف ارزشيابي سطح آموخته ارزیابي
 ورودي مختلف آورده شده است.

 

24 )متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي. هشتم  ،تاج: تهرانفارسی
 9786008043010 شابک: رحلي. ص.96 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 هاي آموزشي ها، تکاليف درسي، مواد و روش تمرینکلماتکلیدی:

هایي را در  اي كه پيش رو دارید، عالوه بر آموزش موضوعات و مفاهيم كتاب درسي، فعاليت مجموعهچکیده:
هاي مهم  كند. در هر بخش در كنار خالصه نکته هاي ادبي و زباني آشنا مي را با نکته آموزان بر دارد كه دانش

هاي خالقانه ادبي در نظر گرفته شده  اي و نيز فعاليت هاي چهارگزینه هاي تشریحي و پرسش درسي، تمرین
 است.
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25 مبتکران/ : تهرانآموزانتیزهوش.فارسیهشتمبرایدانش مجموعه رشادت:. سلماني، مهرانگيز.
 9789640721674 شابک: رحلي. ص.284 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، امتحانات، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

شوند.  ها تدوین مي هاي كمک درسي در زمره ابزارهاي آموزشي و با كار ویژه تثبيت آموخته كتابچکیده:
كند. در  هاي كليدي و اصلي هر درس در حوزه واژگان و متن را یادآوري مي نکته  نخست،این كتاب در گام 

هاي  هاي پيشين، نکته دهد كه عالوه بر تکرار درس هایي ارائه مي ها و فعاليت اي از تمرین ادامه، مجموعه
 كند. آموزي مي آموزان باز براي دانش  جدید را در قالب پرسش

 

26 اول هاي گفتگو محور: مجموعه كتاب. وسوي هفتادر، رضاكاردگر، حسين/ م. دوره فارسیهشتم
 9786002180155 شابک: رحلي. ص.148 ،1394 ،مشاوران آموزش: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، تمرین پرسشکلماتکلیدی:

گرانبهاي سرزمين ماست و همواره در طول تاریخ باعث فخر ایرانيان زبان و ادبيات فارسي ميراث چکیده:
هاي كوتاه پاسخ و تشریحي  بوده است. اثر پيش رو دربردارنده نکات مهم و كليدي هر درس به همراه پرسش

آموزان در فهم و یادگيري مطالب  مرتبط با محتواي درس است. سعي نگارندگان بر آن بوده كه به دانش
 یاري رسانده شود.كتاب درسي 

 

 ،1394 ،تاج: تهرانفارسیهفتم)متوسطه(. هاي كار و تمرین پله: مجموعه كتاب. شاهسون، مصطفي.27
 9786008043003 شابک: رحلي. ص.104

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 در هر بخش شماي كلي از متن درس براي مرور مطالب اصلي در  در كتابي كه پيش رو دارید،چکیده:
هایي از متن اصلي طراحي شده تا ضمن پاسخ به آنها  آموزان قرار گرفته است. در ادامه، سؤال اختيار دانش

هاي  هاي تشریحي مربوط به درک معنا و مفهوم عبارات، سؤال هاي مهم مرور شود. عالوه بر فعاليت نکته
 هاي ادبي و زباني نيز در خالل كتاب گنجانده شده است. ي، نکتها چهارگزینه

 

.فارسیهفتمبرایدانشآموزانتیزهوش مجموعه رشادت:. سلماني، مهرانگيز.28 مبتکران/ : تهران.
 9789640723371 شابک: رحلي. ص.250 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها درسي، رشد دانش، آزمونتکاليف کلماتکلیدی:

آموز را به سوي یادگيري و تکرار  هایي را در بر دارد كه دانش ها و تمرین این كتاب مجموعه فعاليتچکیده:
ترین  گردد. در ابتداي هر بخش مهم هاي پيشين مي كند و موجب تثبيت آموخته درس هدایت مي

هاي ادبي، دانش واژگاني و... درج گردیده است. در  آرایههاي امالیي،  هاي هر مبحث، شامل نکته موضوع
 پاسخ و تشریحي در نظر گرفته شده است. هایي با الگوهاي چهارجوابي، كوتاه ادامه، پرسش
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29 اول هاي گفتگو محور: مجموعه كتاب. اصفهاني، ميترا/ سجادي، سعيد نصر. دوره هفتم فارسی
 9786002180162 شابک: رحلي. ص.264 ،1394 ،مشاوران آموزش: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 آموزان فراهم آورده تا عالوه بر تمرین بيشتر در درس زبان  كتاب پيش رو فرصتي براي دانشچکیده:
هاي  تر كند. در هر بخش، نکته ادبي و غيرادبي را آسانها، استغراق و فهم بهتر متون  فارسي، تثبيت آموزه

اي، تشریحي،  هاي چهارگزینه كليدي و مطالب اصلي هر درس برگزیده و ارائه شده است. در ادامه، پرسش
هایي در نظر گرفته شده است كه مطالب در فصل و سطح یادگيري مخاطب را  جاي خالي و نيز آزمون

 كند. ارزیابي مي

 

 رقعي. ص.144 ،1394 ،ابتکار دانش: قمفرهنگلغاتمتشابهوهمآوایزبانفارسی.. سيفي، زهرا.30

 9786005169935 شابک:
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات فارسي، مواد درسي نامه واژهکلماتکلیدی:

كند تا بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در  خوانندگان فراهم ميمطالعه كتاب حاضر این امکان را براي چکیده:
گونه كلمات، قدرت تشخيص و كاربرد آن را بياموزند.  آواي كلمه بيابند و با یادگيري این هاي هم یافتن واژه

 كند. نویسي را در مخاطبان تقویت مي ها درست واژه  آشنایي با این

 

31 جویبار.. داوودي، حسين. و  رقعي. ص.112 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانقطره

 9789640807521 شابک:
معلم مخاطب:

 ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، امالي فارسيکلماتکلیدی:
هاي زباني و ادبي فارسي امروز را ارائه كرده است. در این راستا  هاي آموزشي از كاربرد كتاب نکتهچکیده:

مرتبط با دستور زبان و دستور خط فارسي با ذكر مثال و نيز بيان كاربرد مرسوم آن آورده هر یک از مباحث 
شده و همچنين صحيح یا اشتباه بودن آن اثبات شده است. هدف از این مطالعه آشنایي و شناخت بيشتر با 

 زبان فارسي به منظور استفاده صحيح واژگان در گفتار و نوشتار است.

 

کارطالییفارسیپایهنهم)دوره كار طالیي:. علي/ هداوند ميرزایي، ابراهيم/ رضایي، عليپور،  قلي.32
 9789643408510 شابک: رحلي. ص.152 ،1394 ،كاگو: تهران..متوسطهاول(

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 راهنماي آموزشي، مواد درسي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

 با تکيه بر كتاب فارسي پایه نهم به توضيح مفاهيمي از تاریخ « كار طالیي»كتاب  جلد نهم ازچکیده:
نامه فارسي در هر  پردازد. كتاب پيش رو، دربردارنده واژه ادبيات ایران و آشنایي با شاعران برجسته آن مي

ب كه آن را از هاي بارز این كتا باشد. یکي از ویژگي هاي تستي مربوط به درس مي ها و سؤال درس و تمرین
 محور بودن آن است. كند، فعاليت ها متمایز مي دیگر كتاب
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..کارطالییفارسیهفتم)دورهاولمتوسطه( كار طالیي:. پور، علي هداوند ميرزایي، ابراهيم/ قلي.33
 9789643407964 شابک: رحلي. ص.132 ،1394 ،كاگو: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 راهنماي آموزشي، ادبيات فارسي، مواد درسي، ارزشيابي آموزشيکلماتکلیدی:

 كه با تکيه بر دروس ادبيات فارسي پایه هفتم تنظيم شده «كار طالیي»در جلد هفتم از كتاب چکیده:
حال مختصري از شاعران ایران زمين پرداخته است. در این  هاي ادبي، به بيان شرح است، ضمن معرفي آرایه

هاي تستي نيز ارائه شده است. همچنين در كتاب با ارائه بخشي تحت عنوان  هاي امالیي و سؤال مجلد تمرین
 ها رفع شود. آموزان سنجيده و اشکاالت آن تالش بر آن است تا ميزان یادگيري دانش« هاي مستمر آزمون»

 

34 تمرینفارسینهم.. سلطاني مطلق، زهرا. و  شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،مبتکران: تهرانکار
9789640724309 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

نامه و تمرین و تکليف، سعي  در سه بخش، درس« كار و تمرین» در جلد نهم از راهنماي آموزشيچکیده:
هاي مختلف تقویت شود. پس از ارائه هر درس با  براي شركت در آزمونآموزان  بر آن است تا آمادگي دانش

آموزان آورده شده است.  ها و اشتباهات دانش منظور رفع ضعف هایي به توجه به كتاب درسي آن مقطع، تمرین
 هاي بخش تکليف نيز براي ارزشيابي كل درس است. پرسش

 

35 . ، جواد جویباري آسمي، مهدي/ باحشمت. و فارسیهشتمکار .تمرین  ،1394 ،مبتکران: تهران.

 9789640724231 شابک: رحلي. ص.100
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ادبيات فارسيکلماتکلیدی:

فراهم كوشد مطابق با محتواي كتاب درسي، با  مي« كار و تمرین» جلد هشتم از راهنماي آموزشي چکیده:
آموزان ایجاد كند.  گيري بيشتري را براي دانش هاي یاد هایي در قالب تمرین و تکليف، موقعيت كردن فعاليت

آموزان است.این كتاب  آموزي و یادگيري مستقل در دانش هاي خود هدف از این نوع آموزش، تقویت مهارت
 آید. شمار مي آموزان، توسط معلمان نيز به منظور كنترل فرایند یادگيري دانش به عنوان یک ابزار مناسب، به

 

 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ابتکار دانش: قم..کتابکارامالیفارسیپایهنهم. قاسمي، رضا.36
9786001112591 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها ادبيات فارسي، امالي فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

 نویسي سعي شده است تا  منظور درست كتاب كمک آموزشي است كه در آن بهاثر حاضر یک چکیده:
ها  با هدف تقویت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژه« امالي تقریري» ارزشيابي درس امال به دو شيوه 

آموزان توضيح داده شود.  با هدف تقویت درس امال و كسب خالقيت و فعال كردن دانش« فعاليت امالیي»و 
آموزان آورده  هاي دانش هاي فعاليت امالي تقریري براي سنجش اندوخته اب نمونه آزمونتدر ك همچنين

 شده است.



هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول / فهرست توصيفي كتاب17نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

19 

 

کتابکارفارسیهفتمپایهاول. ساز، محمدحسين بلوكات، نسرین/ حيدري رزوه، كبري/ چيت رجب.37
 9786009269280 شابک: وزیري. ص.80 ،1394 ،باغ روشنان: تهرانهفتمدورهاولمتوسطه.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش زبان فارسي مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 هاي خود را مرور كنند و به نقاط قوت و  توانند تمام آموخته آموزان با مطالعه این كتاب مي دانشچکیده:
ها جاي خالي در نظر  ارائه و براي معناي آنضعف خود پي ببرند. به این منظور اشعار و نثرهاي كتاب درسي 

بيان شده و پس از آن سؤاالت مربوط آورده « بيشتر بدانيم»هاي ادبي تحت عنوان  گرفته شده است. دانش
 شود. تر مطالب مي شده است. شایان ذكر است این نوع از تمرین منجر به یادگيري عميق

 

دورهاولمتوسطه.-کتابکاروتمرینفارسیپایهنهم بسته مدیریت كالسي:. عبادتي، شهناز.38
 9786007977040 شابک: رحلي. ص.140 ،1394 ،مرآت: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

ها  عمل شده كه فعاليتاي  كتاب كار و تمرین ميدان اندیشه و عمل است و در طراحي آن به گونهچکیده:
هایي در نظر گرفته شده است كه با  ها قرار گيرند. در كتابي كه پيش رو دارید، مجموعه سؤال در كنار تمرین

هاي كتاب نيز  كند. در حاشيه آموزان مرور و بازیابي مي ساختارهاي گوناگون، محتواي درس را براي دانش
 .مطالبي براي اطالعات بيشتر گنجانده شده است

 

 ص.280 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایههفتم.7گنجینهبرتر گنجينه برتر:. گروه مؤلفان.39

 9786009591602 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسي ها، ادبيات فارسي، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

اند  بندي شده ارائه شده هایي به صورت طبقه كتاب درسي، پرسشدر این كتاب، پس از بيان مطالب چکیده:
هاي گوناگون آماده كنند. همچنين در  ها خود را براي شركت در آزمون آموزان بتوانند با حل آن تا دانش

 كتاب به منظور تقویت مهارت شعرخواني، وزن عروضي هر شعر در كنار آن درج شده است.

 

 ص.264 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایههشتم.8گنجینهبرتر برتر:گنجينه . گروه مؤلفان.40

 9786009591619 شابک: وزیري.
 هشتمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:
هاي زباني و  تلفيقي، دانشدر این كتاب، با تکيه بر كتاب درسي فارسي پایه هشتم و در رویکردي چکیده:

اي به  ها به ترتيب از آسان به مشکل توضيح داده شده و سپس تعدادي تمرین و پرسش چهارگزینه آرایه
اند كه مباحث كتاب  اي تنظيم شده اند. مطالب كتاب به گونه ها ارائه شده منظور عمق بخشيدن به آموخته

 كنند. درسي را از زوایاي متفاوت ارزشيابي مي

 

41  گنجينه برتر:. گروه مؤلفان. برتر نهم.9گنجینه  ص.320 ،1394 ،عقيق برتر: تبریزفارسیپایه

 9786009591626 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات فارسي، مواد درسي، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

 هاي مطرح در كتاب  زبان فارسي و تمامي آرایه كتاب حاضر حاصل پرداختن نویسنده به دستورچکیده:
ها در  ها سبب تعميق و تثبيت آموخته اند كه حل آن هایي ارائه شده فارسي نهم است. در این كتاب تمرین

 شود. آموزان مي ذهن دانش
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42 کاربردهایادبیاتکودکونوجوان.. مجيب، فرشته. كانون پرورش فکري كودكان و : تهراننحوه
 9789643916114 شابک: وزیري. ص.100 ،1394 ،نوجوانان
آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:

 هاي مطالعه ادبيات كودكان، رشد دانش، مهارتکلماتکلیدی:
 خوان كردن كودكان و نوجوانان و  در كتاب پيش رو با ترسيم یک زنجيره كاربردي، نحوه كتابچکیده:

براي هر یک توضيح داده شده است. همچنين در این كتاب پس از هاي مناسب  چگونگي انتخاب كتاب
خواني و زندگي از ابعاد مختلف بررسي شده  هاي مطالعه، رابطه بين كتاب خواني و روش بازگویي مراحل كتاب

 است.

 

43 نکته.. علمي، جعفر/ باقري، مصطفي توانا. به  شابک: وزیري. ص.104 ،1394 ،فرشيم: مشهدنکته
9786009595310 

آموز دانش مخاطب:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

هاي ادبي به زبان ساده و نيز  نویسنده تالش كرده است با بيان مطالب دستور زبان فارسي و آرایهچکیده:
هاي نمونه  آزمونآموزان را براي شركت در  ارائه سؤاالت تشریحي و به دنبال آن سؤاالت تستي مناسب، دانش

 دولتي و تيزهوشان آماده سازد.

 

44 ادبی.. مهرباني، فاطمه. ثمین  شابک: وزیري. ص.192 ،1394 ،مهر زهرا)س(: نجف آبادنگاه
9786007177785 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، مواد درسيکلماتکلیدی:

مندي از روش رمزگرداني تصویري، فرایند یاددهي ـــ یادگيري كتاب درسي  در كتاب حاضر با بهرهچکیده:
آموز، ایجاد  پذیرد. هدف از این آموزش باال بردن دقت دیداري و نوشتاري در دانش بهتر صورت مي

ي بيشتر از نفس و آشنایي با عناصر زیبایي سخن است. همچنين در این نوع از آموزش یادگير به اعتماد
 دهد. طریق هوش مکاني رخ مي

 

نگاهی. پارسازاده، محمدعيسي/ قدسي، محدثه/ اقبالي، كبري/ هاشمي زاوه، معصومه/ طاهرنيا، نرگس.45
هشتم. فارسی ساختار به  شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،آفرنگ شرق: مشهدژرف

9786007573174 
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، ادبيات فارسي، آزمونکلماتکلیدی:

 در این كتاب با تکيه بر رویکرد تحليل ساختاري، همه مباحث مرتبط با كتاب فارسي ارائه شده، چکیده:
هاي معناي واژگان، امالي واژگان، نکات زباني و ادبي، معناي شعر و نثر، درک  سپس نمونه سؤاالتي در حوزه

آموزان آماده ورود به  گویي به این سؤاالت دانش شود. با پاسخ معناگرایي و تاریخ ادبيات آورده ميو دریافت، 
 هاي تيزهوشان خواهند شد. آزمون
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46 ادبیّاتوعلومادبی.. رئيسي دهکردي، فریدون/ قاسمي، رضا.  ،1394 ،ابتکار دانش: قمهمگامبا
 9786001114076 شابک: وزیري. ص.192

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها ادبيات فارسي، راهنماي آموزشي، تمرینکلماتکلیدی:

 هایي در قالب  درصدد است با ارائه مثال« محور گروه» كتاب حاضر با توجه به روش آموزشي چکیده:
هاي ادبي با  ان فارسي و دانشاي به آموزش مفاهيم دستور زب سؤاالت تکميلي، صحيح ــ غلط و چهارگزینه

ها موجب پایدار  هاي زباني بپردازد. بيان نکات كليدي هر مبحث و نيز ارائه تمرین هدف ارتقاي مهارت
 شود. ساختن مفاهيم در ذهن مخاطبان مي

 

 وزیري. ص.94 ،1394 ،ي باران چکامه: كرجهمگامباقرآندرادبیاتفارسی.. سيگارودي، فاطمه.47

 9786008026105 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، راهنماي آموزشي مواد درسي، كتابکلماتکلیدی:

نویسنده در این كتاب تالش دارد تمام مباحث درس ادبيات فارسي را با توجه به تطابق موضوعي چکیده:
ها و مسير درست  آموز با اصول، مهارت در این نوع آموزش، دانش آموزان بياموزد. ها با آیات قرآن، به دانش آن

 شود. زندگي، بر اساس دین اسالم آشنا مي

 
 
 

 

آغازوانجامهستیوراهبریانسان؛رویکردینویندرطرحمباحث. رضا محمد سيددربندي، .48
 9789644763656 شابک: وزیري. ص.288 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراناعتقادی.
معلم مخاطب:

 هاي مذهبي، اسالم، قرآن نظامکلماتکلیدی:
 ها تأكيد  آغاز و انجام هستي و راه هدایت انسانهاي خود به موضوع  ادیان الهي در اولين پيامچکیده:

اند و سخن مشترک همه آنها، اعتقاد به وجود خداي یگانه، پيروي از پيامبران و یادآوري معاد بوده  داشته
اي یا تطبيقي ميان ادیان  است. در این كتاب سعي شده مباحث و مطالب به جاي اینکه به صورت مقایسه

هاي اسالم در باب  منطقي ارائه گردد. مطالب با محوریت معرفي دیدگاه بيان شود، به روش علمي و
 هاي پربسامد تدوین شده است. پرسش

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانآفتابکرامت. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.49
 9789643489724 شابک: پالتویي. ص.70 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، اخالق اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 هایي الزم است كه  هاي كامل و سالم، اصول و روش اي نمونه و تربيت انسان براي ساختن جامعهچکیده:
هایي را  تردید چنين روش  د. بيها بتواند به دور از هرگونه انحراف، مسير سعادت را بپيمای انسان در سایه آن

دست آورد. این نوشتار به بررسي سيره تربيتي امام  توان در زندگي، رفتار و گفتار ائمه معصومين)ع( به مي
 پردازد.  حسن مجتبي)ع(مي
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 ص.152 ،1394 ،جمال: قماسرارتربیتینمازازدیدگاهقرآنواحادیث.. محمد ميرجليلي، علي.50

 9789642024681 شابک: رقعي.
معلم مخاطب:

 اسالم، تعليم و تربيت، آموزش اخالقکلماتکلیدی:
 تواند با خداي خود ارتباط برقرار كند.  انسان به عنوان موجودي اجتماعي فطرت الهي دارد و ميچکیده:
بررسي شده و هر یک هاي ارتباطي در دین اسالم، اقامه نماز است. در این مطالعه آثار تربيتي نماز  یکي از راه

از آثار آن به تفکيک موضوع به بحث گذاشته شده است. ایجاد حالت خلوص، ایجاد روحيه صبر، آشکار شدن 
اي از این آثار است. همچنين آثار تربيتي نماز جماعت به  توحيد و پرورش روحيه برخورد نيکو با مردم، نمونه

 طور مجزا بيان شده است.

 

51 نادرست سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:. ایرواني، جواد. را مصارفی چه اسالم
 9786007044100 شابک: پالتویي. ص.60 ،1394 ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهدداند؟.می

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، اقتصاد، اخالق اسالمي كتابکلماتکلیدی:

هاي مصرف از نگاه قرآن  ها و محدودیت بيني توحيدي، آسيب جهاننویسنده در این كتاب بر مبناي چکیده:
هاي مهم مصرف است كه پيامدهاي آن از  روي یکي از آسيب كند. اسراف و زیاده كریم و روایات را بررسي مي

 گيرد. بُعد اخالقي، ارزشي و اقتصادي در كتاب مورد مطالعه قرار مي

 

52 اسالمدربارهفقروثروتچهمی اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:سلسله مباحث . ایرواني، جواد.
 9786007044056 شابک: پالتویي. ص.72 ،1394 ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهدگوید؟.

معلم مخاطب:
 فقر اقتصادي، اخالق اسالميکلماتکلیدی:

 شماري در تکوین  بار بي زیاناندوزي و فقر دو پدیده نامطلوب اقتصادي است كه آثار  ثروتچکیده:
هاي اسالمي با نگاهي  نهد. آموزه شخصيت، روان و اخالق انساني و نيز در فرهنگ عمومي جامعه بر جاي مي

آور و  هاي مبارزه با آن را در قالب قوانين الزام اند و راه بينانه، پيامدهاي ناگوار فقر و تکاثر را باز نموده واقع
هاي مقابله فرهنگي با  ها و بررسي شيوه اند. این اثر نگاهي است به این آموزه كردههاي تشویقي ارائه  سياست

 تکاثر و فقر.

 

53 نیایش. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي. مؤسسه فرهنگي : تهراناسوه
 9789643489748 شابک: پالتویي. ص.74 ،1393 ،منادي تربيت

 معلمآموز،  دانش مخاطب:
 هشتم، نهم،پایهتحصیلی:
 ها، امامان، تعليم و تربيت نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي تربيتي دین اسالم شناخت ائمه معصومين)ع( از ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي  یکي از شيوهچکیده:
این مطالعه،  ها نقش مهمي دارد. در این راستا و در و عقيدتي است كه در سازندگي و رشد روحي انسان

هاي ارشادي و تربيتي ایشان معرفي و به اختصار  ضمن بررسي دوران زندگي امام سجاد)ع(، سلسله برنامه
 درباره هر یک توضيح داده شده است.
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الگویمادرمصرفصحیحچیست؟. سلسله مباحث اقتصاد در سبک زندگي اسالمي:. ایرواني، جواد.54
 9786007044094 شابک: پالتویي. ص.168 ،1394 ،رضوي دانشگاه علوم اسالمي: مشهد

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 اسراف، اقتصاد، زندگي اسالميکلماتکلیدی:

 هاي وحياني و خرد  سبک زندگي بازتابي از فرهنگ جامعه است كه در صورت سازگاري با آموزهچکیده:
آورد. نوشتار حاضر، بخشي از سلسله مباحث اقتصاد در اسالم  ميانساني، سعادت مادي و معنوي را به ارمغان 

هاي مختلف  هاي دیني درباره الگوي مصرف در عرصه است كه با استناد به آیات و روایات به تبيين آموزه
 پردازد. زندگي مي

 

فرهنگي منادي مؤسسه : تهرانامامرئوف. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.55
9789643489786 شابک: پالتویي. ص.60 ،1393 ،تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، فرهنگ اسالمي نامه امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

اي خدایي دارند. این اثر  هاي خداشناسي، شناخت سيره ائمه معصومين)ع( است كه جلوه یکي از راهچکیده:
پردازد تا با الگوگيري از آن حضرت راه حصول به تربيت الهي  نامه و سيره امام رضا)ع( مي بازنمایي زندگي به

 فراهم شود.

 

56 چرا؟.. رحيمي، عباس. اختالف واحده  شابک: پالتویي. ص.88 ،1394 ،جمال: قمامت
9789642024308 

معلم مخاطب:
 قرآن، اسالم، مسلمانانکلماتکلیدی:

خواند. در این جستار  كند و به دوري از تفرقه و جدایي فرامي قرآن مسلمانان را به وحدت دعوت ميچکیده:
موضوع وحدت ميان مسلمانان، اهميت و ضرورت آن با توجه به وضعيت سياسي اجتماعي عصر حاضر و با 

مباحث براي مستند كردن رویکردي تحليلي به تاریخ اسالم بررسي و تبيين شده است. نگارنده در خالل 
گذران انقالب اسالمي  و بنيان )ع(، سخنان اهل بيت)ص(مطالب از آیات قرآن، سخنان پيامبر گرامي اسالم

 عصر حاضر شواهدي همراه با تحليل و توضيح آورده است.

 

57  شابک: رقعي. ص.136 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانانتظارتاریخ.. زورق، محمدحسن.
9789644763625 

معلم مخاطب:
 تاریخ اسالم، فرق اسالمي، والیت، مهدویتکلماتکلیدی:

نوشتار پيش رو درصدد است ریشه تضادهاي اجتماعي در ميان مسلمانان را از نظر تاریخي ردیابي چکیده:
تا والیت امامان شيعه و  )ص(كند. نگارنده با بررسي سير تحوالت دنياي اسالم از زمان بعثت پيامبر اكرم

هاي مشترک تاریخي براي شناخت بهتر  هاي گوناگون سعي در شناسایي ریشه جانشينان ایشان در دوره
 هویت اسالمي و دیني و رسيدن به وحدت بيشتر داشته است.
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درهایاستادمطهری)جلداول(؛تکاملاجتماعیانساناندیشه. زاده، سيدامراهلل حسيني مؤمن.58
 شابک: وزیري. ص.584 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( مركز بين: قمتاریخ.

9789641953487 
معلم مخاطب:

 شناسي، اجتماعي، اسالم بيني، جامعه جهانکلماتکلیدی:
 دست و اختيار   تکامل اجتماعي انسان در مقابل تکامل طبيعي و زیستي قرار دارد. این تکامل بهچکیده:

تواند آن را دوره به دوره از طریق تعليم و تعلم به دیگران منتقل كند.  گيرد و انسان مي انسان شکل مي خود
شناسي و دیني در مباحث انسان، جامعه، تاریخ و  هاي استاد مطهري از رویکرد جامعه این كتاب آرا و اندیشه

 ها تکامل اجتماعي انسان در تاریخ است. در مجموع آن

 

59 دیناندیشه. زاده، سيدامراهلل مؤمن حسيني. دوم(؛ )جلد مطهری استاد مركز : قمشناسی.های
 9789641953494 شابک: وزیري. ص.480 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( بين

معلم مخاطب:
 بيني اسالم، فلسفه دین، جهانکلماتکلیدی:

مطهري درباره دین و فلسفه و آینده دین و نيز ترسيم هاي شهيد  این كتاب مشتمل بر آرا و اندیشهچکیده:
عقالني از دین است. همچنين، آراي ایشان در مباحث ایدئولوژیک، درخصوص عناصر مکتب یعني 

هاي اسالم از این سه منظر بيان شده  بيني و ایدئولوژي، آمده و مشخصات و ویژگي شناسي، جهان شناخت
 است.

 

60 عقاید.اندیشه. سيدامراهللزاده،  حسيني مؤمن. اصول سوم(؛ )جلد مطهری استاد مركز : قمهای
 9789641952787 شابک: وزیري. ص.1040 ،1394 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( بين

معلم، كتابدار مخاطب:
 اسالم، علم كالم، اعتقادات مذهبيکلماتکلیدی:

آموختنش به همه افراد به صورت فرد به فرد واجب عيني از نظر اسالم، آنچه در قلمرو ایمان است، چکیده:
است و به یقين باید جزو قلمرو آموزش و تعليم و تفکر منطقي قرار گيرد. بر همين اساس، اصول دین یک 

هاي استاد شهيد مرتضي مطهري درباره كسب شناخت  امر تحقيقي است نه تقليدي. این كتاب آرا و اندیشه
قدیمي علم كالم، یعني اصول دین و عقاید، به معناي خاص خود و مسائل مربوط به و معرفت درباره موضوع 

 گيرد. ها را دربرمي هر یک از آن

 

61 تعالیروح.. رشيدپور، عبدالمجيد.  وزیري. ص.364 ،1393 ،انجمن اوليا و مربيان: تهرانانسانو

 9789644512902 شابک:
معلم مخاطب:

 شخصيت، خودآگاهيقرآن، رشد کلماتکلیدی:
روح انسان همانند دریاي بزرگي با امواج متالطم است و شرط حصول آرامش در زندگي، مداومت چکیده:

بر توجه و شناخت حقيقت است. مفهوم محوري كتاب پيش رو چگونگي كسب آرامش، شناخت خود و 
است. مطالب كتاب با هاي مختلف زندگي  چگونگي برخورد با مشکالت گوناگون و بردباري در صحنه

 نگارش یافته است. )ع(گيري از تعاليم دین اسالم و آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار بهره
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62 قرآن.. نصري، عبداهلل.  شابک: رقعي. ص.572 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانانکار
9789644763526 

معلم، سایر كارشناسان مخاطب:
 قرآني، اسالموحي، علوم کلماتکلیدی:

 در طول تاریخ تفکر اسالمي، وحي به عنوان دریافت پيام از سوي خدا مطرح بوده و پيغمبر پيام چکیده:
رسانده است. برخي دیگر  كرده، به دیگران مي الهي را با همان مضمون و كالمي كه از خداوند دریافت مي

توليدكنندگي در وحي داشته است. نویسنده كننده وحي نبوده، بلکه نقش  معتقدند كه پيامبر فقط دریافت
پيرایه، اما مستدل به نقد این نظریه  در این كتاب نظریه دوم را تجزیه و تحليل كرده و با زباني ساده و بي

 كوشيده است.

 

63  ،1394 ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قمبررسیروشتفسیریراغباصفهانی.. نژاد، امير احمد.

 9786002981158 شابک: وزیري. ص.150
معلم، كتابدار مخاطب:

 هاي آسماني، تفسير قرآن، علوم قرآني كتابکلماتکلیدی:
رو گام كوچکي در راه معرفي روش تفسيري راغب اصفهاني است. این تحقيق با هدف   نوشتار پيشچکیده:

مفسران گذشته به علم تفسير شناساندن تفسير راغب و تبيين اهداف آن و نيز آشنا شدن با كيفيت نگاه 
نگاشته شده است. همچنين در بخش آغازین كتاب ابعاد شخصيتي و مذهبي راغب با تکيه بر آثارش بررسي 

 شده است.

 

 ،هنر اول: تبریزبررسیوتبیینآیاتاعتقادیدرروایاتاصولکافی.. جعفرزاده، فریبا  اسکندر.64
 9786007460047 شابک: وزیري. ص.340 ،1394

معلم مخاطب:
 اسالم، امامان، تعليمات دینيکلماتکلیدی:

 یعقوب كليني برمبناي مباحث  بن است كه محمد« اصول كافي»هایي از كتاب  این اثر شرح بخشچکیده:
اعتقادي به قلم نثر درآورده و هدف از این مطالعه، بيان جایگاه عقل در شناخت مباني اعتقادي با توجه به 

عنوان  ها به بيانات معصومين)ع(، كسب معرفت حقيقي به توحيد، اثبات استمرار وجود معصوم در ميان انسان
 حجت ظاهري براي هدایت انسان و اثبات مقام امامت است.

 

: قم.1برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد. مکارم شيرازي، ناصر.65
 9789645332103 شابک: وزیري. ص.632 ،1394 ،ابيطالب)ع(امام علي بن 

معلم مخاطب:
 تفسير قرآن، خدا شناسي، توحيدکلماتکلیدی:

هاي  در تفسير موضوعي، آیات متعددي كه درباره یک موضوع در قرآن مجيد در حوادث و فرصتچکیده:
ها، نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد  آنشود و از مجموع  بندي مي آوري و جمع گوناگون آمده است، جمع

طور ویژه مبحث توحيد و خداشناسي بررسي شده است. بر این اساس،  شود. در این كتاب، به آن روشن مي
بندي آیات آورده  شوند. در پایان نيز تفسير و جمع ها ارائه مي ابتدا آیات مربوطه معرفي و سپس ترجمه آن

 شود. مي
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 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانبهسویاو. محمدي: بوي گل. سعيدافزا،  روح.66
 9789643919979 شابک: وزیري. ص.102

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تعليمات دینيکلماتکلیدی:

 ، )ع(پيامبران الهي ) ابراهيممندي از آیات قرآن كریم و با توجه ویژه به زندگي  این كتاب با بهرهچکیده:
هاي قرآني، به توضيح یکي از اصول دین، یعني معاد و مبحث  و ...( و نيز سود جستن از قصه )ع(موسي

 پردازد. آفرینش و زندگي پس از مرگ مي

 

 9789640221068 شابک: وزیري. ص.240 ،1394 ،نشر به: تهرانپیامبر.. سليماني، نقي.67
 معلم آموز، دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، رمان نامه پيامبران، زندگيکلماتکلیدی:

 ایم. كتاب حاضر نيز به روایتي دیگر از  اندو بسيار خوانده دربارۀ زندگي پيامبر اسالم بسيار گفتهچکیده:
با  سالي زندگي حضرت محمدبه صورت رماني بلند و زندگي پيامبر پرداخته است. در این جلد، دورۀ ميان

هاي این كتاب بر اساس آیات قرآن و با  بياني متناسب با زبان جوانان شرح داده شده است. محتواي نوشته
هاي معتبر، مستند سازي شده اند و نویسنده براي هر حکایت و  ها و روایت البالغه، كتاب استفاده از نهج

در جاي جاي كتاب  ،عالوه بر داستانماجرایي كه در كتاب آورده، سند معتبر تاریخي نيز ذكر كرده است. 
 توضيحات مفصلي نيز دربارۀ شرایط آن دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانپیشوایاندیشه. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.68
 9789643489762 شابک: پالتویي. ص.74 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، اخالق اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 شک  ها بيش از گذشته مورد توجه اندیشمندان جامعه قرار دارد. بي امروزه هدایت و تربيت انسانچکیده:
تواند بهترین نسخه شفابخش در نشر  معصومين)ع( ميشناسي و به تبع آن شناخت سيره رفتاري ائمه  اسالم

هاي رفتاري ایشان با  و حفظ تربيت دیني باشد. در این كتاب با بررسي دوران زندگي امام صادق)ع(، با شيوه
 شویم. هاي آن حضرت در برخورد با قشرهاي مختلف به ویژه جوانان آشنا مي مردم و دستورالعمل

 

69 مؤسسه فرهنگي : تهرانپیکامین. سبک زندگي:. و نماز معاونت پرورشياداره كل قرآن، عترت .
 9789643489694 شابک: پالتویي. ص.88 ،1393 ،منادي تربيت

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز، معلم دانش مخاطب:
 پيامبران، اسالم، فرهنگ اسالميکلماتکلیدی:

 ایجاد اعتقاد و محبت و در پي آن اطاعت هرچه شناخت ائمه معصومين)ع( نقش مهمي را در چکیده:
نامه  شود. در این كتاب با ارائه زندگي هاي گوناگون حاصل مي كند. این شناخت از راه بيشتر از والیت ایفا مي

 آموزان فراهم آمده است. و سيره عملي و اخالقي پيامبر اكرم)ص( راه تحصيل این شناخت براي دانش
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70 حسین)ع(.جامعه. زند وكيلي، مهدي. امام  ص.68 ،1393 ،بخشایش: قمشناسیانقالبپیروز

 9789641822288 شابک: وزیري.
معلم، كتابدار مخاطب:

 امامان، اصحاب ائمهکلماتکلیدی:
حركت انقالبي امام حسين)ع(كه از مدینه آغاز و به كربال ختم شد حدود ده ماه طول كشيد. این چکیده:

پيامبران الهي و توحيدي و امامان است كه عالوه بر اینکه اسالم را از نابودي و مسخ نجات واقعه، وارث تمام 
داد به بشریت آموخت در برابر ظلم ایستادگي كنند. این اثر معنوي مرور مختصر دارد به موقعيت جغرافيایي 

معرفي اصحاب امام  كربال و اوضاع جهان اسالم در آن موقع. همچنين با اشاره به مفهوم امام، اسالم و
 كشد. حسين)ع( وقایع قبل و بعد از عاشورا را به تصویر مي

 

 ،بيکران دانش: ريجایگاهفردیواجتماعیحیادراسالموادیاندیگر.. آباد، كبري سهل ملکي .71
 9786009606023 شابک: وزیري. ص.126 ،1394

معلم مخاطب:
 اخالق اسالمي، حجابکلماتکلیدی:

 هایي است كه به خاطر  هاي جامعه بشري محصول لغزش از نظر رهبران اسالم، بيشتر بدبختيچکیده:
بودن حيا به گستره آن  آیند. در این اثر با تکيه بر فطري سركوب نيروهاي نامرئي؛ چون شرم و عفت پيش مي

و اجتماعي عفت بيان و تاثير در ادیان پرداخته و ابعاد و مراتب و مرزهاي آن بازكاوي شده است. آثار فردي 
 آن در پوشش زنان، نگاه مردان و عرصه فرهنگي بررسي شده است.

 

 9789641803799 شابک: پالتویي. ص.72 ،1394 ،زائر: قمخوانیم؟.چرانمازمی. جواد  محدثي،.72
معلم مخاطب:

 اعتقادات مذهبي، عبادت، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:
هاي دیني و  یابد. نتایج این عبادت پایه بندگي و ارتباط با خدا با عبادت آگاهانه استمرار ميتوفيق چکیده:

اي از قطعات  دهد. این كتاب مجموعه كند و او را به سوي روح زندگي سوق مي تر مي اعتقادي انسان را محکم
 پردازد. ي ميادبي، شعر و نثر روان است كه به جایگاه نماز و فلسفه آن و ادب و آداب بندگ

 

73 کافی.. نژادي دامغاني، ابوالقاسم عليان. اصول از امام علي بن : قمچهلحدیثاخالقیبرگرفته
 9789645331861 شابک: رقعي. ص.208 ،1393 ،ابيطالب)ع(
معلم مخاطب:

 احادیث، فضایل اخالقي، رذایل اخالقيکلماتکلیدی:
 ترین منابع حدیثي و جزو كتب اربعه  اي است و از مهم ارزندهاصول كافي شامل مباحث اخالقي چکیده:

اله مکارم شيرازي در شرح و تفسير  گفتارهایي از جلسات سخنراني آیت شود. اثر حاضر درس محسوب مي
 چهل روایت از این كتاب است كه با شواهدي از آیات و احادیث ائمه مستند شده است.

 

74 ع. رضایي، محمدمهدي. حدیث آیتچهل شهید المه شرح مطهری؛ مرتضی روایت40اهلل
 9789642023929 شابک: وزیري. ص.288 ،1394 ،جمال: قماعتقادی،اخالقیواجتماعی.

معلم مخاطب:
 احادیث، اسالم، قرآنکلماتکلیدی:

 در آثار شهيد مطهري بسامد باالیي دارد و كمتر بحثي  )ع(شک روایات و سخنان ائمه اطهار بيچکیده:
توان یافت كه در آن از احادیث استفاده نشده باشد. در این كتاب از مجموع روایاتي كه استاد مطهري در  مي

كالم خود به صورت مستقل یا به مناسبت به آنها اشاره كرده است، چهل روایت اعتقادي، اخالقي و اجتماعي 
لب مربوط به آنها از ميان آثار پراكنده ایشان گردآوري، تلخيص و بازنویسي گردیده است. همراه با مطا

 هاي كتاب درج گردیده است. ها و پاورقي نوشت ها در پي قول توضيحات مربوط به منابع آیات و نقل
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.(ص)پیامبرعصردرشرعیحجابکتاببرنقدی:روایاتوآیاتدرحجاب. حسين سوزنچي،.75
9786007850152 شابک: رقعي. ص.88 ،1393 ،(ع)صادق امام دانشگاه دانشجویي بسيج: تهران

 زنان اسالمي، فرهنگ مذهبي، اعتقادات کلماتکلیدی: معلم مخاطب:
چکیده  كتاب. تركاشوند امير نوشته «پيامبر عصر در شرعي حجاب» كتاب بر است نقدي كتاب این:

 تعاليم با مقابله و نقد جاي به جدید اي شيوه به تا است شده سعي و نوشته شرعي حجاب عليه تركاشوند
 آن هاي استدالل و ادعاها از هایي نمونه آوردن با كتاب این در. شود داده جلوه وارونه حجاب بحث اسالم،
 .است شده اثبات كتاب آن در مطرح شبهات بودن اساس بي و تبيين اسالم در حجاب جایگاه كتاب،

 

75  رقعي. ص.216 ،1394 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قمحسنخلق.. نژادي دامغاني، ابوالقاسم عليان.

 9789645332172 شابک:
 آموزش اخالق، احادیثکلماتکلیدی:معلم  مخاطب:
اهميت رعایت مباني اخالق در تمامي شئون جامعه از آنجا مشهود است كه در آیات قرآن و روایات چکیده:
گفتارهاي  بسيار از معاشرت خوب با مردم سخن گفته شده است. این جستار تحقيق و بازنگري درساسالمي 

اهلل مکارم شيرازي درباره نقش رفتار نيکو در زندگي انسان است كه ثمرات مادي و معنوي آن با ذكر  آیت
 احادیث و منابع ذكر شده است. همچنين به آثار مخرب بداخالقي هم پرداخته شده است.

 

 ،1394 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران.)س(حضرتفاطمهزهرا آفتاب عصمت:. والیتي، علي اكبر.76
 9789643036218 شابک: جيبي. ص.288

 امامان، احادیث، زنان، فرهنگ اسالميکلماتکلیدی: معلم مخاطب:
و آثار تحقيقي به بازگویي شرح نویسنده كتاب درصدد است با تکيه بر منابع تاریخي و حدیثي كهن چکیده:

تفکر فني حضور زن   حال و بازشناسي شخصيت و خصایص حضرت زهرا)س( بپردازد. همچنين، در این مطالعه،
 شود. صورت مؤثر و پویا و مطابق با قوانين اسالمي تحليل مي در جامعه بررسي و شيوه حضور زنان در جامعه به

 

77 پیامبر.حکایت. رضا ابهري، غالم حيدري.  شابک: وزیري. ص.938 ،1394 ،جمال: قمنامه
9789642024933 

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 اسالم، پيامبران، ادبيات دینيکلماتکلیدی:

موضوع از دوران زندگي پيامبر گرامي اسالم است. بيشتر  162حکایت در  850این كتاب شامل بيش از چکیده:
تنها با سيره حضرت محمد)ص(  انتخاب شده است. مخاطب با مطالعه این حکایات، نه« االنوار بحار»از كتاب  ها حکایت

 بخش و درک عملي اصول اخالقي را نيز خواهد آموخت. شود، بلکه سبک و شيوه زندگي تعالي آشنا مي

 

78 حدیث.. رمضاني، عباس. و قرآن منظر از  شابک: رقعي. ص.80 ،1394 ،كتاب تارا: تهرانحیا
9786007606186  

 رفتار اجتماعي، اخالق اسالميکلماتکلیدی: معلم مخاطب:
 كتاب حاضر بر اساس آیات، احادیث و روایات بر پایه فطرت انسان و با تأملي ویژه در موضوع چکیده:

پردازد.بحث درباره  مي« حيا»خودشناسي و خداشناسي به بحث درباره یکي از زیباترین صفات وجودي انسان، 
تنها به تأثيرگذاري این موضوع در  حيایي موجب خواهد شد تا مخاطبان نه انواع حيا، موانع حيا و پيامدهاي بي

 هاي ایجاد حيا را در خود تقویت كنند. زندگي پي ببرند، بلکه به تنظيم رفتار و اعمال خود نيز بپردازند و زمينه

 

79 پاسخبهخیرعلیحی. یوسفيان، محمد. والدینو20العمل: نمازجهتمربیان، باره پرسشدر
 9789648493764 شابک: رقعي. ص.72 ،1394 ،هماي غدیر: قمنوجوانانباروشتمثیلوتشبیه.

  آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اسالم، اعتقادات مذهبي، عبادتکلماتکلیدی:

 هاي مطرح  گرفتن از صنعت تشبيه و تمثيل به برخي از پرسش كوشيده است با بهرهنویسنده چکیده:
ها را به یکدیگر نزدیک  درخصوص نماز، فواید، علت و آداب آن پاسخ دهد. نماز با ایجاد رابطه عاطفي، انسان

 دهد. كند و اتحاد اسالمي را شکل مي مي
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80 آسمانی.خانه. كریمشاهي بيدگلي، حسين.  شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،ایده گستر: قمهای
9789642696666 

معلم مخاطب:
 ها ها، سرگرمي جدولکلماتکلیدی:

پردازند، جدول حل  یکي از كارهایي كه افراد در ساعات استراحت و اوقات فراغت با عالقه به آن ميچکیده:
قالب سرگرمي و جدول به خوانندگان كردن است. این كتاب بر آن است كه مفاهيم دیني و مذهبي را در 

 ارائه دهد تا ماندگاري بيشتري ایجاد نماید.

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانخسروخوبان. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.81
 9789643489823 شابک: پالتویي. ص.40 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امام زمان )عج( نامه اعتقادات مذهبي، سرگذشتکلماتکلیدی:

از امتيازاتِ بزرگِ تشيعِ در انتظار مصلح جهاني این است كه آینده روشن و اميدبخشي را چشم به چکیده:
زندگي حضرت  اي است درباره گستر جهان ایجاد خواهد شد. این كتاب مطالعه راه است كه توسط عدل

مهدي )عج( كه یک الگوي كامل قرآني براي هدایت انسان به منظور رسيدن به تکامل است. شایان ذكر 
 است، در كتاب به اختصار به معجزات و كرامات آن حضرت نيز اشاره شده است.

 

 ،مدرسه برهانمؤسسه فرهنگي : تهراندانشنامهنهجالبالغه)جلداول(.. الدین پرور، سيدجمال دین.82
 9789640808757 شابک: وزیري. ص.504 ،1394

معلم مخاطب:
 فرهنگ اسالمي، راهنماي آموزشي، دانشنامهکلماتکلیدی:

ها و كلمات  ها، نامه كتاب با نگاهي جامع و با استناد به قرآن كریم به شرح مفاهيم و مضامين خطبهچکیده:
پرداخته است. این مضامين موضوعات دیني، علمي، فرهنگي، « البالغه نهج»در كتاب )ع(قصار حضرت علي

هاي مستقل تدوین شده است. این  اساس مدخل تعليم و تربيت، اخالق، سياست و... را در بر گرفته و بر
 اساس جدیدترین استانداردهاي عنوان مخاطبان اصلي و بر دانشنامه براي استفاده بهتر نسل جوان، به

 نویسي تنظيم شده است. دانشنامه

 

 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندانشنامهنهجالبالغه)جلددوم(.. الدین پرور، سيدجمال دین.83
 9789640808764 شابک: وزیري. ص.918 ،1394

معلم مخاطب:
 دانشنامه، امامان، اخالق اسالميکلماتکلیدی:

 البالغه سيدرضي با توضيحات تکميلي  كنيد، مفاهيم مطرح در نهج اي كه مطالعه مي در دانشنامهچکیده:
پذیري، فقر، فطرت و...( ارائه شده است. كتاب، عالمان بزرگي كه در  هاي عبرت )شناخت دین، اقسام ظلم، راه

عرفي كرده است. همچنين اند و نيز صحابي خاص امام علي)ع( را م البالغه شركت داشته نشر و تدوین نهج
 ها در كتاب درج شده است. همراه شرح موضوعي آن البالغه به نهج 79تا  1هاي  متن نامه
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گروه تدوین متون آموزشي ترجمه و مفاهيم صحيفه سجادیه/ محمدي، حميد/ امينایي، سعيد/ هاشمي، .84
 آموزش ترجمه و معارف صحيفه سجادیه:مجموعه . رسول/ صادقي و جمعي از پژوهشگران حوزه و دانشگاه

اول. جلد سجادیه صحیفه  شابک: وزیري. ص.232 ،1394 ،دارالعلم: تهراندرسنامه
9789642042920 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 امامان، فرهنگ اسالمي، كتب مذهبيکلماتکلیدی:

سجاد)ع( است  امام« صحيفه سجادیه»هایي از كتاب  نامه درسراهنماي آموزشي حاضر دربردارندۀ چکیده:
توانند با تدبر و  كه براساس آن، مخاطبان ضمن آشنایي با معارف عرفاني، اخالقي و اجتماعي آن كتاب، مي

اندیشه در مضامين باالي آن سطح معرفت دیني خود را افزایش دهند. همچنين در هر درس در بخشي با 
تر شدن بحث  تواند به ملموس هاي معتبر نقل شده است كه مي داستاني از كتاب« ایتاشارت و هد»عنوان 

 مطرح شده كمک كند.

 

85 نژاد، حميد/ نظري، محمد/ عليقلي،  البالغه/ امن گروه تدوین متون آموزش ترجمه و مفاهيم نهج.
درسنامه سطح متوسطه:مجموعه آموزش ترجمه و مفاهيم نهج البالغه؛ . محمدمهدي/ اسدزاده، عطااهلل
 9786009413423 شابک: وزیري. ص.200 ،1394 ،دارالعلم: تهرانها(.نهجالبالغهجلددوم)خطبه

معلممخاطب:
 امامان، خطبهکلماتکلیدی:

 افزایي، پاسخ به نيازهاي بينشي و انگيزشي  این درسنامه با هدف تسهيل امر یادگيري، معرفتچکیده:
اي است كه مباحث  ها به گونه هاي امام علي)ع( تدوین شده است. چينش درس خطبهمخاطبان در فهم 

آموز  گيرد. نهج اخالقي، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مؤثر در تکامل فردي و اجتماعي را در بر مي
ر موضوعات آموزد و مهارت مطالعه د خواني، ترجمه متن و درک مفاهيم و معاني واژگان را مي به تدریج روان

 كند. ها را كسب مي البالغه و شرح و ترجمه خطبه نهج

 

86 مؤسسه فرهنگي : تهراندریایجود. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.
 9789643489793 شابک: پالتویي. ص.50 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهم، دهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، فرهنگ اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي ناب الهي را در طول  ها و ارزش امام جواد)ع(، به عنوان امام و جانشين رسول خدا)ص(، نسبتچکیده:
بخش راه زندگي بشر باشد. در این كتاب، با نگاهي اجمالي به زندگي  حيات خویش برپا و احيا كرد تا روشني

 ، سيره و راه و روش عملي آن حضرت در رسيدن به سبک زندگي اسالمي تبيين شده است.امام جواد)ع(

 

87 حدیث.. زارعي، رضا. و قرآن منظر از  شابک: رقعي. ص.120 ،1394 ،كتاب تارا: تهراندعا
9786007606285 

معلممخاطب:
 هاي آسماني، مناجات، امامان، اسالم كتابکلماتکلیدی:

 دعا و نقش و اهميت آن در رابطه انسان با خدا، با استناد به آیات قرآن و احادیث ائمه مبحث چکیده:
داري و نيز مراحل رسيدن به تکامل  اي از راه و رسم دین معصومين)ع( ارائه شده است. با این مطالعه گوشه

آن معرفي شده و  شود. همچنين اميد داشتن به خدا، استمرار و كثرت در دعا از شرایط استجابت بازگو مي
 شود. درباره هریک به اختصار توضيح داده مي
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 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراندعوتاسالمی؛مفاهیمبنیادینفرهنگاسالمی.. بشير، حسن.88
 9789644763311 شابک: وزیري. ص.424 ،1393

معلم مخاطب:
 هاي سياسي تبليغات مذهبي، اسالم، آزاديکلماتکلیدی:

كند و این نوع مطالعه از  اي را طلب مي رشته بررسي سازوكار دعوت اسالمي و دیني یک مطالعه بينچکیده:
هاي گوناگون و تعاریف و  هاي علم است. در این كتاب جنبه ترین رویکردهاي كنوني در حوزه جمله مشکل

و ارتباطات بررسي و تشریح شده جانبه به علوم انساني  هاي تبليغات اسالمي و دعوت دیني با نگاه همه راه
 است. نگارنده در موارد لزوم، مطالب را با آیات قرآن مستند كرده است.

 

امیرالمومنینعلی)ع(بهمالکراهبردهایمدیریتدرنظاماسالمی؛عهدنامه. انواري، حسين.89
 9789640018231 شابک: رقعي. ص.312 ،1394 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهراناشتر.

معلم مخاطب:
 حکومت اسالمي، سياست، امامانکلماتکلیدی:

این كتاب نگاهي تحليلي است به عهدنامه اميرالمؤمنين)ع( به مالک اشتر نخعي. این عهدنامه در چکیده:
 آموزي واقع سخنان امام به كارگزاران و كاركنان و وصایاي آن حضرت به خویشاوندان و یاران در باب سياست

شود كه سبک مدیریت اسالمي استحکام تلفيق  و تدبير حکومت و حاكميت است. در كتاب آشکار مي
هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،  تواند موجب رشد مجموع نظام سياست با دیانت است و چنين نگرشي مي

 تربيتي ــ اخالقي و سياسي جامعه انساني شود.

 

اهللالعظمیمکارمشیرازی.جوانان)پسران(؛مطابقبافتاوایآیترسالهاحکام. مکارم، مسعود.90
 9789645330581 شابک: رقعي. ص.176 ،1393 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قم

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اسالم، اعتقادات مذهبي، احکام شرعيکلماتکلیدی:

 ها به  درک احکام اسالم از منابع دیني سبب هدایت و ارشاد انساندستورات و تکاليف عملي و چکیده:
اي از احکام شرعي در موضوعات مختلف بر طبق فتاواي  شود. این كتاب شامل گزیده سعادت ابدي مي

 اهلل العظمي مکارم شيرازي است كه براي مطالعه پسران جوان و نوجوان آماده شده است. آیت

 

اهللالعظمیمکارمشیرازی.احکامجوانان)دختران(؛مطابقبافتاوایآیترساله. مکارم، مسعود.91
 9789645330574 شابک: رقعي. ص.184 ،1393 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قم

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 فقه، ادبيات نوجوانان، احکام شرعيکلماتکلیدی:

 هاي آنها در زمينه احکام، این رساله زیر نظر و طبق  رفع نياز جوانان و پاسخ به سؤالبه منظور چکیده:
اهلل مکارم شيرازي تدوین شده است. احکام واجب، حرام و غير آن به زباني ساده و دور از  فتاواي آیت

که اصطالحات دشوار فقهي ذكر شده است. گفتني است رساله حاضر شامل تمام مسائل احکام نيست بل
 كند. هایي از احکام شرعي مورد نياز دختران نوجوان وجوان را تأمين مي قسمت
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92 وچهرهرویاروییصحنه. محمدقاسمي، حميد. صلیها تاریخاسالمعصررسولخدا در اهللها
 9789644763366 شابک: وزیري. ص.560 ،1393 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانسلم.وآلهوعلیه

معلم مخاطب:
 تاریخ اسالم، قرآن، پيامبرانکلماتکلیدی:

 هاي مختلفي از رویارویي هدایت و ضاللت، عزت و ذلت، وحدت و  در تاریخ اسالم شاهد صحنهچکیده:
ایم. در این اثر تالش گردیده تا با مطالعه دقيق تاریخ بيست و سه ساله رسالت  تفرقه و حق و باطل بوده

ساز گردآوري و تدوین گردد و هر یک  ها در آن دوران سرنوشت هایي از مواجهه چهره نمونه، )ص(پيامبر اكرم
 ها بررسي شود. از موقعيت

 

 شابک: وزیري. ص.712 ،1393 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قمزندرتفسیرنمونه.. شيرازي، مکارم.93
9789645331878 

 معلم مخاطب:
 قرآن، زناناسالم، تفسير کلماتکلیدی:

صورت تفسير موضوعي ـــ ترتيبي تنظيم شده است. به این صورت كه موضوع زن و  محتواي این كتاب به چکیده:
وجو شده و سپس در هفت موضوع با زیر  اهلل مکارم شيرازي جست ، اثر آیت«تفسير نمونه»جایگاه او در اسالم در 

تالش صورت گرفته در كتاب بر آن بوده است كه همه آیات هاي قرآن مرتب شده است.  موضوعاتش به ترتيب سوره
 هاي خاص آنان در كتاب ذكر شود. مربوط به زنان به همراه نکته

 

 شابک: رقعي. ص.120 ،1393 ،مؤسسه بوستان كتاب: قمزنگیاسین.. داوود، ابوالفضل  فخر هدایتي .94
9789640915455 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:
 علوم قرآني، تفسير قرآنکلماتکلیدی:

 هاي استوار قرآني. نویسنده با علم بر  این نوشته تالشي است براي آشناكردن مخاطب با هدایتچکیده:
توان به طرح كلي از كتاب حکيم دست یافت، در قالب  مي« یاسين» اینکه از رهگذر درک درست مفاهيم 

هاي معنوي آن برداشته  گردان، گامي در جهت شناخت این سوره و آموزهوگوي دوستانه معلم و شا گفت
 است.

 

95 علی)ع(.. عزیزي، شهناز. امام دیدگاه در  شابک: وزیري. ص.168 ،1394 ،نظري: تهرانزهد
9786002892621 

معلم، كتابدار مخاطب:
 اخالق اسالمي، امامان، عرفانکلماتکلیدی:

تفاوتي نيست، بلکه اساس و حقيقت زهد از  پوشي و بي گيري، ژنده علي)ع( گوشهزهد در نگاه امام چکیده:
هاي حضرت  ها و روش بسته دنيا نبودن است. در این نوشتار، شيوه  نگاه ایشان، كوتاه كردن آرزوها و دل

بي علي)ع( در تبيين زهد و تربيت زاهدانه و راهکارهاي نظري و عملي پيوستن مردم به این صفت، در قال
 شود. شناختي ارائه مي جدید و با رویکردي روش

 

 9786007246375 شابک: رقعي. ص.312 ،1394 ،شوق: ساريسبکزندگی.. قاسمي، محمد.96
 آموز، معلم، كتابدار دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 هاي رفتاري  آموزش اخالق، مهارتکلماتکلیدی:

 ترین برنامه زندگي و الگوي رفتاري در این  خاتميت دین اسالم، كاملشمولي و  با توجه به جهانچکیده:
هاي اخالقي و اجتماعي را رفع و روابط پایدار و  دین عرضه شده است. سير در این مسير تربيتي، نابساماني

ي كند. در این اثر، مؤلف با تبيين روش زندگي اسالم تري ميان افراد جامعه بر محور توحيد ایجاد مي صميمي
هاي  به بازشناسي خداگرایي از دنياگرایي پرداخته و خصوصيات هر یک را به تصویر كشيده است و راه

 یافتن به خوشبختي دنيوي و اخروي را با تکيه بر كالم بزرگان دین رهنمون شده است. دست
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 ،1394 ،ابيطالب)ع(امام علي بن : قمسخنانامامهادیعلیهالسالم.. عليان نژاد دامغاني، ابوالقاسم.97
 9789645331946 شابک: رقعي. ص.184

معلم مخاطب:
 امامان، احادیث، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

 اثر حاضر در قالب چهل حدیث اخالقي امام هادي)ع( تدوین شده كه معني هر روایت و شرح و چکیده:
حلم و سفاهت، محبت، حب ذات،  تفسير آنها را در بر دارد. محتواي احادیث بيشتر به شکر نعمت، آثار

 آمادگي براي ظهور حضرت مهدي)عج( و حکمت اختصاص دارد.

 

دفتر : تهرانالبالغه.سرچشمهحکمت؛جرعهاول:سیاستوحکومتدرنهج. اسماعيلي، محسن.98
 9789644763410 شابک: رقعي. ص.168 ،1393 ،نشر فرهنگ اسالمي

معلم مخاطب:
 هاي سياسي، حکومت دیني، اسالم، شيعيان نظامکلماتکلیدی:

هاي اساسي در حوزه فلسفه، حقوق و سياست را  نگارنده طي مباحث این كتاب سعي دارد پرسشچکیده:
ها بحث كرده و در ادامه، كاركردهاي حکومت و  پاسخ دهد. وي در گام نخست در باب دالیل نياز به دولت

بخش پایاني كتاب نيز نقش و جایگاه مردم در حکومتي كه بر پایه وظایف آن را تشریح كرده است. در 
 اندیشه علوي بنيان نهاده شده را شرح و بسط داده است.

 

.السالمچهاردهمعصومدورهکاملعلیهمبیتسیرهعملیاهل. ارفع، سيدكاظم.99 فيض : تهران.
 9789644030154 شابک: رقعي. ص.803 ،1393 ،كاشاني

معلم مخاطب:
 سيره نبوي، امامان، پيامبرانکلماتکلیدی:

اي دیرینه از جامعه تشيع دارند به تبليغات  در جهان امروز كه استکبار و به خصوص آنها كه كينهچکیده:
لوح از خدا و دین  اند و عملکرد برخي مسلمانان هم باعث بيزاري افراد ساده داري عليه ما دست زده دامنه

يره عملي اهل بيت)ع( این نتيجه را در پي دارد كه عواطف پاک اشخاص از دستبرد دزدان شده است. ارائه س
حقيقت و فضيلت در امان باشد. این كتاب گامي است در جهت تبيين رفتار فردي اجتماعي سياسي و 

 مذهبي پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع(.

 

 ،خرسندي: تهرانبهمعروفونهیازمنکر.شهروندمسئولبارویکردیبهامر. زاده، فهيمه ملک.100
 9786001143946 شابک: وزیري. ص.328 ،1393

معلم مخاطب:
 پذیري، اخالق اسالمي، حقوق فردي و اجتماعي مسئوليتکلماتکلیدی:

نویسنده كتاب پيش رو در نگاهي به دین مبين اسالم و توجه ویژه به رویکرد امر به معروف و نهي چکیده:
تالش دارد تا چگونگي كسب حقوق انساني را در راستاي تبدیل شدن به یک شهروند مسئول،  از منکر

تنها در برابر  آموزش دهد. درواقع اندیشه اصلي مطرح در كتاب بر این اصل استوار است كه هر انساني نه
وليت دارد. در این كند نيز مسئ اي كه در َآن زندگي مي اعمال خود مسئول است، بلکه در برابر عملکرد جامعه

گيري شخصيت اجتماعي مورد  بر بعد دیني، نقش فردي انسان و نيز نقش محيط در شکل مسير عالوه
 مطالعه قرار گرفته است.
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مؤسسه فرهنگي : تهرانشهریارنیکی. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.101
 9789643489816 شابک: پالتویي. ص.44 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي امامان، فرهنگ اسالمي، ارزشکلماتکلیدی:

اند، رفتار آنان در همه  از آنجا كه امامان معصوم برترین نمونه و اسوه كامل صفات عالي انساني بودهچکیده:
طور ویژه  آموز باشد. در این اثر سيره عملي امام حسن عسگري)ع( به درستواند براي پيروانشان  ها مي مهارت

 شود. بررسي مي« تبرا»و « توال»هاي اجتماعي با توجه به دو اصل  در صحنه

 

102 : قم.)ع(هایحکومتیحضرتسلیمانشیوه ي سعادت: آثار قرآني سرمه. رضاپور درویش، الهام.
 9786006817590 شابک: رقعي. ص.88 ،1394 ،مركز نشر هاجر

معلم مخاطب:
 پيامبران، رهبران دینيکلماتکلیدی:

اند تا انسان سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين كند. از جمله  پيامبران الهي الگویي براي بشر بودهچکیده:
تفسيري، این پيامبران كه در آیات ذكر آن به ميان آمده، سليمان نبي است. در این تحقيق كه موضوعات 

گيرد با تأمل در ابعاد مختلف زندگي و  روایي، تاریخي، اخالقي و اجتماعي زندگي حضرت را در بر مي
 هاي حکومتي و معيارهاي مدیریتي حضرت نيز واكاوي شده است. حکومت ایشان، شيوه

 

103 قیامت.: روابط، ارتباطات و تعامالت انسان. نيا، حسين صدري.  ،1394 ،روشنسایه : تهرانعالم

 9786005352146 شابک: رقعي. ص.304
معلم مخاطب:

 هاي قرآني رستاخيز، جنبهکلماتکلیدی:
است كه در آن به موضوع « روابط، ارتباطات و تعامالت انسان»كتاب حاضر، جلد پنجم از مجموعه چکیده:

كه همه مخلوقات  عالم عام و كآلنعنوان دو  قيامت پرداخته شده است. در فصل اول كتاب، دنيا و آخرت، به
اند. سپس مطالبي در مورد عالم  اند با استناد به قرآن كریم و تفاسير ذیل آیات بررسي شده را در برگرفته

قيامت ارائه شده است. در برخي از موارد كه تعداد آیات مرتبط با یک موضوع زیاد بود، براي اجتناب از 
 اند. ها در پانویس نام برده شده چند آیه اشاره و بقيه آنتطویل كالم در داخل متن به یک یا 

 

 ،مؤسسه بوستان كتاب: قمعجلهوشتابزدگیازدیدگاهقرآنوروایات.. زاده، عبدالرحمان علي.104
 9789640916599 شابک: رقعي. ص.200 ،1394

معلم مخاطب:
 هاي اجتماعي تفسير قرآن، اخالق اسالمي، ارزشکلماتکلیدی:

 زدگي در اغلب موارد، اخالق زشت و ناپسندي است كه در اعمال انسان به  عجله و شتابچکیده:
نفسه بد نيست، بلکه از آنجا كه فرصت اندیشيدن و  شود. البته عجله في هاي گوناگوني آشکار مي صورت

تواند در فهم  ميگيرد، مذموم است. بررسي دقيق اقسام عجله و پيامدهاي آن  كسب معرفت را از انسان مي
زدگي در  رو، این كتاب به شتاب هاي اجتماعي بسيار سودمند باشد. از این انسان در رویارویي با مسئوليت

 پردازد. هاي اجتماعي و درمان آن در قرآن و روایات مي مسئوليت
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: قمعفافدرقرآنبهضمیمهعنصراصلیدرنهضتحسینی.. اكبر حسيني نيشابوري، سيدعلي.105
 9786009457816 شابک: رقعي. ص.144 ،1393 ،دارالمبلغين
معلم مخاطب:

 سخنوري، پاكدامني، قيام عاشوراکلماتکلیدی:
« عفاف»ها مفهوم  اهلل سيداحمد خالقي است. در این سخنراني هاي آیت این كتاب حاصل سخنرانيچکیده:

شود.  رفتاري بررسي مي پوششي و پاک اي، پاک لقمه پاکچشمي،  گفتاري، پاک دامني، پاک از شش بعد پاک
تواند سوژه سخن براي خطباي مجالس  همچنين، عناصر اصلي نهضت حسيني تبيين شده است كه مي

 همين دليل تمركز ویژه بر عنصر بصيرت در نهضت حسيني است. عبداهلل باشد. به  ابي

 

106 مفاهیمبنیادینفره. بشير، حسن.  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراننگاسالمی.فرهنگوقف؛
 9789644763397 شابک: وزیري. ص.326 ،1393

معلم مخاطب:
 عقود، عقد معين، فقهکلماتکلیدی:

نوعان است. در این  ها، مساعدت به آنها و خيررساني به هم بشردوستي به معناي خدمت به انسانچکیده:
به عنوان یک حوزه مهم علمي از منظر اسالمي و دیگر علوم كتاب تالش شده است درباره مفهوم وقف 

ویژه ارتباطي و فرهنگي بحث شود. نگارنده مطالب علمي را در جاي جاي كتاب با  مختلف اجتماعي، به
هاي مرتبط درج كرده و همچنين از آیات قرآن و احادیث اسالمي نيز براي تدقيق  استناد به مقاالت و كتاب

 ست.مطالب بهره برده ا

 

107 خرافات.. یثربي، سيدیحيي.  وزیري. ص.302 ،1393 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهرانفلسفه

 9789640015650 شابک:
معلم مخاطب:

 خرافات، رذایل اخالقيکلماتکلیدی:
از  بار آن، زندگي انسان از اخالق تا اقتصاد و ترین بيماري جامعه است كه آثار زیان خرافه خطرناکچکیده:

دهد. این نوشته تالشي است براي نگرشي فلسفي به مسئله  دین تا سياست و مدیریت را تحت تأثير قرار مي
اندیشي و مبارزه با  كند و در جهت روشن خرافه كه با تحليلي علمي و عقالني از پيدایش و آثار آن بحث مي

 ند.ك هاي مبارزه با آن را مطرح مي خرافه علل مؤثر در بقاي آن و روش

 

108  وزیري. ص.268 ،1393 ،دليل ما: قمهایاحکامشرعی.قرآنوعترتریشه. پور، محسن گل.

 9789643979287 شابک:
معلم مخاطب:

 احادیث، امامت، احکام شرعيکلماتکلیدی:
اهل سازد اطاعت از  یگانه راهي كه انسان را به مقام عبودیت و رهایي از عذاب آخرت رهنمون ميچکیده:

كند و  هاي تقویت مباني اعتقادي را بيان مي بيت و دستورات اسالم است. این اثر با استناد به آیات قرآن راه
بندي  با تأكيد بر اینکه كليات اصول و احکام در كتاب الهي آمده است، این احکام را به صورت طبقه

 كند. گردآوري و ارائه مي
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109 . یزدي، عباس. حضرتعلیعلیهکلماتقصار  ،1394 ،فرهنگ دانشجو: تهرانالسالم.منظوم

 9789648479775 شابک: وزیري. ص.80
معلم مخاطب:

 اسالم، امامان، شعرکلماتکلیدی:
این اثر حاوي اشعاري استادانه و فصيح از موالنا مکتبي شيرازي است كه سخنان حضرت علي)ع( را چکیده:

توان اشعار را به  اشعار به سبک سنایي و یا به اوحدي شبيه است و ميبه نظم در آورده است. سبک این 
 شعراي قرن ششم هجري نسبت داد. توضيحات الزم درباره اشعار نيز در پانوشت سخنان درج شده است.

 

 

110 مؤسسه فرهنگي : تهرانکوثرجاودان. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.
 9786003900660 شابک: پالتویي. ص.66 ،1393 ،تربيتمنادي 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهم، دهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، زنان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

ها در هر مقطع فکري،  شود كه انسان شناخت سيره و روش زندگي بزرگان و عالمان دین سبب ميچکیده:
رو در مطالعه حاضر، با  هاي حصول به تربيت الهي را دریافت كنند. از این بتوانند راهسني، زماني و مکاني 

هاي اخالقي حضرت زهرا)س(، سعي بر آن است تا الگویي جامع براي تمامي  بررسي دوران زندگي و ویژگي
 ویژه بانوان مسلمان ایراني معرفي شود. ها به انسان

 

111 دانشوری. سبک زندگي:. معاونت پرورشياداره كل قرآن، عترت و نماز . مؤسسه : تهرانکیمیای
 9789643489755 شابک: پالتویي. ص.70 ،1393 ،فرهنگي منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، فرهنگ اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 بلکه در دیگر ابعاد زندگي انسان، چراغ هدایت پيروان تنها در بعد تربيت دیني،  معصومين)ع( نهچکیده:
نامه و سيره امام باقر)ع( با رویکرد سه عنصر اساسي  اند. در این مطالعه پرتوي از زندگي خویش بوده

 بخش زندگي جامعه بشري باشد. شود تا روشني ارائه مي« كرامات»و « سيره»، «حدیث»

 

حوادثبعدازکربال)برگرفتهازاحادیثاهلبیتعلیهگزارشیمستنداز. محمدیان، محمد.112
تاریخی(. معتبر اسناد و  شابک: رقعي. ص.160 ،1393 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهرانالسالم

9789640016336 
معلم، كتابدار مخاطب:

 تاریخ اسالم، امامان، قيام عاشوراکلماتکلیدی:
هاي تاریخي  نگاه اثباتي و با استناد به روایات معصومين)ع( و كتابنویسنده در این كتاب در یک چکیده:

حسين)ع( تا ورود كاروان  معتبر، گزارشي مستند از حوادث پس از واقعه كربال، یعني از لحظه شهادت امام
 دهد. اسيران به كوفه و سپس به شام و بازگشت آنان به كربال و پس از آن به مدینه ارائه مي

 
 



هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول / فهرست توصيفي كتاب17نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

37 

 

113  شابک: پالتویي. ص.166 ،1393 ،حدیث راه عشق: اصفهانمردانآنجلس.. اكبر پرورش، سيدعلي.
9786006722450 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي سياسي تفسير قرآن، حکومت اسالمي، مکتبکلماتکلیدی:

پرورش درباره مکتب آنارشيسم ـ نهضتي هاي سيدعلي اكبر  اي از سخنراني در این مطالعه، گزیدهچکیده:
گيرد و با هر نوع حکومتي به شدت مخالف است ـ اینکه آیا اسالم  هاي گوناگون را به هيچ مي كه حکومت

سوره »تمركز اصلي بر تفسير   پذیرد یا خير، ارائه شده است. در این بررسي، حکومت فرد بر مردم را مي
 پرداخته شده است.« اهلل»به بازشناسي حکومت  از قرآن كریم است كه براساس آن« كهف

 

114 حدیث.. زارعي، رضا. و قرآن منظر از  شابک: رقعي. ص.192 ،1394 ،كتاب تارا: تهرانمعاد
9786007606292 

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، اعتقادات مذهبي، معاد كتابکلماتکلیدی:

 كنيد،  شود. در كتابي كه مطالعه مي و باعث تکامل مياعتقاد به معاد روح انسان را پرورش داده چکیده:
موضوع زندگي پس از مرگ از نگاه قرآن كریم و با استناد به آیات و روایات و احادیث ائمه معصومين)ع( 

شود. هدف از این مطالعه معطوف كردن توجه انسان به اصول اعتقادي و قرار گرفتن در مسير  بررسي مي
 ه آن است.حق و حقيقت و پایبندي ب

 

115 الهی.. احمدي، نسرین. درگاه  شابک: رقعي. ص.148 ،1394 ،خورشيدباران: تهرانمقربین
9789648515831 

معلم مخاطب:
 عرفان، احادیثکلماتکلیدی:

 ها در جهت عبودیت و قرب الهي  در تعاليم اسالمي همواره هدف از خلقت بندگان، تکامل انسانچکیده:
  در این كتاب پس از بررسي مفهوم قرب الهي و عوامل مهم رسيدن به این مرتبه، ویژگيمعرفي شده است. 

مقربين و آثار و پاداش آنها در دنيا و آخرت تشریح شده است. مباحث كتاب با استناد به منابع مستند 
 حدیث و قرآن تدوین شده است.

 

 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانمهربانیاو. محمدي: بوي گل. روح افزا، سعيد.116
 9789643919948 شابک: وزیري. ص.74

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 علوم قرآني، تعاليم قرآن، خداشناسي، آفرینشکلماتکلیدی:

كتاب آشناكردن نوجوانان با آیات قرآن، به خصوص به صورت موضوعي، بينش آن ها را دربارۀ این چکیده:
كوشد مخاطب را با موضوع مهرباني خداوند و  بيشتر مي كند. كتاب حاضر از مجموعۀ بوي گل محمدي مي

هایي از محبت خداوند را، كه  ها و نمونه هاي این مهرباني آشنا كند. به همين خاطر، مثال ها و مصداق نمونه
كتاب نيز اصل عربي تعدادي از آیاتي  ها اشاره شده است، گرد آورده است.در پي نوشت در آیات قرآن به آن

 را كه كتاب به آن ها استناد كرده است، مي بينيم.
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 ،دفتر نشر معارف: قمسازی.نقشپیامبرانابراهیمیدرتمدن. منتظر القائم، اصغر/ سليماني، زهرا.117
 9789645318718 شابک: وزیري. ص.272 ،1394

معلم، كتابدار مخاطب:
 حکومت اسالمي، پيامبران، تمدنکلماتکلیدی:

 گذاري و پيشرفت مدنيت  پژوهش حاضر با هدف بررسي و تبيين نقش پيامبران الهي در بنيانچکیده:
پویاي دیني، اركان تمدن الهي، یعني علم، نظم، امنيت، وحدت، دین، اقتصاد، حکومت و سازمان سياسي را 

شود كه پنج پيامبر دولتمرد،  ند. در این كتاب روشن ميدا ترین ركن آن مي كند و علم را اساسي معرفي مي
 اند. ابراهيم، موسي، داوود، یوسف و محمد)ص( چگونه در ایجاد یک دولت اسالمي قدرتمند موفق بوده

 

 ،1393 ،هنر اول: تبریزنمازسکویاعتالیانسان.. جعفرزاده، رقيه  جعفرزاده، فریبا/ اسکندر  اسکندر.118
 9786007460054 شابک: رقعي. ص.160

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نماز، عبادتکلماتکلیدی:

 نماز رهایي از  نماز سخن گفتن با خداست، نماز پرچم عبادات و سرود وارستگي و آزادگي است،چکیده:
رهایي از وابستگي ها و همه ي الهه ها و پيوند با اهلل است، نماز سکوي اعتال و معراج انسان است، نماز 

 منادي وارستگي هاست، نماز پيمان تسليم و معيار حق جویي و شکوفه ي جوانه هاي وجود است ...

 

نیکیونیکان،احسان،انفاقودستگیری،احترامبهپدرو گوید: آسمان چه مي. طبيب، محمد.119
 9789643919023 شابک: رقعي. ص.184 ،1393 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانمادر.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اخالق اسالمي، قرآن، داستان كوتاه، فضایل اخالقيکلماتکلیدی:

صورت موضوعي، ساده  سعي دارد مفاهيم قرآن را به« گوید آسمان چه مي»كتاب حاضر، از مجموعه چکیده:
خوانيم:  پردازد. در داستان مي داستان به موضوع نيکي، انفاق و احترام به پدر و مادر ميو روان بيان كند. این 

كالسي و البته دوست صميمي بودیم و هر دو خود را براي آزمون سراسري آماده  سال و هم من و ناصر، هم»
حال  تر بود، بااین اي داشت به اسم محسن، عموي او تنها چهار سال از ما بزرگ كردیم. ناصر، عموي طلبه مي

 «.كرد ساله رفتار مي به خاطر ادب، وقار و متانتش مثل یک مرد چهل

 

 ،خرسندي: تهراننامهسیاسیالهیحضرتامامخمینی)ره(.وصیت. مرادي، صادق/ سبزي، داود.120
 9786001144080 شابک: وزیري. ص.144 ،1393

معلم مخاطب:
 اسالمي، تاریخ معاصر ایرانرهبران دیني، انقالب کلماتکلیدی:

 گذار جمهوري اسالمي  نامه سياسي ــ الهي امام خميني)ره( بنيان كتاب به ارائه و بررسي وصيتچکیده:
 8نامه از یک مقدمه  ه.ش نگاشته شده است، اختصاص دارد. این وصيت 1361بهمن ماه  26ایران كه در 
اي، دو تذكر اساسي و هجده بند تشکيل شده است. مخاطبان با مطالعه این كتاب با  هشت صفحه

و نيز مختصات فکري ایشان  )ص(هاي امام خميني)ره( در نفي طاغوت و معرفي اسالم ناب محمدي اندیشه
 شوند. هاي چهارگانه فقهي، عرفاني، فلسفي و كالمي آشنا مي با تکيه بر رهيافت
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اداره كل قرآن، عترت و نماز  هادیامت. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.121
 شابک: پالتویي. ص.54 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. معاونت پرورشي

9789643489809 
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هشتم، نهم، دهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي امامان، ارزشاسالم، کلماتکلیدی:

اي هستند كه به عنوان الگوهاي رفتاري براي هدایت  هاي كامل و برگزیده پيشوایان معصوم انسانچکیده:
اند. در این كتاب گفتار، رفتار و منش امام هادي)ع( ترسيم شده است تا  جامعه از سوي خدا تعيين شده

 هایي را متبلور سازد. و بتواند در وجودش چنين ارزش هاي الهي آشنا شود طبيعت انساني با تمامي ارزش

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانهمایرحمت. سبک زندگي:. اداره كل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشي.122
 9789643489700 شابک: پالتویي. ص.94 ،1393 ،منادي تربيت

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امامان، اخالق اسالمي نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 هاي بزرگ اهل ایمان است؛ چرا كه  هاي آسماني یکي از خواسته اصل الگوگيري از شخصيتچکیده:
ها، سيماي انسان كامل است. در این كتاب سيماي حضرت علي)ع( به عنوان یک الگوي كامل  سيماي آن

شود تا به سبب آن و با شناخت آن حضرت، الگوپذیري از  ن بررسي ميترسيم و زندگي پرفراز و نشيب ایشا
 شود. اخالق و رفتار حسنه ایشان ميسر 

 

 ،1394 ،تمهيد: قم.4همگامباوحی؛تفسیرتنزیلی)بهترتیبنزول(ج. پور، عبدالکریم بهجت.123
 9786005079333 شابک: وزیري. ص.608

معلم، كتابدار مخاطب:
 هاي اجتماعي هاي آسماني، تفسير قرآن، ارزش كتابکلماتکلیدی:

را « اسرائيل بني»، و «قصص»، «نمل»، «شعرا»هاي  این كتاب در رویکردي تفسيري، محتواي سورهچکیده:
ها در جامعه معاصر تبيين  هاي برنامه جامع قرآن براي تحول انسان كند. هدف آن است كه حلقه بررسي مي

ها، آداب و رفتارهاي فردي و اجتماعي  ها بتوانند براساس الگوهاي قرآني، بينش، باورها، ارزش انسانشود تا 
 را ارتقا دهند.

 
 
 

 

124 زبان. الدین الریجانيان، سيدضيا. قوانینجدیدبه آموزشتنیسرویمیزدرسطحمبتدیبا
 9789642689132 شابک: رقعي. ص.44 ،1393 ،آرادمهر: تهرانسادهبرایهمه.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ورزش، سالمتي، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

 ترین،  مفاهيم، اصطالحات رایج و اصول و و قواعد ورزش تنيس روي ميز، به عنوان پرتحرکچکیده:
گونه محدودیت  خطرترین ورزش، در این كتاب شرح داده شده است. این ورزش بدون هيچ ترین و كم سریع

 شود. العمل و نيز توانایي تجسم در ورزشکاران مي سني براي بازیکنان، باعث افزایش سرعت عمل و عکس
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 رقعي. ص.144 ،1394 ،بهتا پژوهش: اصفهانزمین.هایملیومحلیایرانبازی. زاده، فریبا مرید.125

 9786007093870 شابک:
   آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي آموزشي شناسي كودک، بازي تعليم و تربيت، روانکلماتکلیدی:

 اوقات فراغت سالم كودكان نقش دارد، بلکه در آموزش و تربيت صحيح و تنها در گذراندن  بازي نهچکیده:
ها را معرفي كرده است و در  ها مؤثر است. كتاب تعدادي از این بازي گيري شخصيت آینده آن همچنين در شکل
و كند. نيازهاي جسمي، فکري  ها به اهداف، نحوه اجرا و چگونگي دستيابي به هدف اشاره مي شرح هر یک از آن

 مورد توجه قرار گرفته است. ها روحي كودكان در اجراي این بازي

 

126 و سالمت من:. سيلور استاین، الوین/ سيلور استاین، ویرجينيا/ سيلور استاین نان، لورا. دردها
عضالت.  شابک: خشتي. ص.48 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهران. نژاد محمدرضا كيان کشیدگی
9789644209222 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 سالمتي، نوجوانان، درمانکلماتکلیدی:

 هاي ناشي از انقباضات عضالني )سندرم مجراي مچ دستي،  درد و كشيدگي عضالني و نيز آسيبچکیده:
هاي درماني  راهها بحث و  رگ به رگ شدن، التهاب مفاصل و...(، مواردي است كه در این كتاب درباره آن

هاي  آموزید كه چگونه همه قسمت هاي مذكور آورده شده است. با مطالعه این كتاب شما مي هریک از آسيب
 بدن با همکاري یکدیگر حافظ سالمتي شما هستند.

 

 ص.32 ،1394 ،محراب قلم: تهران. رویا خویي هنرهایرزمی.: انگيز چراهاي شگفت. روبرتسون، لورن.127

 9786001038785 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ورزش، تربيت بدني، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

هاي كودكان درباره هنرهاي رزمي پاسخ داده  ترین پرسش اي از مهم نویسنده در كتاب به مجموعهچکیده:
به طور جزئي اطالعاتي درباره موضوعاتي مانند مبدأ پيدایش هنرهاي ها، كودكان  است. با مطالعه این پرسش

 آورند. هاي رزمي و ابزار ورزشي به دست مي هاي آن، انواع ورزش رزمي، سبک

 
 
 

 

128 انتقادی.. كيا، مهدي ابوالفضلي، الهام/ معيني.  ص.108 ،1394 ،طلوع دانش: تهرانآموزشتفکر

 9786006637167 شابک: پالتویي.
سایر كارشناسان مربي، والدین، معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، مخاطب:

 تفکر خالق، تعليم و تربيتکلماتکلیدی:
 مایه تفکر  پردازد كه بن كتاب حاضربراي آموزش شيوه تفکر به بررسي فرایندهاي یادگيري ميچکیده:

هاي  تفکر نقادانه در آموزش مسئله محور، شيوهشناختي است. بدین منظور ضمن بيان ضرورت و اهميت 
هاي درسي و نيز كاربردهاي مختلف این نوع تفکر را مورد واكاوي قرار داده  رشد و آموزش آن را در كالس

 است.
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129 کودکان. علي/ بابازاده، طاهره نجفي، محمد/ مرادي، محمدرضا/ نوروزي، رضا. به تفکر آموزش
 برای عملی )تمرینات  شابک: وزیري. ص.116 ،1394 ،یار مانا: اصفهانسال(.8-14کودکان

9786007768198 
معلم مخاطب:

 شناسي كودک تفکر خالق، حل مسئله، روانکلماتکلیدی:
 آموزان باید با فرایندهاي تفکر صحيح آشنا شوند و یاد بگيرند درباره مسائل و موضوعات  دانشچکیده:

هاي تفکر  هایي در زمينه این كتاب فرایندهاي تفکر در قالب تمرینمختلف درست فکر كنند. در 
هاي كتاب فضایي براي  دهنده، تحليلي، انتقادي یا ارزیابانه، و خالق آموزش داده شده است. پرسش سازمان

آورد تا فرایندهاي اصلي اندیشيدن را تمرین كنند و طي آن، همواره از خود  آموزان فراهم مي دانش
 را بپرسند. هایي سوال

 

130 مجموعه. هيبتي، خليل. بر مروری ایرانی: فرهنگ در شهروندی رفتارهایاصول از ای
 9786003650220 شابک: رقعي. ص.168 ،1394 ،اشتياق نور: تهرانپسندیده.
معلم مخاطب:

 آداب معاشرت، تعامل اجتماعي، رفتار جمعيکلماتکلیدی:
 هاي ضروري در تربيت است كه در صورت نادیده گرفتن آنها  از نکتهرفتار پسندیدۀ اجتماعي چکیده:

اي از رفتارهاي  یابد. در این كتاب سعي شده با زباني ساده، مجموعه مقبوليت فرد در اجتماع كاهش مي
 بندي و معرفي شود. هاي مختلف طبقه پسندیده در فرهنگ ایراني، در موقعيت

امدادونجات:سالمتدر فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات ابراهيمپورعباسي، عطااهلل/ .131 
 ص.48 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهراناردوها،راهنمایداروهادرمدرسهواردوها،مبارزهباآتش.

 9786002381743 شابک: پالتویي.
 دانش آموز مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، داروها ها، آسيب بهداشت، بيماريکلماتکلیدی:

آموزان در اردوها بيشتر در معرض ابتال به مشکالت بهداشتي و سالمتي قرار دارند. در این اثر  دانشچکیده:
هاي بهداشتي براي پيشگيري و درمان سردرد و نيز  ها، نکته هاي اوليه در پانسمان و نگهداري از زخم كمک

 هاي مقطعي درج گردیده است. ارویي مورد نياز براي درماناطالعات د

 

132 كمال : تهراناجتماعیدانشآموزان.-انضباطدرمدارسورفتارهایانضباطی. اشکان، ساناز.
 9786006547435 شابک: رقعي. ص.164 ،1393 ،اندیشه

معلم، مدیر، مشاور  مخاطب:
 اقتدار مدرسه، مدارسشناسي آموزش و پرورش،  روانکلماتکلیدی:

 هاي آموزشي به ابزاري نياز داریم كه دسترسي به آن را  براي دستيابي به نظم مطلوب در محيطچکیده:
تر كند. نگارنده در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و مقدمات بحث و لزوم توجه به این مفهوم،  آسان
آموزان، مشکالت معمول انضباطي و بهترین  دانشمدارس و در ميان   هاي برقرار كردن نظم در محيط روش

 راهکار براي رفع آنها را بررسي كرده است.
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: تهرانتوانکرد؟.بااسترس)فشارهایروانی،اجتماعی(چهمی. گروه مولفين انتشارات باهدف.133
 9786009533510 شابک: رقعي. ص.192 ،1394 ،باهدف

والدین، معلم، مشاور مخاطب:
 درمانگري هاي روان شناسي، سالمتي، روش روانکلماتکلیدی:

به « ابراهم مازلف»نویسنده با نگاهي واگرایانه پس از بيان تعریف استرس و ترسيم نمودار نيازهاي چکیده:
پردازد تا از این طریق مخاطبان بتوانند شناخت  هاي فردي و مشترک افراد مبتال به استرس مي بيان ویژگي

هایي براي درمان و ایجاد تغيير در زمينه استرس معرفي  از این موضوع كسب كنند. در پایان روش بيشتري
ترین نکاتي است كه براي كنترل استرس در كتاب به آن  شود. مساوي دانستن فردا با امروز یکي از مهم مي

 اشاره شده است.

 

بيمه مركزي جمهوري اسالمي : تهرانخودرو(.بدنهدرد)بیمهبدنه بيمه براي همه:. عزیزي، مهدي.134
 9786007079157 شابک: خشتي كوچک. ص.48 ،1394 ،ایران

 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بيمه اتوموبيل، قوانين، منابع اطالعاتيکلماتکلیدی:

شونده ضروري است.  دارد كه آگاهي از آنها براي بيمهاستفاده از بيمه بدنه ماشين قوانين و مقرراتي چکیده:
هاي كوتاه همراه با  گذار با جمله نامه این نوع بيمه و تعهدات بيمه در این كتاب بندهاي گوناگون آیين

هاي ضروري براي دارندگان بيمه و  شونده، توصيه كاریکاتور تبيين شده است. همچنين حقوق و وظایف بيمه
 هاي طنزآميز بيان شده است. گيرد با زبان ساده و نقاشي ش بيمه قرار نميمواردي كه تحت پوش

 

135 پسران.. ميدلمن، امي/ گران والد، كيت.  ،1394 ،درماني كتاب: تهران. زاده محبوبه رمضان بلوغ

 9786006483122 شابک: وزیري. ص.104
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 نوجوان، بلوغ، بهداشتشناسي  روانکلماتکلیدی:

هاي خود باید از  هاي زندگي پسران است و آنها براي پاسخ به سؤال ترین دوره دورۀ نوجواني از مهمچکیده:
منابع قابل اعتماد كمک بگيرند. این اثر دربردارندۀ راهکارهایي دربارۀ آمادگي براي مواجهه با تغييرات دورۀ 

رو شدن با احساسات جدید از جمله  اهميت ورزش و تغذیه و روبه بلوغ است. تغييرات فيزیکي و احساسي،
 موضوعات این جستار است.

 

پژوهشگاه علوم : تهرانتفکرنقادانهدرعمل. گروه فبک:. ناجي، سعيد/ پازوكي، فاطمه/ شفایي، شيوا.136
 9789644265686 شابک: رقعي. ص.114 ،1393 ،انساني و مطالعات فرهنگي

معلم مخاطب:
 فلسفه، تربيت معلم، كودكانکلماتکلیدی:

 هاي  ترین سرفصل ابعاد مختلف رویکرد برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان بررسي شده و مهمچکیده:
هاي مطرح در آن  ترین مغالطه هاي این نوع از تفکر و رایج شود. آشنایي با ویژگي تفکر نقادانه شرح داده مي

 داوري و قضاوت درست فراخوانده شود. شود تا مخاطب به سبب مي
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 9786007294352 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمتکبر.. كوهستاني، عطيه صادق .137
 آموز، معلم مربي، والدین، دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني هاي اخالقي، اخالق اسالمي، كتاب اعتقادات مذهبي، ارزشکلماتکلیدی:

بيني  خاطر خودبرتري و خودبزرگ خُلقي است نفساني و حالتي است دروني كه در انسان به« كبر»چکیده:
شود. در این مطالعه با واكاوي آیات و روایات مطرح در موضوع مورد بحث،  نسبت به دیگران پيدا مي

قي این صفت را ها و خطرات اجتماعي و اخال شوند و چالش مخاطبان با تعریف و اقسام كبر آشنا مي
 شود. ها ارائه مي رفت از آن هاي برون ها راه شناسد. پس از طرح این چالش مي

 

138 سوظن.. كوهستاني، عطيه صادق. و  شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمتهمت
9786007294369 

 آموز، معلم مربي، والدین، دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 شناسي هاي آسماني، روان اسالمي، كتاباخالق کلماتکلیدی:

 همان « سوظن»نسبت دادن چيز غيرواقعي به كسي است كه از آن عيب مبراست و « تهمت»چکیده:
وجوي تحليلي در قرآن و كتب دیني معتبر به واكاوي و بررسي دقيق  بدگماني است. این كتاب با یک جست

 كند. رات دنيوي و اخروي این بيماري آشنا ميپردازد و مخاطب را با مض بسياري تهمت و سوظن مي

 

بيمه مركزي : تهرانچگونهدرزمانسوختننسوزیم؟. مجموعه بيمه براي همه:. ایزدي، محسن.139
 9786007079119 شابک: خشتي كوچک. ص.48 ،1393 ،جمهوري اسالمي ایران

 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بيمه حوادث، قوانين، منابع اطالعاتيکلماتکلیدی:

 سوزي، انفجار و صاعقه نيز به عنوان خطرات اصلي تحت پوشش بيمه قرار  هاي آتش در بيمهچکیده:
گذار با زبان  شونده و بيمه سوزي و وظایف و حقوق متقابل بيمه گيرند. در این كتاب شرایط بيمه آتش مي

هایي كه مشمول این نوع بيمه  معرفي و تشریح شده است. همچنين موقعيتطنزگونه و با كاریکاتور 
 شود نيز به صورت مختصر بيان شده است. نمي

 

140 کمکنیم؟. بيمه براي همه:. ایزدي، محسن. را بيمه مركزي جمهوري : تهرانچگونهرویحادثه
 9786007079126 شابک: خشتي كوچک. ص.48 ،1394 ،اسالمي ایران

 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بيمه حوادث، قوانين، منابع اطالعاتيکلماتکلیدی:

توان از  بيني اند و براي در امان ماندن از خطرات پيش رو مي بعضي از بالیاي طبيعي غير قابل پيشچکیده:
آميز  درباره كاربرد بيمه و انواع آن به زبان طنزها استفاده كرد. در این كتاب اطالعات اساسي  انواع بيمه

شونده و حقوق و  هاي ضروري براي بيمه نوشته شده است. طي مطالب كتاب قوانين بيمه شدن، توصيه
 وظایف طرفين بيمه با زبان ساده بازگو شده است.
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141  شابک: رقعي. ص.72 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهرانچیستآن؟.. مرادي، حسين.
9786007633113 

 آموز، معلم، سایر كارشناسان مربي، والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ادبيات شفاهي، چيستان، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

بندي  هاي شيرین و قابل تأمل است كه در پنج بخش طبقه اي از چيستان كتاب دربردارنده مجموعهچکیده:
شده است. معماها از نوع معمولي و بر اساس حروف الفبا، علمي و ریاضي، تفنني و با نکته انحرافي  و ارائه

 آورد. اي را براي مخاطب فراهم مي انتخاب شده، و لحظات سرگرم كننده

 

 9786007294376 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمحسد.. كوهستاني، عطيه صادق.142
 آموز، معلم والدین، دانشمربي،  مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني هاي اخالقي، كتاب اعتقادات مذهبي، ارزشکلماتکلیدی:

 ریشه در كفر دارد؛ چرا كه شخص حسود، نعمتي را كه به انسان رسيده است، از خدا « حسد»چکیده:
ات و روایات مطرح در موضوع حسد و داند و درواقع مشرک به خدا شده است. در این كتاب، با آوردن آی نمي

 شود. شناسي این موضوع پرداخته مي یابي و آسيب هاي قرآني، به ریشه نيز نقل داستان

 

143  شابک: رقعي. ص.232 ،1394 ،باهدف: تهرانخشموعصبانیت.. گروه مولفين انتشارات باهدف.
9786009533527 

والدین، معلم، مشاور مخاطب:
 درمانگري هاي روان شناسي، كنترل، روش روانکلماتکلیدی:

مباحث ارائه شده درباره خشم و عصبانيت و اداره كردن است. نگاه كتاب واگرایانه و خالقانه است و چکیده:
هدف آموزش درست اصول و قواعد و هنجارهاي تربيتي است تا مخاطبان با شناخت بيشتر خود بتوانند 

 ها را از خود دور كرده و حس مثبت را به دیگران منتقل كنند. ناهنجاريعوامل به وجودآورنده 

 

 9786007294383 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمدروغ.. كوهستاني، عطيه صادق.144
 آموز، معلم، مشاور مربي، والدین، دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي اعتقادات مذهبي، ارزشهاي آسماني،  كتابکلماتکلیدی:

اعتمادي،  تنها گناهي نابخشودني است، بلکه گناهي است كه به سبب آن افعالي چون بي نه« دروغ»چکیده:
آید. در این كتاب با استناد به آیات قرآن و شرح  حس حقارت، خودستایي، دورویي، نفاق و... نيز به وجود مي

این گناه بزرگ توضيحاتي ارائه شده و ارتباط آن با بقيه گناهان و طول عمر هاي قرآني، درباره  برخي از قصه
 انسان آشکار گردیده است.

 

145 امیر)علیه. رضا پورمشير،علي. کالم از رهنمودهایی با زندگی مسیر حقیقت:در ..السالم(راه
 9789640808467 شابک: رقعي. ص.98 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران

والدین، معلم مخاطب:
 ادبيات دیني، فضایل اخالقيکلماتکلیدی:

هاي  هاي حضرت علي)ع(، سعي در بازشناسي راه ها و نامه ها، خطبه این كتاب با تفحص در حکمتچکیده:
رستگاري در زندگي دنيایي را دارد. منبع هر كالم در پایان آن ارائه شده است. در این تفحص به موضوعاتي 

 كوشي، توكل به خدا، استواري در دین، مهرباني با مستضعفان و... اشاره شده است. سختچون 
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..دلسبکزندگیاقتصادی،انفاقشاهکلیدکمالراهیبهسویبازشدنچشم. عارفي، داود.146
 9786005508963 شابک: رقعي. ص.104 ،1393 ،جامعۀ القرآن الکریم: قم

 آموز، معلم، مدیر، مشاور دانشمربي، والدین،  مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، اخالق اسالمي، انفاق كتابکلماتکلیدی:

شود تا آدمي  انفاق بخشيدن مال، علم، قدرت، جان و هر آن چيزي است كه به مستضعفان اهدا ميچکیده:
یم، موضوع انفاق و فواید آن در زندگي هاي قرآن كر برسد. در این كتاب، با توجه به آیه« لقااهلل»بتواند به 

 شرح داده شده است.

 

 ،1394 ،جامعۀ القرآن الکریم: قمشدن.سبکزندگیحکیمانه،راهیبهسویحکیم. عارفي، داود.147
 9786003580145 شابک: رقعي. ص.96

 آموز، معلم مربي، والدین، دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 آسماني، حکمت، تفسير قرآن هاي كتابکلماتکلیدی:

در این كتاب با استناد به آیات قرآن كریم به اثبات حق و حقيقت و كشف اسرار آفرینش پرداخته چکیده:
شود كه در ارتباط با مسائل اخالقي،  شود. همچنين نکاتي نيز در حوزه تدبير و اراده انسان مطرح مي مي

 خانوادگي و اجتماعي اوست.

 

جامعۀ القرآن : قممنزلمقصود.سبکزندگیدراعماقمعرفت،راهیبهسویسر. داود عارفي،.148
 9786003580138 شابک: رقعي. ص.112 ،1393 ،الکریم

مربي، والدین، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:
 هاي آسماني، فرهنگ اسالمي، تفسير قرآن كتابکلماتکلیدی:

و با پرداختن به « آل عمران»و « بقره»، «حمد»هاي  آیات سورهدر این كتاب با نگاهي به آخرین چکیده:
مثل  ،هاي اخالقي دعا و طلب و طریقه فطرت و صراط مستقيم، سبک زندگي اسالمي و پرورش ویژگي

 مداري توضيح داده شده است. شجاعت، عدالت، طهارت، خلوص و والیت

 

 ،1393 ،جامعۀ القرآن الکریم: قمعشقپاک.سبکزندگیعاشقانه،راهیبهسوی. عارفي، داود.149
 9786005508970 شابک: رقعي. ص.108

 مربي، والدین، معلم، مدیر مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي، نوجوانان هاي آسماني، خدا شناسي، ارزش كتابکلماتکلیدی:

این تالش آن است كه بدانيم  تالش براي كسب رضایت دوست، تنها نشانه محبت به اوست و الزمهچکیده:
ها دوري  ها را فراهم كنيم و چه چيزهایي را دوست ندارد تا از آن خداوند چه چيزهایي را دوست دارد تا آن

 اهلل براي كسب معرفت براي همه دوستداران حق و حقيقت است. كنيم. این كتاب تحقيقي در كالم

 

سالمت فراگيران سالم:. شيرواني، محبوبه سادات/ جدیدیان، اميرحسيننژاد  پورعباسي، عطااهلل/ ابراهيم.150
نوشیدنی اثربخش، تغذیه ریزمغذیتغذیه:  پالتویي. ص.60 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهرانها.ها،

 9786002381767 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها ها و آشاميدني خوردنيرژیم غذایي، بهداشت، کلماتکلیدی:

ترین اركان و كارآمدترین ابزارها براي پایدار نگه داشتن سالمت جسم و روان در سن  یکي از مهمچکیده:
دهنده هر  نوجواني تغذیه است. در این گفتار، عالوه بر اطالعات علمي در باب مواد غذایي و عناصر تشکيل

دهنده آنها درج  ها و مواد آلي تشکيل مراه با معرفي ویتامينیک، بهترین برنامه تغذیه براي دوره بلوغ ه
 گردیده است.
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151 استرساز فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات پورعباسي، عطااهلل/ ابراهيم. سالمتروان:
دانش یادگیریاثربخش.منظر خوابمؤثر،  پالتویي. ص.48 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهرانآموز،

 9786002381729 شابک:
والدین، مشاور مخاطب:

 شناسي نوجوان، اضطراب بهداشت رواني، روانکلماتکلیدی:
 تعليم و تربيت یکي از راهبردهاي اساسي براي رشد شناختي، اجتماعي، هيجاني و جسماني چکیده:

داشتن تن و رواني سالم كودكان و نوجوانان است. در این كتاب، راهکارهاي علمي و تجربي اثربخش براي 
هاي هيجاني در جریان  ها مخاطبان را براي مواجهه با بحران گردآوري و تدوین شده است. این تکنيک

 آموزد. رساند و مهارت مدیریت اختالالت هيجاني را به آنها مي هاي رشد یاري مي سال

 

152 سالمتومراقبتفردی: فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات پورعباسي، عطااهلل/ ابراهيم.
دانشدندان سردرددر سرماخوردگی.هایسالم،  ص.48 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهرانآموزان،

 9786002381750 شابک: پالتویي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي ها، آسيب بهداشت، بيماريکلماتکلیدی:

تحقق تعليم و تربيت اثربخش، در كنار عواملي چون محيط مناسب و محتواي آموزشي، باید براي چکیده:
هاي بهداشتي براي داشتن  بستري مطلوب از سالمت جسم و روان نيز مهيا باشد. در این كتاب نکته

راه درمان هاي سالم، اطالعات كاربردي درباره بيماري شایع فصل سرما و نيز انواع درد در ناحيه سر و  دندان
 هر یک به صورت مختصر توضيح داده شده است.

 

153 بر بيمه براي همه:. تدین، نعيم. تکیه با ثالث شخص )بیمه کوچک ثالث شخصشخیص
 شابک: خشتي كوچک. ص.48 ،1394 ،بيمه مركزي جمهوري اسالمي ایران: تهرانخودروهایسواری(.

9786007079133 
 معلمآموز،  والدین، دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بيمه اتوموبيل، قوانين، منابع اطالعاتيکلماتکلیدی:

هاي مذهبي نيز  تنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است، بلکه اقليت در بيمه شخص ثالث نهچکیده:
این نوع بيمه و ميزان تعهدات كنند. در كتاب پيش رو قوانين و مقررات قرارداد  دیه مسلمانان را دریافت مي

نامه با یک تصویر  نامه به زبان ساده درج شده است. هر یک از بندهاي آیين مالي و جاني مندرج در بيمه
 كاریکاتوري همراه شده است.

 

 9786007294390 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمعجب.. كوهستاني، عطيه صادق.154
 آموز، معلم، مشاور دانشمربي، والدین،  مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي، اعتقادات مذهبي هاي آسماني، ارزش كتابکلماتکلیدی:

 است كه از گناهان « عجب»كند، بيماري  یکي از گناهاني كه عمل انسان را مستحق عذاب ميچکیده:
هاي قرآني، بيماري  ها و حکایت و بيان قصه شود. در این جستار با تأملي در آیات و روایات كبيره محسوب مي

 شود. هاي درماني آن توصيف شده است و چگونگي پرهيز از آن شرح داده مي عجب و راه
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 9786007294406 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،بزم قلم: قمغیبت.. كوهستاني، عطيه صادق.155
 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:

 نهمهشتم، پایهتحصیلی:
 هاي اخالقي هاي آسماني، اعتقادات مذهبي، ارزش كتابکلماتکلیدی:

 هاي معنوي  تواند به مقام وسيله آن انسان هم مي ترین اجزاي بدن انسان است كه به زبان از مهمچکیده:
از « غيبت»ترین مرتبه از درجات انساني برسد. در این مطالعه به بررسي موضوع  دست یابد و هم به پایين

هاي  هاي قرآني این موضوع به روشني تبيين گردیده و راه زوایاي مختلف پرداخته شده و با ارائه داستان
 درماني آن شرح داده شده است.

 

 شابک: جيبي. ص.40 ،1394 ،مهر بيکران: قمیمحبتدرتعلیموتربیت.معجزه. اميري، مجيد.156
9786006022086 

  والدین، معلم مخاطب:
 تعليم و تربيت، فضائل اخالقيکلماتکلیدی:

 آن گاه به بررسي . دراین اثربه بررسي نقش محبت در تربيت دیني افراد پرداخته شده استچکیده:
معيارهاي محبت از منظر قرآن و سنت و نيز از نگاه شعر شاعران پرداخته شده و ضرورت محبت، ميزان آن، 

آموزان، مورد بحث و بررسي قرار  آن در تعليم و تربيت فرزندان و دانشآثار مفيد آن و نيز كاركردهاي مهم 
 . محبتي ذكرشده است هاي ابراز محبت و برخي از آثار بي گرفته است. در ادامه به شيوه

 

 ،ابوعطا: تهران. معين خانلري هنراندیشیدن. هاي زندگي مثبت: مجموعه كتاب. سي مکسول، جان.157
 9789641700074 شابک: رقعي. ص.272 ،1394

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 شناسي، تفکر نوجوانان، روانکلماتکلیدی:

ها، تجربيات و سخنان برخي از بزرگان جهان و معرفي یازده روش براي  كتاب با استناد به موفقيتچکیده:
هاي  پرداخته است. با به كارگيري روشاندیشيدن و نحوه چگونه فکر كردن، به موضوعات مختلف آموزش 

هاي تفکر منجر به موفقيت را  توانيد شيوه یابد و مي معرفي شده در كتاب، سيستم فکري شما نظم خاصي مي
 بشناسيد و زندگيتان را دگرگون سازید.

 
 
 

 

عیدانهسالهشتمدبیرستان مجموعه علمي تفریحي:. قاضياني، ليال سرپرست، مصطفي/ پورقنبري.158
 9789642604258 شابک: وزیري. ص.64 ،1394 ،قاطع البرهان: تهراندورهاولمتوسطه.

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، راهنماي آموزشي، سرگرمي جدولکلماتکلیدی:

آموزان براي  هایي است كه بر اساس مطالب درج شده در كتاب درسي دانش این كتاب شامل جدولچکیده:
ها را به دنبال دارد،  تنها مرور آموخته ها نه ها در ایام عيد نوروز طراحي شده است. حل این جدول استفاده آن
 شود. تر شدن ذهن، افزایش تمركز و جلوگيري از زوال عقل مي فعالبلکه سبب 
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عیدانهسالهفتمدبیرستاندوره مجموعه علمي تفریحي:. رضا سرپرست، مصطفي/ باقرزاده، علي.159
 9789642604197 شابک: وزیري. ص.64 ،1394 ،قاطع البرهان: تهراناولمتوسطه.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي آموزشي، راهنماي آموزشي ها، سرگرمي جدولکلماتکلیدی:

 ها در ایام عيد  آموزان طراحي شده تا آن هاي درسي دانش در این كتاب جداولي بر اساس كتابچکیده:
هاي ذهني و نيز  هاي خود را مرور كنند. همچنين به منظور سرعت انتقال داده نوروز ضمن سرگرمي، درس

 جدول سودوكو ارائه شده است. 12گيري،  ت تصميمافزایش قدر

 

160 هفتم. گروه علمي مبتکران. آزمون .کتاب  شابک: رحلي. ص.168 ،1394 ،مبتکران: تهران.
9789640723586 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها امتحانات، حل مسئله، تمرینکلماتکلیدی:

 نهایتاً منجر به یادگيري شود تا هدف آموزش برآورده شده باشد. پس هر فعاليت آموزشي باید چکیده:
هاي  ترین بخش آموزش و پرورش، فرایند یاددهي و یادگيري است. در این كتاب مجموعه پرسش اساسي

هاي فارسي، قرآن، عربي، انگليسي، مطالعات اجتماعي، علوم و ریاضي تدوین شده  اي براي درس چهارگزینه
 كند. آنها را ارزیابي مي  آموزان مرور و دانش ها را براي دانش كتاب است كه محتواي

 
 
 

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب آخرینمعما. هلمز:داستان هاي شرلوک . دویل، آرتوركانن.161
 9789643076856 شابک: وزیري. ص.16

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

اندازۀ خود او باهوش و زیرک و درواقع  به در این داستان شرلوک هلمز با جنایتکاري طرف است كهچکیده:
كند. هلمز  كند، ولي جاني نابغه قصد كشتن هلمز را مي نابغه است. هلمز براي به دام انداختن او همه كار مي

 برد، ولي.... از چند مهلکه جان سالم به در مي

 

162 آرزوهایبزرگ هاي كالسيک نوجوان: رمان. دیکنز، چارلز.  ،1394 ،قدیاني: تهران. محبوبه كرمي.
 9786002514301 شابک: وزیري. ص.120

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اي تهيدست رشد كرده است و با  كند كه در خانواده نویسنده سرگذشت كودكي یتيم را ترسيم ميچکیده:
شود.این كودک با روحي بزرگ و دلي پر از آرزو قدم به صحنه پر آشوب زندگي  رو مي بسياري روبهحوادث 

شود؛ اما پيش از آنکه  هاي زندگي آشنا مي رود و با لذت اي روستایي به شهري بزرگ مي گذارد. او از خانه مي
 اش بازگردد. يشود به زندگي ساده روستای حتي به یکي از آرزوهاي خود دست یابد، ناچار مي
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 رقعي. ص.112 ،1394 ،افق: تهران. پور پروین علي آقایهنشاوعزیز. رمان نوجوان:. یري، بورلي كلي.163

 9786003531031 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، انواع ادبي ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

رود. این داستان  هاي روزانه و نامه نوشتن دو راه ساده براي تمرین نویسندگي به شمار مي یادداشتچکیده:
كند و شاگرد جدید  هاي پسر كوچکي به نام لي باتس است كه با مادرش زندگي مي نگاري ماجراي نامه

اي نامه بنویسند. لي  سندهخواهد به نوی نویسي، از آنها مي ها در نامه مدرسه است. معلم لي براي پيشرفت بچه
 گيرد براي نویسنده محبوبش، آقاي هنشاو نامه بنویسد. زبان اثر ساده و روان است. هم تصميم مي

 

164 ملکه رمان نوجوان:. الدین اكرمي، جمال.  ص.192 ،1394 ،محراب قلم: تهرانها.یسایهآناهید

 9786001039041 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، ایران باستانکلماتکلیدی:

 ترین ایزدان آریایي و آیين زرتشت در  در این داستان زندگي آناهيد، یکي از بزرگترین و محبوبچکیده:
باستان  ایران باستان به تصویر كشيده شده است. آناهيد ایزدبانوي آب و باران و باروري در مذاهب ایران

ها چندان از این ملکه ایراني یاد نشده است؛ اما نویسنده تالش دارد  است. هرچند در كتب تاریخي و كتيبه
ها و دیوارها بيرون كشيده و او را به  با كمک گرفتن از تخيل خود تا حد امکان آناهيد را از پشت سایه

 مخاطبانش بشناساند.

 

165 آن. افزا، سعيد روح. خرابکردند.خانهها را  ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانهایشان

 9789644763502 شابک: وزیري. ص.50
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي تاریخي، ادبيات دیني، تاریخ اسالم، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 هایي كه  وادار نکردند كه دین اسالم را بپذیرند. ایشان به پيمان)ص( یهودیان را پيامبر اسالمچکیده:
ها داشتند احترام گذاشتند و قرار شد كه یهودیان آزادانه در كنار مسلمانان زندگي كنند،  یهودیان با عرب

نضير كه  ولي با دشمنان اسالم همکاري نداشته باشند. در همين رابطه، رویدادي واقعي درباره طایفه بني
 شکني كردند در قالب داستان در كتاب پيش رو درج شده است. وهي از یهودیان مدینه بودند و پيمانگر

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب اتاقدربسته. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.166
 9789643075798 شابک: وزیري. ص.16

 دانشگاه فرهنگيانآموز، معلم، دانشجویان  دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

شود  جوي كاري جدید، با مردي آشنا مي و زن جواني كه شغلش مراقبت از كودكان است، در جستچکیده:
خواهد كه موهایش را  او از زن مي كه حاضر است براي نگهداري از فرزندش حقوق بسيار زیادي به او بدهد.

گوید  خواهد. هلمز به او مي كند و از او كمک مي كوتاه كند. زن جوان با نگراني به شرلوک هلمز مراجعه مي
شود  گذرد، ولي خبري نمي خواهد اگر خطري پيش آمد، خبرش كند. دو هفته مي كار را قبول كند و از او مي

 تا اینکه... .
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 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهراناسبوسیبوبهار.. رضا احمداحمدي، .167
 9786000100896 شابک: خشتي. ص.50

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 كوتاه، ادبيات نوجوانان  هاي آموزشي، داستان مهارتکلماتکلیدی:

هاي اسب، سيب، باران،  روایتي آرام و رؤیاگونه دارد، به كمک شخصيتنویسنده در این داستان كه چکیده:
پردازد. روایت تازه  كند و به اثبات عشق در زمان حال مي زار، فضایي را ترسيم مي فاخته، جنگل،جویبار، گندم

شود. همچنين تصاویر كتاب به ترسيم فضاي ذهني در  مخاطب مي هایي است كه باعث عالقه كتاب از ویژگي
 كند. مخاطب كمک مي

 

168 قهرمان.اشراف گنجينه حکيمي:. حکيمي، محمود.  رقعي. ص.116 ،1394 ،نشر به: تهرانزاده

 9789640222010 شابک:
 هشتم، نهم،پایهتحصیلی:   آموز دانش مخاطب:

 ها نامه نویسي، سرگذشت ادبيات دیني، تاریخ اسالم، داستانکلماتکلیدی:
 عمير، یکي از یاران حضرت محمد)ص( و  بن كنيد، روایت زندگي مصعب كه مطالعه ميداستاني چکیده:

شود. او یکي  كند و مسلمان مي نخستين سفير ایشان در مدینه است. مصعب زندگي اشرافي خود را رها مي
آموز مصعب الگویي براي  از كساني بود كه زمينه هجرت پيامبر را به مدینه فراهم كرد. سرگذشت عبرت

 انسان امروز است.

 

169  ص.516 ،1393 ،پيدایش: تهران. فرح بهبهاني اعجوبه. هایي كه باید خواند: رمان. پالچيو، آر.جي.

 9786002961235 شابک: پالتویي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمانکلماتکلیدی:

پولمن با صورتي غيرطبيعي به دنيا آمده و به همين دليل تا به حال به مدرسه نرفته است. اگوست چکیده:
اي جدید شود و كالس پنجم را شروع كند و تنها آرزویش این است كه با او  خواهد وارد مدرسه او حاال مي

 عادي او عبور كنند.توانند از كنار صورت غير اي معمولي رفتار شود. اما شاگردان مدرسه جدید نمي مثل بچه

 

170  ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانافسانهوشبطوالنی.. سناپور، حسين.
 9786000103484 شابک: رقعي. ص.40

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 پذیري هاي خانواده، مسئوليت نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

كند. هر وقت پدر افسانه به  این داستان دختري به نام افسانه است كه زندگي خویش را روایت ميچکیده:
آمد. افسانه كه جاي خالي پدرش را بيشتر از هروقت دیگري  ها مي رفت، پدربزرگش به خانه آن سفر مي

اي نبودن پدرش كند، در روزه گيرد براي پدربزرگش پيراهن بدوزد. او فکر مي كند، تصميم مي احساس مي
 كند. چه اتفاقاتي ممکن است پيش بياید و این فکر او را مضطرب و نگران مي
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171 ویخورشیدافسانه گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:. موسوي، فرزانه. شاه
 9786006434285 شابک: رقعي. ص.80 ،1394 ،مهرآموز: تهرانپری.مه

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات كهن، ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، ادبيات عامهکلماتکلیدی:

هاي خواندني عاميانه است كه شرح دلدادگي خورشيدشاه به دختر پادشاه  این اثر یکي از داستانچکیده:
كند. سمک عيار از این داستان وارد  ميافتد را بازگو  چين و ماجراهایي كه براي او و همراهانش اتفاق مي

آید. این اثر به نثر ساده امروزي  وجود مي اي بين آنها به شود و دوستي صادقانه زندگي خورشيدشاه مي
 بازنویسي شده است.

 

172  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب الماسسلطنتی. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.
 9789643075859 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

است. الماس تاج سلطنتي گم شده و شرلوک هلمز براي پيدا كردن این الماس به هر راهي متوسل شده چکیده:
خورد چون معتقد است كه با  او خود را به شکل پيرزن درآورده، لباس گارگري پوشيده و حتي درست غذا نمي

اي از خودش ساخته و پشت پنجره گذاشته تا دزدان را  كند. شرلوک هلمز مجسمه شکم خالي فکرش بهتر كار مي
 .. د، ولي..كن غافلگير كند. باالخره با هوش و ذكاوت خود دزد را شناسایي مي

 

173 .زمینیچهارمامپراتورسیب. محمدي، محمدهادي. پژوهشي  -هنري  -مؤسسه فرهنگي : تهران.
 9786009382774 شابک: رقعي. ص.184 ،1393 ،تاریخ ادبيات كودكان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي داستانمحيط زیست، ادبيات نوجوانان، کلماتکلیدی:

 زميني چهارم یکي از عاشقان زمين بود و جانش را براي پایداري جهان سبز فدا  امپراطور سيب»چکیده:
این داستان فانتزي روایت نبرد «. كرد. این داستان را تنها باید كساني بخوانند كه مادر زمين را دوست دارند

كنند. امپراطور این جنگ، فرمانده  بوم ما را نابود مي كه زیست اي با مهاجمان كثيفي است نيروهاي آشپزخانه
 نيروهاي آشپزخانه است.

 

174 جادویی.. دال، روآلد.  شابک: رقعي. ص.58 ،1394 ،آبشن: تهران. امين توكلي انگشت
9786006260556 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي، كودک و نوجوان-هاي علمي داستانادبيات خارجي، کلماتکلیدی:

 شود،  دختري كوچک و هشت ساله انگشتي جادویي دارد كه هرگاه از اطرافيانش خشمگين ميچکیده:
كند. داستان با تصاویر طنز همراه است و دخترک  گيرد و ایشان را تنبيه مي ها مي انگشتش را به سمت آن

كنند،  به خانواده آقا و خانم گریک كه در همسایگي او زندگي ميسعي دارد تا احترام به حقوق حيوانات را 
 آموزش دهد.
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175 مهندس. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب انگشت
 9789643075767 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 گوید به سختي توانسته از  رود و مي به سراغ شرلوک هلمز مي« ویکتور هدرلي»در این داستان چکیده:
كند. شرلوک هلمز با همراهي دكتر  ها را متهم به جعل سکه مي دست كلنل و گروهش فرار كند. هدرلي آن

 این اتهام را اثبات كند. كند واتسون تالش مي

 

176 توپازخان. عشق هاي فراموش شده:. وند، سولماز خواجه. و خاتون  ،1394 ،هوپا: تهرانانیسه

 9786008025009 شابک: رقعي. ص.106
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه، ادبيات كالسيک، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

ماجراي « توپازخان و انسيه خاتون»داستان این كتاب حکایت یک كنيز و دو برادر است. داستان چکیده:
رساند.  اي كه برادر شاه را به سلطنت مي وارد است؛ عشق ممنوعه دلدادگي یک شاهزادۀ ایراني به كنيزي تازه

 كند. يتالش دو عاشق براي رسيدن به هم، دلباختگي آنان را به زیبایي ترسيم م

 

177  ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. كل پوران صلح بابایشب.. گریپه، ماریا.
 9786000103743 شابک: رقعي. ص.128

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ها  كنند. آن هاي كوچک خانواده نگهداري مي هاي مسن، داوطلبانه از بچه خانمدر كشور سوئد چکیده:
نيز وجود دارد. جوليا به اصرار مادرش كه پرستار « باباي شب»شوند. اما در مقابل  ناميده مي« مادر روز»

دلش كرد و  اي از اتاق به سختي زندگي مي است، پذیرفته كه باباي شب داشته باشد. باباي شب در گوشه
 خواست یک رختخواب داشته باشد. این گونه بود كه داستان جوليا و باباي شب آغاز شد. مي

 

 ص.200 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. محمد قاضي باخانمان.. مالو، هکتور.178

 9786000103125 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اي، نوجوانان هاي حادثه ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ماجراهاي تلخ و شيریني پشت سر هم براي شخصيت اصلي داستان كه دختري به نام پرین است، چکیده:
دهند. وضعيت پرین نااميد نشدن،  هایي از زندگي امروز را انعکاس مي افتد. این ماجراها واقعيت اتفاق مي

كند. شایان ذكر  انوادگي، تالش و پشتکار براي رسيدن به هدف را به مخاطبان گوشزد ميتوجه به امور خ
 است، مترجم به دليل طوالني بودن داستان، آن را كوتاه كرده و با زباني ساده به قلم تحریر در آورده است.
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كتاب : تهراناسالمیایران(.هایبید)داستانبلنددربارهانقالبباددرشاخه. اهلل درویشي، روح.179
 9786007606278 شابک: رقعي. ص.88 ،1394 ،تارا

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تاریخ معاصر ایران، نوجوانان، ادبيات روستاکلماتکلیدی:

خانه دارد و  قهوه كند. پدر او هاي ایران زندگي مي در دوران پهلوي، پسري نوجوان در یکي از روستاچکیده:
خانه شده و  كنند. روزي مردي با همسرش وارد قهوه وآمد مي هاي متفاوت به آنجا رفت افراد مختلفي با تيپ

 دهد. شود كه حال و هواي روستا را تغيير مي گيري رخدادهایي مي با معرفي خود منجر به شگل

 

180  رقعي. ص.152 ،1394 ،افق: تهراندری.یقلنبازجوییخانواده رمان نوجوان:. خرامان، مصطفي.

 9786003530539 شابک:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 هاي بلند نوجوانان، رمان، داستانکلماتکلیدی:
افتد و  كتاب حاضر دربردارنده داستاني با موضوع پليسي و فانتزي است. سرقتي از یک بانک اتفاق ميچکیده:

شود و براي فهميدن شرح دقيق این دزدي، از او  هایي، موفق به دستگيري سارق مي از كشمکشپليس پس 
شود  كند خيالي و غير قابل باور است و همين موضوع باعث مي كند. ماجرایي كه متهم تعریف مي مي بازجویي 

 تک اعضاي خانواده او نيز بازجویي كند. كارآگاه براي كشف حقيقت از تک

 

 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانبازگرداندهشده. رمان نوجوان امروز:. منادي، انوشه.181
 9789643917746 شابک: رقعي. ص.158 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، جنگ ایران و عراق، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 ساله براي تهيه  15كند. سه نوجوان  نویسنده داستاني در زمان جنگ ایران وعراق را روایت ميچکیده:
ها تير  هاي كوهستاني و تحمل سختي بسيار و در حالي كه یکي از آن آذوقه مي روند و پس از گذر از راه

روژ، یکي از این  د. بهشوند مقداري نفت و آرد را به روستا برسانند و بين مردم تقسيم كنن خورده، موفق مي
اش ثابت  داند، سعي دارد كه به دختر دایي سه نفر، پدرش به جبهه رفته و او كه حاال خود را مرد خانه مي

 آیند. ها مي ها به روستاي آن كند كه بزرگ شده و دیگر بچه نيست. یک روز عراقي

 

182 باندوالدرسرزمین ادبي كومش: مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه. موسوي، سميه سادات.
 9786005967623 شابک: رقعي. ص.96 ،1393 ،كتاب سمنگان: سمنانبومبا.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي هاي بلند، داستان ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 كند، روایت  اي به نام بومبا زندگي مي اش در جزیره خانوادهدر كتاب حاضر داستان پسركي كه با چکیده:
هاي خاصي دارد؛ ولي ظاهرش با بقيه فرق  سنش شيطنت شده است. او هم دقيقاً مانند همه پسرهاي هم

تر است و دست چپش از دست راستش بلندتر و چند تار موي سبز  دارد. گوش راستش از گوش چپش بزرگ
هایي براي شب است كه در  افتد. ویژگي كتاب مشق راي او اتفاق عجيبي ميرنگ روي سرش دارد. روزي ب

 هاي مدرسه ندارد. ها هيچ شباهتي به مشق پایان هر قسمت آمده است، البته این مشق
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 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. پري منصوري آهن.هایراهبچه. نسبيت، ا.183
 9786000103781 شابک: رقعي. ص.256

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ها را دگرگون  روبرتا، پيتر و فيليپس در حال كشمکش با مشکالتي هستند كه ناگهان زندگي آنچکیده:
ها دشوار ساخته  آهن، شرایط را براي آن از زندگي در كنار راه هاي مادر كرده است. فقر، دوري از پدر و نگراني

هاست و همين  بخش بچه هاي لذت است؛ اما تماشاي قطارها و دست تکان دادن براي مسافران از سرگرمي
 زند. ها رقم مي امر اتفاقات جالبي را براي آن

 

: تهرانتقدیروچندداستاندیگر.هایبرشانه هایي به سوي خورشيد: چشمه. گلدوست، حسين.184
 9789643035495 شابک: رقعي. ص.160 ،1393 ،مؤسسه انتشارات اميركبير

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي مذهبي، جنگ ایران و عراق، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

ها به تقدیر  البالغه نگاشته شده است. در یکي از داستان نهجهایي با الهام از  در كتاب حاضر، داستانچکیده:
تواند از سرنوشت فرار كند. در داستاني بعدي  كس نمي شود كه هيچ الهي اشاره شده و به این نکته تأكيد مي

شود و در دیگري شجاعت افرادي كه در جنگ ایران و عراق خالصانه جنگيدند و به  جزاي عمل مطرح مي
 .شهادت رسيدند

 

185 آتش.. كریستوفر، جان.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. محمدرضا زماني برکه
 9786000103798 شابک: رقعي. ص.184 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

است. در این قسمت ادامه مبارزه با موجودات فضایي، « هاي سفيد كوه» این داستان ادامه داستانچکیده:
مانده تمدن بشري از دست اربابان بيگانه بيان  هاي سفيد، نفوذ به شهر دشمنان و نجات باقي هجرت از كوه

گي توانند در صلح و در كنار هم زند ها مي شود. آیا پس از بيرون راندن موجودات بيگانه از زمين، انسان مي
 كنند؟

 

 شابک: رقعي. ص.88 ،1394 ،قو: تهرانبرگردیم...مجموعهداستانکوتاهکوتاه.. مبيني، محمد.186
9789641560777 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، ادبيات نوجوانان هاي اخالقي، ارزش داستان كوتاه، ارزشکلماتکلیدی:

 كتاب حاوي تعدادي داستانک فارسي است. هر داستانک آن مبين نکاتي ارزشمند در این چکیده:
ها در عين كوتاهي، تعمقي عميق را در ذهن  موضوعات تربيتي، اجتماعي، اخالقي و اعتقادي است. داستانک

 كنند. مخاطب نسبت به مسائل جامعه خود ایجاد مي



هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول / فهرست توصيفي كتاب17نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

55 

 

187 محراب : تهران. مهدي ضرغاميان، مهناز عسگري اسب.بهخاطریک رمان نوجوان:. حکمت، عالم.
 9786004130776 شابک: رقعي. ص.148 ،1394 ،قلم

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ها. او در اصطبل  اسباوروس پسر عجيبي است. سركش و خياالتي، تنومند و قوي و عاشق چکیده:
آید. رستم  ها باشد. تا اینکه اسب جدیدي به نام رستم به مزرعه مي خوابد تا تمام وقت نزدیک اسب مي

كوبد؛ ولي اوروس با او  دهد كسي سوارش شود و همه را به زمين مي سركش و وحشي است و اجازه نمي
ا، به خصوص رستم خوشحال و خوشبخت ه شود. اوروس در كنار اسب زند و به راحتي سوارش مي حرف مي

 شود رستم را فراري دهد. اي مجبور مي است، تا اینکه بر اثر حادثه

 

 ،1394 ،پيدایش: تهران. آنيتا یارمحمدي بیرونذهنمن. هایي كه باید خواند: رمان. ام.دریپر، شارون.188
 9786002963499 شابک: پالتویي. ص.395

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كند كه عالوه بر معلوليت حركتي، قادر  نویسنده، داستان دختر معلولي به نام ملودي را روایت ميچکیده:
وند و به ش هایي از زبان همين شخصيت روایت مي ها به صورت واگویه به حرف زدن هم نيست. ماجرا

تواند سد راه  گيرد كه معلوليت نمي پردازد. نویسنده نتيجه مي مشکالت زندگي او در اجتماع و مدرسه مي
دهد از نگاه یک معلول به دنيا بنگرد و درک بهتري از این  موفقيت باشد. همچنين به مخاطب فرصت مي

 گونه اشخاص به دست بياورد.

 

189 خانه. شرلوک هلمز: هاي داستان. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب بیماریدر
 9789643076764 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 نام  تروليون، پزشکي موفق است، ولي براي تحقيقات خود پولي ندارد. فردي بهدكتر پرسي چکیده:
خواهد. آقاي بلسينگتون  بلسينگتون حاضر است سرمایه الزم را به او بدهد و فقط سه چهارم از درآمد را مي

ب شود؛ اما بعد از مدتي دچار ناراحتي و اضطرا به علت بيماري قلبي در خانه دكتر تروليون ساكن مي
شود. دكتر پرسي براي  گيرد و هر روز حالش بدتر مي شود. ترس از دزد تمام وجود او را فرا مي شدیدي مي

 خواهد. حل این ماجرا از شرلوک هلمز كمک مي

 

اهلل  سيد حبيب هایشرلوکهلمز.پرونده هاي كارآگاهي جهان: مشهورترین داستان. دویل، آرتوركانن.190
 9789643077150 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ذكر: تهران. لزگي

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل داستانکلماتکلیدی:

 ماجراجویان و هاي پليسي انگليسي است كه روح  كارآگاه هلمز مشهورترین شخصيت داستانچکیده:
را در بر دارد و حاوي  27تا  19كند. این كتاب جلدهاي  خواني را اقناع مي كنجکاوان دنياي داستان

آشام، الماس سلطنتي، مرد خزنده و موكل برجسته است. كتاب با زباني ساده و  هایي چون زن خون داستان
 به دور از دشواري نگاشته شده است.
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191 دفتر نشر فرهنگ : تهرانسینا(.پسرستاره)داستانزندگیابوعلی ایران: مفاخر. فتاحي، حسين.
 9789644763755 شابک: رقعي. ص.84 ،1394 ،اسالمي

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، داستان كوتاه نامه دانشمندان، سرگذشتکلماتکلیدی:

سينا،  علي سينا، معروف به ابو بن علي بن حسن بن عبداهلل بن ابوعلي حسيناین كتاب به داستان زندگي چکیده:
شود. از این پزشک و شاعر ایراني كه از مشهورترین  یاد مي« اوي سنا»اختصاص دارد كه در غرب از او با نام 

... به و« شفا»در طب و « قانون» گذارترین فيلسوفان و دانشمندان ایران زمين است، آثاري چون  و تاثير
 یادگار مانده است.

 

192 نمک. هاي ایراني: حماسه. ، عباس جهانگيریان. و نان كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانپسر
 9789643919382 شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تاریخي، نوجوانانهاي  داستان كوتاه، داستانکلماتکلیدی:

 879ليث صفاري ) هایي از حوادث تاریخي دوران زندگي یعقوب در كتاب به صورت داستاني گوشهچکیده:
شود. در این روایت به حمله یعقوب ليث به فارس و  گذار سلسله صفاریان بررسي مي م(، بنيان 840ـــ 

 كشمکش ميان صفاریان و خالفت بغداد نيز پرداخته شده است.

 

193 نپتون. :2قهرمانان المپ. ریوردان، ریک.  رقعي. ص.562 ،1394 ،افق: تهران. پور ثمين نبي پسر

 9786003530454 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، ادبيات نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ترین آزمون  النوع دریاها به انتها نرسيده است. اكنون او با مهم پسر ربروزهاي مبارزه و نبرد براي چکیده:
گيرد. این اثر  رو است و اگر در این نبرد شکست بخورد، همه جهان در خطر نابودي قرار مي اش روبه زندگي

م و رح جو و ارتشي از هيوالهاي بي ها است. هفت دورگه، الهه انتقام ها و فداكاري ها، شکست داستان عشق
 اند. ناميرا بازیگران این مجموعه

 

 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یپرتقال.پنجهسته ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.194
 9789643076771 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي ادبيات نوجوانان، داستانالملل،  ادبيات بينکلماتکلیدی:

هاي پرتقال در این اتفاقات نقش مهمي دارند.  افتد و هسته ماجراهایي عجيب پشت سرهم اتفاق ميچکیده:
شوند و با اینکه هيچ شاهد و مدركي وجود ندارد، شرلوک هلمز موفق  چند نفر به طرز مشکوكي كشته مي 

 حقيقت را كشف كند.شود پرده از این معما بردارد و  مي
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195 نمیشوند. سرداران ایران گودرز:. دانشگر، بهزاد.  ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهرانپهلوانانپیر
 9789643036102 شابک: جيبي. ص.128 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانانهاي حماسي،  ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

 آشکار « شاهنامه»در روایتي داستاني، زوایاي پنهان چهره گودرز، پسر كشواد، از پهلوانان بزرگ چکیده:
خواهي سياوش  هایي كه به خون هاي پهلواني بودند. گودرز در جنگ ترین خاندان شود. گودرزیان از بزرگ مي

گرفت. او از پهلوانان دوران كيکاوس و  مي انجام شد، حضور داشت و گاهي فرماندهي سپاه را نيز به عهده
 كيخسرو بود.

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهران. محمد قاضي پولیناچشموچراغکوهپایه.. ماتوته، آناماریا.196
 9786000103132 شابک: رقعي. ص.184 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

دختري به نام پولينا كه پدر و مادرش را از دست داده است، نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگي چکیده:
پردازد. از آن به بعد بسياري از  شود و با روشي خاص به آموزش او مي كند. او با پسركي نابينا آشنا مي مي

 دانند. كنند و او را چشم و چراغ كوهپایه مي اد ميمردم با محبت از او ی

 

197 شب.. كریستان، ژ. بر  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. سيروس طاهباز پیروزی
 9786000103477 شابک: رقعي. ص.156 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان نامه سرگذشتادبيات ملل، کلماتکلیدی:

 توانند ببينند و از خواندن لذت ببرند، اغلب درک درستي از دنياي نابينایي ندارند.  آنان كه ميچکیده:
هاي برجسته، خط بریل، روشنایي را به زندگي نابينایان ببخشد، لوئي بریل  فردي كه توانست به وسيله نقطه

 شود گونه بازگو مي این راه، با روایتي داستان اش در وقفه بود كه شرح زندگي و تالش بي

 

 شابک: رقعي. ص.144 ،1394 ،نشر به: تهرانپیکارسرنوشت. گنجينه حکيمي:. حکيمي، محمود.198
9789640222003 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 مسلمانانهاي سياسي،  نویسي، ادبيات خارجي، آزادي داستانکلماتکلیدی:

 ( 1960ــ  1980هاي ) كتاب حاضر روایتي داستاني است از پيکار مسلمانان فيليپين در سالچکیده:
ها مسلمانان به صورت پيوسته براي دستيابي به حقوق انساني خود با حاكمان فيليپين  ميالدي. در این سال

احمد و نامزد او به نام فائزه هستند. هاي اصلي این داستان پسري دانشجو به نام  كردند. شخصيت مبارزه مي
 هاي این داستان آن است كه خوشبختي فرد با جامعه ارتباط مستقيم دارد. یکي از پيام
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199 خورشید.. افزا، سعيد روح. و  وزیري. ص.58 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانپیوندماه

 9789644763571 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، ادبيات دیني، تاریخ اسالمکلماتکلیدی:

از حدود سي سال پيش از به دنيا آمدن ایشان از  )ع(در كتاب پيش رو روایت زندگي حضرت عليچکیده:
شود. حدود سي سال پيش از تولد آن حضرت، والدت مبارک حضرت  زبان مادر گراميشان نقل مي

و نيز  )ص(شان به حضرت محمد بوده است و در این اثر، حضرت فاطمه بنت اسد از مهر و عالقه )ص(محمد
 گوید. سخن مي )ع(عليهاي بارداري، تولد و بزرگ شدن حضرت  لحظه

 

200  ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب تاجیاقوت. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.

 9789643076788 شابک: وزیري. ص.16
 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان داستان ادبيات خارجي،کلماتکلیدی:

اش، مري  شود. او با پسر و برادرزاده نيم تاج یاقوت در خانه رئيس بانک ) آقاي هولدر ( دزدیده ميچکیده:
دهد، ولي براي  كند و او را تحویل پليس مي كند. آقاي هولدر به پسرش كه قمارباز است، شک مي زندگي مي

اي  شود. شرلوک هلمز حياط خانه، اتاق آقاي هولدر و قفسه متوسل ميپيدا كردن نيم تاج به شرلوک هلمز 
كند و  كند. همچنين با مري، برادرزاده آقاي هولدر صحبت مي تاج در آن قرار داشته، بررسي مي را كه نيم

 شود. ها متوجه نکته مهمي مي طي این بررسي

 

 ،1393 ،چکه: تهرانرد،بلندخندید.صداگریهکتاجیکهیوالییکهبی. حاجي ميرزایي، حميد.201
 9786007216644 شابک: رقعي. ص.96

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، آموزش اخالق ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

زانوهایش كمي داستان حاضر روایت زندگي پسري به نام تاجيک است. او با همه پسرها فرق دارد. چکیده:
خندند و تاجيک  رود. همه به او مي تر از زانوهاي دیگران است و هنگام راه رفتن بيشتر باال و پایين مي فنري

شود. هر  وقت عصباني نمي خندد. او هيچ كند، بلکه خودش هم به خودش مي تنها از خودش دفاع نمي نه
 دود. او به اندازه همه مي كن راحت است. تيمي كه تاجيک را دارد، خيالش از توپ جمع

 

 9786007216606 شابک: رقعي. ص.104 ،1394 ،چکه: تهرانتاراز.. مشهدي، بدري.202
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، پند و اندرز، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 نام ستاره روایت شده كه دلباخته مربي سواركاري  ماجراي دلبستگي عاطفي دختري نوجوان بهچکیده:
كند. هدف داستان آشنایي با  شود. مربي ستاره با نگاهي منطقي، شاگرد خود را متوجه خطایش مي خود مي

 هاي توخالي و زودگذر دوران نوجواني از دیدگاه نویسنده است. عشق
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 خشتي. ص.24 ،1394 ،فرهنگي مدرسه برهانمؤسسه : تهرانترازمن.تشنه. بيگي، ابراهيم حسن.203

 9789640808405 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي مذهبي، امامان، عاشورا هاي اسالمي، داستان مناسبتکلماتکلیدی:

حضرت هایي از وقایع شب هشتم تا دهم محرم و نحوه به شهادت رسيدن  در روایت پيش رو گوشهچکیده:
حسين)ع(، به تصویر كشيده شده است. در تصاویر كتاب به  عباس)ع( از زبان حضرت رقيه)س(، دختر امام

سازد. صبر و مقاومت در  خوبي آن لحظات بازسازي شده و مخاطب را با حال و هواي عاشورایي همراه مي
 هاي آموزشي این داستان است. برابر مصائب، یکي از پيام

 

204 زاغ. رمان نوجوان امروز:. هاديحکيميان، .  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانتنگه
 9786000102838 شابک: رقعي. ص.134 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي هاي بلند، ادبيات نوجوانان، ارزش داستانکلماتکلیدی:

 كنيد، رفاقت دو نوجوان یزدي در محيط كارشان روایت  این كتاب مطالعه ميدر داستاني كه در چکیده:
است. حفظ رابطه دوستي،  1350دهد و مربوط به دهه  شود. وقایع این داستان در شهر یزد رخ مي مي

حمایت از یکدیگر و كسب تجربيات محيطي از نکات مطرح در این داستان است. همچنين در این كتاب از 
 هاي یزدي نيز استفاده شده است. الحات و واژهبرخي از اصط

 

 ص.70 ،1394 ،گيسا: تهران. آیين اخوت مهر.توطئهدرهرم ماجراهاي مصر باستان:. دیيري، تري.205

 9786006885469 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانانادبيات خارجي، داستان كوتاه، کلماتکلیدی:

این داستاني واقعي از مصر باستان است. در این روایت آنتف، سركارگر مغروري است كه رفتارش با چکیده:
گيرند تا در حركتي بزرگ نسبت  ها تصميم مي رحمانه است و به همين دليل آن كارگران بسيار خشن و بي

اي است كه در این  ترین نکته خود مهمشود. دفاع از حق  به عمل او اعتراض كنند تا آنکه آنتف غيب مي
 داستان مطرح شده است.

 

206 مومیایی.: ماجراهاي مصر باستان. دیيري، تري. و  ،1394 ،گيسا: تهران. آیين اخوت مهر جادوگر

 9786006885476 شابک: رقعي. ص.70
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 كوتاه، نوجوانان  داستانادبيات خارجي، کلماتکلیدی:

هاي مصر باستان است. نریا دختر كوچکي است كه به همراه پدرش در  این داستاني واقعي از قصهچکیده:
ميرد.  كنند؛ تا اینکه فرعون، پادشاه مصر مي ها موميایي مي ها را طبق آداب و سنن مصري خانه مردگان، مرده

تواند گربه  اش به خانه آخرت برود. نریا چگونه مي ات خانگيتوانست بدون حيوان در آن زمان پادشاه نمي
 فرعون را از مرگ نجات دهد.
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 رقعي. ص.168 ،1394 ،قدیاني: تهران. هدي لزگي جادویمیخک. :140-رمان نوجوان . فاین، آن.207

 9786002514165 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات ملل، رمان، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

تکلف  كالسي است. زبان اثر روان و بي كتاب پيش رو دربردارندۀ داستاني بلند دربارۀ دوستي دو همچکیده:
آمدهاي روزمره  ها و پيش وگو است و محتواي داستان حول رویدادهاي عادي زندگي دو نوجوان و گفت

 گردد. زندگي آنان مي

 

208 بی. هرامشفيعي، ش.  ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران.4هاتربیتجزیره

 9786000101497 شابک: رقعي. ص.144
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، نوجوانان، طنز داستانکلماتکلیدی:

 ها در یک كاخ و در  رویدادهاي این داستانمضمون پنج داستان این كتاب، طنز اجتماعي است. چکیده:
هاست به موزه تبدیل شده است. اكنون پادشاه، سریدار و  دهد كه سال جمع یک خانواده سلطنتي رخ مي

ها انعام  كنند و از آن ها نيز بازدید كنندگان را مشایعت مي ملکه، آشپز این كاخ هستند و فرزندان آن
 گيرند. مي

 

 ص.68 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانآلود.جشنتولدگل. خرمي، فریده.209

 9786000102241 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 داستان كوتاه، نوجوانان، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

هاي طيبه، سيما و تهمينه  محوریت شخصيتپنج داستان كوتاه و به هم پيوسته این مجموعه، با چکیده:
روند و در  گيرد كه سه دوست هستند و براي ادامه تحصيل از شهر خود گرمسار به سمنان مي شکل مي

ها در فضایي طنزآلود  شوند. ماجراي این داستان به نام عفت خانم ساكن مي ،هاي طيبه منزل یکي از آشنا
 شود. ي آموزش داده ميگيرد كه در ضمن آن نکاتي اخالق شکل مي

 

210 مقوایی.جعبه هاي شرلوک هلمز: داستان. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب ی
 9789643075828 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

 كند كه دو گوش بریدۀ انسان در آن است. او به پليس  اي دریافت مي جعبه ،در این داستان زنيچکیده:
كند. تنها سرنخ این است كه سال گذشته این خانم به سه دانشجوي پزشکي اتاقي اجاره داده  مراجعه مي

 شود. باه است. با ورود شرلوک هلمز به این ماجرا، راز قتلي دیگر فاش ميبود، ولي این سرنخ اشت
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211 نوروز. نوجوان:. یوسفي، محمدرضا. پادشاه  رحلي. ص.32 ،1394 ،نگار دانش: تهرانجمشیدشاه

 9789642927746 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسيهاي حماسي،  داستانکلماتکلیدی:

توانست پادشاهي كند و هر روز در  ضحاک كه به یاري اهریمن جانشين جمشيدشاه شده بود، نميچکیده:
هاي اساطيري  كردند. این داستان به اقتباس از داستان زمين گروهي عليه او شورش مي اي از ایران گوشه

ادین جمشيدشاه بر ضحاک و آغاز شاهنامه فردوسي و به نثر امروز بازآفریني شده است. پيروزي نم
اي از ماجراي  هاي نوروز در فصل بهار به مناسبت پيروزي روشني و نيکي بر اهریمن و تاریکي، خالصه جشن

 داستان است.

 

 شابک: رقعي. ص.82 ،1394 ،آبشن: تهران. زهره كشاورزي انگیز.جنابروباهشگفت. دال، روآلد.212
9786006260624 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 كوتاه، كودكان، ادبيات ملل  داستانکلماتکلیدی:

كند. آقاي روباه براي تأمين غذاي  داران و حيوانات را روایت مي این داستان كشمکش ميان مزرعهچکیده:
كنند. تصاویر كتاب  كنند روباه را دستگير كند. صاحبان مزرعه سعي مي خانواده خود از سه مزرعه دزدي مي

 مرتبط با متن انتخاب شده است.

 

 شابک: رقعي. ص.144 ،1394 ،افق: تهرانکند.جنایتکاراعترافمی رمان نوجوان:. رجبي، مهدي.213
9786003531154 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند ادبيات نوجوانان، رمان، داستانکلماتکلیدی:

 خواننده این كتاب، دفترچه یادداشتي را پيدا كرده است كه در آن، نویسنده از مخاطب تقاضاي چکیده:
كرده است. نویسنده این دفترچه اميدوار است كه خواننده آدم ترسویي نباشد چون با خواندن  كمک 
د. بنابراین، اش خواهد ش هاي این دفترچه، حوادث عجيب و غریب و ترسناک زیادي وارد زندگي صفحه

 مخاطب با آغاز مطالعه این رمان، یک اثر خوفناک را مطالعه خواهد كرد.

 

 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. لو یزدان خدابنده جیمدگمه.. انده، ميشل.214
 9786000103569 شابک: رقعي. ص.252

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كند. به غير از او افراد دیگري هم در  زندگي مي« لومرلند»اي به نام  لوكاس، راننده قطار در جزیرهچکیده:
جزیره هستند؛ پادشاهي كه قصرش بين دو قله كوه است. او دو رعيت دارد؛ آقاي آرمل و خانم وااز. پادشاه 

كشند. در  ها برایش هورا مي دهد و رعيت آید و با مهرباني دست تکان مي روزهاي تعطيل كنار پنجره ميدر 
آورد؛ اما در جزیره  اي براي خانم مالزان مي چي نامه لومرلند همه چيز خوب و زیباست تا روزي كه پست

 كسي با این نام وجود ندارد.
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 ص.482 ،1393 ،افق: تهران. نوشين ابراهيمي (.1جینایر) :1كالسيکهاي  عاشقانه. برونته، شارلوت.215

 9786003530638 شابک: جيبي.
 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان الملل، رمان، داستان ادبيات بينکلماتکلیدی:

حاضر داستان زندگي زني است كه با وجود داشتن وقار، جذابيت، تشخيص و ذكاوت، در برابر رمان چکیده:
گيرد. اثر پيش رو جلد  هاي محيطي عصر خود و وظایف خانوادگي قرار مي هاي اجتماعي، محدودیت مرزبندي

 ه شده است.اول از این داستان معروف است كه با زباني ساده و قابل فهم همراه با توصيفات ادبي ترجم

 

 ص.498 ،1393 ،افق: تهران. نوشين ابراهيمي (.2جینایر) :2هاي كالسيک عاشقانه. برونته، شارلوت.216

 9786003530645 شابک: جيبي.
 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، رمان، ادبيات نوجوانان داستانالملل،  ادبيات بينکلماتکلیدی:

 قهرمان زن این داستان در زمان خودش شخصيتي بنيادستيز و باهوش است كه سعي دارد چکیده:
هاي محدود، اما مشخص ذهني و روحي خود بسازد. غير از پتانسيل داستان  اش را با توجه به قابليت آینده

اش بر جذابيت داستان افزوده است. این اثر  داستان و پرمایگي زده كردن خواننده، جدیت قهرمان براي حيرت
 جلد دوم از این كتاب است.

 

217 شیپور.. ميركيایي، مهدي. میرزا و  شابک: پالتویي. ص.168 ،1394 ،پيدایش: تهرانحبیب
9786002961631 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي تاریخي نوجوانان، رمان، داستانادبيات کلماتکلیدی:

كتاب پيش رو دربردارنده داستاني است كه رویدادهاي تاریخي عصر ناصري را با طنزي تلخ بازگو چکیده:
هاي آن دوره است كه سعي دارد یاریگر نوجواني باشد كه براي رهایي  كند. قهرمان قصه یکي از دلقک مي

 كند. پدرش از زندان تالش مي

 

 شابک: رقعي. ص.88 ،1394 ،محراب قلم: تهران. مهدي ضرغاميان حسگرمولکولی.. یه، ونسان مه.218
9786004130349 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي ادبيات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 كند كه در آن دانشمندي به نام آقاي دوبرویي،  مينویسنده داستاني علمي ــ تخيلي را روایت چکیده:
شود. تا  كند و براي همين گرفتار جاسوسان مي سازد كه با سوخت ئيدروژن كار مي روي جدیدي مي خود

گيرد كارش را از نو شروع كرده و  شود و او تصميم مي اینکه اختراع او در یک تعقيب و گریز منفجر مي
 اختراعش را تکميل كند.
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219 خندهدرتاریکی رمان نوجوان:. ایسبل، ارزوال.  ص.184 ،1394 ،محراب قلم: تهران. گيتا رسولي.

 9786001037528 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي ادبيات خارجي، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 دليل رفتن پدر و مادرش به امریکا،  نام واگني است. واگني به بهاین داستان زندگي پسر نوجواني چکیده:
دهد  سال كه او نزد پدربزرگ است، اتفاقاتي رخ مي بزرگش زندگي كند. در طي مدت یک مجبور است با پدر

گيرد از منزل او فرار كند. سرانجام  اي كه تصميم مي گونه كند، به كه او را نسبت به پدر بزرگش بدبين مي
 شود كه پدر بزرگش مسبب اتفاقات روي داده نبوده است. به كمک دوستانش متوجه مي واگني

 

220 غریب.. كستنر، اریش.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. بين علي پاک خواهران
 9786000103156 شابک: رقعي. ص.120 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 خبر  افتد. دو خواهر دوقلو كه از وجود هم بي روزي اتفاق مي اي شبانه وقایع داستان در مدرسهچکیده:
 گيرد. كنند و ماجراهاي داستان شکل مي هستند، برحسب تصادف یکدیگر را مالقات مي

 

دفتر نشر : تهرانریحانبیرونی(.خورشیدخوارزم)داستانزندگیابو: مفاخر ایران. شيخي، مژگان.221
 9789644763779 شابک: رقعي. ص.112 ،1394 ،فرهنگ اسالمي

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، مفاخر ایران دانشمندان، داستانکلماتکلیدی:

 شناس،  دانَ، ستاره احمد بيروني، دانشمند بزرگ و ریاضي بن محمدكتاب حاضر زندگي ابو ریحان چکیده:
شناس، هنرشناس و تاریخ نگار ایراني سده چهارم و پنجم هجري را در روایتي داستاني  شناس، انسان تقویم

دانند. وي آثاري چون  ترین دانشمندان مسلمان ایراني در همه اعصار مي كند. بيروني را از بزرگ بازگو مي
 را خلق كرده است.« قانون مسعودي» و « مخاطب   فينهالص»

 

: تهرانسمکعیار.داستان گنجينه ادبيات كهن فارسي براي كودكان و نوجوانان:. موسوي، فرزانه.222
 9786006434216 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،مهرآموز
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات كهن، ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، ادبيات عامهکلماتکلیدی:

اي بسيار قدیمي در تاریخ زندگي یک قوم دارند. این اثر حاوي داستاني  هاي عاميانه ریشه داستانچکیده:
ها و آداب پيکار عيّاران یا جوانمردان، آداب دربار و وضع زندگي طبقات مختلف مردم در  است كه دالوري

كند. قهرمان اصلي ماجراها، مظهر دالوري، خطرپذیري، تدبير و جوانمردي است كه  را بازگو مي عصر پهلواني
 آفریند. انگيز خود مي حوادت داستان را با كارهاي شگفت
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 ،1394 ،ذكر: تهران. مرضيه شجاعي دیندارلو هایتلفنی.داستان داستان نوجوان:. روداري، جاني.223
 9789643074715 شابک: رقعي. ص.176

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات خارجي، داستان كوتاه، نوجوانانکلماتکلیدی:

 هاي تجاري  هاي كوتاه كه پدري بازرگان هر شب از هتل اي است از داستان این كتاب مجموعهچکیده:
این كتاب تخيلي ــ علمي است. شادي  هاي كند. داستان مختلف، به صورت تلفني براي دخترش تعریف مي

هاست كه شکفتن یک لبخند را به قصد تعليم و تربيت  ناپذیر این داستان و القاي خوشبختي از عناصر جدایي
 كند. براي كودكان و نوجوانان خلق مي

 

224 پندداستان. فر، محسن كياني.  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانآموز.هایخوبو
 9789640808788 شابک: وزیري. ص.138

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات كالسيک، پند و اندرز، نوجوانانکلماتکلیدی:

« السلوک الملوک في ریاضيات ریاض»نویس كتاب  هاي فراهم آمده در این كتاب از نسخه دست قصهچکیده:
شوند و از احادیث و آیات  ها از زبان جانوران بيان مي بازنویسي شده است. داستان« الدین شامي نظام»نوشته 

 شود. ها مي ها موجب بيداري و هوشياري انسان قرآني نيز بهره گرفته شده است. مطالعه این داستان

 

225 هلمز.داستان هاي كارآگاهي جهان: مشهورترین داستان. دویل، آرتوركانن. شرلوک سيد  های
 9789643077167 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي حبيب

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل داستانکلماتکلیدی:

 خود، زودتر از دیگران به قلب معماهاي جنایي  شرلوک هلمز با دید تيز و شم كارآگاهي قويچکیده:
 9رسد و دكتر واتسون پزشک بازنشسته ارتش، بهترین یار و یاور او در این ماجراهاست. در این كتاب  مي

 داستان از این مجموعه از جمله جعبه مقوایي، صورت زرد و معاهده نظامي درج شده است.

 

 مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه ادبي كومش:. جوكار، مرضيهچاپاري، بنفشه/ یزداني، مریا/ .226

اول. آهوی نوجوانی برای  شابک: رقعي. ص.88 ،1394 ،كتاب سمنگان: سمنانداستانهایی
9786005967654 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، نوجوانان داستان كوتاه، داستانکلماتکلیدی:

 ها نوشته  هایي است كه به قلم نوجوانان و والدین و مربيان آن این كتاب حاوي گزیده داستانچکیده:
هاي  گيري عاقالنه، بلندپروازي هاي اجتماعي نکاتي چون كمک به دیگران، تصميم اند. در این داستان شده

 كودكان بياموزد.تواند اصلي از اصول زندگي را به  اند كه هر یک مي كودكانه و... مطرح شده
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 ،1394 ،مؤسسه انتشارات اميركبير: تهراندرمیانبرفها. سرداران ایران كيخسرو:. تدین، نجمه.227
 9789643036133 شابک: جيبي. ص.144

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 كوتاه  هاي حماسي، نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدی:

 هدف كتاب، آشنایي مخاطبان است، با زوایاي پنهان چهره یکي از سرداران بنام ایراني با نام چکیده:
ترین پادشاه كياني، دومين سلسله پادشاهي اساطير ایران. در این  كيخسرو، پسر سياوش و فرنگيس، بزرگ

 خواهي سياوش شرح داده شده است. مطالعه لشکركشي كيخسرو به توران، به خون

 

هاییدربارهپدرومادر(.هاوروایتدریایگذشت)داستان. رمضاني، عباس/ قاسمي، صدیقه.228
 9786007606117 شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،كتاب تارا: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي خانواده، فضایل اخالقي داستانکلماتکلیدی:

هایي دربارۀ كمک و  داند. كتاب دربر دارندۀ داستان والدین را بر عبادت مقدم ميخداوند كمک به چکیده:
هاي پيامبر در مورد مراقبت از پدر و مادر و سخنان بزرگان در  ها و توصيه نيکي به پدر و مادر است. سفارش

 كند. این باره كتاب را تکميل مي

 

229 هدزدانمقبر ماجراهاي مصر باستان:. دیيري، تري.  ص.68 ،1394 ،گيسا: تهران. آیين اخوت مهر.

 9786006885452 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات خارجي، داستان كوتاه، نوجوانانکلماتکلیدی:

 هاي واقعي از مصر باستان نوشته شده كه بسيار هيجان انگيز است.  این اثر براساس قصهچکیده:
اند. چگونه ربوده شدن  اش دزدیده بهاي او را از مقبره آمون پادشاه جوان مصر، مرده و جواهرات گران عنخ توت

 دهد. این جواهرات وسرانجام آن، ماجراهاي این داستان را شکل مي

 

230 آقایهاید. :19-رمان كالسيک نوجوان. لویي استيونسن، رابرت. . فرحناز عطاریان دکترجکیلو
 9786002514820 شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،قدیاني: تهران

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي، ادبيات ملل-هاي علمي ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 اید، یک چهرۀ  اي كه االن مقابلش ایستاده خانههایي تشبيه كنيم،  ها را به چهره اگر ساختمان»چکیده:
«. داند چه كاري داند شاگردانش قصد انجام كاري را دارند، اما نمي گير است كه مي سنگي از معلمي سخت

شده است كه طرح آن بر اساس وحشت و هيجان ریخته شده است. این  اثر حاضر دربردارندۀ داستاني كوتاه
 دارد. مي  ابهام است و خواننده را تا پایان در بهت نگه داستان داراي عوامل تعليق و
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231 تلخ.. موسوي، سيده عذرا. نارنج و  شابک: رقعي. ص.168 ،1394 ،قدیاني: تهراندلقک
9786002517036 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، سياست انقالب اسالمي، داستانکلماتکلیدی:

 نویسنده در كتاب حاضر رویدادهاي قبل از انقالب اسالمي را به تصویر كشيده است. حوادث در چکیده:
كه در مسجد فعاليت دارند، « همایون»همراه دوستش « مجتبي»دهد.  رخ مي 1356شهر شيراز و در سال 

هستند و فردي كنند؛ ولي او و دوستش تحت نظر ساواک  در جاهاي مختلفي مثل سينما اعالميه پخش مي
دهد كه باعث دستگيري و زنداني  دهد. در ادامه حوادثي رخ مي ها را گزارش مي تمام رفت و آمدهاي آن

 شود. شدن مجتبي مي

 

 رقعي. ص.256 ،1394 ،افق: تهران. آتوسا صالحي گیتس.دنیایمعرکهتام تام گيتس:. پيشون، ليز.232

 9789643699871 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات ملل ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 هاي تأثيرگذار زندگي خود را با زبان ساده و  كتاب حاضر درباره پسر كوچکي است كه اتفاقچکیده:
برخورد با دوستان و هاي روزانه خود را در مدرسه و در خانه و در  كند. او همه دغدغه طنزآميز روایت مي

 هاي كوتاه بازگو كرده است. ها و جمله اش با شکل خانواده

 

 رقعي. ص.68 ،1394 ،محراب قلم: تهران. گيتا رسولي دنیایهیربل. رمان نوجوان:. هرتلينگ، پتر.233

 9786001039980 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ملل، داستان ادبياتکلماتکلیدی:

 كند كه در كودكي پدرش را از دست داده و  نویسنده داستان پسري به نام هيربل را روایت ميچکیده:
گيرد، پدرخوانده و  اش شدت مي مادرش او را ترک كرده است. هيربل بيمار است و هنگامي كه بيماري

سن و ساالنش نيز تحمل  ماند و حتي هم او در آنجا هم تنها ميسپارند.  اش او را به آسایشگاه مي خوانده مادر
او را ندارند. هدف نویسنده خلق دنيایي است كه كودكاني با وضعيت هيربل، احساس امنيت كنند و آسوده 

 باشند.

 

 ص.32 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندودستچوندوبال.. بيگي، ابراهيم حسن.234

 9789640808382 شابک: خشتي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي مذهبي، امامان، اصحاب ائمه داستانکلماتکلیدی:

 از اصحاب حدیث و از رؤساي قبيله « شيب بن ابي عابس»در داستان پيش رو روایت شهادت چکیده:
عابس در این داستان به وضوح مشخص است. مداري  آمده است. وفاداري، شجاعت و والیت« شاكر بني»

 شود. رسيدن عشق به اوج كمال از دیگر نکاتي است كه از این داستان به مخاطبان منتقل مي
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235 تنها.دوچرخه معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب سوار
 9789643075880 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات خارجي، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

دوشيزه ویولت پدرش را از دست داده و تنها فاميلش عموي اوست كه در آفریقاي جنوبي زندگي چکیده:
گردند. آگهي دهنده دو مرد هستند  بيند كه افرادي به دنبال او و مادرش مي مياي در روزنامه  كند. آگهي مي

اش مراقبت كنند. یکي از این دو،  زاده ها خواسته تا از برادر گویند عموي ویولت قبل از مرگش از آن كه مي
با حقوق  دهد. نفر دوم كند و ویولت كه نامزد دارد هر بار جواب منفي مي مرتب از ویولت خواستگاري مي

كند تا به فرزندش موسيقي یاد دهد. ویولت كه از رفتار و حركات عجيب این  بسيار باالیي او را استخدام مي
 خواهد. شود از شرلوک هلمز كمک مي دو نفر نگران و سردرگم مي

 

236 خواجهنظامالملک. سفرهاي پرماجراي داري و ناري:. آبادي، ابوالقاسم فيض. دیداریشگفتبا
 9786001270987 شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،نخستين: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات نوجوانان، ادیبان، دانشمندان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

ملکشاه الملک طوسي ملقب به سيد الوزرا، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار  خواجه نظامچکیده:
هاي قدیمي به سفري خيالي به  هاي اصلي داستان با خواندن كتاب سلجوقي بود. در این كتاب شخصيت

 كنند. وگو مي روند و در آنجا با این اندیشمند و سياستمدار مالقات و گفت هاي دور مي گذشته

 

237  سفرهاي پرماجراي داري و ناري:. آبادي، ابوالقاسم فيض. الدینجمشیدغیاثدیداریشگفتبا
 9786001270970 شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،نخستين: تهرانکاشانی.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 آوران ها، دانشمندان، ادبيات نوجوانان، علم نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 ویژه ضرب و  چهار عمل اصلي )بههاي محاسبه  الدین جمشيد كاشاني را باید مخترع شيوه غياثچکیده:
تقسيم( دانست. وي در ریاضيات، نجوم و گاهشماري در مکتب سمرقند، تحول ایجاد كرد. در این كتاب دو 

شوند و از آثار و احوال  وگو با این دانشمند مي شخصيت اصلي داستان در سفري خيالي موفق به دیدار و گفت
 گردند. اش آگاه مي وي در طول زندگي شخصي

 

238 نصیرالدینطوسی. سفرهاي پرماجراي داري و ناري:. آبادي، ابوالقاسم فيض. دیداریشگفتبا
 9786001270994 شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،نخستين: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانانها، شاعران، ادیبان، دانشمندان، ادبيات  نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 خواجه نصيرالدین طوسي از مشاهير و اندیشمندان ایراني قرن هفتم است كه در زمينه ریاضي، چکیده:
ميل نبوده است. در این كتاب دو شخصيت  نجوم، فقه و ادب جایگاهي بلند داشته و به سياست عملي نيز بي

ترین  شوند و از مهم لم بنام ميانگيز، موفق به دیدار و صحبت با این عا اصلي داستان طي سفري خيال
 گردند. هاي گوناگون علمي و سياسي آگاه مي دستاوردهاي وي در عرصه
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: تهراندیداریشگفتبانظامیگنجوی. سفرهاي پرماجراي داري و ناري:. آبادي، ابوالقاسم فيض.239
 9786001270819 شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،نخستين
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، شاعران، ادبيات نوجوانان، ادیبان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

این كتاب حاوي داستان سفر خيالي یک خواهر و برادر به اعماق تاریخ است. آنها در شهر گنجه و چکیده:
ترین رویدادهاي  این اثر مهم شوند. در وگو با او مي گنج و گفت در بازار مسگرها موفق به دیدار خالق پنج

هاي گوناگون علمي در قالب داستان بازگو  هاي اثرگذار وي در عرصه زندگي این اندیشمند به همراه فعاليت
 شده است.

 

كانون پرورش فکري كودكان : تهرانرازخانهسهخواهرون. رمان نوجوان امروز:. نجفي، عبدالمجيد.240
 9786000101374 شابک: رقعي. ص.134 ،1394 ،و نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان اي، داستان هاي حادثه داستانکلماتکلیدی:

 اتفاق  1320تا  1300هاي  داستان ماجراجویانه و اسرارآميز است و حوادث آن در فاصله سالچکیده:
رسند و  كنند. سه جوان مخفيانه از راه مي كنار هم زندگي مي افتد. سه خواهر با روحيات متفاوت در مي

دهد و سه خواهر به رازهاي وحشتناكي  ها اتفاقات عجيبي رخ مي شوند. با آمدن آن مهمان سه خواهر مي
 برند. مي پي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب رمانواقعی. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.241
 9789643076849 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان الملل، داستان ادبيات بينکلماتکلیدی:

 معامالت امالک تازگي فوت شده است. بنگاه  پسر خانم ميبلي كه نویسنده موفقي بوده، بهچکیده:
خواهد خانه و تمام وسایلش را با قيمت بسيار باالیي از او بخرد. خانم ميبلي كه مشکوک شده، از شرلوک  مي

اي از كتاب جدید  برند، ولي صفحه كند. چند روز بعد دزدها همه وسایل خانه را مي هلمز تقاضاي كمک مي
 شود. پسر خانم ميبلي سرنخي براي كشف حقيقيت مي

 

242  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب کاربازنشسته.رنگ هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.
 9789643075842 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل نوجوان، ادبيات بينهاي پليسي، كودک و  داستانکلماتکلیدی:

 هایش را دزدیده و با مرد دیگري فرار كرده  كتاب حاضر داستان مردیست كه همسرش پولچکیده:
شود. هلمز با تحقيقاتي  تواند مشکل را حل كند. بنابراین، شرلوک هلمز وارد این ماجرا مي است.پليس نمي

 برد. دهد و با بررسي خانۀ مرد به حقيقت پي مي كه انجام مي
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 ص.224 ،1394 ،افق: تهران. نوشين ابراهيمي یآسمان.رودپرستاره رمان نوجوان:. لين، گریس.243

 9786003530768 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات ملل ادبيات نوجوانان، رمان، داستانکلماتکلیدی:

ها و ماجراهاي  هاي چيني است كه شخصيت ها و حکایت اثري امروزي و تركيبي از قصهاین رمان چکیده:
كس مهم نيست.  شود، اما این موضوع به غير از رندي براي هيچ رازآلود دارد. ماه از آسمان دهکده گم مي

رموزي گوي م اي در دهکده است. یکي از روزها، او با قصه رندي پسر جواني است كه خدمتکار مهمانخانه
 كند. اش باز مي شود كه راهي تازه در زندگي رو مي روبه

 

 ،محراب قلم: تهران. نوید اعطار شرقي .1یواژگونتومکرودخانه رمان نوجوان:. مورلوا، ژان كلود.244
 9786001038358 شابک: رقعي. ص.168 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي ادبيات خارجي، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

كند. روزي  اش را اداره مي اي است كه تنها خواربارفروشي دهکده ساله یتيمِ سيزده  تومک، پسر بچهچکیده:
خواهد كه تومک را راهي سفري بزرگ  شود و چيزي مي نام هانا وارد مغازه او مي هنگام غروب، دختري به

كمان  اي است كه در روزگاران پيشين، همچون رنگين ه مبيّن رفتارهاي انساني و عاشقانهكند؛ سفري ك مي
 كشد. پس از باران، خود را به رخ خوانندگانش مي

 

 ،1394 ،محراب قلم: تهران. زهره ناطقي .2یواژگونهانارودخانه رمان نوجوان:. مورلوا، ژان كلود.245
 9786001038365 شابک: رقعي. ص.152

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اي كه  انگيز براي یافتن رودخانه جویي شگفت و تومک، قهرمان داستان، مخاطب را با خود به جستچکیده:
شود.  قهرمان داستان، هانا، روایت مي سازد. ماجراي این سفر از زبان شود، همراه مي آب آن مانع مرگ مي

هاي زیبایي چون جنگل، مرغزار و  انداز كند و چشم او، سرزمين جدیدي را كشف مي مخاطب با شنيدن قصه 
 یابد. اقيانوس را باز مي

 

246 بود.. خداجو، فروزنده. لیمویی که  شابک: رقعي. ص.160 ،1394 ،قدیاني: تهرانروزی
9786002516770 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي خانواده رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

هاي آن باید به رشد شخصي و  زندگي سرشار از رویدادهاي شيرین و ناگوار است و در جریان اتفاقچکیده:
شرح رخدادهاي زندگي یک خانواده را معنوي دست یافت. این كتاب حاوي داستاني با زبان ادبي است كه 

 وگو و برقراري ارتباط ميان اعضاي خانواده روایت شده است. كند. ماجراها با تأكيد بر لزوم گفت بازگو مي
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247 مادرید. رمان نوجوان:. طلوعي، محمد.  شابک: رقعي. ص.136 ،1393 ،افق: تهرانرئال
9789643699994 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 سوداي مسابقه با تيم نوجوانان رئال مادرید، نوجوانان ماجراجوي آباداني را به امارات و دبي چکیده:
هاي قدیمي   فوتباليستشود. در این ميان یکي از  كشاند. در غربت اما رؤیاهاي آنها تبدیل به كابوس مي مي

گردند.  رسند، اما در ادامه با رویدادهاي دیگري مواجه مي ها به زمين مسابقه مي رسد و بچه به فریادشان مي
 كتاب با زباني ساده و روان نوشته شده است.

 

248 كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانزمستانتماممیشود. رمان نوجوان امروز:. ناصري، علي.
 9789643917784 شابک: رقعي. ص.158 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي خانواده، نوجوانان هاي بلند، داستان داستانکلماتکلیدی:

 نویسنده زندگي پسر نوجواني به نام محبوب را روایت كرده است كه موهاي خود را از دست چکیده:
هاي یادگاري و  سازد. حضور احساسات كودكانه، رفتارهاي مرموزانه، عکس امر او را نگران مي دهد و این مي

 دهد. هاي ریزش موي محبوب، وقایع این داستان را شکل مي  چالش

 

249  ص.208 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانزمستانسبز.. پرست، نورا حق.

 9789644325137 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند تاریخ معاصر ایران، انقالب اسالمي، داستانکلماتکلیدی:

هاي ضد رژیم پهلوي قبل از انقالب با حضور راوي كه درواقع خود  خاطراتي از تظاهرات و فعاليتچکیده:
كند. زماني كه  آغاز مي 1357هاي خود عليه رژیم را از تابستان  فعاليتشود. ليال  نویسنده است، ارائه مي

شود. توجه ویژه داستان به در صحنه بودن نوجوانان،  ها شنيده مي هاي حضور جدي مردم در خيابان زمزمه
 به خصوص دختران در فضاي پيش از انقالب است.

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب آشام.زنخون هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.250
 9789643076832 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان الملل، داستان ادبيات بينکلماتکلیدی:

 كند و صاحب  ساله دارد، با زن جواني ازدواج مي 15آقاي فرگوسن كه از ازداوج اولش پسري چکیده:
آقاي فرگوسن خبر   بيند و به مکد، مي شود. پرستار بچه مادر را در حالي كه خون بچه را مي فرزندي مي

يرد. آقاي فرگوسن گ عهده مي شود و مراقبت از كودک را پرستار به دهد. مادر جوان در اتاقي زنداني مي مي
 رود و... . ها مي كند. شرلوک هلمز به خانه آن كه در حال دیوانگي است از شرلوک هلمز تقاضاي كمک مي
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 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب زنیباصورتپنهان. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.251
 9789643075873 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اش اتاقي را به خانم روندر اجاره داده است. خانم روندر  خانم مریلو هفت سال است كه در خانهچکیده:
كند. چند روز است كه او بيمار شده و  اش را مرتب پرداخت مي اجارهپوشاند، ولي  هميشه صورتش را مي

دارد كه  خواهد شرلوک هلمز به دیدنش برود. خانم روندر در مالقات با شرلوک هلمز پرده از رازي بر مي مي
 كس از آن خبر ندارد. او همسرش را كشته تا از دستش نجات پيدا كند، ولي... . هيچ

 

 ص.278 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانسایههیوال.. عباس،  جهانگيریان.252

 9789643919849 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان، حيات وحش داستانکلماتکلیدی:

 خواهند تابستان را كنار  بان است و آنها مي محيطداستان دو برادر و خواهر است كه پدرشان چکیده:
بان با شکارچيان اختصاص یافته و  پدرشان بگذرانند. بيشتر ماجراها به موضوع درگيري این محيط

شوند و در حد توان در حفظ حيات  هاي نوجوان داستان با حساسيت و اهميت شغل پدر آشنا مي شخصيت
 شوند. وحش با پدر همراه و همدل مي

 

253  ،1394 ،محراب قلم: تهران. گيتا رسولي ایرویارلنگروند.سایه رمان نوجوان:. ایسبل، ارزوال.
 9786001037535 شابک: رقعي. ص.184

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 گيرد.  هاي بزرگ شکل مي ها و عمارت ارائه شده كه فضاي آن در قلعهداستاني در ژانر وحشت چکیده:
گردد و با برخورد سرد تنها خواهر  مي اش باز كاتينا پس از چندین سال دوري از خانواده به خانه پدري

شود و كاتينا كه خود را مسبب گم  شود. آلکس پس از مدت كوتاهي ناپدید مي رو مي دوقلویش، آلکس روبه
 وجوي او بپردازد. گيرد كه به تنهایي به جست داند، تصميم مي ميشدن او 

 

254 : مفاخر ایران. كيانپور، حسين. : تهرانتوسی(.نصیرالدینتوس)داستانزندگیخواجهستارة
 9789644763762 شابک: رقعي. ص.192 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي دانشمندان، داستانکلماتکلیدی:

 طوسي مشهور به خواجه نصيرالدین، شاعر، فيلسوف،   حسن بن جعفر محمد داستان زندگي ابوچکیده:
دان و منجم ایراني سده هفتم، در این كتاب آمده است. طوسي به القابي چون محقق طوسي،  ریاضي
 را نام برد.« اخالق ناصري» و « المتعلمين آداب»توان  آثار او ميالبشر و خواجه شهرت دارد. از  استاد
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255 : مفاخر ایران. نجفي، عبدالمجيد. ثقة نیکنام زندگیشهید )داستان االسالمسربداریدیگر
 9789644763793 شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانتبریزی(.
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، تاریخ معاصر ایران، نوجوانان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

را در « ثقۀ االسالم دوم» یا « االسالم تبریزي ثقۀ»داستان زندگي ميرزا علي آقا تبریزي مشهور به چکیده:
ان ایراني و پيشواي شيخيه خواه این كتاب مطالعه خواهيد كرد. ایشان از علماي آذربایجان و از مشروطه

جاي مانده ایشان است. تبریزي به مشروطه مشروعه  از آثار به« الشکوي بث»و « الکتب مرأۀ»تبریز هستند كه 
هاي  براي مقابله با تالش دولت« دارالشورا»كرد تا سلطنت را محدود كند. تأسيس  معتقد بود و تالش مي

 بوده است.خارجي در تضعيف اسالم، از اقدامات ایشان 

 

256 طلسمدراگونا. رمان نوجوان:. نيش، كليف مک. جلداولاز . آ خوشنویس پانته سرزمیندراگونا
 9786001039768 شابک: رقعي. ص.264 ،1394 ،محراب قلم: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل، نوجوانان ادبيات بينکلماتکلیدی:

 هاي سياه، راشل و اریک از شکاف دیوار به  هاي آتش و هجوم باد و تقالي پنجه در پرتوي شعلهچکیده:
ها هم مثل هزاران كودک دیگر به چنگ جادوگر مي افتند! راشل متوجه  كنند. آن دنيایي دیگر سفر مي

اي  دوگر وسيلههاي جادویي مانند خود جادوگر. این كودک در نظر جا شود كه قدرت ماورایي دارد؛ قدرت مي
طلسم "تواند او را به اهداف شيطاني اش برساند. گفتني است كتاب حاضر جلد اول از مجموعه  است كه مي

 ست. "دراگونا

 

 ص.164 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانسفربزرگکیوان.. رضایي، محسن.257

 9786000102395 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي، تعليم و تربيت-هاي علمي نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 بزرگش  داستان، روایت زندگي نوجواني به نام كيوان است كه به دالیلي براي مدتي باید نزد مادرچکیده:
شودكه او را  ماجراهایي تازه مواجه مياش، با  بزرگ و خانه قدیمي هاي مادر زندگي كند. كيوان در ميان قصه

برد كه هریک براي او اتفاقاتي را رقم مي  هاي دور و ميان دیو و ماه پيشاني و كاخ نشيناني مي به سرزمين
اندیشد  هاي جدید، قصد دارد به خانه مادربزرگش بازگردد، ولي با خود مي زنند. كيوان پس از كسب تجربه

 ور خواهد كرد؟هاي او را با كه آیا كسي حرف

 

258 دولیتل. :18-رمان هاي كالسيک نوجوان. الفتينگ، هيو. دکتر : تهران. مازیار موسوي سفرهای
 9786002514837 شابک: وزیري. ص.120 ،1394 ،قدیاني

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي، ادبيات ملل-هاي علمي رمان، داستانکلماتکلیدی:

وحسابي بود.  كرد. او یک دكتر درست زندگي مي« پادلي»دكتر دوليتل در شهري بسيار كوچک به نام »چکیده:
ها،  رمان حاضر داستان پزشکي است كه عالوه بر درمان انسان«. مردي باهوش كه بيماران زیادي را درمان كرده بود

 شود با آنها صحبت كند. گيرد و قادر مي فرا ميهاي حيوانات است. او زبان حيوانات را  قادر به درمان بيماري
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259 پارله. خواسته، سيدعلي.  شابک: رقعي. ص.472 ،1393 ،افق: تهرانآن.سلحشوران
9789643699567 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 روایت جنگجویاني است كه در سرزميني شبيه ایران باستان با اهریمناني به نبرد بر این كتاب چکیده:
ها مخوف و  باز، گاه جادوگر و بيشتر وقت خيزند. این موجودات گاهي در قالب انسان، گاه شعبده مي

 هاي گوناگون است. اند. زبان اثر ادبي و آكنده از توصيف ترسناک

 

 شابک: رقعي. ص.184 ،1394 ،نشر به: تهرانسلحشورانعلوی. حکيمي:گنجينه . حکيمي، محمود.260
9789640222034 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، مسلمانان، مغول داستانکلماتکلیدی:

 كتاب، داستان زندگي افرادي است كه در دوران سلطنت ایلخاني در قرن هفتم هجري با ظلم و چکیده:
ناميدند.  ها جنگيدند و از مرگ در راه پيکار با استبداد نترسيدند. این گروه خود را سربدار مي مغولستم 

 مبارزات شيخ مازندراني و شيخ حسن جوري در این مطالعه توضيح داده شده است.

 

كودكان كانون پرورش فکري : تهرانسلیمانوبلقیس. آشنایي با متون كهن فارسي:. رضا كمري، علي.261
 9789643914240 شابک: رحلي. ص.40 ،1394 ،و نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات كالسيک، پيامبران، نوجوانانکلماتکلیدی:

ها با تصویر  است. داستان« تاریخ طبري»این اثر شامل دو داستان درباره حضرت سليمان از كتاب چکیده:
توجهي به  و درباره مسائلي مانند جهاد در راه خدا، ایمان به خداوند، تسليم امر خدا بودن، بي همراه است

ها به ماجراي عبور حضرت سليمان و سپاهش از سرزمين  كند. یکي از داستان جاه و مال دنيا صحبت مي
 مورچگان اختصاص دارد.

 

262  ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب سهدانشجو. معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.
 9789643077013 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

شود و آقاي سومز یا قبل از امتحانات باید  دزدیده مي سؤاالت امتحاني هيلتون سومز، استاد دانشگاهچکیده:
كنند.  متقلب را پيدا كند یا امتحان را عقب بيندازد. سه دانشجو با استاد در یک ساختمان زندگي مي

 برد. شرلوک هلمز با بررسي اتاق كار آقاي سومز و صحبت با سه دانشجو به حقيقت ماجرا پي مي
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 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب سهمردبایکنام. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.263
 9789643075866 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 كوتاه، ادبيات ملل، نوجوانان  داستانکلماتکلیدی:

كند. قرار  نامۀ خود، ثروتش را به سه قسمت مساوي تقسيم مي ميرد و در وصيت ثروتمندي ميمرد چکیده:
است هر قسمت به یک نفر برسد و شرطش این است كه این سه نفر یک نام داشته باشند، ولي حقيقت 

 برد. ماجرا چيز دیگري است كه شرلوک هلمز با شم كارآگاهي و زیركي خود به آن پي مي

 

 شابک: رقعي. ص.240 ،1393 ،افق: تهران. پرناز نيري سوپرقندعسل. :2عسل  قند. بلوم، جودي.264
9786003530133 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 رمان، ادبيات عامه، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

 اما فقط برادر  كند از فضا آمده و قدرتمند است، قند عسل پسر كوچکي است كه خيال ميچکیده:
داند كه او اهل همين زمين است و قدرت مافوق بشري هم ندارد. در این داستان  ترش پيتر مي بزرگ

ماجراهاي سروكله زدن پيتر و قند عسل و دغدغه آنها براي كودكي كه به تازگي متولد خواهد شد با زبان 
 طنزآميز روایت شده است.

 

265  شابک: رقعي. ص.176 ،1394 ،نشر به: تهرانسوگندمقدس. گنجينه حکيمي:. حکيمي، محمود.
9789640222041 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي سياسي نویسي، مسلمانان، آزادي داستانکلماتکلیدی:

 كشور این داستان حکایتي از مبارزه مسلمانان به ویژه مبارزه شيعيان با استعمارگران فرانسه در چکیده:
گينه است كه در نيمه دوم قرن بيستم به استقالل گينه منجر شد. گوینده این داستان، عبدالحميد است كه 

رود؛ اما از مقاصد استعمارگران آگاهي چنداني ندارد. او به  از لبنان براي تبليغ اسالم و تشيع به گينه مي
 كند. به هدف استعمارگران آگاهي پيدا ميشود و  بخش گينه آشنا مي تدریج با مسلمانان عضو نهضت آزادي

 

266 مرزبان. بيرجندي، سعيده. از جذابجذاببرگرفته نوجوانان.سیداستان برای مشهد نامه
 9786009548026 شابک: رقعي. ص.112 ،1394 ،مينوفر: مقدس

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي، نوجوانان داستان كوتاه، ارزشادبيات كالسيک، کلماتکلیدی:

هاي  به نثر درآمده است. داستان« نامه مرزبان»داستان كوتاه با اقتباس از كتاب  30در كتاب حاضر چکیده:
هاي كتاب  ها حيوانات هستند. هر یک از داستان اند و قهرمان اصلي آن كتاب از زبان حيوانات روایت شده

 براي مخاطبان است.مبين یک نکته اخالقي 
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267 زندگیسیدمحمدحسین: مفاخر ایران. اصالني، محمدرضا. )داستان سهند شهریار(.سیمرغ
 9789644763717 شابک: رقعي. ص.200 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، شاعران داستانادبيات فارسي، کلماتکلیدی:

داستان زندگي محمدحسين بهجت تبریزي، متخلص به شهریار، شاعر ایراني اهل آذربایجان كه به چکیده:
ترین اثر استاد شهریار،  هاي تركي آذربایجاني و فارسي شعر سروده، در این كتاب آمده است. مهم زبان

آید. هدف از ارائه این اثر  شمار مي ادبيات تركي بهاست كه از شاهکارهاي « حيدر بابایه سالم»منظومه 
 معرفي یکي از بزرگان شعر ایران به كودكان و نوجوانان بوده است.

 

 شابک: جيبي. ص.120 ،1393 ،افق: تهرانشاهدختبلخ. هاي ایراني: عاشقانه. مرزوقي، محمدرضا.268
9786003530188 

 دانشگاه فرهنگيانآموز، معلم، دانشجویان  دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

 هاي ادبيات فارسي بوده است. در این كتاب  مایه ترین بن ها از اصلي روایت عشق از همه سرزمينچکیده:
ري به بکتاش كه غالم دربار برادرش بود، گوي سده چهارم هج داستان عالقه رابعه بلخي، شاعر پارسي

هاي این  بازنویسي شده است. زبان اثر ادبي و روان است و هر بخش از این داستان، از زبان یکي از شخصيت
 ماجرا بازگو شده است.

 

269 مترو. رمان نوجوان امروز:. گودرزنيا، محدثه. در خانومی كانون پرورش فکري : تهرانشاهزاده
 9786000102234 شابک: رقعي. ص.182 ،1394 ،نوجوانانكودكان و 
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان رمان، داستانکلماتکلیدی:

 كند كه در فراق پدر و در ارتباط با مادرش با  داستان كتاب حاضر ماجراي دختري را بازگو ميچکیده:
تر است. طي ماجراهایي، مادربزرگ  رو است، اما ارتباط او با مادربزرگش دوستانه روبههاي جدي  چالش

تواند شاهزاده  كند و دخترک بعد از تجربه رویدادهایي مي اي را براي دخترک تعریف مي داستان شاهزاده
 خانمي را كه مادربزرگ براي او ترسيم كرده بود، در مترو مالقات كند.

 

270 كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانشاهنامهآخرشخوشاست. طنز نوجوان:. احمدعربلو، .
 9789643919993 شابک: وزیري. ص.88 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي تاریخي، داستان داستانکلماتکلیدی:

 هاي تاریخي و وقایع مهم است. كتاب پيش رو  هاي آشنایي با جریان یکي از راه خواني داستانچکیده:
هاي كوتاهي است كه طي آنها، رویدادهاي انقالب اسالمي و وقایع مرتبط با آن به زبان  دربردارنده داستان

ا مخاطب ها عموماً از قشر نوجوانان اند تا داستان ارتباط بهتري ب هاي قصه طنز بازگو شده است. شخصيت
 برقرار كند. در صفحات كتاب نيز تصاویر رنگي مرتبط با هر بخش درج شده است.
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 ص.70 ،1394 ،گيسا: تهران. آیين اخوت مهر شبحوماهیگیر. ماجراهاي مصر باستان:. دیيري، تري.271

 9786006885445 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي تاریخي، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

قصه ارائه شده بر اساس داستاني واقعي از مصر باستان تحریر شده است. منس كودكي است كه در چکیده:
كند. روزي  خواند و براي آنکه پول بيشتري به دست بياورد، شغل دعانویسي را انتخاب مي معبد درس مي

اش دور كند؛ اما شبح بسيار شبيه  خواهد تا شبحي را از خانه شود كه از او مي ميمنس با شخصي مواجه 
 كند تا از واقعيت باخبر شود. انسان است. منس تالش مي

 

272 : تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یناپلئون.ششمجسمه معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.
 9789643076733 شابک: وزیري. ص.16 ،1394 ،ذكر

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

ها  شکند. مجسمه هاي نيم تنه ناپلئون را مي چرخد و مجسمه طرف مي طرف و آن مرد ناشناسي اینچکیده:
كند او  مختلفي هستند. در مغازه، در خانه، در مطب پزشک، ولي براي مرد ناشناس فرقي نميدر جاهاي 
تواند راز این معما را   رسد. با شناسایي مقتول شرلوک هلمز مي شکند، تا اینکه یک نفر به قتل مي همه را مي
 كشف كند.

 

273 نقرهشعله هاي شرلوک هلمز: داستان. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب ای.ی
 9789643076740 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

شود و مردي  مياي كه طي چند سال برنده تمام مسابقات بوده است، ناپدید  نام شعله نقره اسبي بهچکیده:
رسد. شرلوک هلمز با صورت حساب و چاقویي كه در جيب  كه مسئول نگهداري از این اسب است به قتل مي

 تواند دزد و قاتل را پيدا كند. كند، مي لباس مقتول پيدا مي

 

 شابک: رقعي. ص.440 ،1393 ،افق: تهران. پور پروین علي شگفتی!. رمان نوجوان:. پاالسيو، آر.جي.274
9789643699826 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 رمان، ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، روابط اجتماعيکلماتکلیدی:

ام، به  اي نبوده كنم، ولي از آنجا كه تا به حال در هيچ مدرسه هفته آینده كالس پنجم را شروع مي»چکیده:
اي غيرمعمول بازگو شده  این كتاب داستاني درباره یک پسر عادي با چهرهدر «. شدت نگرانم و دلهره دارم

اش تصميم دارند او را به مدرسه بفرستند. این كتاب  است. او تا سيزده سالگي به مدرسه نرفته و حاال خانواده
 افتد. هایي است كه براي او مي هاي این شخصيت و اتفاق ها و نگراني روایت دغدغه
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. آ خوشنویس پانته گانهطلسمدراگونا.شمیمجادوجلددومازسه رمان نوجوان:. نيش، كليف مک.275
 9786001039775 شابک: رقعي. ص.276 ،1394 ،محراب قلم: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي ادبيات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

هایي از جادوگران و افسونگران نيک و  كتاب حاضر روایت داستاني علمي تخيلي است با شخصيتچکیده:
اي دارند. مهارت راشل در ساخت طلسم و برادرش در  العاده هاي خارق بد. راشل و برادرش، اریک، قدرت

دهد و همه خواهد راشل و اریک را شکست  هاست. هيبرا، جادوگر اعظم، مي طلسم  باطل كردن آن
هاي مشابه راشل و اریک  گران سعي دارند لشکري از كودكاني با توانمندي افسونگران را نابود سازد. جادو

 شود. ها سوء استفاده كنند؛ اما در پایان خير بر شرّ پيروز مي ترتيب دهند و از آن

 

276 منظومه رمان نوجوان:. برآبادي، محمود. بازنویسیاز نامه: شهریارنامهسرودهعثمانشهریار
 9786003080485 شابک: رقعي. ص.112 ،1394 ،نگار دانش: تهرانمختاریغزنوی.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، ادبيات فارسي، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

قرن ششم هجري از روي داستاني منثور سروده اي حماسي بوده كه در  شهریارنامه در اصل منظومهچکیده:
باک به نام شهریار پسر برزویه و  شده است. بخش مهم و اصلي داستان رویدادهاي زندگي پهلواني دلير و بي

اي  كند. در این بازنویسي بر ماجراهاي زندگي شهریار تاكيد شده و رویدادهاي حاشيه نبيرۀ رستم را بازگو مي
 اند. ذكر نشده

 

277 شکر.شیرین. منش، ابوالفضل هادي. از  شابک: وزیري. ص.502 ،1394 ،جمال: قمتر
9789642024186 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 داستان، حکایت، بازنویسيکلماتکلیدی:

 هاي  داستانداستان و حکایت شيرین ایراني گردآوري شده است. نویسنده، این  365در این اثر، چکیده:
كوتاه را از ميان هزاران حکایت و سرگذشت و داستان گزینش و بازنویسي كرده و در این مجموعه گرد هم 
آورده است. زاغ نادان، چه قدر مهرباني، نجات با توكل، سيبل چرب، گنج خاک، عقل ایاز، تيمور خندید، اي 

 ها است. ستانمسکين، لبيک خدا، رفيق ناجنس و ... عناوین بعضي از این دا

 

 ص.114 ،1394 ،هوپا: تهرانگیر.صفوراارهوغالمبهونه هاي فراموش شده: عشق. مهدوي، اعظم.278

 9786008025092 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه، نوجوانان فرهنگ عامه، داستانکلماتکلیدی:

 است كه به صورت « گير فاطمه اره و علي بهونه»كتاب برگرفته از داستان عاميانۀ روایت این چکیده:
هاي پت و پهن است كه زبانش مثل نيش  شده است. صفورا دختري دیالق با شانه شفاهي بين مردم نقل مي

 كند و عاقبت هم شکست عقرب تند است. او عاشق غالم است، اما غالم هر بار با دختري دیگر ازدواج مي
 كنيد سرانجام عشق صفورا به غالم چه خواهد شد؟ خورد. حال شما فکر مي مي
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 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب صورتزرد. داستان هاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.279
 9789643076757 شابک: وزیري. ص.16

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات نوجوانان الملل، داستان ادبيات بينکلماتکلیدی:

در این داستان پليسي، زن و مردي كه زندگي خوب و آرامي دارند، به دنبال آمدن همسایۀ جدید چکیده:
تواند به حقيقت  كند، ولي نمي وقت زن، مرد را مشکوک مي شوند. رفت و آمدهاي بي درگير مسائلي مي

 شود. ببرد، به همين دليل به شرلوک هلمز متوسل مي موضوع پي

 

280  شابک: رقعي. ص.140 ،1394 ،نشر به: تهرانطاغوت. گنجينه حکيمي:. حکيمي، محمود.
9789640222027 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي سياسي، ادبيات خارجي، مسلمانان نویسي، آزادي داستانکلماتکلیدی:

 آنچه پيش روي شماست، داستاني است از حکومت استبدادي در یکي از جزایر اندونزي. راوي چکیده:
داستان مردي به نام سلمان از اهالي نيجریه است. مبارزات مردمي این جزیره محوریت اصلي داستان را 

 استقالل بجنگند. طلبي فرار كرده و براي كسب دهد كه تالش دارند، زیر پرچم كشورشان از جاه تشکيل مي

 

281 دفتر : تهرانمسیحی(.طبیبسرگردان)داستانزندگیابوسهل: مفاخر ایران. خليلي، سپيده.
 9789644763786 شابک: رقعي. ص.108 ،1394 ،نشر فرهنگ اسالمي

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشمندان، نوجوانانها،  نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

الجرجاني، دانشمند و  المسيحي  بن ابراهيم یحيي بن روایت داستاني پيش رو به زندگي ابوسهل عيسيچکیده:
العباس  سينا اختصاص دارد. وي در خوارزم، در دربار ابو پزشک ایراني نيمه دوم قرن چهارم و هم دوره ابن

المائۀ في » هجري در گذشت. مشهورترین كتاب او  430كرد كه در سال  مأمون خوارزمشاه زندگي مي
 نام دارد كه كتابي بزرگ در علم پزشکي است.« الصناعۀ الطبيبۀ

 

282 خال ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب خالی.طناب
 9789643075774 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات خارجي ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 نام جوليا را بيابد. هلن، خواهر جوليا مدعي است كه  شرلوک هلمز قصد دارد قاتل دختري بهچکیده:
دن این ادعا در صدد اش، دكتر گریمزباي رویلون، خواهرش را به قتل رسانده است. هولمز با شني ناپدري

 كند. اي را حل مي بار دیگر معماي جنایي پيچيده آید و یک مي اثبات حقيقت بر
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 9786003080812 شابک: رحلي. ص.60 ،1394 ،نگار دانش: تهرانها.عاشقانه. یوسفي، محمدرضا.283
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه، شعر كالسيک، داستانادبيات کلماتکلیدی:

 هاي غنایي ادب  هایي را از منظومه مندي از تصاویر رنگي درصدد است تا عاشقانه نویسنده با بهرهچکیده:
فارسي از بزرگاني چون نظامي گنجوي، فردوسي و خواجوي كرماني، در قالب شعر سپيد به كودكان ارائه 

ن مرز و بوم و درک صحيح از موضوع عشق از اهداف این كتاب هاي اساطيري ای دهد. آشنایي با داستان
 است.

 

284  شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،هوپا: تهرانعامرهوهرمز. عشق هاي فراموش شده:. بخشي، علي.
9786008025061 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 عاشقانه، نوجوانانهاي  ادبيات كالسيک، داستانکلماتکلیدی:

 ـــ برداشتي آزاد از « عامره و هرمز»در این داستان در روایتي طنزگونه و با نگاهي تازه به قصه چکیده:
قصه عشق هرمز، وليعهد جوان ایران زمين، به عامره، دختر پادشاه یمن،  ،ـــ« اسب آبنوس»حکایت 

 بازآفریني شده است.

 

285  رقعي. ص.128 ،1394 ،محراب قلم: تهران. گيتا رسولي عموجان. نوجوان:رمان . هرتلينگ، پتر.

 9786001039065 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند پدربزرگ  تصميم گرفتهكشي كنند و  خواهند به خانه جدیدي اسباب اعضاي خانواده شيرمر ميچکیده:
كنند كه به شهر  اي از او دعوت مي ها زندگي كند. بنابراین با نامه كنند، با آن كه همه او را عمو جان صدا مي

ها را قبول كرده است؛ ولي  رسد. او پيشنهاد آن ها بياید. بعد از انتظاري طوالني پاسخ عمو جان مي آن
 افتد. اي نيست. با آمدن عموجان هر روز اتفاقي تازه مي او كار ساده پدربزرگ اخالق خاصي دارد و زندگي با

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب عینکطالیی. معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.286
 9789643075903 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

شود. در مراجعه به خانه  افتد و یکي از ساكنان خانه كشته مي اي روستایي، قتلي اتفاق مي در خانهچکیده:
آن اطالعات زیادي دربارۀ قاتل شود كه شرلوک هلمز با بررسي  و معاینۀ مقتول، عينکي طالیي پيدا مي

 كند. آورد.سپس با قدم زدن در خانه و نگاه دقيق راز قتل را كشف مي دست مي به
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287 دریا. رمان نوجوان امروز:. الدین اكرمي، جمال. و كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانغریبه
 9786000101619 شابک: رقعي. ص.178 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات روستا، داستانکلماتکلیدی:

است. وقایع این داستان در جنوب ایران « درمحمد»این داستان روایتگر زندگي پسر جواني به نام چکیده:
روزي در كنار ساحل، بدن جوي او بپردازد.  و دهد. درمحمد، پدرش را گم كرده و قصد دارد به جست رخ مي

كند،  كند. مردي كه ادعا مي كند كه او را در ورطه خيال و واقعيت دچار تضاد مي جان مردي را پيدا مي نيمه
 یک پري دریایي او را به ساحل رسانده است.

 

نشر دفتر : تهرانبهایی.فرصتیبرایشیخ:داستانزندگیشیخ: مفاخر ایران. نژاد، كامران  پارسي.288
 9789644763816 شابک: رقعي. ص.208 ،1394 ،فرهنگ اسالمي

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي دانشمندان، داستانکلماتکلیدی:

 حسين عاملي، معروف به شيخ بهایي، حکيم،  بن كتاب، به معرفي و شرح زندگي بهاالدین محمدچکیده:
دان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم در قالب داستان  ریاضيفقيه،عارف،منجم، 

را به قلم نثر درآورده « االفالک تشریح» و « الحساب خالصه» پردازد. او دانشمند دوره صفویه است و  مي
 است.

 

289 آق رمان نوجوان امروز:. اونق، عبدالرحمان. پرورش فکري كودكان و كانون : تهراناویلی.فریاد
 9786000102845 شابک: رقعي. ص.154 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

است كند. او تنها پسري  كتاب روایت پسري است كه در یکي از روستاهاي تركمنستان زندگي ميچکیده:
ها در دشت شترچراني كند و غم درس و  رود، ولي آرزو دارد كه مثل بقيه بچه كه در آن ناحيه به مدرسه مي

شود كه پدرش او را در مدرسه راهنمایي ثبت نام كرده است. روزي با  امتحان نداشته باشد؛ اما خبردار مي
 رود. افتد و از هوش مي اي پدرش از اسب به زمين مي صداي گلوله

 

 ص.264 ،1394 ،افق: تهران. كيوان عبيدي آشتياني فلوراواولیس. رمان نوجوان:. دي كاميلو، كيت.290

 9786003530997 شابک: خشتي كوچک.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل، رمان، ادبيات خارجي ادبيات بينکلماتکلیدی:

 آید. مادرش  اش خوشش نمي هاي مادر نویسنده كه ده سال دارد، از داستان« فلورا» ،در این رمانچکیده:
كند از توي  زند و پرواز مي كند او دختر عجيب و غریبي است. فلورا سنجابي را كه حرف مي هم فکر مي

ند، اما اند تا سنجاب را از خانه بيرون كن دهد. حاال همه دست به دست هم داده جاروبرقي همسایه نجات مي
 گذارد كسي او را از سنجاب عزیزش جدا كند. فلورا نمي
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 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب قتلدرروستا. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.291
 9789643076801 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

 شود. همه چيز عليه  دهد. جواني به جرم قتل پدر خود دستگير مي در این داستان قتلي رخ ميچکیده:
ماجرا پي بيني و دقت خود به حقيقت  اوست و هيچ شاهدي وجود ندارد؛ ولي شرلوک هلمز با زیركي و تيز

 برد. مي

 

 ص.184 ،1394 ،افق: تهران.12تا10هایهایشاهنامهجلدقصه هاي شاهنامه: قصه. صالحي، آتوسا.292

 9786003530911 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانان هاي تاریخي، ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، ادبيات داستانکلماتکلیدی:

 هاي  شود كه با گذر از هر یک، به شگفتي هر دري از شاهنامه فردوسي به درهاي بسياري باز ميچکیده:
رسيم. در این مجموعه نویسنده كوشيده است با روایت داستان جمشيد، ایرج و  پردازي مي اي در داستان تازه

اي نو و از درون متن ماجرا  آنها را از زاویهتر این اثر ادبي حركت كند و  كيخسرو در مسيرهاي ناشناخته
 بازآفریني كند. اثر به زبان ادبي و به نثر امروزي نگاشته شده است.

 

293 کربال.قصه. مالمحمدي، مجيد.  شابک: وزیري. ص.96 ،1394 ،محراب قلم: تهرانهای
9786004130721 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اسالمي ادبيات دیني، داستان كوتاه، امامان، مناسبتکلماتکلیدی:

 گونه و به زبان ساده ماجراهایي ناگفته و تازه از قصۀ كربال براي  در این كتاب در روایتي داستانچکیده:
شود. حضور عون و محمد، دو تن از فرزندان حضرت زینب)س( در كربال، مسلمان شدن  كودكان روایت مي

هاي  هاي داستان زوج مسيحي در كربال، داستان مردي به نام طرماح و نقش او در كربال، از جمله موضوع یک
 این كتاب هستند.

 

294 قابوسنامه.قصه. فر، سونيا/ كياني، شهين سعادت.  رقعي. ص.32 ،1393 ،نوروزي: گرگانهاییاز

 9786003640948 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات كالسيک، داستان كوتاه، نثرکلماتکلیدی:

 المعالي است. هر یک از  ، نوشته عنصر«قابوسنامه»داستان كوتاه اقتباسي از  10كتاب دربردارنده چکیده:
به ها، پندي براي زندگي دارد و نکاتي درباره تربيت فرزند، آداب اجتماعي، دانش و فنون متداول را  داستان

هاي مطرح شده، اهميت قائل شدن به خرد و تأكيد بر  ترین نکته كند. یکي از مهم مخاطبانش گوشزد مي
 اعتدال است.
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 رقعي. ص.608 ،1394 ،افق: تهران. پور ثمين نبي قهرمانگمشده. :1قهرمانان المپ. ریوردان، ریک.295

 9789643698294 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل، رمان، ادبيات خارجي ادبيات بينکلماتکلیدی:

، دربردارنده رماني ماجراجویانه براي نوجوانان است. این «قهرمانان المپ»كتاب حاضر از مجموعه چکیده:
و « پرسي جکسون»حافظه « هرا»اي به نام  ها است. الهه ها و فداكاري ها، شکست مجموعه داستان عشق

ها را هموار كند،  هاي یوناني و رومي را پاک كرده تا راه آشتي روميان و یوناني ، دورگه«جيسون گریس»
ها ختم شود. اكنون پرسي و دوستانش باید با هوشياري و  ترین قتل عام دورگه حتي اگر این كار به بزرگ

ر هيچ شرایطي پا پس نکشند، چون رو شوند و د توز روبه ها و موجودات كينه النوع تيزبيني با هيوالها، رب
 ها به این نبرد بستگي دارد. سرنوشت انسان

 

296 زن.. .بي وایت، اي. شیپور  شابک: رقعي. ص.234 ،1394 ،گيسا: تهران. شيدا رنجبر قوی
9786006885643 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي داستانادبيات ملل، نوجوانان، کلماتکلیدی:

ها  شوند كه یکي از جوجه شوند، متوجه مي دو قوي شيپورزن وقتي براي اولين بار صاحب فرزند ميچکیده:
گيرد، با  شود و تصميم به ازدواج مي قادر به سخن گفتن نيست. وقتي لویيس بزرگ مي« لویيس»به اسم 

 ود را جبران كند.گيرد با شيپور زدن نقص خ شود و تصميم مي رو مي مشکالتي روبه

 

297 اسب. هاي ایراني: عاشقانه. رجبي، مهدي.  شابک: جيبي. ص.64 ،1393 ،افق: تهرانکابوس
9786003530195 

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 عاشقانههاي  ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

 یک عشق چه به پایان خوش ختم شود و چه پر از دوري و رنج و مرگ باشد، هميشه   داستانچکیده:
هاي بزمي خواجوي كرماني بازآفریني شده است.  رازآلود باقي خواهد ماند. اثر حاضر بر اساس یکي از مثنوي

همایون است كه با زبان ادبي و نثر اي به نام هماي به شهدختي به نام  این داستان شرح دلدادگي شاهزاده
 امروزي نگاشته شده است.

 

 ص.152 ،1394 ،محراب قلم: تهران..هایگرشاسبکابوس رمان نوجوان:. اندر، وحيد پاي محمدي.298

 9786001039997 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، نوجوانان داستانادبيات كالسيک، کلماتکلیدی:

 نامه، اثر حکيم اسدي طوسي است. نویسنده سعي كرده تا  این كتاب بازآفریني كتاب گرشاسبچکیده:
ضمن حفظ استقالل داستان، متني خالقانه بيافریند تا نوجوانان را به مطالعه ترغيب كند. همچنين به 

تر ارتباط برقرار كند. حوادث داستان از  ب راحتدهد تا مخاط هاي داستان رنگ و بوي امروزي مي شخصيت
 دهند. متن اصلي انتخاب شده و به همان شکل اصلي رخ مي
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 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب کاپیتانسیاه. معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.299
 9789643075927 شابک: وزیري. ص.16

 دانشجویان دانشگاه فرهنگيانآموز، معلم،  دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 رسد. بازرس  گير است، با نيزه به قتل مي اخالق و گوشه الخمر و بد كاپيتان كري كه مردي دائمچکیده:
خواهد. هلمز به صحنه جنایت رفته،  هلمز كمک ميتواند هيچ سرنخي پيدا كند و از شرلوک  پرونده نمي

آید. شرلوک هلمز او را  شب مردي به محل قتل مي كند. نيمه محل و اشياي كشف شده را بررسي مي
شود كه او را در  كند، ولي آن مرد قاتل نيست. هلمز با پيگيري و موشکافي متوجه موضوعي مي دستگير مي

 كند . كشف حقيقت كمک مي

 

300 کن.کارنامه. انصاریان، معصومه. قایم را  شابک: رقعي. ص.124 ،1394 ،پيدایش: تهرانات
9786002963482 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، ادبيات نوجوانان، اخالقي داستانکلماتکلیدی:

شود كه دو برادر و دو خواهر دارد. مادرش  ميداستان از زبان دختري هشت ساله به نام ستاره بيان چکیده:
دهد. در عوض پدرش او و خواهرهایش را بيشتر دوست  رسد و به دخترها اهميتي نمي به پسرها بيشتر مي

خواست  آن روز ستاره یکراست به خانه آمد. او مي"خوان و مرتب هستند.  دارد. دخترها برعکس پسرها درس
تاریخ داشت. كتابش را به دست گرفت كه یک دفعه صداي مادرش را  تا شب درس بخواند، فردا امتحان

 "شنيد.

 

خداکرموخاطراتجوادحاجیکاشخوابتدروغبود:یادنامهسردارشهید. زاده، حبيب یوسف.301
 9786004130257 شابک: رقعي. ص.132 ،1394 ،محراب قلم: تهرانهمسرفداکارایشان.

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 جنگ ایران و عراق، ادبيات جنگ، نوجوانانکلماتکلیدی:

كرم، از شهداي استان سيستان و بلوچستان ارائه  نامه شهيد جواد حاجي در روایتي داستاني، زندگيچکیده:
به  شده است. وي یکي از فرماندهان نيروي انتطامي بود كه در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر

 كند. شهادت رسيد. نویسنده داستان عشق و ایثار این شهيد را بيان مي

 

مؤسسه : تهرانچی.شانهکاظممدیر مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. آبادي، سيدمحسن نصر ناجي .302
 9786002222176 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394 ،خانه كتاب
 دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، سایر كارشناسانآموز، معلم، كتابدار،  دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، هنر و فرهنگ، تاریخ معاصر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

، از علماي عرصه (1381ــ  1306چي ) كتاب پيش رو به معرفي و شرح زندگي كاظم مدیر شانهچکیده:
الحدیث و  الحدیث، مزارات خراسان، درایۀ نوان نویسنده ) علمحدیث و روایت اختصاص دارد. زندگي او به ع

 شناس در این اثر بررسي شده است. شناس و نسخه ...( مدرس، كتاب
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 ،1393 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. آنا دردي كریمي کبکزخمی.. اوزتورک، حسين امين.303
 9789644763380 شابک: رقعي. ص.94

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات خارجي، نوجوانان، اخالقيکلماتکلیدی:

اي به نام ویسل در یکي از روستاهاي تركيه است كه بر اثر اتفاقات  داستان، ماجراي زندگي پسربچهچکیده:
مسير حوادث كند. در این  آورد و آن را بزرگ مي دست مي افتد یک جوجه كبک را به مختلفي كه برایش مي

كشاند. این  ترین پيام داستان ر اكه همان جوانمردي است،در ذهن مخاطب به تصویر مي رخ داده، مهم
 هاي ادبيات كودكان و نوجوانان تركيه شده است. داستان برنده جایزه دوم مسابقه داستان

 

 وزیري. ص.272 ،1394 ،قدیاني: تهران. فرحناز عطاریان کشتیپرنده. :154-رمان. لویيس، هيلدا.304

 9786002514318 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي، ادبيات نوجوانان-هاي علمي ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 كند از همۀ جهان فقط این  بيند، آرزو مي وقتي پيتر كشتي كوچک را پشت ویترین مغازه مي»چکیده:
كند كه سوار بر كشتي  رمان بلند پيش رو داستان چهار نوجوان را حکایت مي«. باشد...كشتي مال او 

 كنند. كنند پرواز مي روند و به هر جایي كه آرزو مي جادویي به سفرهایي دور به سرتاسر جهان مي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب کشتیگلوریا. هاي شرلوک هلمز: داستان. دویل، آرتوركانن.305
 9789643077020 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 كند.  واتسون تعریف ميهایش را براي دوستش دكتر  در این داستان هلمز، داستان یکي از پروندهچکیده:
خواهد كه  رود. پدر ویکتور از هلمز مي نام ویکتور مي گوید روزي به دیدن پدر یکي از دوستانش، به هلمز مي

رود كه حال پدر ویکتور بد  كند و آن قدر پيش مي هایي بزند. هلمز شروع به صحبت مي درباره او حدس
ميرد. ویکتور از شرلوک هلمز كمک  اي سکته كرده و مي شود. بعد از مدتي پدر ویکتور با دریافت نامه مي
 اي همه چيز را توضيح داده است. خواهد، ولي پدرش در نامه مي

 

 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. بين علي پاک کالسپرنده.. كستنر، اریش.306
 9786000103163 شابک: رقعي. ص.152

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 آموزان قصد  افتد. گروهي از دانش روزي اتفاق مي ماجراهاي رمان پيش رو در یک مدرسه شبانهچکیده:
اندیشيدن پيرامون مسائل اي اجرا كنند. چگونگي رویارویي با مشکالت، صادق بودن، درست  دارند، نمایشنامه

ها توجه شده است. فضاي این  اجتماعي و نهراسيدن از شکست، از نکاتي است كه در این داستان به آن
گيرد و شور و هيجان خاصي را به  داستان در سردترین روزهاي سال و نزدیک شب كریسمس شکل مي

 كند. مخاطب منتقل مي
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 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب کلیسایییالقی. هلمز:معماهاي شرلوک . دویل، آرتوركانن.307
 9789643075934 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان الملل، داستان ادبيات بينکلماتکلیدی:

 اش به  قيمت خانه رسد و اشياي گران ستيسي كه مرد ثروتمندي است به قتل مي ایوجناب  عاليچکیده:
گوید سه نفر وارد خانه شده، او را به صندلي بسته و شوهرش را با سيخ  رود. همسر مقتول مي سرقت مي

 كند. اند، اما این داستان ساختگي است و شرلوک هلمز حقيقت را كشف مي بخاري كشته

 

 جيبي. ص.36 ،1393 ،افق: تهرانکنیزکوپادشاه. هاي ایراني: عاشقانه. اكبر، سيد نوید عليسيد .308

 9786003530171 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

 زبان یادآور  اند براي خواننده فارسي مایه دلدادگي نگاشته شده بنهاي كهن ایراني كه با  داستانچکیده:
هاي صوفيانه از  یادماندني است. در این ميان، مثنوي معنوي همانند بيشتر مثنوي هاي آشنا و به نگاشته
كند. این كتاب ماجراي عشق پادشاه به كنيزک را با زبان  گویي براي بيان تعليمات تصوف استفاده مي داستان

 مروزي و عاميانه بازآفریني كرده است.ا

 

 رقعي. ص.120 ،1394 ،محراب قلم: تهران. زهره ناطقي کودکدریا. رمان نوجوان:. مورلوا، ژان كلود.309

 9786001037771 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ها  گوید كه پدرشان آن ها مي كند و به آن تر خود را از خواب بيدار مي شش برادر بزرگ« یان»شبي چکیده:
را تهدید به مرگ كرده است و باید فرار كنند. هفت برادر عاشق دریا هستند و همه با هم، راهي اقيانوس 

نها خبردار  دارمي كه از ناپدید شدن آها آشنا شده است و ژان شوند. مددكاري اجتماعي كه ميان راه با آن مي
 كنند. انگيز از این گروه روایت مي شود، هر یک داستاني شگفت مي

 

 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. ثریا كاظمي هایسفید.کوه. كریستوفر، جان.310
 9789644320996 شابک: رقعي. ص.168

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

افتد.  اند، اتفاق مي در این داستان، ماجرایي براي دختران و پسراني كه از دوره نوجواني عبور كردهچکیده:
ها باشد. جک  آوارهخواهد مثل  ها شركت كند. او دلش مي گذاري آدم فضایي جک، باید در مراسم كالهک

گذاري، آرزوي خود را فراموش كرد؛ ولي من كه دوست جک بودم هر روز بيشتر به زندگي  پس از كالهک
 شدم. مند مي ها عالقه آواره
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 رقعي. ص.120 ،1394 ،محراب قلم: تهرانیگوربهقیرشده.گربه رمان نوجوان:. رضا متولي، علي.311

 9786001039966 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، طنز، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 كند كه در بشکه قيري  اي را نقل مي نویسنده در داستاني طنز و انتقادي اجتماعي، داستان گربهچکیده:
مادر و خواهرش تمام سعي خود را تواند تکان بخورد. پسري به نام محسن، همراه  گير افتاده است و نمي

 خواهند. كمک مي 110نشاني، اورژانس و حتي پليس  ها از آتش كنند كه گربه را نجات دهند. آن مي

 

كانون : تهران. حميد احمدي الفکادیوشیریکهجوابگلولهراباگلولهداد.. سيلوراستاین، شل.312
 9786000103248 شابک: رقعي. ص.108 ،1394 ،پرورش فکري كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي هاي اجتماعي، داستان ادبيات ملل، مهارتکلماتکلیدی:

 تواند به واقعيت نيز  شخصيت اصلي داستان شير جواني است و نویسنده در دنياي تخيلي كه ميچکیده:
دهد.همچنين به  كوشي براي رسيدن به هدف را آموزش مي پشتکار و سختنزدیک باشد به كودكان، 

اي از طنز پرداخته شده  یه گيري و انتخاب درست هدف توجه شده و به رعایت بهداشت فردي در ال تصميم
 است.

 

313 بام.لکلک. دویونگ، ميندرت. بر  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. باهره انور ها
 9786000103323 شابک: رقعي. ص.260 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي، نوجوانان ادبيات ملل، ارزشکلماتکلیدی:

ها و حفظ  لک داستان، روایتي جذاب از حمایت اهالي روستایي واقع در هلند براي همزیستي با لکچکیده:
دوستي  ها در به ثمر رساندن یک آرزوي همگاني و گسترش انسان جمعي آن دستهمحيط زیست است. تالش 

 ترین نکات مطرح در این داستان است. از مهم

 

314  ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یدوم.لکه معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.

 9789643075910 شابک: وزیري. ص.16
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

 تواند  شود. سندي كه مي وزیر انگستان مدرک مهمي مفقود مي در این داستان در خانۀ نخستچکیده:
ظاهراً هيچ ارتباطي با این شود كه  اي براي آغاز جنگ بزرگي باشد. در خانۀ دیگري مردي كشته مي بهانه

سند ندارد. ولي با لکۀ خون روي فرش خانۀ مقتول، سرنخي براي حل معماي گم شدن سند و پيدا كردن 
 شود. قاتل مي
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 ،پيدایش: تهران. پيمانه قماشچي (.4لنالیستیوآرزوهایدورودراز) لناليستي:. اٌمن، فرانسين.315
 9786002961969 شابک: رقعي. ص.176 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، رمانکلماتکلیدی:

كند. انسان زنده به عشق است و اميد و  آن آرزو در قلب تو پرواز مي رسي،  وقتي به آرزویت نمي»چکیده:
لنا دختري شاد و سرزنده است كه با بعضي رویدادهاي زندگي خود هنوز كنار نيامده «. كند ميآرزو اعجاز 

هاي  گر دغدغه هاي كوتاهي از زندگي این شخصيت درج شده و هر داستان روایت است. در این كتاب داستان
 هاي او است. روزمره و خواسته

 

316  لناليستي:. اٌمن، فرانسين. رازهای  ،پيدایش: تهران. پيمانه قماشچي (.2فوقسری)لنالیستیو
 9786002961532 شابک: رقعي. ص.184 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان، رمانکلماتکلیدی:

شوم. این كار برایم  تر مي شود و هم خودم سبک تر مي راحتبرایم   نویسم، هم انتخاب ليست كه مي»چکیده:
هاي روزانه زندگي دختر كوچکي به نام لنا روایت شده است.  در این كتاب رویداد«. مثل نفس كشيدن است

هایش را در دفتر  انگيزي از فعاليت هاي سري و هيجان اند و او ليست پدر و مادر لنا از هم جدا شده
 كند. ت مياش یادداش محرمانه

 

317 ) لناليستي:. اٌمن، فرانسين. پردردسر روزهای و  ،پيدایش: تهران. پيمانه قماشچي (.1لنالیستی
 9786002961426 شابک: رقعي. ص.172 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات ملل، رمانادبيات نوجوانان، کلماتکلیدی:

در «. اند لنا ليستي من آنقدر عاشق ليست درست كردن هستم كه پدر و مادرم اسمم را گذاشته»چکیده:
هاي زندگي خود اعم از لباس پوشيدن  خوانيم كه براي هر كدام از فعاليت این كتاب ماجراهاي دختري را مي

این اثر رویدادهاي زندگي لنا و داستان  كند. هاي روزانه، یک ليست شخصي تهيه مي تا تغيير عادت
 كند. هاي او را روایت مي ليست

 

318 ) لناليستي:. اٌمن، فرانسين. رویایجهانگردی  ،پيدایش: تهران. پيمانه قماشچي (.3لنالیستیو
 9786002961822 شابک: رقعي. ص.208 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمانکلماتکلیدی:

 اند كه واقعاً آزادند. اما من مجبورم كارهایي كه دوست ندارم را انجام  هایي جهانگردها تنها آدم»چکیده:
خود ارتباط برقرار  تواند با شرایط جدید خانوادگي لنا دختر كوچکي در آستانه نوجواني است كه نمي«. بدهم

 كند. او تصميم دارد سفر كند و رویدادهاي جدیدي را در زندگي تجربه كند.
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 ،1394 ،افق: تهران. كتایون سلطاني ماتیوسامیوسهگافگنده. رمان نوجوان:. نعورا، صالح.319
 9786003530676 شابک: رقعي. ص.144

 آموز دانش مخاطب:
 نهم هفتم، هشتم،پایهتحصیلی:
 گویي فردي، فضایل اخالقي، دروغ روابط بينکلماتکلیدی:

 اند و به همين خاطر تشخيص رفتارهاي  والدین اولين و تأثيرگذارترین الگوهاي رفتاري كودكانچکیده:
درست یا نادرست گاهي به عهده فرزندان است. در این كتاب داستاني درباره مذمت دروغ و مشکالت و 

ترها  آموزند كه حتي اگر بزرگ ن درج شده است. مخاطبان طي ماجراهاي داستان ميپيامدهاي منفي آ
 گویند، آنها نباید این اشتباه را تکرار كنند. گاهي دروغ مي

 

320 جوان.. سرون، ژاک.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. محمد قاضي ماجراجوی
 9786000103149 شابک: رقعي. ص.144 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات خارجي، داستان، نوجوانانکلماتکلیدی:

 شود. ژوائو به دليل  اي در مركز شهر مي پسري به نام ژوائو گومز براي ادامه تحصيل وارد مدرسهچکیده:
رقم زدن ماجراهاي گوناگون ثابت  مشکالتي كه در زندگي داشته نتوانسته خواندن و نوشتن را بياموزد. وي با

كند كه نوع نگرش هر كس نسبت به اتفاقات، تعيين كننده آینده اوست. نگرش مثبت موفقيت به همراه  مي
 آورد. خواهد داشت و نگرش منفي شکست را به ارمغان مي

 

اهلل  سيد حبيب ماجراهایشرلوکهلمز. هاي كارآگاهي جهان: مشهورترین داستان. دویل، آرتوركانن.321
 9789643077136 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ذكر: تهران. لزگي

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات ملل، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 توان  هاي پليسي شرلوک هلمز را مي كالسيک جهان، داستانهاي ادبيات  از ميان مجموعه كتابچکیده:
داستان از این مجموعه از جمله اتاق دربسته،  9كننده و ماجراجویانه دانست. در این كتاب  جذاب و سرگرم

 اندیشه مهندس و تاج یاقوت ترجمه و نگاشته شده است.

 

322 فَنکِل.. مکي براون، جُرج. كانون پرورش فکري كودكان و : تهران. بهار عليزاده صبور ماجراهای
 9786000102258 شابک: رقعي. ص.136 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 خياالتش شاهد ماجراهاي انگيزي دارد و در  جني به عنوان یک دختر یازده ساله زندگي شگفتچکیده:
اش  كند و این آغاز ماجراهاي گوناگون براي او و گربه زیادي است. در یکي از روزها، او یک بچه گربه پيدا مي

اش است و  هاي نخستين كتاب درباره شخصيت و زندگي جني و چگونگي پيدا كردن بچه گربه است. فصل
 گيرد. شکل مي« فنکل»د كه با محوریت هاي گوناگوني را در بر دار هاي بعدي، داستان فصل
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: تهران. پيمان اسماعيليان جلدی(.7ماجراهاینارنیا)مجموعه ماجراهاي نارنيا:. لوئيس، سي. اس.323
 9786002511874 شابک: رحلي. ص.792 ،1394 ،قدیاني

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي داستانادبيات ملل، کلماتکلیدی:

 این اثر شامل هفت كتاب مستقل است و هر داستان حوادثي در هم تنيده و تخيلي را بازگو چکیده:
هاي هر كتاب خواننده را براي خواندن دیگر  ها ماجراجویانه و رازآلود است و افسانه كند. محتواي قصه مي

ز این قرار است: خواهرزاده جادوگر، شير، ساحر و كمد ها ا كند. عنوان بعضي از داستان ها ترغيب مي داستان
 اي. لباس، شاهزاده كاسپين و صندلي نقره

 

 ص.136 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. فاطمه زهروي مادر.. ورونکوا، ليوبا.324

 9786000103538 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:
 هاي بلند، جنگ جهاني دوم ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اش را از دست داده است و  والنتين، دختر كوچولویي است كه در جنگ جهاني دوم خانوادهچکیده:
تحمل هستند و   اند. خواهرهاي والنتين زورگو، سركش و غيرقابل اي روستایي سرپرستي او را پذیرفته خانواده

تواند براي خودش جایي در دل خانواده  تنهاست. والنتين عاشق زندگي در روستاست، ولي آیا مياو خيلي 
 جدید باز كند؟

 

325  ص.136 ،1394 ،محراب قلم: تهران. مهدي ضرغاميان ماروسیا. رمان نوجوان:. ژول یر استال، پي.

 9786004130356 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 سال پيش براي كودكان قرن نوزدهمي نوشته شده است. نویسنده در  150حدود « ماروسيا»چکیده:
سراسر داستان همواره منتظر فرصتي است كه به خوانندگان خود درس اخالق، شجاعت، ایمان و صبر بدهد. 

طلبان براي آزادي  دهد و از مبارزه استقالل رخ مي« اوكراین»وشه زیبایي از سرزمين وقایع داستان در گ
 كند. سرزمينشان حکایت مي

 

326 یونانی. هاي شرلوک هلمز: داستان. دویل، آرتوركانن.  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مترجم
 9789643076825 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيانآموز،  دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 دهد.  این داستان درباره آدم ربایي و اخاذي است. مترجم زبان یوناني گزارش این ماجرا را ميچکیده:
خواستند و او را تهدید كرده بودند كه اگر به پليس حرفي  ميهایشان  رباها مترجم را براي ترجمه صحبت آدم

اندیشد،  رود. شرلوک هلمز با تدبيري كه مي افتد. او به سراغ شرلوک هلمز مي بزند، جانش به خطر مي
 كند. اند، پيدا مي اي كه افراد گمشده را در آن مخفي كرده خانه
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 ص.408 ،1393 ،افق: تهران. فائزه اثناعشري مکینداو.یمحاصره جنگاوران جوان:. فلنگن، جان.327

 9786003530362 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي حماسي، ادبيات ملل رمان، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

ها را دارد. در این  تباني با اسکاتيیک شواليه خائن موفق شده قلعه مکينداو را تصرف كند و قصد چکیده:
آميزتر است، زیرا  ميان دو نفر از جنگجویان قصد آزاد كردن قلعه را دارند، اما ماجرا براي یکي از آنها مخاطره

هاي  محبوبش به عنوان گروگان در قلعه زنداني است. این داستان روایت نبردها و ازخودگذشتگي
 اند. تالشهایي است كه براي آزادي در  شخصيت

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مدافعگمشده. معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.328
 9789643075897 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان داستانادبيات خارجي، کلماتکلیدی:

گادفري مدافع تيم فوتبال دانشگاه ترینيتي روز قبل از بازي مهمش با تيم دانشگاه آكسفورد ناپدید چکیده:
دهد كه گادفري بيمار بوده و  كند. شواهد نشان مي شود. مربي تيم از شرلوک هلمز تقاضاي كمک مي مي

ها را  كند، بلکه آن تنها كمکي نمي رساند، ولي او نه آرمسترانگ ميهاي هلمز و دكتر واتسون را به دكتر  سرنخ
كند. شرلوک هلمز كه به دكتر آرمسترانگ مشکوک است، او را تعقيب كرده و معما را  با عصبانيت بيرون مي

 كند. كشف مي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مردخزنده. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.329
 9789643076818 شابک: وزیري. ص.16

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 ها به صاحبش، یعني پرفسور حمله  پرفسور پرسبريِ زیست شناس، سگي دارد كه بعد از سالچکیده:
عجيب پرفسور مثل چهار دست و پا راه رفتن و پرخاشگري، دستيار جوانش را نگران كند. رفتار و حركات  مي

شود كه چند ماه پيش پرفسور عاشق دختري  شود. هلمز متوجه مي كرده و او به شرلوک هلمز متوسل مي
 رسد. كند و به كشف حقيقت مي شده و جواب رد شنيده،همين موضوع را دنبال مي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مردزشت. هاي شرلوک هلمز: داستان. دویل، آرتوركانن.330
 9789643075804 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 شود. پشت سر جسد  بركلي به دنبال جر و بحثي كه با همسرش نانسي دارد، كشته ميسرهنگ چکیده:
كند كه تا به  شود و چماقي روي زمين افتاده است. شرلوک هلمز ردپاي حيواني را پيدا مي زخمي دیده مي

شده كه رو  داند چه حيواني است. قبل از جر و بحث، نانسي با مرد زشتي در خيابان روبه حال ندیده و نمي
 شود. هویت مرد زشت آشکار مي ،جو و پيگيري شرلوک هلمز و شود. با جست باعث عصبانيتش مي
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 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مردانچوبکبریتی. معماهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.331
 9789643077037 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 دانشگاه فرهنگيان آموز، معلم، دانشجویان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

 اند، ولي بعد از مدتي  شود. زوجي زندگي خوبي را شروع كرده داستان با طرح معمایي شروع ميچکیده:
كند. مرد با توجه به عهدي كه  نگران و مضطرب ميآید كه او را بسيار  صورت نقاشي براي زن مي هایي به پيام

كند، اما به شدت نگران همسرش است. به همين علت به شرلوک هلمز  اند، از او سؤالي نمي با هم بسته
 یابد. ها نوعي رمز است و با هوشمندي به حل معما دست مي فهمد كه این نقاشي كند. هلمز مي مراجعه مي

 

332 لبکج. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن. با  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب مردی
 9789643075781 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي ادبيات خارجي، ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 كه زندگي خوبي دارد، ولي در روز تولد پسرش ناپدید  این كتاب داستان مرد ثروتمندي استچکیده:
گردد، با ریزبيني  كه به دنبال این مرد مي شود. هلمز درحالي شود. همسرش به شرلوک هلمز متوسل مي مي

 برد. خاص خودش به راز مرد پي مي

 

 رقعي. ص.296 ،1394 ،افق: تهرانمسافرانسرزمینخورشید. رمان نوجوان:. پور، سهيال هادي.333

 9786003530447 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي هاي بلند، ادبيات نوجوانان، روان داستانکلماتکلیدی:

پري دختري است كه در تصادف یک دستش فلج شده، صورتش سوخته و مادرش را از دست  كوهچکیده:
نشين شده و حتي  پري به شدت افسرده و گوشه داند و از او متنفر است. كوه ميداده است. او پدرش را مقصر 

برد تا آب و هوایي عوض كند و حالش  رود. پدرش، منوچهر، او را به خانه مادرش در روستا مي به مدرسه نمي
 دهد. بهتر شود؛ اما اتفاقات جدیدي براي او رخ مي

 

334  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب ینظامی.معاهده هلمز: هاي شرلوک داستان. دویل، آرتوركانن.
 9789643075811 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 كند. معاهده نظامي مهمي به دست او رسيده كه باید از آن  امورخارجه كار ميپرسي در وزارت چکیده:
اش كه با نامزد و برادر  كپي بردارد، ولي در حين كار معاهده را مي دزدند. پرسي بيمار شده و در خانه

شود و شرلوک هلمز براي تحقيقات  شود. او به شرلوک هلمز متوسل مي كند بستري مي نامزدش زندگي مي
 ایستد. اي به انتظار مي شب در گوشه كند و خود نيمه يشتر پرسي را از خانه خارج ميب
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اهلل  سيد حبيب معماهایشرلوکهلمز. هاي كارآگاهي جهان: مشهورترین داستان. دویل، آرتوركانن.335
 9789643077143 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،ذكر: تهران. لزگي

 دانشجویان دانشگاه فرهنگيانآموز، معلم،  دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل داستانکلماتکلیدی:

 كارآگاه هلمز و دستيارش دكتر واتسون با حل معماهاي پيچيده و مبهم جنایي و تسليم چکیده:
داستان از  18زنند. در این جلد،  اي را رقم مي كننده سرگرمجنایتکاران به دست عدالت ماجراهاي خواندني و 

 كبریتي و شش مجسمه ناپلئون انتخاب و همراه با تصویر درج شده است. جمله كليساي یيالقي، مردان چوب

 

 شابک: رقعي. ص.120 ،1393 ،افق: تهرانمگهمنچندنفرم؟. رمان نوجوان:. خورشاهيان، هادي.336
9786003530379 

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 فردي هاي بلند، روابط بين ادبيات نوجوانان، رمان، داستانکلماتکلیدی:

 هاي مجتبي و رضا است كه هر دو به نوعي نگران  م داستان كتاب حاضر درباره دو نوجوان به ناچکیده:
خورد كه مجتبي در مترو متوجه ناپدید شدن تلفن  جایي كليد مي اند. ماجرا از  مادر و پدرشانازدواج مجدد 
زند. راوي كتاب اول شخص و یکي  شود و در ادامه، رویدادهاي گوناگون، بقيه داستان را رقم مي همراهش مي

 شود. از این دو نفر است و رمان از زاویه دید او روایت مي

 

337 گل. عصمتگيویان، . خاطر به کاغذی.ممنون  شابک: رقعي. ص.166 ،1394 ،قو: تهرانهای
9789641560944 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، نوجوانان هاي بلند، داستان داستانکلماتکلیدی:

 حال بود كه به تهران  كرد. خوشهایش را آهسته  زیبا وارد خيابان شد. كمرش را راست و قدم»چکیده:
چيز تهران با انزلي فرق دارد. در این  اینجا تهران است و از نظر زیبا همه«. اند و دیگر در انزلي نيستند آمده

ترین احساسات و افکار و بيان دقيق جزئيات صحنه  ها، توصيف عميق داستان پرداخت مناسب شخصيت
 آن همراه باشد. شود، مخاطب تا انتهاي داستان با سبب مي

 

338 گالیله. آنسون هاینالین، رابرت. نام به .موشکی  شابک: رقعي. ص.250 ،1394 ،گيسا: تهران.
9786006885636 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي ادبيات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 افتد و  سال پس از جنگ جهاني دوم اتفاق مي 15ــ تخيلي حدود  ماجراي این داستان علميچکیده:
شود كه قدرتمندترین نيروي نظامي كره زمين، پليس حفظ صلح سازمان ملل  اي در آن ترسيم مي آینده

هاي نه  است. درواقع ورود گاليله به فضا، نوع راه رفتن فضانوردها و ترسيم فتح ماه به دست انسان را در سال
 دهد. ر نشان ميچندان دو
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كتاب : سمنانموشیکوشا. مجموعه داستانهاي برگزیده اولين جایزه ادبي كومش:. خليلي، محمد.339
 9786005967661 شابک: رقعي. ص.96 ،1394 ،سمنگان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخيلي-هاي علمي داستانهاي بلند، ادبيات نوجوانان،  داستانکلماتکلیدی:

 پادشاه، موشي به نام كوشا را به عنوان جانشين خود انتخاب كرده است. در مراسم تاجگذاري، چکیده:
اندازد. پادشاه با خشم علت را جویا  گذارد؛ ولي او از خجالت و شرم تاج را مي سلطان تاج را بر سر كوشا مي

دهد كه اعترافات كوشا را  ت. پادشاه به كاتب دستور ميگوید كه الیق این مقام نيس شود و كوشا مي مي
 كند. بنویسد و كوشا سرگذشت خود را بازگو مي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب موکلبرجسته. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.340
 9789643075941 شابک: وزیري. ص.16

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي پليسي، نوجوانان ادبيات خارجي، داستانکلماتکلیدی:

 كند و از او در مورد حل مشکلي كه  مدار و دیپلماتي مشهور به شرلوک هلمز مراجعه مي سياستچکیده:
كار، دختر جواني از خانواده سلطنتي را فریفته و  خواهد. مردي تبه براي موكلش پيش آمده كمک مي

دهند، ولي اثري ندارد. شرلوک هلمز  خواهد با او ازدواج كند. درباره گذشته مرد به دختر جوان هشدار مي مي
 شود چهره واقعي او را آشکار كند. با كمک زني كه در گذشته فریب این مرد را خورده، موفق مي

 

 ،فکري كودكان و نوجوانانكانون پرورش : تهرانترسمیادتبروددوستمداشتی.می. ملکي، زیتا.341
 9786000100650 شابک: وزیري. ص.88 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، خالقيت هاي آموزشي، نوشتن، داستان مهارتکلماتکلیدی:

 اند،  شدههاي ساده و معمولي نوشته  اي است كه درباره موضوع كتاب حاضر شامل قطعات شاعرانهچکیده:
تواند  ها مي كنند. این یادداشت ولي با نگاهي دقيق و ظریف به دنياي اطراف، خواننده را دچار شگفتي مي

نویسي و نوشتن خالق باشد. همچنين كودكان و  هاي داستان ها و كارگاه منبع خوبي براي مربيان كتابخانه
 ن و جور دیگر ي دیدن را تجربه و تمرین كنند.توانند خوب دید ها مي نوجوانان با تحليل و بررسي این نوشته

 

دفتر نشر : تهرانالقضاتهمدانی(.نالهماؤشان)داستانزندگیعین: مفاخر ایران. ساعلي، شهناز.342
 9789644763809 شابک: رقعي. ص.128 ،1394 ،فرهنگ اسالمي

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، مفاخر ایران نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 ترین مهم را در غناي اندیشه و پيشبرد تمدن بشر دانسته  به شهادت تاریخ، تمدن اسالمي ارزندهچکیده:
است. در این ميان سهم نخبگان مسلمان ایراني به قدري چشمگير است كه فلسفه، طب، ریاضيات، عرفان و 

ساز، به شرح  ون ایرانيان است. این دفتر به منظور معرفي بزرگان تمدنادبيات بيشتر تجلي خود را مدی
 القضات همداني اختصاص دارد. بکر معروف به عين بن ابي  زندگي ابوالمعالي عبداهلل
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343 هیچنامه. اكبرپور، احمد. به  شابک: پالتویي. ص.84 ،1394 ،پيدایش: تهرانکس.هایی
9786002962867 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، انواع ادبيکلماتکلیدی:

 كند. در این كتاب  نگاشتن رویدادهاي روزانه قالبي است كه به تقویت توانایي نگارش كمک ميچکیده:
ثر ادبي و دربردارنده كند. زبان ا هایي با موضوعات گوناگون درج شده كه وقایع روزانه راوي را بازگو مي نوشته

 توصيفات و تركيبات گوناگون است.

 

 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. حسين ابراهيمي نانوگلسرخ.. پاترسون، كاترین.344
 9786000103255 شابک: رقعي. ص.288 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل، کلماتکلیدی:

 اي در آغاز قرن بيستم روایت شده است، زماني كه ایالت متحده به اوج  داستان زندگي خانوادهچکیده:
قدرت خود رسيده بود. رزا دختر نوجواني است كه هميشه نگران حضور مادر و خواهر كارگرش در 

ها منصرف  مادرش را از شركت در اعتصاب هاي متفاوتي خواهر و كند با روش هاست. او سعي مي اعتصاب
طلبانه به نمایش  اي حق هاي مبارزه ها، اميدها و سختي شود كه در آن بيم كند. مخاطب با فضایي آشنا مي

 درآمده است.

 

345  ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یمجرد.زادهنجیب ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.
 9789643077006 شابک: وزیري. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل هاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات بين داستانکلماتکلیدی:

 كند و داماد  كند؛ اما روز بعد عروس خانم فرار مي مرد سرشناسي با دختر ثروتمندي ازدواج ميچکیده:
اي كه  كند و هلمز در ميهماني هاي زن جوان را پيدا مي شود. پليس لباس متوسل مينگران به شرلوک هلمز 

 كند. ترتيب داده، معما را كشف مي

 

 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. حسين ابراهيمي نگهبانان.. كریستوفر، جان.346
 9786000103491 شابک: رقعي. ص.196

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

تواند دیروز، امروز یا فردا رخ دهد. در داستان انگستان به  این داستاني تخيلي است كه وقایع آن ميچکیده:
را از دست  كه پدر و مادرش« راب»شود. پسري نوجوان به نام  دو بخش شهر مركزي و شهرستان تقسيم مي

 برد. بندي پي مي كند و به حقيقت این تقسيم داده است، زندگي در هر دو قسمت را تجربه مي
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347  شابک: رقعي. ص.112 ،1394 ،نگار دانش: تهرانها.نمکی رمان نوجوان:. یوسفي، محمدرضا.
9786003080294 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 مشاغل آزاد، رمان، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

 كس دوست ندارد نمکي شود. وقتي در باتالق نمک گرفتار  ها روزگار عجيبي دارند. هيچ نمکي»چکیده:
كتاب حاضر دربردارندۀ داستاني است كه با «. روي... آرام فرو مي شود و آرام شوي، زیر پایت خالي مي مي

گذرانند و  نگاشته شده و زندگي مردماني را كه از راه استخراج نمک از معادن روزگار مينثري روان و ادبي 
 روند در قالب داستان به تصویر كشيده است. زارها از بين مي گاهي در این مسير در نمک

 

 ،1393 ،افق: تهرانپیچید.وقتیگلچهباددرچارقدشمی هاي ایراني: عاشقانه. مهدوي، اعظم.348
 9786003530201 شابک: جيبي. ص.32

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي عاشقانه، ادبيات عامه ادبيات كالسيک، ادبيات فارسي، داستانکلماتکلیدی:

 ها و تالش براي رسيدن به محبوب  دلدادگي  اي از ميراث ادب فارسي به روایت حجم عمدهچکیده:
مایه عاشقانه در بر دارد و تعاليم  هاي رمزگونه با بن ميان این آثار، مثنوي معنوي داستان اختصاص دارد. از

عاشقي كه در »آموزد. داستان این كتاب برگرفته از حکایت  خاص عرفاني را در این قالب به مخاطب مي
 از مثنوي است و به زبان امروزي بازآفریني شده است.« گاه خواب او را بربود وعده

 

349 كانون : تهرانگیرد.جیکیادمیوقتیگنجشکیجیک رمان نوجوان امروز:. یوسفي، محمدرضا.
 9786000101381 شابک: رقعي. ص.210 ،1394 ،پرورش فکري كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجواناناي،  هاي حادثه ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

سرپرست و تنهاست.  این رمان، سرگذشت پسري كوچک به نام جميل است كه بر اثر حوادثي بيچکیده:
دهد و سعي بر آن است تا با اشاره به خطراتي  ماجراهاي داستان در كشور تاجيکستان و افغانستان روي مي

نگهداري و راهنمایي این كودكان بازگو كند، نحوه مراقبت و  گونه جوامع، كودكان را تهدید مي كه در این
اش  ترین آرزویش رسيدن به یار مهربان دوران كودكي اي است كه بزرگ كشيده شود. جميل نوجوان زجر

 است.

 

350 الکپشت رمان نوجوان امروز:. عبدي، عباس. كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانها.هنگام
 9786000102388 شابک: رقعي. ص.270 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، انقالب اسالمي، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 برد. عادل در یکي از  این رمان، زندگي پسري به نام عادل است كه در دروان سربازي به سر ميچکیده:
دهد. رویداد  انقالب اسالمي رخ ميهاي پيش از  كند و حوادث این داستان در سال جزایر ایران خدمت مي

آورند. رابطه  خدمت عادل مي  شود كه چند تبعيدي سياسي را به پایگاه نظامي اصلي داستان زماني آغاز مي
 دهد. هاست، وقایع اصلي داستان را شکل مي ها و راز و رمزي كه ميان آن عادل و دوستانش با تبعيدي
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351 ژوزفین.. گریپه، ماریا. و  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهران. كل پوران صلح هوگو
 9786000103729 شابک: رقعي. ص.132 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ولي براي ژوزفين روز خوشایندي نبود. ها با مادرانشان آمده بودند،  اولين روز مدرسه همه بچهچکیده:
چراكه شکل و ظاهر معلم كالس با تصورات او مطابقتي نداشت. نگراني او بيشتر از آزار و اذیت دوستانش بود 

كردند. پس از مدتي، حوادث و ماجراهایي پيش آمد  كه او را به دليل اینکه فرزند كشيش است، مسخره مي
 تبدیل كرد.ها را به مهرباني  كه نامهرباني

 

352 بستنی. داستان نوجوان:. زاده، فرهاد حسن.  شابک: رقعي. ص.128 ،1394 ،افق: تهرانهویج
9786003531000 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان، ادبيات عامه داستانکلماتکلیدی:

هاي كوتاهي است كه رویدادهاي زندگي یک نوجوان را  مجموعه داستانكتاب پيش رو دربردارنده چکیده:
هاي زندگي خود را بازگو  ها در هر فصل، یکي از تجربه كند. شخصيت اصلي ماجرا از زبان او روایت مي

 شود. هایي بنا به اقتضاي رویدادها عاميانه مي كند. اثر با زباني ساده نوشته شده است كه در بخش مي

 

 ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یاقوتآبی. ماجراهاي شرلوک هلمز:. دویل، آرتوركانن.353
 9789643076795 شابک: وزیري. ص.16

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسي، ادبيات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

شود. او براي  خرد و در راه خانه گرفتار دزدان مي داستان دربارۀ مرد فقيري است كه غازي مي اینچکیده:
شود. در شکم غاز  گذارد. ولي ماجرا به همين جا ختم نمي نجات جان خود غاز را رها كرده و پا به فرار مي

هاي جالبي  ه سرنخگردد و ب شود. شرلوک هلمز به دنبال صاحب جواهر مي قيمتي پيدا مي جواهر گران
 رسد. مي

 

354  ،1394 ،ذكر: تهران. اهلل لزگي سيد حبيب یالشیر. هاي شرلوک هلمز: پرونده. دویل، آرتوركانن.

 9789643075835 شابک: وزیري. ص.16
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 الملل بينهاي پليسي، كودک و نوجوان، ادبيات  داستانکلماتکلیدی:

كند. روزي در كنار  اي ساحلي در خانۀ كوچکي زندگي مي نشسته شده و در دهکده شرلوک هلمز بازچکیده:
كند و با شم  هایي بر پشت دارد. هلمز تحقيقات را شروع مي كند كه زخم ساحل جسد مردي را پيدا مي

 یک انسان نيست.كند، ولي این بار قاتل  كارآگاهي خود معماي مرگ آن مرد را كشف مي

 



هاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره متوسطه اول / فهرست توصيفي كتاب17نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

97 

 

 رقعي. ص.120 ،1394 ،مؤسسه بوستان كتاب: قمیکحدیث،یکداستان.. جباري مقدم، عباس.355

 9789640916490 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 داستان كوتاه، امامان، خانوادهکلماتکلیدی:

 اي از رفتار، گفتار و كردار ائمه  اي است كه گوشه گونه هاي داستان این كتاب حاوي حکایتچکیده:
اند كه براي  ها نکات اخالقي و تربيتي مهمي مطرح شده كشد. در این حکایت معصومين)ع( را به تصویر مي

 ترویج و تحکيم وحدت خانواده بسيار كاربرد دارند.

 
 
 

 

آموزشریاضیاتدرهفتکشور)گزارشمطالعاتویدیویی افزایي: مجموعه كتاب هاي دانش. -.356
 ،1394 ،مرآت: تهران. زاده فرد، محرم نقي سيدحسيني حاجيمهرداد اصفهاني، سيد مسعود  (.TIMSSتیمز)

 9786007541258 شابک: رحلي. ص.192
معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 هاي آموزش، آموزش ریاضي هاي آموزشي، روش نظامکلماتکلیدی:
 كشورهاي ژاپن، المللي در فرهنگ آموزش ریاضي در  این كتاب حاصل پژوهش تطبيقي و بينچکیده:

هاي آموزش ریاضي را در كشورهاي مختلف جهان به خوبي  آلمان و آمریکا است. نتایج این پژوهش تفاوت
هاي پژوهش  كند. داده اي تبيين مي هاي موفقيت و ناكاميابي آنها را به طور مقایسه دهد و ریشه نشان مي

دشده است. این اثر همراه با یک لوح هاي درس ریاضي در سه كشور یا مبتني بر تجزیه و تحليل كالس
 فشرده در اختيار معلمان و فعاالن عرصه تعليم و تربيت قرار گرفته است.

 

357 پندي، زهره/ ترابي، فرخنده/ كریمي خراساني، كيان/ منشوري، مجيد/ زیارتي، حميدرضا/ بيات، .
پرسش. ابدي، مرتضي حميدرضا/ خمامي نوجوانان المپیاد پنجمین )رقابتهای ریاضی(.ایران های

 9789640723173 شابک: خشتي. ص.120 ،1394 ،مبتکران: تهران
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها مسابقات علمي، امتحانات، آزمونکلماتکلیدی:

 آموزان  دانشسنجد و  هاي سطح باالي تفکر را مي هاي علمي در دروس مختلف مهارت رقابتچکیده:
هاي المپياد ریاضي نوجوانان در مرحله مقدماتي  كند. كتاب حاضر مجموعه پرسش تيزهوش را شناسایي مي

ها در نظر گرفتن دانش كم  هاي كامالً تشریحي در بر دارد. ویژگي مهم پرسش و نهایي را همراه با پاسخ
 ریاضي در برابر توانایي و مهارت حل مسئله است.

 

 ،مبتکران: تهرانهایریاضی(.هایچهارمینالمپیادایران)رقابتپرسش. علمي مبتکرانگروه .358
 9789640720509 شابک: خشتي. ص.136 ،1394

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:
 ها، مسابقات علمي، امتحانات آزمونکلماتکلیدی:

در مرحله مقدماتي و نهایي به « ریاضي نوجوانان ایرانالمپياد »هاي  كتاب حاضر مجموعه پرسشچکیده:
آموزان و  سازي و آشنا كردن دانش هاي كامالً تشریحي آن را در بر دارد. این اثر با هدف فرهنگ همراه پاسخ

 كند. ها خالقيت و قوه ابتکار داوطلبان را ارزیابي مي ها تدوین شده است. سؤال معلمان با این پرسش
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359 باپرورشمهارت. بالیت، ژانت/ پست، بورلي/ ایدز، ساندرا فيلد، مارک/ روزن شوئن. منطقی های
 ،1394 ،محراب قلم: تهران. رضا توكلي پور، علي رضا یاسي غالم هایمنطقی.استفادهازمسائلوبازی

 9786001039256 شابک: وزیري. ص.262
 آموز دانش مخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:
 ها هاي آموزشي، سرگرمي مهارتکلماتکلیدی:

هاي تفکر نقادانه و منطقي را  ها مهارت این كتاب حاوي تعدادي از مسائل منطقي است كه حل آنچکیده:
آموزان نشان  دهي اطالعات را به دانش هاي مستقل، چگونگي سازمان دهد. پرداختن به این فعاليت رشد مي

 دهد. مي

 

360 پور، یداهلل/ شرقي، هوشنگ/ صدر، ميرشهرام/ فریبرزي  شهریاري، پرویز/ اميري، حميدرضا/ ایلخاني.
پور،  الدین/ یاسي اللهي، عال  محمدرضا/ ميرحبيب عراقي، محمدعلي/ قندهاري، احمد/ هاشمي موسوي، سيد

 رقعي. ص.880 ،1394 ،شركت انتشارات كانون فرهنگي آموزش: تهراننامهریاضی.دانش: مرجع. رضا غالم

 9786001264634 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف ها، دایرۀ نامه واژهکلماتکلیدی:

 هاي فضایي دنياي واقع است. در كتابي كه پيش رو  هاي كميتي و شکل ریاضيات دانش بستگيچکیده:
هاي مهم  هاي مختلف ریاضيات، هندسه و اعداد همراه با تعاریف و نکته مربوط به حوزهدارید مفاهيم اصلي 

 هر مبحث درج شده است. در انتهاي كتاب فهرست واژگان انگليسي به فارسي نيز ارائه گردیده است.

 

361 ریاضی. ابدي، مرتضي/ كریمي خراساني، كيان بيات، حميدرضا/ خمامي. المپیاد آزمون درس
 9789640724316 شابک: رحلي. ص.196 ،1394 ،مبتکران: تهرانها(.نوجوانانایران)نهمی

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها آموزش ریاضي، المپياد، تمرینکلماتکلیدی:

 هاي گوناگون در بيشتر كشورهاي جهان رایج است. در درس  هاي علمي در درس برگزاري رقابتچکیده:
هاي المپيادي  هاي حل مسئله كوشد شيوه شوند. كتاب حاضر مي هم المپيادهاي بسياري برگزار ميریاضي 

هاي متعدد، بيان كند. در بخش بعد و در ادامه، تعدادي پرسش آورده است كه مخاطب براي  را، با ارائۀ مثال
هاي پنج دورۀ  ز پرسشها را حل كند. در بخش نهایي كتاب ني هاي بخش قبلي باید آن كامل كردن آموخته

هاي این كتاب توانایي حل  گذشتۀ المپياد ریاضي نوجوانان به تفکيک پایۀ تحصيلي آمده اند. اكثر پرسش
 كردن مسئله یا مهارت استدالل كردن دانش آموز را مي سنجند.

 

362 ریاضی. ابدي، مرتضي/ كریمي خراساني، كيان بيات، حميدرضا/ خمامي. المپیاد آزمون درس
 9789640724262 شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،مبتکران: تهرانها(.نوجوانانایران)هشتمی

 هشتمپایهتحصیلی: آموز دانش مخاطب:
 راهنماي آموزشي، مواد درسي، ریاضياتکلماتکلیدی:

و  كند هاي المپيادي آشنا مي هاي مختلف پرسش هوش را با سبک آموزان تيز كتاب پيش رو دانشچکیده:
مندان، به  دهد.همچنين تعدادي پرسش براي آشنایي بيشتر عالقه چگونگي حل این مسائل را آموزش مي

ها در كتاب ارائه شده است. سنجش توانایي حل مسئله و مهارت استدالل كردن از  همراه پاسخ تشریحي آن
 یاضي نيز آورده شده است.هاي المپياد ر هاي دوره ترین اهداف این كتاب است. در پایان كتاب، پرسش مهم
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363 ریاضی. ابدي، مرتضي/ كریمي خراساني، كيان بيات، حميدرضا/ خمامي. المپیاد آزمون درس
 9789640723470 شابک: رحلي. ص.200 ،1394 ،مبتکران: تهرانها(.نوجوانانایران)هفتمی

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 آموزشي، مواد درسي، ریاضياتراهنماي کلماتکلیدی:

هاي پنج دوره  هوش و نخبه در نظر گرفته شده و با طرح پرسش آموزان تيز كتاب حاضر براي دانشچکیده:
هاي المپيادي، بدون نياز به داشتن دانشي خاص از علم ریاضي  گذشته المپياد ریاضي به آموزش حل مسئله
پردازد. علم  يز داشتن تفکر منطقي و توانایي استدالل كردن ميو با تکيه بر توانایي و مهارت حل مسئله و ن

 ترین موضوعات مطرح شده در این كتاب است. هندسه و محاسبات و داشتن خالقيت در حل مسئله از مهم

 

364 کتابکارمفهومی(.7ریاضی. سادات نياریيس، ناهيد.  ص.104 ،1394 ،خيلي سبز: تهرانام)

 9786004120708 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

هایي در راستاي اهداف كتاب درسي مربوطه با رویکردي مفهومي است.  اثر حاضر دربردارنده تمرینچکیده:
دهد و با هدف باال بردن توانایي  مي آموزان ارتقا ها توانایي مهارت حل مسئله را در دانش حل كردن تمرین

آموزان را براي  اي نيز دانش هاي چهارگزینه مهارت خواندن همراه با درک، طراحي شده است. پرسش
 كند. هاي ورودي مختلف آماده مي آزمون

 

365 مفهومی(.8ریاضی. نيا، زري پارسا. کتابکار (  رحلي. ص.100 ،1394 ،خيلي سبز: تهرانام

 9786004120715 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش ریاضي مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 هایي طراحي و ارائه شده است كه كاربردي متناسب با  ها و تمرین در رویکردي مفهومي سؤالچکیده:
هاي  مسئله است. پرسشموضوعات مطرح در كتاب درسي دارد و هدف باال بردن درک متن و مهارت حل 

آموزان را فراهم ساخته است. همچنين كاربرد هر  اي موجود در كتاب نيز امکان ارزشيابي دانش چهارگزینه
 یک از مطالب مطرح در كتاب در زندگي روزمره بيان شده است.

 

 رحلي. ص.124 ،1394 ،خيلي سبز: تهرانام)کتابکارمفهومی(.9ریاضی. آرا، فرخنده متين.366

 9786004120722 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش ریاضي مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 هاي برنامه درسي  هایي در راستاي هدف ها و تمرین نویسنده در رویکردي مفهومي به طرح سؤالچکیده:
كاربردي و مهارتي و حل مسئله بوده است. هاي  ها توجه ویژه بر سؤال كتاب مربوطه پرداخته كه در آن

هاي مختلف  آموزان تثبيت شده و آماده ورود به آزمون مطالعه این كتاب سبب خواهد شد تا یادگيري دانش
 شوند.
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367 اولمتوسطه(.ریاضیبازتدریسنهم. پيروزروان، علي.  ص.112 ،1394 ،آبرنگ: تهران)دوره

 9786002525154 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ریاضيات، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

آموزان تدریس  اي از مباحث درس ریاضي به منظور مرور و تکرار، براي دانش در اثر پيش رو گزیدهچکیده:
تثبيت نمایند. تدوین آموزان درک مطالب را در ذهن خود  كند تا دانش ها كمک مي شود. ارائه تمرین مي

آموزان بتوانند ميزان یادگيري خود را مورد سنجش  شود تا دانش آزمون در پایان هر مبحث نيز سبب مي
 قراردهند.

 

ریاضینهمدورهاول كار و تمرین:. دراج، عبدالرضا/ محمدي، حمداله/ لطفي، علي/ احساني، نسرین.368
 9786003371477 شابک: رحلي. ص.212 ،1394 ،واژه گل: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش ریاضي مواد درسي، تمرینکلماتکلیدی:

 با هدف فراگيري هرچه بهتر مفاهيم درس ریاضي، ابتدا نکات مهم هر درس بيان شده، سپس چکیده:
آموزان با برخي  همچنين براي آشنایي دانششود.  بندي شده ارائه مي هاي استانداردي به صورت طبقه تمرین

 از كاربردهاي علم ریاضي در زندگي، چند سؤال كاربردي در پایان هر فصل طراحي شده است.

 

369 درخشان. هاي عالمه حلي: مجموعه كتاب. رضا عطار، علي شيخ. استعدادهای ویژه نهم ریاضی
 9786007755235 شابک: رحلي. ص.184 ،1394 ،حلي: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، حل مسئله ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 افزایي،  توان به مسائل مفهومي، دانش شود را مي مسائلي كه در روند آموزش ریاضي ارائه ميچکیده:
اي در نظر گرفته  مقدمهبندي كرد. در هر فصل عالوه بر اهداف و برنامه آموزشي،  محاسباتي و خالق تقسيم

اند و سپس،  هاي مهم و كليدي است. در ادامه، مباحث جدید طي فعاليتي بازیابي شده شده كه حاوي نکته
 هایي براي تکميل فرایند یادگيري و خودارزشيابي در نظر گرفته شده است. ها و سؤال آزمون

 

370 هشتم. هاي كوبل: كتابمجموعه . راد، سعيد كشميریان، محمدعلي/ حقيقت. : تهرانریاضی
 9786007217580 شابک: رحلي. ص.268 ،1394 ،پشتي/ ایران باستان كوله

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ریاضيات، مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

را به صورت جامع و این خودآموز با زباني ساده و با تکيه بر كتاب درسي مربوطه، مطالب هر درس چکیده:
هاي منطبق بر  اي و خودآزمایي هاي دوره هاي متعدد توضيح داده است. سپس با ارائه تمرین به همراه مثال

ها سبب خواهد  ها پرداخته است. تنوع موجود در سؤال ها به افزایش مهارت یادگيري و تثبيت آموخته تمرین
 ؤال آشنا شوند.هاي متفاوت در طراحي س آموزان با نگاه شدتا دانش
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371 پایههفتم(.. صمدي اقدم، محمد.  ص.196 ،1394 ،آلتين: تبریزریاضیاتتکمیلی)کتابکار

 9786007101827 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 تکاليف درسي، هندسه، جبرکلماتکلیدی:

آسان و پيچيده مؤثرترین روش مطالعه ریاضي  هاي هاي مناسب و متنوع و حل سؤال انجام تمرینچکیده:
كند. در این مجموعه سعي شده با توجه به اهداف كتاب درسي، عالوه  است كه به بهبود یادگيري كمک مي

 برانگيز نيز آورده شود. هاي چالش هاي معمولي و ساده، برخي پرسش بر تمرین

 

372 پ. ساعي، حسين/ عرقرلو،فاطمه نامي. جامع هفتم.ریاضیات مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانایه
 9789640807781 شابک: وزیري. ص.208 ،1393 ،برهان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

بررسي كرده ها، تاریخ ریاضيات را  هاي مربوطه، ضمن مرور مفاهيم و شرح آن كتاب منطبق با درسچکیده:
دهد. همچنين معماهایي درباره ریاضيات  اي به منظور سنجش ميزان یادگيري ارائه مي و سؤاالت چهارگزینه

شود. در پایان نيز سؤاالتي از  آموزان مي مطرح شده كه باعث تقویت تمركز و پردازش اطالعات در دانش
 هاي ریاضي مختلف انتخاب و درج شده است. المپياد

 

373 . زاده طاري، آمنه ابراهيم. کانگورو ریاضیات با همگام مدرسه اول9ریاضیات دوره سوم
 9789643188320 شابک: رحلي. ص.104 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

 و بر اساس مطالب « كانگورو»هایي است كه بر پایه مسابقه ریاضي  مشتمل بر مسئلهاین كتاب چکیده:
ها در سه سطح ارائه شئه است كه این تعيين سطح  كتاب درسي مربوطه طراحي شده است. این مسئله

آموزان پاسخ داده شود. هدف از تدوین این كتاب تقویت  هاي آموزشي دانش كند تا بهتر به نياز كمک مي
 نایي حل مسئله است.توا

 

ریاضیاتنهمبرای مجموعه رشادت:. ، هادي/ برجي اصفهاني، مریم برجي اصفهاني، محمد/ عزیززاده.374
 9789640723661 شابک: رحلي. ص.292 ،1394 ،مبتکران/ پيشروان: تهرانآموزانتیزهوش.دانش

مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، حل مسئله آزمونها،  تمرینکلماتکلیدی:

آموز ابتدا با   در این كتاب همه مطالب درسي پایه مورد نظر در سطح پيشرفته ارائه شده است. دانشچکیده:
یابد. سپس براي  هایي بر حل آنها تسلط مي شود و با مثال هاي مهم هر درس آشنا مي خالصه مباحث و نکته

ر نظر گرفته شده است كه با جواب دادن به آنها تسلط بر اي و تشریحي د هر بحث، تعدادي سؤال چهارگزینه
 مباحث پيشين ایجاد خواهد شد.
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 ،مبتکران/ پيشروان: تهرانریاضیاتنهمسوممتوسطهدورهاول.. انصاري، حسين/ قادر، سيامک.375
 9789640723500 شابک: رحلي. ص.412 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، امتحانات ها، آزمون ها، تمرین پرسشکلماتکلیدی:

هاي فراوان آموزش داده شده و در پایان هر فصل  در این كتاب مفاهيم درسي به تفصيل و با مثالچکیده:
آموزان  دار در نظر گرفته شده كه با حل آنها مهارت تفکر منطقي و استداللي دانش هاي متنوع و هدف تمرین

اي پيشرفته و  پرسش چهارگزینه 1200گردد. در پایان كتاب، افزون بر  یاضي تقویت ميدر حل مسائل ر
 هاي ورودي مدارس نمونه آماده شوند. آموزان براي شركت در آزمون گوناگون نيز گنجانده شده تا دانش

 

 ،1393 ،مبتکران/ پيشروان: تهرانریاضیاتهشتم)دوممتوسطه(.. انصاري، حسين/ قادر، سيامک.376
 9789640721278 شابک: رحلي. ص.340

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، ریاضيات، آزمونکلماتکلیدی:

هاي  كتاب حاضر خودآموز ي است كه در آن پس از شرح كامل موضوعات و مفاهيم درسي، مثالچکیده:
ها و سؤاالت تستي بسيار، یادگيري  همچنين، تمرینمتنوعي براي تفهيم بيشتر مطالب ارائه شده است. 

آموزان تيزهوش تمرینات خاصي با عالمت ستاره مشخص شده  كند. براي دانش آموزان را كامل مي دانش
 است.

 

ریاضیاتهشتم مجموعه رشادت:. ، هادي/ برجي اصفهاني، مریم برجي اصفهاني، محمد/ عزیززاده.377
دانش تیزهوشبرای .آموزان  شابک: رحلي. ص.212 ،1393 ،مبتکران/ پيشروان: تهران.

9789640721124 
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

آموز  دهد. دانش كتاب پيش رو همه مطالب كالس دوم متوسطه اول را در سطح پيشرفته ارائه ميچکیده:
یابد. در  هایي بر آن تسلط مي شود و با مثال هاي كليدي هر درس آشنا مي با خالصه مباحث و نکتهابتدا 

اي و تعدادي مسئله تشریحي در نظر گرفته شده  ادامه، براي هر مبحث ریاضي، تعدادي سؤال چهارگزینه
و مسائل هاي تستي  است. این كتاب جلد اول از یک مجموعه دو جلدي است كه خالصه دروس، سؤال

 تشریحي را در بر دارد.

 

مؤسسه فرهنگي : تهرانجمشیدکاشانی.الدینغیاث در كالس درس دانشمندان:. ساالري، حسن.378
 9789640808030 شابک: وزیري. ص.64 ،1393 ،مدرسه برهان

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:
 درسيدانشمندان، ریاضيات، مواد کلماتکلیدی:

دانان ایران  ترین ریاضي دنيا آمد. او یکي از بزرگ قمري به 790الدین جمشيد كاشاني در سال  غياثچکیده:
او در اینجا آورده شده است. در این كتاب كاشاني چهار عمل « الحساب مفتاح» هایي از كتاب  است. بخش

ه به شيوه امروزي بسيار شباهت دهد ك اصلي ریاضي را با عددهاي هندي )عددهاي امروزي( آموزش مي
دارد. در آغاز هر درس بخشي از متن كتاب كاشاني آورده شده تا خواننده با روش بيان كاشاني نيز آشنا 

 شود.
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کارطالییریاضیپایهنهم)دورهاول كار طالیي:. پناه، هاجر پور، جواد/ صادقي، علي/ دولت تقي.379
 9789643408534 شابک: رحلي. ص.211 ،1394 ،كاگو: تهرانمتوسطه(.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

محور، منطبق با اهداف كتاب درسي، سعي بر آن است تا با شرح كامل و  با تکيه بر روش فعاليتچکیده:
آموزان در یادگيري بهتر مطالب و كسب نتيجه بهتر در  دانشهاي مختلف،  جامع مفاهيم و نيز ارائه تمرین

زمينه  آموز پيش شود كه دانش ها یاري شوند. بيان اهداف كلي هر درس در ابتداي آن موجب مي آزمون
 شود. مناسب براي آموختن را در اختيار داشته باشد كه موجب یادگيري هدفمند مي

 

کارطالییریاضیپایههشتم)دوره كار طالیي:. خراساني، اميرپور، شقایق/ عباسي، رمضان/  شریف.380
 9789643408770 شابک: رحلي. ص.236 ،1394 ،كاگو: تهراناولمتوسطه(.

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

 منظور تقویت یادگيري بهتر و بيشتر مطالب كتاب نویسنده با نگاهي ساختاري ــ تحليلي و به چکیده:
هاي متنوع مطالب را بسط و  هاي متعدد به شرح كامل مفاهيم پرداخته و با درج تمرین درسي، با ارائه مثال

گسترش داده است. شرح برخي از مفاهيم با استفاده از تصویر و شکل موجب گشته كه از یکنواختي در 
 مطالعه جلوگيري شود.

 

381 اول. پناه، هاجر مرادخاني، محمود/ سيف، رضا/ دولت. هفتم)دوره پایه ریاضی طالیی کار
 9789643407971 شابک: رحلي. ص.132 ،1394 ،كاگو: تهرانمتوسطه(.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

 هاي  كند تا با مرور مطالب درسي و حل تمرین آموزان كمک مي به دانشاین راهنماي آموزشي چکیده:
هاي خود در حل مسئله  مختلف، با نقاط ضعف خود آشنا شوند و به صورت هدفمند، به تقویت مهارت

آموزان  محور است و موجب بروز خالقيت در دانش اي و نتيجه بپردازند. ساختار كتاب ساختاري مقایسه
 شود. مي

 

-کاربرگریاضیپایهنهم بسته مدیریت كالسي:. دپارتمان علمي ریاضي )مسئول: داوودي، خسرو(.382
 9786007977019 شابک: رحلي. ص.56 ،1394 ،مرآت: تهراندورهاولمتوسطه.

 نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:
 آموزش ریاضي، كمک آموزشيکلماتکلیدی:

ها در دسترس قراردارند. كتاب  تر درس بسياري براي آموزش بهتر و راحتهاي جدید  امروزه شيوهچکیده:
آموزشي و با هدف تسهيل اجراي اهداف آموزشي، به معلم  حاضر در همين راستا، به عنوان ابزاري كمک

هاي یادگيري فردي و گروهي در كالس، بتواند فرایند تدریس را ارزشيابي  كند با خلق موقعيت كمک مي
گ در واقع برگ آموزش در خدمت فرایند تدریس و جزئي از بستۀ آموزشي است كه در اسناد كند. كاربر

درس و  24هایي در  كاربرگ باالدستي نظام تعليم و تربيت بر آن تأكيد شده است. كتاب حاضر به صورت
 منطبق با كتاب درسي ریاضي پایۀ نهم)دورۀاول متوسطه( تدوین شده است.
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383 تمرینریاضیپایهنهم بسته مدیریت كالسي:. منشوري، مجيد داوودي، خسرو/. و -کتابکار
 9786007977026 شابک: رحلي. ص.156 ،1394 ،مرآت: تهراندورهاولمتوسطه.

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي آموزش، آموزش انفرادي، آموزش گروهي تکاليف درسي، روشکلماتکلیدی:

هایي را بر اساس سطوح  هاي روند یادگيري و آموزش اند كه پرسش كمک درسي مکمل هاي كتابچکیده:
كردني،  اي، حل هایي با الگوهاي چهارگزینه آموزان در بر دارند. در این كتاب مجموعه سؤال مختلف دانش

شتر هایي با عنوان بي هاي صفحات نيز نکته كردني تأليف و تدوین شده است. در حاشيه تشریحي و اثبات
 بدانيم و نيز سخناني از بزرگان درج شده است.

 

مبتکران/ : تهران(دورهاولمتوسطه.8گنجینهیادگیریریاضیسالدوم)پایه. دهقان، مهدي.384
 9789640722749 شابک: رحلي. ص.108 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي آزمونمواد درسي، کلماتکلیدی:

 ترین عامل براي ادامه یادگيري احساس لذت حاصل از موفقيت در مراحل پيشين است. این  مهمچکیده:
سازي و  آموزان و غني هاي دانش هایي است كه فراتر از كتاب درسي به تقویت دانسته كتاب حاوي تمرین

هاي بسيار  هاي مهم درس در قالب جمله نکتهها مطالب و  كند. در صورت سؤال توسعه دانش آنان كمک مي
 آموزان یادآوري شده است. كوتاه به دانش

 

385 سوال. زاده، شهرناز بخشعلي. مجموعه تیمز ریاضیات و علوم سومTIMSهای هشتم )پایه
 9789640807835 شابک: رحلي. ص.268 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانراهنمایی(.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 آموزش ریاضي، مواد درسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

تيمز یک ارزیابي در حوزه آموزش ریاضيات و علوم پایه چهارم ابتدایي و سوم راهنمایي است. در چکیده:
ي تيمز به هاي شناخت هاي موضوعي و حيطه هاي ارزیابي در حوزه این كتاب پس از معرفي كامل زمينه

شود. این بررسي به  آموزان ایران در مقایسه با كشورهاي دیگر پرداخته مي بررسي ميانگين عملکرد دانش
آموزان به سؤاالت  شود. همچنين چگونگي كدگذاري پاسخ دانش تفکيک جنسيت )دختر و پسر( انجام مي

 ساز نيز در كتاب آورده شده است. پاسخ

 

 ،1394 ،فدک ایساتيس: تهرانخوارزمی؛نگاهیبهعصروآثاراو.موسیبنمحمد. كنعاني، ناصر.386
 9786001601880 شابک: وزیري. ص.888

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيانمخاطب:
 ها، رشد دانش نامه دانشمندان، سرگذشتکلماتکلیدی:

دان مسلمان است  و جغرافي دان، منجم ترین ریاضي محمد بن موسي خوارزمي نخستين و برجستهچکیده:
گردد. كتاب پيش رو كوششي براي بازنمایي دستاوردهاي  و تاریخ ریاضيات در عالم اسالم با نام او آغاز مي

هاي نخستين كتاب راجع به موطن این دانشمند  علمي خوارزمي و جایگاه آنها در گستره دانش است. بخش
هاي  بعدي، شهرت و آوازه جهاني خوارزمي در حيطه هاي و زندگاني علمي وي در بغداد است و در بخش

 گوناگون دانش و تأثير وي بر دانشمندان بعدي بررسي شده است.
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387 مسابقاتریاضی مجموعه مرشد:. ابدي، مرتضي/ كریمي خراساني، كيان بيات، حميدرضا/ خمامي.
 ص.468 ،1394 ،پيشروان مبتکران/: تهرانتستمرشد.3333ام7ام+8ام+9دورهاولمتوسطه

 9789640723777 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، امتحانات ها، مسابقات علمي، پرسش آزمونکلماتکلیدی:

 آوري شده  اي را در بر دارد كه از منابع مختلف جمع هاي چهارگزینه این كتاب مجموعه پرسشچکیده:
المللي، المپيادهاي ریاضي نوجوانان، آزمون ورودي  هاي ورودي مدارس تيزهوشان، مسابقات بين آزموناست. 

ها بر اساس  اند. این پرسش ها بوده روبوكاپ و مسائل كنکورهاي سراسري از جمله منابع گزینش سؤال
 هاي مرتبط تدوین شده است. هاي درسي پایه فصل

 

388  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. هوشنگ شرقي شهرزاد.معماهای. اسمالين، ریموند.

 9786009376193 شابک: رقعي. ص.216
 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان ادبيات عامه، سرگرميکلماتکلیدی:

 در این كتاب آمده است. این « هزار و یک شب»مشهور هاي  معماهاي منطقي در قالب داستانچکیده:
مندي از علم منطق و ریاضيات طراحي شده و هدف نویسنده حل معماها بدون استفاده از  معماها با بهره

توانند با حل این  هاي توصيفي و یا علم حساب است.مخاطبان مي هاي پيچيده جبري و با تکيه بر روش روش
 فکر خالقانه و استدالل منطقي خود را افزایش دهند.معماها به تدریج مهارت ت

 

389 داستانیواقعیازعرفاندینیونهایتگذاریبربینام. گراهام، لورن/ كانتور، ژان ميشل. ها؛
ریاضی.  شابک: رقعي. ص.264 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. رحيم زارع نهندي خالقیت

9789643188177 
دانشجویان دانشگاه فرهنگيانمعلم،  مخاطب:

 آوران الملل، علم فناوري و علوم تجربي، ادبيات بينکلماتکلیدی:
این كتاب به رویدادي در تاریخ علم كه همان ارتباط ریاضيات و دین است اختصاص دارد. در این چکیده:

رضه شده است. در مركز هاي آلماني در قالب داستان ع دان اثر سرگذشت و دستاوردهاي علمي یکي از ریاضي
پرستي در  ها و پيروان بدعت دیني نام دانان نظریه مجموعه داستان به تعاملي اشاره شده است كه بين ریاضي

 آغاز قرن بيستم در روسيه شکل گرفت.

 

390 ریاضیدانهستیم!.. مهرورز، مينا.  ص.94 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهمهما

 9789640808160 شابک: رحلي.
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 مواد درسي، راهنماي آموزشي، ریاضياتکلماتکلیدی:
 پردازد. در این  رو با زباني ساده به تفهيم علم ریاضيات و ارتباط آن با علوم دیگر مي  كتاب پيشچکیده:

هاي  شده، مانندقضيه فيثاغورث و نيز به تئوري شناخته به موضوعات قدیمي و« گام به گام» مسير، در كتاب
شود. اثبات فرمول اولر، ساخت نوار موبيوس، تاریخچه اعداد و ... از دیگر  ها اشاره مي جدید، همچون فراكتال

آموزان به درک اصول استدالل قياسي و استنتاج  مباحث این كتاب است.هدف این كتاب هدایت دانش
 تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده است. است.همچنين در كتاب
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 ص.256 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهرانهندسهازابتداتا...جلداول.. حميدي، ارشک.391

 9786009376162 شابک: خشتي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها ریاضيات، تکاليف درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 هاي معماگونه، به دو مهارت نياز است: خوب دیدن و خوب  معموالً براي پيدا كردن پاسخ مسئلهچکیده:
ارائه شده است. « حل مسئله»هاي هندسه مقدماتي با رویکرد  استدالل كردن. در این كتاب مسائل و درس

شده  هایي حل ها مسئلهها به تفصيل آمده و تقریباً براي هر یک از آن ها و قضيه ها، تعریف در هر فصل مفهوم
 هایي مستقل براي تثبيت درس گنجانده شده است. درج گردیده است. در انتهاي هر مبحث نيز تمرین

 
 
 

 

392 قصه!..... آموزشي زبان و ادبيات عرب-گروه ترجمه و تأليف انجمن علمي. ها  ،سيادت: كرجبچه
 9786007333280 شابک: خشتي. ص.98 ،1394

آموز دانش مخاطب:
 زبان خارجه، داستان كوتاه، یادگيريکلماتکلیدی:

 ترین روش آموزش زبان از طریق داستان و قصه است. به همين منظور در كتاب حاضر  مناسبچکیده:
ها  نقاشيآوري و به دو زبان فارسي و انگليسي ترجمه شده است و به همراه  هایي به زبان عربي جمع داستان

اند تا  شود. نویسندگان تالش كرده ها و اصطالحات با معادل فارسي به مخاطب ارائه مي هاي واژه و جدول
ها باعث به خاطر سپردن  ها در داستان واژه  هایي جذاب با واژگاني متداول انتخاب كنند و با تکرار آن داستان

 ها شوند. هرچه بهتر آن

 

393 نهم. گروه آموزشي پدیده:. مجيدكياني، حسين/ كياني، . پایه عربی ترجمه و کار : قمکتاب
 9789641822806 شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،بخشایش
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

طوالني را به همراه دارد. در هاي غني و بسيار قدیمي دنياست كه تاریخي  زبان عربي یکي از زبانچکیده:
محور توجه شود. در این روش  تدوین این كتاب تالش شده تا به همه قواعد آموزش زبان به شيوه متن

هایي  خواني، مکالمه و فهم متن در اولویت قرار دارد. در پایان هر درس نيز مجموعه پرسش روخواني، روان
 ظر گرفته شده است.آموزان در ن هاي دانش براي ارزیابي سطح یافته

 

394 عربیپایههشتم. گروه آموزشي پدیده:. كياني، حسين/ كياني، مجيد. ترجمه و : قمکتابکار
 9789641822653 شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،بخشایش
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

هاي كتاب درسي و با اولویت بخشي  دربردارنده آموزش زبان عربي بر طبق سرفصلكتاب پيش رو چکیده:
هایي  اند، مجموعه پرسش خواني است. در هر درس عالوه بر متوني كه براي ترجمه آماده شده به متن و متن

موزش سنجد. آ آموزان را مي با ساختارهاي متفاوت در نظر گرفته شده است كه دانش واژگاني و ترجمه دانش
ها یک آزمون براي ارزشيابي نيز در  خوانش متن است و در پایان بعضي بخش قواعد این زبان نيز از طریق 

 نظر گرفته شده است.
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395 .herbrt puchta/ jeff stranks. English in mind: english in mindstarter - 

student.9780521185370 شابک: رحلي. ص.127 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح پایهپایهتحصیلی:
 ها یادگيري، زبان خارجه، تمرینکلماتکلیدی:

هاي آموزش زبان انگليسي است كه بيشتر بر  از بهترین بسته یکي« آموزش زبان انگليسي در ذهن»چکیده:
و « معلمان»، «آموزان دانش»آموزش دستور زبان و لغت متمركز شده است. این كتاب شامل سه قسمت 

پردازد. شایان ذكر است،  هاي مناسب به آموزش مي است كه با محتواي كاربردي و ارائه تمرین« كتاب كار»
 شود. ایل صوتي عرضه مياین كتاب همراه با ف

 

396.herbrt puchta/ jeff stranks. English in mind: english in mindstarter - work.
 9780521170246 شابک: رحلي. ص.96 ،1394 ،بهشت: تهران

مخاطب:
 سطح پایهپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، روش تدریسکلماتکلیدی:

اند: روش ترجمه ـ گرامر؛ روش  هاي گوناگون آموزش زبان به این شرح معرفي شده روشدر این اثر چکیده:
اي؛ روش زبان ارتباطي. در بخش پایاني كتاب دو  مستقيم؛ روش شنيداري؛ روش زبان اشتراكي؛ روش اشاره

 شود. متغير فراگيرنده و معلم شرح داده مي

 

397  شابک: رحلي. ص.72 ،1394 ،بهسرو: مشهد.HEAD START. سليماني، فرامرز.
9789649443423 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

هاي سني  این كتاب با رویکرد روش آموزش زبان ارتباطي به آموزش حروف زبان انگليسي به گروهچکیده:
هاي متفاوت شغلي و مکاني  از كلماتي كه در زندگي روزمره، در موقعيت متفاوت مي پردازد. در این آموزش

ها سروكار داریم، استفاده شده است تا  هاي سال با آن ها و ماه هایي نظير ورزش، رنگ و در مورد موضوع
صورت خالصه به  تر باشد. مراحل آموزشي كتاب در یک لوح فشرده به  یادگيري براي مخاطبان ملموس

 شود. اب عرضه ميهمراه كت

 

 ص.96 ،1394 ،ر دريجعف: ..Let's Move. دري، جعفر/ دماوندي كمالي، سراهلل/ قنبري، ابوالفضل.398

 9786000431303 شابک: رحلي.
 هشتمپایهتحصیلی: آموز دانش مخاطب:

 ها زبان خارجه، تکاليف درسي، آزمونکلماتکلیدی:
 هاي مکالمه و دستور در  كردن دانش زبان دوم در ذهن، انجام تمرینبهترین روش براي نهادینه چکیده:

وگو، گرامر مرتبط آموزش داده شده  هاي درسي و یک گفت كنار یکدیگر است. در این كتاب بعد از شرح نکته
هایي براي تثبيت درس و معرفي واژگان مهم در نظر گرفته شده است. یک لوح فشرده  و در ادامه، تمرین

 يز به كتاب ضميمه است.آموزشي ن
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 Prospect BilingualDictionary: English to. مياحي، نادیا/ قاسمي، فریده/ مياحي، فاطمه.399

Persian.. :9786000435448 شابک: جيبي. ص.200 ،1394 ،نادیا مياحي 
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، زبان خارجه نامه واژهراهنماي آموزشي، کلماتکلیدی:

 این فرهنگ لغت بيش از صدها كلمه انگليسي دارد كه به فارسي روان و معمولي معني شده تا چکیده:
تر را در اختيار داشته باشند و به  هاي گذشته و حتي پایه پایين آموزان بتوانند معناي كلمات درس دانش

عالوه عالئم فونتيکي با  آموزان است. به اي یادگيري بهتر دانشانجام تکاليفشان بپردازند. استفاده از تصویر بر
 ( نيز در كتاب آمده است. NA ME( و امریکایي ) BYEدو تلفط )

 

400 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super minds: super 

mindsstarter- student.9780521148528 شابک: رحلي. ص.114 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، یادگيريکلماتکلیدی:

 در كتاب مصور و رنگي حاضر سعي بر آن است تا در قالب گفت و شنود و نيز تمركز و دقت در چکیده:
اي است  آموزشي كتاب به گونهزبان انگليسي به مبتدیان آموزش داده شود. روند   تصاویر، مباحث اوليه درس
 كند. آموزان تقویت مي كه قدرت مطالعه را در زبان

 

401 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super minds: super 

mindsstarter- work.9780521148535 شابک: رحلي. ص.112 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 مقدماتيسطح پایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 در كتاب كار حاضر با كمک گرفتن از تصاویر و به تفکيک مباحث موضوعي مانند كالس درس، چکیده:
ها، مباحث اوليه زبان انگليسي با هدف آشنایي مبتدیان با مطالعه و قواعد ساده گرامر، شرح  خانواده و رنگ

آميزي تصاویر، در عين   توانند با رنگ آموزان مي ود. از آنجا كه تصاویر كتاب سياه و سفيدند، زبانش داده مي
 آموزش، مطالب را بهتر بياموزند.

 

402 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 1-Activity book.9781107476691 شابک: رحلي. ص.96 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 زبان خارجه، یادگيري، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

در كتاب حاضر با استفاده از تصویرهاي آموزشي و با هدف تقویت تمركز ذهني، كودكان با برخي از چکیده:
شوند. آشنایي مخاطبان با وسایل  دارند، آشنا مي مباحث ابتدایي زبان انگليسي كه در مطالعه نيز كاربرد

 وسایل پارک و... از اهداف این كتاب است.  ها، غذاها، ها، اعضاي خانواده، شماره كالس، رنگ
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403 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 1-pupils book.9781107476677 شابک: رحلي. ص.98 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 كتاب حاضر كه برپایه آموزش دستور زبان و لغت استوار است، با استفاده از تصویرهاي آموزشي چکیده:
دیدن و شنيدن، مباحث ابتدایي زبان انگليسي را به رنگي و با هدف تقویت قوه بصري و آموزش از طریق 

 سازد. ها را با برخي از اصطالحات زبان التين آشنا مي دهد و آن كودكان آموزش مي

 

404 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 2-Activity book.9781107476899 شابک: رحلي. ص.96 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، زبان خارجه، تمرینکلماتکلیدی:

هایي به منظور تقویت دستور زبان و دایره لغات  در كتاب حاضر كه براي كودكان تهيه شده، تمرینچکیده:
اند. این  بهتر با تصویرهاي آموزشي همراهها به منظور جذب و یادگيري  ارائه شده است. تمامي تمرین

 دهند. و... را پوشش مي« ها شغل»، «اتاق من»، «بدن من»، «مدرسه من»ها موضوعات  تمرین

 

405 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 2-pupils book.9781107476882 شابک: رحلي. ص.102 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 زبان خارجه، یادگيري، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

رو كه با هدف آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط دیداري تهيه شده است،  در كتاب مصور پيشچکیده:
آموزند. با این روش كه برپایه  را مياین مجموعه  2كودكان با مشاهده تصویرها، اطالعات و مباحث سطح 

 یابد. آموزش دستور زبان و لغت استوار است، مطالعه كودكان نيز بهبود مي

 

406 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 3-Activity book.9781107477087 شابک: رحلي. ص.104 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 آموزان دوره ابتدایي است. مباحث  هاي آموزش زبان انگليسي براي دانش این كتاب حاوي تمرینچکیده:
و... با استفاده از « من گرسنه هستم»، «ساعت من»، «خانواده من»، «درس من»كتاب، شامل كتاب 

آموزان بتوانند با تقویت قدرت بصري و نيز تصویرسازي ذهني خود،  اند تا دانش تصویرهاي آموزشي ارائه شده
 مطالب آموخته شده را در ذهنشان تثبيت كنند.
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407 .herbrt puchta /gunter gerngross/ peter lewis jonet. super safari: super 

safari 3-pupils book.9781107477070 شابک: رحلي. ص.107 ،1394 ،بهشت: تهران 
مخاطب:

 سطح مقدماتيپایهتحصیلی:
 زبان خارجه، یادگيري، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 آموزان دوره  این كتاب به آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط دیداري و شنيداري براي دانشچکیده:
آموزان با توجه و تمركز روي  دارد. در این آموزش از تصویرهاي مناسب استفاده شده و زبانابتدایي اختصاص 

گيرند. این كتاب كمک  این تصویرها و مطالعه مطالب، لغات و نکات دستوري مربوط به هر درس را یاد مي
 آموزان بتوانند با یکدیگر مطالعه كنند. كند تا دانش مي

 

408 طریقفارسی. ، محمدعلي ایزدپناهرحيمي، امين/ . از  ،1394 ،ایده درخشان: شيراز.1انگلیسی

 9786006366395 شابک: رحلي. ص.184
معلم مخاطب:

 زبان خارجه، یادگيري، راهنماي آموزشي، روش تدریسکلماتکلیدی:
 شود. در  پژوهان آموزش داده مي زبان انگليسي به دانش« ETP»در این كتاب با استفاده از روش چکیده:

سازي براي ساختارهاي زبان، استرس  گيري از زبان مادري براي بيان معنا و معادل این روش، با بهره
براي استفاده از چهار مهارت زباني در  ETPیابد. تأكيد  نفس آنان افزایش مي فراگيرندگان كاهش و اعتمادبه

 اي دارد. توسعه دانش واژگاني توجه ویژه آموزش است و به

 

409  شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،یاوریان: اردبيلآزمونزبانانگلیسیهشتم.درس. حقي، ولي.
9786007327166 

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، زبان خارجه، آزمونکلماتکلیدی:

هاي پيشرفت تحصيلي در درس زبان  هاي درس به درس و آزمون سؤال این كتاب مشتمل بر نمونهچکیده:
هاست. این  آموزان براي شركت در انواع آزمون انگليسي، به منظور تثبيت یادگيري و آماده كردن دانش

 اند. هایي مثل جدول، كوتاه پاسخ و تستي طراحي و ارائه شده ها در قالب سؤال

 

410 درس. حقي، ولي. زبان  شابک: وزیري. ص.128 ،1394 ،یاوریان: اردبيلانگلیسیهفتم.آزمون
9786007327425 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، زبان خارجه، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 كتاب حاضر با هدف آموزش و بازدهي بهتر درس انگليسي، در چارچوب كتاب درسي و كتاب چکیده:
كند و  درسي كمک مي  طراحي شده است. خواندن این كتاب به درک بهتر مطالب كتاب« معلمراهنماي »

هاي پایان سال تحصيلي افزایش  ها و امتحان ها، آزمون گویي به پرسش آموزان را براي پاسخ مهارت دانش
 دهد. مي
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411 آزمونزبان. برهاني، مجيد. مجموعه هشتم پایه انگلیسی اندیشان و مجيد : .ها.کاربرگها
 9786000411435 شابک: رحلي. ص.170 ،1394 ،برهاني

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 راهنماي آموزشي، زبان انگليسيکلماتکلیدی:

 ها و منابع  هایي كه منبع تاثيرگذاري در آزمون زبان در سرتاسر جهان شده و كتاب یکي از شيوهچکیده:
( است. مجموعه حاضر نيز كه بر همين اساس CLTاساس آن طراحي شده رویکرد ارتباطي )بسيار زیادي بر 

هاي درس به درس به همراه  ها و لغت ها(، واژه طراحي گشته، شامل توضيح و تشریح مطالب آموزشي )نکته
سؤاالت  ها )تکاليف(، نمونه هاي خواندن، نوشتن و گوش دادن، آزمون كتبي، مجموعه كاربرگ معاني، مهارت

به همراه یک عدد لوح فشرده به عنوان مکمل این مجموعه كه فایل صوتي كتاب درسي، تمرینات و سواالت 
 هاي انگليسي را در بردارد. مهارت گوش دادن، اسالیدها و ویدئوهاي آموزشي و بازي

 

. ابوالقاسم آوند علی)ع(.بنآمیز،جمالتقصارحضرتحسینسخنانحکمت. آوند، ابوالقاسم.412
 9789642790142 شابک: رقعي. ص.82 ،1394 ،اندیشه پيک زبان: تهران

معلم مخاطب:
 احادیث، ترجمه، خوشنویسيکلماتکلیدی:

است. همه  )ع(آميز حضرت امام حسين هاي حکمت مجموعه حاضر دربردارنده كلمات قصار و جملهچکیده:
اند. در  ها عالوه بر زبان عربي به دو زبان فارسي و انگليسي نيز برگردانده شده هاي قرآن و كلمه ها، آیه جمله

هایي براي زیبانویسي و  تواند به عنوان سرمشق گرفته شده است كه مي  برگردان فارسي از خط نستعليق بهره
 كار رود. تمرین خطاطي به

 

413 کودکان.شیوه. اي وندياسکات، . برای زبان آموزش نوین صمدجودي آرپادرسي، هاتف  های
 9789647752985 شابک: رقعي. ص.160 ،1393 ،هنر اول: تبریز. رستگارنيا
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي آموزشي، زبان خارجه، كودكان مهارتکلماتکلیدی:

 هاي جدید آموزش زبان انگليسي براي كودكان پرداخته است.  تکنيکاین كتاب به معرفي چکیده:
هاي  ترین ویژگي ها، یکي از مهم بندي كودكان براي آموزش و تفاوت در نحوه آموزش هر یک از آن تقسيم

آموزان،  هاي عمومي دانش این كتاب است. چگونگي مدیریت كردن كالس آموزشي، با در نظر گرفتن ویژگي
 ي است كه در كتاب آمده است.از مباحث دیگر

 

414 زبان. مقدم، بهنام/ خيرآبادي، رضا/ نيکوپور، جهانبخش علوي. آموزشی بسته فلشکارتمعلم
 رقعي. ص.408 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانانگلیسیپایههشتمدورهاولمتوسطه.

 9789640808016 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 زبان خارجه، راهنماي آموزشي، مواد درسيکلماتکلیدی:

و همراه با ارائه تصاویر « فلش كارت»اي از مفاهيم و واژگان مربوط، در قالب  در این بسته، مجموعهچکیده:
ها به تفکيک ارائه شده است و استفاده از  شود. شایان ذكر است، درس آموزان آموزش داده مي رنگي به دانش
 كند. ها انتقال مفاهيم مورد نظر را آسان مي این فلش كارت
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دورهاولمتوسطه.-کاربرگانگلیسیپایههفتم بسته مدیریت كالسي:. دپارتمان علمي مرآت.415
 9786007541906 شابک: رحلي. ص.56 ،1394 ،مرآت: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، پرسش خارجه، تمرینزبان کلماتکلیدی:

 كاربرگ ابزاري آموزشي است كه با هدف تسهيل اجراي اهداف آموزش در جریان تدریس معلم چکیده:
هایي براي درک واژگان و حروف زبان انگليسي  تمرین  طراحي و تدوین شده است. كتاب حاضر مجموعه

اند و یک لوح  اي و...( طراحي شده زینهها با الگوهاي گوناگون )جاي خالي، توضيحي، چندگ است. تمرین
 فشردۀ آموزشي نيز به كتاب ضميمه است.

 

416 کتابجامع. ملکيان، سحر/ طبسي، احترام/ عسگري ازغندي، مجيد/ آفریده، زكيه/ توانایي، مجيد.
 شابک: رحلي. ص.128 ،1394 ،خط سفيد: سبزوارپایههفتم.BOOK 7زبانانگلیسیخطسفید

9786007361696 
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها زبان خارجه، تکاليف درسي، تمرینکلماتکلیدی:

هاي مختلف اجتماعي و علمي  ترین ابزار براي برقراري ارتباط با جهان در زمينه زبان انگليسي مهمچکیده:
هایي براي تقویت  ها و تمرین درساست و همين كاركرد بر اهميت آموزش آن افزوده است. در این كتاب 

ها به  كردن، نوشتن( تنظيم و ارائه شده است. صورت پرسش چهار مهارت زباني )شنيدن، خواندن، صحبت
 زبان فارسي و محتواي آنها انگليسي است.

 

 ،خط سفيد: سبزوارپایههشتم.BOOK 8کتابجامعزبانانگلیسیخطسفید. توانایي، مجيد.417
 9786007361733 شابک: رحلي. ص.112 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها زبان خارجه، تکاليف درسي، تمرینکلماتکلیدی:

 هاي فردي  هاي گروهي بيشتر از تمرین رویکرد ارتباطي فعال در آموزش زبان انگليسي به فعاليتچکیده:
ها،  هایي براي تلفظ درست كلمه آموزش گرامر مرتبط، تمرینتأكيد دارد. در این كتاب عالوه بر شرح درس و 

 تثبيت واژگان و یادگيري دستور تدوین و ارائه شده است.

 

418  ،خط سفيد: سبزوارپایهنهم.BOOK9کتابجامعزبانانگلیسیخطسفید. توانایي، مجيد.
 9786007361689 شابک: رحلي. ص.112 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها زبان خارجه، تکاليف درسي، تمرینکلماتکلیدی:

آموزشي ایفا  را در كنار كتاب كمک  كننده دهنده و تسهيل در آموزش زبان دوم، معلم نقش آگاهيچکیده:
هاي  هایي براي تقویت دانسته ها و فعاليت هاي درسي، تمرین كند. در این كتاب عالوه بر شرح نکته مي
ين و تثبيت دانش جدید ارائه شده است. عالوه بر دستور، تلفظ دقيق كلمات نيز آموزش داده شده پيش

 است.
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مؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانکتابکارزبانانگلیسیپایههفتم.. گروه مؤلفان انتشارات مدرسه.419
 9789640807927 شابک: رحلي. ص.132 ،1393 ،برهان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها زبان خارجه، مواد درسي، آزمونکلماتکلیدی:

 كتاب با نگاهي جامع به كتاب درسي مربوطه و استفاده از تصاویر رنگي آموزشي به ارائه سؤاالت چکیده:
اي، جدول كلمات و ... براي هر درس از كتاب اصلي پرداخته است. هدف از تدوین  گزینه پاسخ و چهار كوتاه

 آموزان بوده است. كتاب ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانش

 
 
 

 

420  ص.28 ،1394 ،فکري كودكان و نوجوانانكانون پرورش : تهرانآرشکمانگیر.. كسرایي، سياوش.

 9789644329821 شابک: رحلي.
آموز دانش مخاطب:

 هاي حماسي انواع ادبي، شعر، داستانکلماتکلیدی:
آرش از سپاهيان منوچهر بود كه پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان كماندار ایراني، براي چکیده:

برگزیده شد. او از باالي كوه البرز با تمام نيرویش، تيري رها كرد و سپس مشخص شدن مرز ایران و توران 
 جان داد. در كتاب حاضر روایت آرش كمانگير به صورت شعر ارائه شده است.

 

421 كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانزمینی.آوازهایسیب شعر نوجوان امروز:. مرادي، مهدي.
 9786000101046 شابک: رقعي. ص.52 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي ارتباطي، نوجوانان ادبيات فارسي، شعر نو، مهارتکلماتکلیدی:

 همراه با تصاویر مرتبط با متن است. شاعر تالش دارد به  ،قطعه شعر 24كتاب پيش رو شامل چکیده:
تواند سبب شادماني آدمي شود.توجه داشتن به  ترین اتفاق در زندگي مي تبيين این نکته بپردازد كه كوچک
 هاي دیگر این اشعار است. یکدیگر و مهرباني كردن از موضوع

 

422 كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانکنم.میازخودمسوال شعر نوجوان امروز:. محقق، حامد.
 9786000101053 شابک: رقعي. ص.40 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، شاديکلماتکلیدی:

كنندگان به شادي و  قطعه شعر این كتاب با تصاویري مرتبط با متن، به تشویق و ترغيب مطالعه 19چکیده:
پردازد. توصيه اشعار، نگرش مثبت به زندگي است و حس تعمق و تفکر را درباره محتواي اشعار در  خنده مي

 آورد. مخاطب به وجود مي
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423 نوک شعر نوجوان امروز:. سعيد هاشمي، سيد. منگُلمیاز كانون پرورش : تهرانچکد.خودکار
 9786000101725 شابک: رقعي. ص.44 ،1394 ،فکري كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

و زیبایي زندگي روستایي و عظمت  بر آنکه نوجوانان را با سادگي قطعه شعر این كتاب، عالوه 15چکیده:
آورد. همچنين تصاویر  سازد، شور و شوق، طراوت و اميد را در آنان به وجود مي آفرینش پروردگار آشنا مي

 كند. حس رهایي را در مخاطبان زنده مي

 

424 فرفره شعر نوجوان امروز:. طلب، بابک نيک. بگرد.با بهشادیباد فکري كانون پرورش : تهرانها
 9786000100995 شابک: رقعي. ص.32 ،1394 ،كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، شاديکلماتکلیدی:

قطعه شعر نو است. در تمامي اشعار كه با تصاویر مرتبط با محتواي متن  24این كتاب دربردارنده چکیده:
همراه است، هدف، انتقال انرژي مثبت و به صورت ویژه ایجاد اميد و شور و نشاط در زندگي است. مطالعه 

 هاي زباني و شناختي خواهد شد. این اشعار سبب رشد كودكان و نوجوانان در حيطه

 

425 باران. شعر نوجوان امروز:. نظري، مهدیه.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانپرنده
 9786000101312 شابک: رقعي. ص.46 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر، فضایل اخالقيکلماتکلیدی:

اخالقي اجتماعي مانند حفاظت از محيط زیست، قطعه شعر این كتاب به تبيين برخي از نکات  19چکیده:
بازي نکردن، اميد به آینده، راه و رسم دوستي پرداخته است. تصاویر نيز با مفاهيم متن  تغيير در زندگي، لج

 مرتبط است.

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانپرندهخواهرمناست. شعر نوجوان امروز:. ابراهيمي، جعفر.426
 9786000101404 شابک: رقعي. ص.56 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

قطعه شعر این مجموعه همراه با تصاویر مرتبط با متن است. شاعر در بيشتر اشعار خود از غمي  24چکیده:
تواند با عشقي رویایي التيام یابد. دیدن زیبایي طبيعت و غرق شدن در آن به  گوید كه مي پنهان سخن مي

 كند كه در اشعار توضيح داده شده است. ترسيم این عشق كمک شایاني مي

 

427 باران. شعر نوجوان امروز:. رسري، حميدرضاشکا. كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانتلنگر
 9786000101732 شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، نوجوانان ادبيات فارسي، شعر نو، روانکلماتکلیدی:

مندي از تصاویر، سادگي دوران كودكي را به خوانندگان یادآوري  قطعه شعر این مجموعه با بهره 33چکیده:
داند. صادق بودن با خود از  كند. همچنين زنده نگه داشتن كودک درون را براي ادامه زندگي ضروري مي مي

 دیگر مواردي است كه در این اشعار به آن اشاره شده است.
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 خشتي. ص.28 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانجُمک.جُم. كيانوش، محمود.428

 9786000103460 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، انواع ادبي، شعرکلماتکلیدی:

خویي از  به نام خوش قطعه شعر براي كودكان است. شاعر در یکي از شعرها 10كتاب حاضر شامل چکیده:
خو، جهاني  گوید و معتقد است كه جهان پر از غم است؛ ولي آدم خوش اخالقي سخن مي شادي و خوش

خواهد كه در انسان بودن ما را یاري كند. مضمون همه  غم دارد. در شعر دیگري به نام دعا از خدا مي بي
 شعرها یادآوري شادي، دوستي و مهرباني است.

 

 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانچتریازپرنده. شعر نوجوان امروز:. كمال شفيعي،.429
 9786000101749 شابک: رقعي. ص.42 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

 اي شيرین از عدم  قطعه شعر همراه با تصاویر مرتبط با متن دارد كه به گونه 15كتاب حاضر چکیده:
 كند. راند و عاشقانه دیدن را به همگان توصيه مي هاي گوناگون آدمي سخن مي دلبستگي به دنيا و دلتنگي

 

 رقعي. ص.40 ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانچراتوسنگی؟.. ملکي، بيوک.430

9786000101978 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

قطعه شعر این كتاب درباره بهار، صلح، زندگي، جنگ و سکوت است. شاعر درباره درختاني كه  20چکیده:
گوید.  هاي سر به فلک كشيده به جاي درختان سخن مي ساختمانشوند، درباره تابش خورشيد و  قطع مي

 شاعر معتقد است كه خنده یک گل براي زندگي كافي است.

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانهایبستنی.چهارشنبه شعر نوجوان امروز:. موسویان، انسيه.431
 9786000101985 شابک: رقعي. ص.40 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي ادبيات فارسي، شعر نو، مهارتکلماتکلیدی:

داند. شاعر یکي  قطعه شعر این كتاب همراه با تصاویر مرتبط، محبت را درمان هر درد بشر مي 20چکیده:
دهدكه در این راه باید به  داند و تذكر مي ترین عوامل رسيدن به موفقيت را اعتماد به نفس مي از مهم

 هاي موجود توجه ویژه داشت. نشانه

 

432 احوصله. زندي، مریم.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانست.امپیشتوجامانده
 9786000102012 شابک: رقعي. ص.40 ،1394

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی: 
 ادبيات فارسي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

 توجه به قطعه شعر این كتاب تنهایي، آشتي، نگرش مثبت، صلح جهاني، منيت نداشتن و  18چکیده:
كند. تصاویر كتاب نيز رویکردي متفاوت به اشعار دارد و مخاطب را به تفکري نو وادار  دیگران را توصيف مي

 كند. مي
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433 حالمن. شعر نوجوان امروز:. ساالروند، فاطمه. كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانخوشبه
 9786000101756 شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي ارتباطي ادبيات فارسي، شعر نو، مهارتکلماتکلیدی:

قطعه شعر این مجموعه، به همراه تصاویر به توصيف موضوعاتي چون خدا، عشق، زندگي و اميد  19چکیده:
به زندگي، صلح، آرامش و دوستي پرداخته است. ضمن آنکه شعر پایاني كتاب پرسشي ساده را مطرح كرده 

 اند؟ است. چرا عابران این جهان این روزها بي تبسم و ناآرام شده

 

كانون پرورش فکري : تهرانهابرایمن.هابرایتوپرندهدرخت شعر نوجوان امروز:. نظري، مهدیه.434
 9786000101329 شابک: رقعي. ص.36 ،1394 ،كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

گوید كه  قطعه شعر كوتاه است. شاعر در این شعرها از كساني كه مي 18كتاب حاضر دربردارنده چکیده:
ها و از پروانه شدن؛ از مسافر در راه و از یک اشاره معشوق؛ از روشني و  اند، از راز رهایي گنجشک رفته

 «قُل افتاد، قلب سماور. مادربزرگم نيست دیگر! از قُل»خاموشي.در شعر خاموشي آمده است: 

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانسکوتِخیسدرختان. شعر نوجوان امروز:. پوروهاب، محمود.435
 9786000101763 شابک: رقعي. ص.52 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، تعامل اجتماعيکلماتکلیدی:

ها پرداخته است. توكل بر خدا، كار براي به  قطعه شعر این مجموعه به زندگي اجتماعي انسان 17چکیده:
دست آوردن رزق و روزي، رفاقت و صبر و تحمل از موارد اشاره شده در این اشعار هستند. تصاویر كتاب 

 شوند. ي ميبر داشتن ارتباط موضوعي با اشعار، منجر به تقویت قدرت خالقيت و نيز تجسم ذهن عالوه

 

كانون پرورش فکري كودكان : تهرانوحش.شاعریدرباغ شعر نوجوان امروز:. الدین اكرمي، جمال.436
 9786000101039 شابک: رقعي. ص.56 ،1394 ،و نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبي، شعر، كودكانکلماتکلیدی:

هاست.  شعر كتاب درباره حيوانات مختلف، نوع و محل زندگي، شکل ظاهري و تغذیه آن قطعه 23چکیده:
به منظور آشنایي كودكان با این حيوانات، شاعر درباره هریک توضيحي داده و براي درک بهتر مطلب از 

زش تصویر داند و یا لر هاي سنجاقک را عالمت ورود ممنوع مي تشبيه استفاده كرده است. او ضربدر بودن بال
 كند. ماه در آب را نشانه ترس ماه. تصاویر مرتبط با متن انتخاب شده و قدرت تجسم كودكان را تقویت مي
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 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانقطارچهارشنبه. شعر نوجوان امروز:. هاشمي، منيره.437
 9786000101770 شابک: رقعي. ص.36 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

قطعه شعر است كه درباره موضوعاتي مانند مهرباني، زندگي، بهار، آسمان،  14كتاب حاضر شامل چکیده:
ر آسمان آبي و اي كه در اعماق سرد خاک مدفون است، پرواز كبوتران د پرندگان و دعاست. شاعر درباره دانه

هاي روي  كند و گنجشک هاي مادر را به دو فرشته تشبيه مي گوید. او دست قطار پرشتاب زندگي سخن مي
 . شاخه درخت را به شکوفه

 

438 دل. شعر نوجوان امروز:. اهلل، داوود لطف. ایستگاه كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانکنار
 9786000101787 شابک: رقعي. ص.56 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

 قطعه شعر به همراه تصاویري مناسب با متن است. در این اشعار به  19كتاب حاضر دربردارنده چکیده:
كائنات، تنهایي و توجه به همنوع  موضوعاتي چون عشق و پایداري در آن، شناخت خدا با توجه به جهان

 اشاره شده است.

 

439  ،1394 ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانهایخیس.نامه. حسابي، شهال  شهبازي.
 9786000102357 شابک: رقعي. ص.40

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانانادبيات فارسي، شعر، کلماتکلیدی:

قطعه شعر است. در این اشعار از عشق و محبت به یکدیگر و تنها نگذاشتن  17این كتاب شامل چکیده:
آید كه دیگر در كنار ما  كساني كه دوستشان داریم، از قدر دانستن لحظات بودن با كساني كه روزي مي

 كه در اشعار آمده است.بخش مضاميني است  نيستند، سخن گفته شده است. تصاویر كتاب نيز الهام

 

440 نهخرس.. یونسي، عباسعلي  سپاهي.  ،كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهراننهنخشدم،
 9786000102364 شابک: رقعي. ص.40 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

قطعه شعر در این كتاب ارائه شده است. در این اشعار آرامش، دلتنگي، عشق، وفاداري، انسان  16چکیده:
 توصيف شده است. تصاویر نيز ارتباط معنایي و قرابت نزدیکي با شعرها دارند.. بودن و...

 

 رقعي. ص.208 ،1394 ،درج سخن: بجنوردنیمنگاهیبهفرهنگایرانیاسالمی.. حصاري، علي.441

 9786007483794 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، دانشمندان، شاعران نامه هنر و فرهنگ، سرگذشتکلماتکلیدی:

 كند. در  آموزان معرفي مي هایي از فرهنگ ایراني ــ اسالمي را به دانش نویسنده در این اثر گوشهچکیده:
نامه بزرگان ایران همچون ابوریحان  دهد، سپس به زندگي ایران توضيحاتي مي همين راستا ابتدا درباره تاریخ

هاي  كند. بخش دوم كتاب شامل سرودهایي به مناسبت بيروني، جامي، سعدي، پرفسور حسابي و... اشاره مي
 مختلف مانند عيدهاي ملي، مذهبي و دهه فجر است.
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كانون پرورش فکري كودكان و : تهراننوازینسیموبرگ.هم شعر نوجوان امروز:. اي، رودابه حمزه.442
 9786000101794 شابک: رقعي. ص.56 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

 قطعه شعر،شاعر تالش كرده تا آهنگ زندگي را در عميق نگریستن به رخدادهاي  21در این چکیده:
ها از زوایاي گوناگون و در نتيجه آن رسيدن به خداشناسي بنوازد. شناختي كه موجب  طبيعي و بررسي آن

 شود. ضمن آنکه تصاویر كتاب گویاي محتواي دروني اشعار است. شادي آدمي مي

 

كانون پرورش فکري : تهرانایجدیدنیست.هیچعشقتازه نوجوان امروز: شعر. تركمن، فاضل.443
 9786000101800 شابک: رقعي. ص.57 ،1394 ،كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبي، شعر، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

 حاضر درباره عشق، تنهایي، خستگي و افسردگي است. در قطعه شعري ارائه شده در كتاب  24چکیده:
ها انتظارش را و در شعر بعدي  كشد و در شعر دیگري سال یکي از شعرها شاعر تنهایي خود را به تصویر مي

 كند. هاي ساكت و سردش را توصيف مي شب

 

444 ماه.. رهنما، شاهين. تا کوتاه راه  شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،پيدایش: تهرانیک
9786002961389 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شعر نو، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

هاي گسترش دایره واژگاني بسيار خواندن متون ادبي و شعر و داستان است. كتاب حاضر  یکي از راهچکیده:
هاي ادبي و فنون بالغت،  دارد كه عالوه بر لطافتمجموعه شعرهایي در قالب نيمایي و با زبان ساده در بر 

 كند. ها و تركيبات جدید آشنا مي مندان را با واژه ذهن عالقه

 

445 كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانطاقت.یکشعربی شعر نوجوان امروز:. نژاد، افسانه شعبان.
 9786000101817 شابک: رقعي. ص.54 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

 هاي  قطعه شعر این مجموعه با تصاویر مرتبط با متن همراه است.شاعر، خوانندگان را از غم 21چکیده:
ها را به شادي و رویدادهاي زیباي زندگي و جهان پيرامونشان معطوف  دارد و توجه آن زودگذر برحذر مي

 خورد. هایي است كه در این اشعار به چشم مي سازد. جان بخشي، یکي از آرایه مي
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446 خزندگان.. ساالري، حسن. جانوران:  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانآشناییبا

 9789640807569 شابک: رحلي. ص.66
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، راهنماي آموزشي، حيوانات وحشي زیستکلماتکلیدی:

ها و  هاي خزندگان و چرخه زندگي آن توانيد به شناخت كاملي از ویژگي مي ،شما با مطالعه كتابچکیده:
چگوني ارتباط دوسویه خزندگان با محيط دست یابيد. در كتاب بيش از هفتاد تصویر از خزندگان براي 

بار چاپ شده است. همچنين خوانندگان با مطالعه كتاب با اصطالحاتي مانند دگردیسي و كراتين  نخستين
 شوند. شنا ميو... آ

 

447 تئوری اي از علم براي خوانندگان جوان: ها، نمایه راه حل. ویکليک، رابرت. و انیشتین آلبرت
 9786002381606 شابک: رقعي. ص.144 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهران. بابایي مرجان حاجي نسبیت.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 آوران ها، فيزیک نظري، علم نامه دانشمندان، سرگذشتکلماتکلیدی:

 هاي آنها زندگي بشر را  پردازان و بزرگان دانش كه پژوهش هاي نظریه نامه آگاهي از زندگيچکیده:
بخشد و آنها را براي تحقق رویاهاي خود  دستخوش تغيير كرده است، به اندیشه و تخيل نوجوانان وسعت مي

دان بزرگ قرن اخير در قالب داستان و با  اثر شرح رویدادهاي مهم زندگي فيزیکكند. در این  تشویق مي
 زباني ساده درج شده است.

 

448 .آموزشمهارتهایساختآسانهواپیماهایکاغذی. تپه، محمد عسکري.  ،1393 ،مارینا: قم.
 9786009250905 شابک: رقعي. ص.96

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ونقل هوایي اختراعات علمي، وسایل حملکلماتکلیدی:

كند و به  این اثر مخاطب را با علم آیرودیناميک و مفاهيم اوليه پرواز هواپيماهاي كاغذي آشنا ميچکیده:
كند.  درک برخي قوانين ساده فيزیک چون؛ قانون ارشميدس، برنولي، نيروي پسا و نيروي رانش كمک مي

دهد و در آخر چند  گام شرح مي به رتاب دارت، گالیدر و دوازده مدل دیگر را گامهاي ساخت و پ تکنيک
 كند. هاي اینترنتي مرتبط را معرفي مي افزار طراحي و سایت كتاب، نرم

 

محراب : تهران. حسن ساالري آنتوانونلونهوک. دانشوران دیروز و امروز:. كرگان، اليزابت كرگان.449
 9786001038983 شابک: وزیري. ص.32 ،1394 ،قلم

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی: آموز دانش مخاطب:
 شناسي راهنماي آموزشي، مواد درسي، زیستکلماتکلیدی:

شناسي، مانند آنتوان ون لون هوک، رابرت هوک، ماتياس  در كتاب پيش رو برخي از دانشمندان یاختهچکیده:
شناسي تکویني نيز  هاي سلولي و زیست كتاب درباره نظریه سلولي، واكنششوند. در  شالیدن و... معرفي مي

 شود. نحوه شناخت ميکروسکوپ با ابزاري ساده در كتاب آموزش داده شده است. توضيحاتي ارائه مي
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450 بدنانسان. جهان در تسخير انرژي:. استویلس، پني/ پنتلند، پيتر. : تهران. مجيد عميق انرژیدر
 9786005430318 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 هاي منظمي است كه وظایف متعدد حركتي، حسي، دفاعي،  بدن انسان متشکل از سيستمچکیده:
هاي انتقال، تغيير شکل، یا  چگونگي پدید آمدن انرژي، شيوه رساني و... را بر عهده دارند. این كتاب خون

دهد. زبان اثر ساده و  هاي ذخيره كردن آن را به صورت ملموس و همراه با مثال و تصاویر مستند شرح مي راه
 طور مختصر درج گردیده است.  علمي است و در هر موضوع اطالعات كليدي به

 

. مجيد عميق انرژیدرپزشکیوتندرستی. جهان در تسخير انرژي: .استویلس، پني/ پنتلند، پيتر.451
 9786005430325 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

دهد و انتقال نيرو از جایي به جاي دیگر و تبدیل آن از  را شکل ميانرژي كره زمين و جهان هستي چکیده:
شود. در این كتاب مخاطبان با نقش انرژي در  هاي مختلف مي دادن پدیده  شکلي به شکل دیگر، موجب روي

ها بر فيزیولوژي  هاي بدن و تأثير انرژي و انفعال  پيوندد، فعل رویدادهایي كه در جهان هستي به وقوع مي
 هاي عيني و تصاویر مستند نيز درج گردیده است. شوند. براي فهم بهتر مطالب مثال ان آشنا ميانس

 

452 زمین. جهان در تسخير انرژي:. استویلس، پني/ پنتلند، پيتر. حیاتکره . مجيد عميق انرژیدر
 9786005430332 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 اند و اگر نيروها وجود  دهند، به انرژي وابسته هایي كه در محيط زندگي ما روي مي همه پدیدهچکیده:
در جهان حيوانات، نداشته باشد، از حيات هم خبري نيست. اثر پيش رو خوانندگان نوجوان را با نقش انرژي 

هاي عيني تشریح  كند و اهميت آن در دنياي موجودات زنده را با ذكر مثال ها آشنا مي گياهان و باكتري
 كنند. كند. متن سليس و روان و تصاویر به فهم هر چه بيشتر مطالب این كتاب كمک مي مي

 

: تهران. مجيد عميق زمینوفضا.انرژیدر جهان در تسخير انرژي:. استيولس، پني/ پنتلند، پيتر.453
 9786005430363 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 و در فضا صورت  هاي جدید به دست انسان در زمين همه رویدادهایي كه به واسطه فناوريچکیده:
هاي طبيعي است. در این كتاب ماهيت نيروهایي كه  برداري درست و دقيق از انرژي گيرد، حاصل بهره مي

اي، فضانوردي و... شده، بررسي  هاي گوناگون علمي، نظير تجهيزات رایانه موجب حركت و دگرگوني در عرصه
 تند مرتبط درج شده است.گردیده است. در هر صفحه بنا به موضوع مورد بحث تصاویر مس
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454 قدرت. جهان در تسخير انرژي:. استویلس، پني/ پنتلند، پيتر. سوختو . مجيد عميق انرژیدر
 9786005430349 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم: تهران

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعاتي، خودآموزهاها، منابع  المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

استفاده از سوخت و قدرت الزمه مصرف انرژي است و بدون مصرف سوخت حيات ما قطعاً ماهيت چکیده:
گرفت. اثر حاضر خوانندگان را با نقش انرژي در پدید آوردن و شيوه ذخيره منابع  بسيار متفاوتي به خود مي
ر تأمين سوخت، الکتریسيته و وابستگي جهان امروز به كند و اهميت انواع نيروها د انرژي كره زمين آشنا مي

 كند. انواع مختلف منابع انرژي را تشریح مي

 

455 روزانه. جهان در تسخير انرژي:. استویلس، پني/ پنتلند، پيتر. زندگی فناوری در مجيد  انرژی
 9786005430356 شابک: رحلي. ص.32 ،1394 ،رسالت قلم: تهران. عميق

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي، خودآموزها المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 كنيم وابسته به وجود انرژي است. نيرو  مان استفاده مي هایي كه در زندگي روزانه انواع فناوريچکیده:
انندگان را با دنياي تکنولوژي دهد. كتاب پيش رو خو هاي مختلفي دارد و به خودي خود كار انجام نمي شکل

كند و اهميت آن در عرصه دانش مدرن و دستاوردهاي علمي را با ذكر مثال و  پيشرفته جهان امروز آشنا مي
 كند. تصاویر رنگي مستند بازگو مي

 

 ،پيدایش/ پيدایش: تهران. محمود مزیناني آبوعلف.هایبیبیابان طبيعت ترسناک:. گانري، آنيتا.456
 9786002961952 شابک: وزیري. ص.184 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 وهوایي شناسي، جغرافياي طبيعي، مناطق آب زمينکلماتکلیدی:

 هاي زیستي خود را دارند. در این كتاب انواع  ترین مناطق كرۀ زمين اند و ویژگي ها گرم بيابانچکیده:
شده معرفي گردیده  ها و خصوصيات بومي هر منطقه در قالب گزارش همراه با تصاویر نقاشي فالتها،  دشت

 است. همچنين رویدادهاي تاریخي و مهم كه در این مناطق اتفاق افتاده معرفي و تشریح شده است.

 

 ،1393 ،برهانمؤسسه فرهنگي مدرسه : تهرانتولیدمثلورشدونمو. دانش پایه:. الوندي، حسين.457
 9789640807446 شابک: وزیري. ص.120

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 علوم زیستي، نوجوانان، رشد دانشکلماتکلیدی:

به معرفي و بررسي مفاهيمي در حوزه علوم « دانش پایه»هاي  وهفتم از مجموعه كتاب جلد بيستچکیده:
هاي توليد مثل در دو جنس مذكر و مؤنث، به توضيح  مجلد ضمن معرفي دستگاهپردازد. در این  تجربي مي

چگونگي رشد و نمو جنين، فرایند بارداري و چگونگي تولد نوزاد و توليد شير در مادر پرداخته شده است. در 
بان شده در كتاب نيز به منظور آشنایي و گسترش یادگيري مخاط هاي مهم مطرح پایان معادل انگليسي واژه

 ارائه شده است.
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 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مهدي ضرغاميان چراوچگونهدایناسورها.. لوپتي، امانوئل.458
 9789640809303 شابک: وزیري. ص.130 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي كودک و نوجوان، فسيلکلماتکلیدی:

 هاي گوناگون زندگي  پرسش و پاسخ، همراه با تصویر، جزیياتي از جنبه 500كتاب در قالب چکیده:
ترین دایناسورها، چگونگي  ترین تا بزرگ سازد. پيدایش نخستين خزندگان، كوچک دایناسورها را آشکار مي

 شده است. ها پرداخته هاي نسل دایناسورها و... از مطالبي هستند كه به آن ها، بازمانده انقراض آن

 

 ،1394 ،گستر سایه: قزوین. عباس زارعي خودروهایغولآسا. بعدي: سه -انگيز هيجان. هریسون، پل.459
 9786003742048 شابک: رحلي. ص.16

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها المعارف ها، خودآموزها، منابع اطالعاتي، دایرۀ كاميونکلماتکلیدی:

اي كه كف خودرو  اند و راننده از دریچه شوند و فقط نمایشي آسا باز نمي یک خودروي غول درهايچکیده:
هاي بزرگ، تاریخچه پيدایش و تحول آنها، كاركرد و  شود. در این كتاب انواع ماشين تعبيه شده وارد آن مي

بعدي  عينک سهبعدي و توضيحات مختصر درج شده است. یک  هاي هر یک همراه با تصاویر رنگي سه ویژگي
 نيز به كتاب ضميمه است.

 

 رحلي. ص.74 ،1394 ،گوهر اندیشه: تهران. فاطمه فيروزوند دانشنامهدایناسورها.. لمبرت، دیوید.460

 9786003940031 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانانکلماتکلیدی:

 و با ارائه تصاویر مستند به معرفي و بررسي دوران زندگي « دانشنامه»این كتاب در قالب چکیده:
پردازد. همچنين  ها شد و... مي باري كه منجر به انقراض آن ها، رویدادهاي فاجعه دایناسورها، سير تکاملي آن

داده ها توضيح  بندي آن ها سال و رده هاي دایناسورها توسط دانشمندان پس از ميليون چگونگي یافتن فسيل
 شده است.

 

 شابک: رحلي. ص.74 ،1394 ،گوهر اندیشه: تهراندانشنامهگیاهانعجیب.. فراهاني، فریبا  بورقاني.461
9786003940017 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، راهنماي آموزشي، نوجوانان زیستکلماتکلیدی:

هاي جهان گياهان و به  مندان با ناشناخته كنيد با هدف آشنایي عالقه مياي كه مالحظه  دانشنامهچکیده:
ترین درختان  هاي عجيب و جالب هایي با شکل هاي ناشناخته، گل خوار، سمي، ميوه طور ویژه گياهان گوشت

كتاب توانيد در این  پات و... از گياهاني هستند كه مي ساندیو، البرنوم، تيل ،جهان گردآوري شده است. ونوس
 ها آشنا شوید. تصاویري نيز از این گياهان در كتاب درج شده است. با آ
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محراب : تهران. مهناز عسگري ةالمعارفرکوردهایجانوران.دایر. گيئوره، ماري بومون، اميلي/ رنه.462
 9786004130516 شابک: خشتي. ص.126 ،1394 ،قلم

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعات، زندگي حيوانات، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

المعارف، كودكان با دوران زندگي انواع جانوران، از تغذیه تا چگونگي توليدمثل هر یک  در این دایرهچکیده:
شوند. نحوه سازگاري این حيوانات با محيط طبيعي نيز در كتاب شرح داده شده است.  ها آشنا مي از آن

 تر كرده است. عي و متعدد درباره زندگي جانوران بر جذابيت كتاب افزوده و یادگيري را آسانتصویرهاي واق

 

 ص.96 ،1393 ،پيدایش: تهران. محمود مزیناني آسا.دایناسورهایغول علوم ترسناک:. آرنولد، نيک.463

 9786002961846 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، تاریخ طبيعي، علوم زیستي فسيلکلماتکلیدی:

توان از شواهد تاریخي  اند، اما مي ها پيش منقرض شده اند كه سال عظيم بوده  دایناسورها موجوداتيچکیده:
جزء همراه با تصویر از هر نوع  به هاي ظاهري یا زیستي آنها پي برد. در این كتاب توضيحات جزء به ویژگي

ر قالب یک گزارش خيالي درج شده است. زبان اثر ساده و طنزآميز است و هر بخش با تصاویر دایناسور د
 شده همراه گردیده است. نقاشي

 

464 پرندگان.دنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. دوئرتي، گيليان. : اصفهان. فصول صدرا صاحب انگیز
 9786006005966 شابک: رحلي. ص.66 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي دانشنامه، كودک و نوجوان، زیستکلماتکلیدی:

 هزار گونه  9با استفاده از تصاویري مرتبط با متن، چرخه زندگي برخي از پرندگان كه بيش از چکیده:
شده و چگونگي حركت شود. در این بررسي، شيوه پرواز پرندگان توضيح داده  مختلف دارند، بررسي مي

یابي  هاي پيچيده و جفت هایي با طرح شود. چگونگي ساخت النه پرندگاني كه توانایي پرواز ندارند، ترسيم مي
 پرندگان از دیگر مباحث مطرح در كتاب است.

 

465 هیجان ي نوجوان: نامه دانش. دیکينز، رزي. حشرات.دنیای : اصفهان. فصول صدرا صاحب انگیز
 9786006005706 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي دانشنامه، اطالعات، زیستکلماتکلیدی:

شوید. همچنين به علل  با ارائه تصاویر برجسته با زندگي، نحوه شکار و دفاع انواع حشرات آشنا ميچکیده:
آورترین حقایق درباره  ها اشاره شده و برخي از شگفت حشرات در زندگي انسانترین  حضور برخي از كشنده

 شود. ها آشکار مي آن
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466 هیجان ي نوجوان: نامه دانش. فرث، راشل. دایناسورها.دنیای : اصفهان. فصول صدرا صاحب انگیز
 9786006005973 شابک: رحلي. ص.66 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي دانشنامه، حيوانات وحشي، زیستکلماتکلیدی:

 توانيد با آخرین اكتشافات به دست آمده درباره زندگي دایناسورها آشنا  با مطالعه این كتاب ميچکیده:
اند.  زیسته مي« مزوزوئيک»اي به نام  ميليون سال پيش، در دوره 240تا  65شوید، موجوداتي كه بين 

پيکر پي  ها و به كمک تصویرها به علل انقراض این خزندگان غول همچنين با استفاده از آخرین نظریه
 برید. مي

 

: اصفهان. فصول صدرا صاحب شناسی.انگیزستارهدنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. فرث، راشل.467
 9786003860032 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، نجوم، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

آورید  انگيز در فضا به دست مي در كتابي كه در دست دارید، اطالعاتي درباره برخي از موارد شگفتچکیده:
يوه یافتن ستارگان، صور فلکي توان دید. همچنين درباره ش ها مي هاي دو چشمي تلسکوپ كه فقط با دوربين

كنيد. ضمن آنکه تصاویر نيز شما را به یک  ها و نيز خصوصيات ماه، اطالعات جامعي را كسب مي و سياره
 كنند. سفر فضایي دعوت مي

 

: اصفهان. فصول صدرا صاحب انگیزفضا.دنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. دن، بن/ اوبرین، ایلين.468
 9786003860049 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، نجوم، منظومه شمسيکلماتکلیدی:

هاي فضایي، نحوه به  ها، راه ها و ستاره در این اثر نوجوانان به چگونگي زندگي در فضا، انواع سيارهچکیده:
شوند. تصاویر كتاب مخاطب را به این  شناسان و سفرهاي فضایي آشنا مي ستارهوجود آمدن منظومه شمسي، 

دار عبور  هاي دنباله ها و ستاره الي سياره دارد كه گویي در یک سفر فضایي قرار دارد و از البه تصور وامي
 كند. مي

 

: اصفهان. فصول صاحب صدرا ها.انگیزکوسهدنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. ميلر، جاناتان شيخ.469
 9786006005997 شابک: رحلي. ص.66 ،1394 ،نوشته

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، حيوانات دریایي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 تواند از  ميها  گونه مختلف دارد. زیستگاه این نوع از ماهي 400كوسه نوعي ماهي است و حدود چکیده:
هاي سرد قطبي باشد. در این كتاب مخاطبان با تماشاي تصاویر گوناگون  دریاهاي مناطق گرم استوایي تا آب

 شوند. ها، با نحوه زندگي انواع كوسه آشنا مي و مطالعه مطالب مرتبط به هر یک از آن  ها در زیر آب كوسه
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470  سانانبزرگ.انگیزگربهدنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. ميلر، جاناتان/ تارنبال، استفاني شيخ.

 9786003860025 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته: اصفهان. فصول صدرا صاحب
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، حيوانات وحشي، اطالعاتکلماتکلیدی:

ساناني مثل چيتا، شير و ببر ارائه شده است. همچنين چگونگي  گربهاطالعات جامعي درباره زندگي چکیده:
كند، از  ها را تهدید مي ها، چگونگي حفاظت و خطراتي كه آن ترین و كندترین آن شکار این حيوانات، سریع

ها نيز آگاهي مخاطبان را از نحوه زندگي این حيوانات  كنيد. عکس مطالبي است كه در این كتاب مطالعه مي
 دهد. ایش ميافز

 

. فصول صدرا صاحب انگیزمارها.دنیایهیجان ي نوجوان: نامه دانش. ميلر، جاناتان فرث، ریچل/ شيخ.471
 9786003860018 شابک: رحلي. ص.66 ،1394 ،نوشته: اصفهان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي زیستدانشنامه، حيوانات وحشي، کلماتکلیدی:

 رسند و  نوع مي 2500شوید كه به حدود  هاي مختلف مارها آشنا مي با مطالعه این كتاب با گونهچکیده:
هاي  كنند. همچنين عکس گيري و از خود دفاع مي ها چگونه حركت، شکار، جفت خواهيد آموخت كه آن

 ترین مارها آمده است. خطرناک

 

472 هیجان ي نوجوان: نامه دانش. دیویدسون، سوزانا. نهنگدنیای دلفینانگیز و صدرا  ها.ها
 9786006005980 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته: اصفهان. فصول صاحب

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي دانشنامه، حيوانات دریایي، زیستکلماتکلیدی:

 ها ارائه شده است. مطالعه این كتاب، آناتومي این  ها و دلفين انواع نهنگاطالعات كاملي درباره چکیده:
كند. تصاویر نيز نمایي نزدیک از موجودات  ها را براي نوجوانان آشکار مي حيوانات و چرخه زندگي آن

 دهد. باورنکردني دنياي زیر آب را نشان مي

 

473 روبات ها: جهان روبات. ماس، جني. چگونهکار  ،1394 ،نشر به: تهران. مجيد عميق کنند.میها
 9789640221792 شابک: وزیري. ص.32

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي علمي فناوري و علوم تجربي، كودک و نوجوان، پژوهشکلماتکلیدی:

ها متفاوت است.  آن هاي شوند و توانایي هاي متنوع طراحي و ساخته مي ها و اندازه ها در شکل روباتچکیده:
ها براي انسان دشوار و خطرناک است. در این  دهند كه انجام دادن آن مي  ها غالباً كارهایي را انجام روبات

ها و چگونگي دگرگون  گرهاي هوشمند، دنياي روبات اي و حس كتاب، در روایتي مصور درباره مغزهاي رایانه
 .شود ها صحبت مي كردن جهان امروز به وسيله آن
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474  ص.48 ،1394 ،مؤسسه انتشاراتي نواي مدرسه: تهران. علي ميرزابيگي ها.روبات. جيفورد، كليف.

 9786001850677 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 مهندسي، فناوري و علوم تجربي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 نوجوان با انواع روبات و چگونگي ساخت، نوع حركت و نوع عملکرد و  در كتاب حاضر مخاطبانچکیده:
شوند. تصاویر گویاي متن است. در پایان چگونگي ساخت یک روبات مدل  ها آشنا مي كاربرد هر یک از آن

 شود. صورت تصویري آموزش داده مي به

 

 ،1394 ،نشر به: تهران. عميقمجيد  آور.هایفضاییحیرتروبات ها: جهان روبات. اهيرن، مایکل.475
 9789640221778 شابک: وزیري. ص.32

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي علمي نجوم، منظومه شمسي، پژوهشکلماتکلیدی:

 هاي  انسان روبات 1960تا به امروز انسان نتوانسته است به فراتر از كره ماه سفر كند؛ اما از دهه چکیده:
كار گرفته است. در این مطالعه نوجوانان در روایتي  هاي منظومه شمسي به  براي مطالعه سيارهفضایي را 

 شوند. هاي فضایي آشنا مي مصور با پيشينه، انواع، چگونگي ساخت و كاركردهاي روبات

 

 ،نشر به: تهران. مجيد عميق انگیز.هاینظامیشگفتروبات ها: جهان روبات. پرایس، شون استوارت.476
 9789640221761 شابک: وزیري. ص.32 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي علمي فناوري و علوم تجربي، جنگ جهاني اول، پژوهشکلماتکلیدی:

هاي نبرد  هاي روباتيک در صحنه ( از ماشين1914-1918بار در جنگ جهاني اول ) براي نخستينچکیده:
ها براي حفظ جان  هاي نظامي و چگونگي كاركرد آن این كتاب اطالعاتي درباره روباتاستفاده شد. در 
 آورید. دست مي  هاي نبرد به سربازان در صحنه

 

محمود  انگیز.هایهیجانریزودرشتعلومترسناکودانستنی علوم ترسناک:. آرنولد، نيک.477
 9786002961785 شابک: رحلي. ص.168 ،1393 ،پيدایش: تهران. مزیناني
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، خودآموزها، منابع اطالعاتي المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

كنند.  تري از آن را كشف مي هاي تازه دامنه علوم بسيار گسترده است و هر ساله دانشمندان عرصهچکیده:
علوم مختلف و نيز تغييرات زمين و موجودات این كره به در این كتاب اطالعات گوناگوني از سير تحوالت 

هاي جایگزین اصطالحات علمي و  ها و كلمه زبان طنزآميز درج شده است. براي درک بهتر مفاهيم از عبارت
 هاي رنگي استفاده شده است. نقاشي
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478 طبیعت چرا و چگونه:. پاروآسين،امانوئل.  ،فرهنگي مدرسه برهانمؤسسه : تهران. مهناز عسگري.
 9789640808139 شابک: خشتي. ص.130 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسي، جغرافياي طبيعي، راهنماي آموزشي زمينکلماتکلیدی:

سعي كتاب با زباني ساده و با استفاده از تصاویر مستند نقاشي شده در قالب پانصد پرسش و پاسخ چکیده:
هاي گوناگون طبيعت آشنا سازد. چگونگي تشکيل زمين،  انگيزي از جنبه دارد تا كودكان را با جزئيات شگفت

ها و  گيري جزیره ها، تشکيل باد، نحوه شکل ها و انواع سنگ ها، چگونگي وقوع آتشفشان جایي قاره علل جابه
 گياهان بياباني و ... از مباحث مطرح در این كتاب هستند.

 

479 اندرود،  اصل، كامران/ رفيعي، سعيد/ محمدي روحاني، نورانگيز/ خيري، علي/ رسولي، منيژه/ غفاري.
علومتجربینهم شده: بندي هاي آموزش طبقه مجموعه كتاب. نيا، فاطمه/ نجفي، محمدرضا گلگز/ رضوان

 9786003372047 شابک: رحلي كوچک. ص.192 ،1394 ،واژه گل: تهراندورهاولمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

 در رویکردي گام به گام و با تکيه بر كتاب درسي مربوطه، به آموزش كامل و روان هر درس چکیده:
توضيح داده شده است.  پرداخته و با ذكر چند مثال به صورت پرسش همراه با پاسخ تشریحي، نکات مبهم

هاي ميان نوبت و پایاني اول و دوم به منظور سنجش یادگيري و آمادگي براي شركت در  ارائه آزمون
 هاي بارز این كتاب است. امتحانات گوناگون از ویژگي

 

480 اصل، كامران/  نيا، فاطمه/ روحاني، نورانگيز/ غفاري بخشي، معصومه/ رسوليان، رضا/ رضوان.
تجربیهشتم شده: بندي هاي آموزش طبقه مجموعه كتاب. پور، علي اندرود، گلگز/ یوسف محمدي علوم

 9786003371774 شابک: رحلي كوچک. ص.204 ،1394 ،واژه گل: تهراندورهاولمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

 كتاب حاضر به عنوان یک راهنماي آموزشي در رویکردي گام به گام و با تکيه بر كتاب درسي چکیده:
هد. ارائه  هاي كاربردي آموزش مي مربوطه، مفاهيم اصلي و نکات كليدي هر درس را به همراه مثال

هاي  یادگيري از ویژگيبندي و سنجش  هاي پایاني براي جمع هاي متنوع براي هر مفهوم و نيز آزمون تمرین
 این كتاب است.

 

481 .علومنهم پرسمان:. رباطي، فاطمه حسيني.  شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،المللي گاج بين: تهران.
9786003592018 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، تمرین امتحانات، پرسشکلماتکلیدی:

 هایي براي مرور و بازیابي  هاي درسي و مجموعه پرسش ترین نکته مهمكتاب حاضر دربردارنده چکیده:
آموزان است. در ابتداي هر فصل، مطالب كتاب اصلي به طور كامل آموزش داده شده است.  هاي دانش آموخته

شده با الگوها و ساختارهاي گوناگون تدوین شده و در  بندي نامه، تعداد زیادي پرسش طبقه بعد از درس
هایي براي  پاسخ تشریحي هر پرسش در بخشي جدا ارائه گردیده است. در هر فصل نيز مجموعه تستادامه، 

 هاي سراسري در نظر گرفته شده است. آمادگي آزمون
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. فرد، مهبان/ صحرانورد، پریسا/ طالبي، عباس/ قرباني، سارا علي، سيداحمد/ باقري، زینب/ رحيمي آل.482
شناسیویژهاستعدادهایدرخشان.علومنهمبخشزیستوزمین حلي:هاي عالمه  مجموعه كتاب

 9786007755259 شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،حلي: تهران
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، پرسش ها، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

 ها بنياد علوم  گيري و تغيير پدیده شکلانگيز و تفکر درباره چگونگي  مشاهده دقيق جهان شگفتچکیده:
رود. در این كتاب سعي شده محتوایي متنوع  شمار مي  ساز فرایند تحول زندگي بشر به تجربي است و زمينه

هاي متنوع و ساده و  گيري از آزمایش و خالق مرتبط با موضوعات كتاب درسي ارائه گردد؛ از این رو، با بهره
تري از مطالب درسي ارائه گردیده است. پيشنهادهاي پژوهش و  اي عميقه هاي مفهومي، جنبه فعاليت

آموزان استعداد درخشان تدوین  هاي كتاب است. این اثر براي دانش انتخاب لحن ساده از دیگر ویژگي
 گردیده است.

 

یزدي، یحيي/ قهرماني، مهدي/ حنيفي  نسب، سيدمحمد/ طباطبایي، سيد دیاركجوري، پوریا/ هاشمي.483
استعدادهایدرخشان. هاي عالمه حلي: مجموعه كتاب. سيد حسين ویژه نهمبخشفیزیک، علوم

 9786007755242 شابک: رحلي. ص.216 ،1394 ،حلي: تهران
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

هاي واقعي متعدد،  هاي كتاب درسي مربوطه، به همراه ارائه مثال سرفصلدر كتاب حاضر به شرح چکیده:
ها پرداخته  ها و انواع آزمایش هاي مفهومي گوناگون و فعاليت هاي مختلف، تمرین بيان تاریخ علم به گویش

هاي مختلف  آموزان در آمادگي براي شركت در آزمون هاي تستي مطرح شده نيز به دانش شده است. پرسش
 كند. ميكمک 

 

484 . نسب، سيدمحمد یحيي/ قهرماني، مهدي/ هاشمي حنيفي یزدي، سيد حسين/ طباطبایي، سيد.
 ،حلي: تهرانعلومهشتمبخشفیزیک،ویژهاستعدادهایدرخشان. هاي عالمه حلي: مجموعه كتاب

 9786007755228 شابک: رحلي. ص.176 ،1394
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، امتحانات، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

ها را به خود درگير  ها از دوران طفوليت ذهن همه انسان ها و حس كنجکاوي درباره پدیده چراجویيچکیده:
توان فيزیک را دانشي دانست كه از دوران كودكي با انسان همراه است. این كتاب  كند؛ از این رو مي مي

هاي  كتاب اصلي پایه مورد نظر را پوشش داده و در كنار آن، مجموعه پرسشها و مباحث درسي  سرفصل
هاي  هایي نيز موضوعاتي فراتر از كتاب درسي مطرح شده تا شکاف اي را نيز در بر دارد. در بخش چهارگزینه

 آموزان استعداد درخشان تدوین گردیده است. هاي دانش دانشي برطرف گردد. این اثر براي تقویت دانسته
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. علي، سيداحمد/ باقري، زینب/ صحرانورد، پریسا فرد، مهبان/ طالبي، عباس/ آل قرباني، سارا/ رحيمي.485
: تهرانشناسی،ویژهاستعدادهایدرخشان.بخشزیستعلومهفتم، هاي عالمه حلي: مجموعه كتاب

 9786007755198 شابک: رحلي. ص.168 ،1394 ،حلي
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، پرسش علوم زیستي، تمرینکلماتکلیدی:

ساز پيدایش فناوري و تحول  انگيز بنيان علوم تجربي است و خود زمينه مشاهده دقيق جهان شگفتچکیده:
هاي  هاي مهم كتاب درسي و تمرین اي حاوي نکته نامه زندگي بشر است. در این اثر عالوه بر درس

ها  بندي مطالب و مرور آموخته هایي براي تقویت تفکر خالق، بيشتر بدانيم و جمع ، بخششده بندي طبقه
 آموزان استعداد درخشان تدوین گردیده است. تنظيم شده است. این كتاب براي دانش

 

.کاربرگعلومنهم. زاده، مصطفي/ لطفي، محمود خوانين.486  رحلي. ص.56 ،1394 ،مبتکران: تهران.

 9789640723715 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانان، مواد درسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 هاي جداگانه در  كتاب به شيوه آموزشي كاربرگ )طرح درس عملياتي معلم كه به صورت برگهچکیده:
الزم براي تدریس هر بخش در گيرد( و مبتني بر كتاب درسي، با توجه به زمان  آموزان قرار مي اختيار دانش

طول سال تحصيلي، به طراحي تعدادي پرسش در سطح ساده و متوسط پرداخته است و به این ترتيب 
هاي هر بخش از این كتاب  كند. شایان ذكر است، پرسش تر مي آموزان آسان فرایند یادگيري را براي دانش

 كند. تنها یک هدف آموزشي مشخص را دنبال مي

 

487 : تهراندورهاولمتوسطه.-کتابکارعلومتجربیبیستآفرینپایهنهم. سرپرست، مجيد.
 9789642604159 شابک: وزیري. ص.144 ،1394 ،قاطع البرهان

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 هاي مهم  از اهم مطالب كتاب است كه همراه با نکته اي هر فصل از كتاب پيش رو حاوي خالصهچکیده:
هاي ساده و متنوعي نيز براي كار  شده و با زبان ساده بيان گردیده است. مجموعه سؤال بندي صورت طبقه به

سنجد. عالوه  آموزان از جریان تدریس كالسي را مي هاي دانش در كالس در نظر گرفته شده است كه آموخته
 و سرگرمي و ارزشيابي پایاني نيز در كتاب گنجانده شده است.  آموزشي، جدولهاي  بر آن، حکایت

 

: تهرانکتابکارعلومتجربیبیستآفرینپایههفتمدورهاولمتوسطه.. سرپرست، مجيد.488
 9789642604234 شابک: وزیري. ص.144 ،1393 ،قاطع البرهان

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 كمک آموزشي، علومکلماتکلیدی:

كنند  آموزان كمک مي شوند كه به دانش هاي كار از جمله منابع كمک آموزشي محسوب مي كتابچکیده:
فصل  14در امتحانات پایان ترم با آمادگي بيشتري حاضر شوند. كتاب حاضر نيز همچون كتاب درسي علوم 

درخت دانش، كار در كالس، جدول و »دارد كه هر فصل شامل چندین قسمت است، شامل: 
«. هاي قبل هاي سال هاي آموزشي، كار در خانه، آزمون پایاني، جدول متقاطع و نمونه آزمون سرگرمي،حکایت

هاي بعد  در بخش درخت دانش، محتواي درس به طور خالصه و در نموداري درختي ارائه و در سایر قسمت
 . ها مرور مي شود از آن، مطالب و آموخته
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489 اول. ابراهيم/ طالبي، ناصر زاده، حميد/ نوابي، سيد نقي. دوره نهم پایه تجربی علوم کار کتاب
 9786001542664 شابک: وزیري. ص.160 ،1394 ،اميد مهر: مشهدمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

ها تدوین شده است كه عالوه بر تفهيم مطالب درسي،  ها و پرسش اي از فعاليت اثر مجموعهدر این چکیده:
هاي  آموزان مؤثر باشد. در كتاب عالوه بر خالصه هر فصل و ذكر نکته هاي دانش تواند در ارزیابي آموخته مي

ها  پایان بعضي فصل اي یا كوتاه پاسخ نيز در نظر گرفته شده است. همچنين در هاي چهارگزینه مهم، پرسش
 توان با راهنمایي معلم به آنها پاسخ داد. هاي عملکردي نيز آمده كه مي اطالعات و آزمون

 

490 : مشهدکتابکارعلومتجربیپایهنهم.: اندیشه پویا. زاده، مصطفي الدین بها احتشام، محمد/ شيخ.
 9786001542657 شابک: رحلي. ص.124 ،1394 ،اميد مهر
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 مواد درسي، راهنماي آموزشي، فناوري و علوم تجربيکلماتکلیدی:

نامه و با تکيه بر رویکرد زمينه محور، تالش دارد تا منطبق با كتاب درسي  این كتاب در قالب درسچکیده:
آموزان را در درک بهتر مطالب یاري  دانشهایي از محيط زندگي بپردازد و  به مدل سازي مفاهيم پایه با مثال

آموزان را فراهم  اي ارائه شده براي هر درس نيز امکان آزمودن دانش رساند.تمرینات تشریحي و چندگزینه
هاي مرتبط و  هاي آموزشي و آزمایش كرده است. لوح فشرده همراه كتاب دربردارنده فيلم و انيميشن

 سرگرمي است.

 

491 هشتم مجموعه یوز:. زاده، مجيد د/ یحييمحمدي، مجي علي. علوم کار .کتاب مبتکران/ : تهران.
 9789640723456 شابک: رحلي. ص.280 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 در فرایند یادگيري در كنار كتاب اصلي آموزان را  هاي كمک درسي ابزارهایي اند كه دانش كتابچکیده:
هاي متنوع همراه با پاسخ است كه مطالب  كنند. اثري كه پيش رو دارید، حاوي مجموعه تمرین همراهي مي

هاي مبتکرانه براي تقویت  هاي مذكور، مجموعه سؤال كند. عالوه بر پرسش كتاب درسي را مرور و بازیابي مي
 ت.خالقيت نيز در نظر گرفته شده اس

 

 ص.128 ،1394 ،ضریح آفتاب: مشهد..کتابکارعلومهشتمکاروتالش. هاشمي جوان، سيدعلي.492

 9789644297953 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، حل مسئله، آزمون ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 هاي جغرافيایي، نژاد و زبان، دانش  گرفتن مرزعلوم تجربي درسي جهاني است كه بدون در نظر چکیده:
اي، تشریحي و جاي خالي است كه  هاي چندگزینه كند. اثر پيش رو حاوي پرسش واحدي را به همه ارائه مي

 دهد. ها آموزش مي هاي جدید را همراه با تمرین هاي كليدي درس نکته
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493 هفتم.کتا مجموعه یوز:. زاده، مجيد محمدي، مجيد/ یحيي علي. علوم کار مبتکران/ : تهرانب
 9789640723449 شابک: رحلي. ص.244 ،1394 ،پيشروان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، تکاليف درسي، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 هاي پيشين، مسير یادگيري مطالب جدید را هموار  ممارست و تمرین عالوه بر تثبيت آموختهچکیده:
هاي گوناگوني با الگوهاي درست و نادرست،  كند. كتاب پيش رو به تفکيک موضوعات درس، پرسش مي

هاي كليدي نيز درج شده  دهد. در ادامه، پاسخ آموزان قرار مي كردني در اختيار دانش اي و كامل چندگزینه
 است.

 

مؤثق، آزاده/ شفيعي،  شيبا/ وحيديفرد، ریحانه/ ملک،  زاده، مرجان/ دولتشاهي رستگار، طاهره/ ویسي.494
: تهراندورهاولمتوسطه.-کتابکاروتمرینعلومتجربیپایهنهم بسته مدیریت كالسي:. فاطمه
 9786007977187 شابک: رحلي. ص.128 ،1394 ،مرآت

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تکاليف درسي ها، تمرین پرسشکلماتکلیدی:

كند و كاركردي فراتر از تکاليف  هاي یادگيري را گسترش و پربازده مي كتاب كار و تمرین موقعيتچکیده:
هایي با الگوهاي گوناگون )تشریحي، حل كردني، كوتاه پاسخ، جاي  آموزشي دارد. در این اثر مجموعه تمرین

هاي پيشين  تقویت آموزهاي( تدوین و ارائه شده است كه بر مرور مباحث آموخته شده و  خالي و چندگزینه
 هفته آموزشي تدوین گردیده است. 24ها براي  تمركز دارد. تمرین

 

495 شناخت مجموعه كتابخانه مصور علمي بریتانيکا:. مجموعه كتابخانه مصور علمي بریتانيکا. کیهان:
سیاره اسرارآمیز ستارگان.دنیای و شمسی منظومه  ،1394 ،نشر به: تهران. زاده محمد نوري های

 9789640218273 شابک: رحلي. ص.116
 آموز مربي، دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نوجوانان، نجوم، منظومه شمسيکلماتکلیدی:

 با ارائه بيش از یک هزار تصویر مستند به « كتابخانه مصور علمي بریتانيکا»اثر حاضر از مجموعه چکیده:
اي  گونه پردازد. تنظيم این كتاب به ها مي تکوین و تحول ستارگان و بيان ساختار آنچگونگي پيدایش جهان، 

برد. نمایه و  رود و از گردش در آن لذت مي انگيز در كائنات مي است كه خواننده با مطالعه آن به سفري شور
 است. آموزان تبدیل كرده نامه تخصصي پایان كتاب نيز آن را به ابزاري مفيد براي دانش واژه

 

496  ماریکوریوکشفرادیوم. اي از علم براي خوانندگان جوان: ها، نمایه حل راه. استينک، آن اي.

 9786002381682 شابک: رقعي. ص.104 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهران. بابایي مرجان حاجي
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:  آموز دانش مخاطب:

 آوران، رادیواكتيو ها، علم نامه سرگذشتدانشمندان، کلماتکلیدی:
 انگيز دانشمندان و مکتشفان و مخترعان عالوه بر  نامۀ پرچالش و هيجان خواندن زندگيچکیده:

ها و الهامات خود عبور نکنند.  توجه از كنار اندیشه كند كه بي كردن، نوجوانان و جوانان را ترغيب مي سرگرم
د كاشف رادیوم در قالب رمان به خوانندگان عرضه شده است. این اثر در این كتاب سرگذشت بانوي دانشمن

 سالي این دانشمند است. ترین رویدادهاي زمان رشد، جواني و ميان حاوي مهم
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497  ،گستر سایه: قزوین. عباس زارعي هایسریعالسیر.ماشین بعدي: سه -انگيز هيجان. هریسون، پل.
 9786003742055 شابک: رحلي. ص.16 ،1393

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، منابع اطالعاتي المعارف خودآموزها، دایرۀکلماتکلیدی:

ترین زمان ممکن از  توانند در كوتاه اند كه چگونه مي ها هميشه در این فکر بوده در طول تاریخ انسانچکیده:
هاي سریع زميني و هوایي همراه با تاریخچه و  ماشين اي به نقطه دیگر سفر كنند. در این كتاب انواع نقطه

بعدي در نظر گرفته شده و یک  سير تحول هر یک معرفي شده است. در كنار هر توضيح یک تصویر سه
 بعدي نيز به كتاب ضميمه است. عينک سه

 

 ص.32 ،1394 ،نشر به: تهران. مجيد عميق مسابقاتروباتیک. ها: جهان روبات. فارست، كریستوفر.498

 9789640221785 شابک: وزیري.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 فناوري و علوم تجربي، مسابقات علمي، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

 ، راهي طوالني را «مایل هایکن»در  1989مسابقات روباتيک از زمان آغازشان، یعني از سال چکیده:
صورت  ها، چه در زمينه كاوش زیر آب و چه به  عياري را بين روبات نبرد تماماند. این مسابقات  پيموده
شود. این كتاب با بررسي انواع مسابقات روباتيک، ترفندهایي را كه  هاي گوناگون ورزشي شامل مي رقابت

مسابقات  گيرند تا در كار مي ها به ها به منظور استفاده حداكثري از توانمندي روبات سازندگان انواع روبات
 سازد. پيروز باشند، آشکار مي

 

499  ،گستر سایه: قزوین. عباس زارعي موجوداتمیکروسکوپی. بعدي: سه -انگيز هيجان. هریسون، پل.
 9786003742307 شابک: رحلي. ص.16 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها المعارف اطالعاتي، دایرۀشناسي، خودآموزها، منابع  زیستکلماتکلیدی:

ها موجود دیگر در اطراف ما وجود دارند كه  بينيم، اما ميليون ما هر روز حشرات را دور و بر خود ميچکیده:
ها، نماتدها،  هاي قوي قادر به دیدن آنها هستيم. در این كتاب ریزجانداراني چون مایت تنها با ميکروسکوپ

اند. در كنار هر تصویر توضيحات مفيد و  بعدي و رنگي معرفي شده یر سهها با تصاو ها و كک ها، كنه شپش
بعدي نيز به كتاب  هاي هر یک نيز درج شده است. یک عينک سه مختصري درباره شرایط زندگي و ویژگي

 ضميمه است.

 

 ص.32 ،1393 ،رویش: تهران. سهيال امامي هیوالهایترسناک. رازهاي شگفت آور:. تانسند، جان.500

 9789646116054 شابک: رحلي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعات، دانشنامهکلماتکلیدی:

تا واقعيت اثبات   ها در دنياي حيوانات از افسانه در كتاب حاضر تالش شده است واقعيت وجود هيوالچکیده:
هاي اساسي در هر معرفي به   شود. ارائه كليد واژهها با جزئيات بررسي  شده و پس از آن چرخه زندگي آن

 كند تا بتوانند تحقيقات بيشتري را درباره آن جانور به دست آورند. گران نوجوان كمک مي جو و جست
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501  شابک: رقعي. ص.104 ،1394 ،عصر جوان: قمآموزشمسابقاتفرهنگیمذهبی.. جواد  ایزانلو،.
9786006173672 

معلم مخاطب:
 ها فرهنگ اسالمي، تفریحات سالم، سرگرميکلماتکلیدی:

سازي شده از مسابقات  ها شبيه آنهایي است كه بسياري از  این نوشتار حاوي شرح مسابقات و بازيچکیده:
معمول و مرسوم در ميان كودكان و نوجوانان جامعه هستند؛ با این تفاوت كه به این مسابقات جهت دیني و 

 فرهنگي داده شده است. در هر مسابقه، ابزار مورد نياز و مراحل انجام آن توضيح داده شده است.

 

502 . كاوي، هلن. شانزده تولدتا زبانیاز هیجانیو اجتماعی، پرورشسالمتجسمی، سالگی؛
 شابک: وزیري. ص.188 ،1394 ،شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. مجيد رئيس دانا کودکان.

9789647440318 
مربي، والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 نوجوان، رشد شخصيت شناسي شناسي كودک، روان مراحل رشد و تحول، روانکلماتکلیدی:
 دهند كه پرداختن به  هاي مختلفي را هم تشکيل مي هاي فردي، طيف كودكان عالوه بر تفاوتچکیده:

تواند كامالً متفاوت از گروه دیگر باشد. نگارنده در این كتاب فرایند رشد  ها و مشکالت هر طيف مي ویژگي
دهد و الگوهاي  طور خالصه شرح مي دورۀ ذكرشده بهجسمي و رواني )اجتماعي، عاطفي، زباني( كودک را در 

 كند. هاي رشد معرفي مي پرورشي نوآورانه را براي سال

 

 ،1394 ،مؤسسه نشر آوامتن: تهراناقدامپژوهیبهزبانساده)معلمپژوهنده(.. مجردي، مهتاب.503
 9786006848365 شابک: رقعي. ص.80

معلم مخاطب:
 پژوهش، فناوري و علوم تجربي، فنون و ابزار پژوهش شناسي روشکلماتکلیدی:

پژوهي یک فعاليت علمي و تحقيقي است كه هر فرد در حوزه كاري كه به آن مشغول است،  اقدامچکیده:
تري برسد. نگارنده در این جستار شرایط شركت در برنامه معلم پژوهنده،  دهد تا به وضعيت مطلوب انجام مي

تواند راهنماي  دهد. این اثر مي هاي مهم در نوشتن آن را شرح مي ژوهي، و نکتهپ چارچوب نگارش اقدام
 پژوهي استاندارد باشد. هاي اقدام مناسبي براي ارائه طرح

 

 ،آشينا: تبریزبصیرتدرتربیت:مروریبرسیرهنبویوتعلیموتربیتما.. ضيایي فرد، یداهلل.504
 9786002080127 شابک: وزیري. ص.96 ،1393

مربي، والدین مخاطب:
 تعليم و تربيت، اخالق اسالمي، خانوادهکلماتکلیدی:

هایي از آن، به  نویسنده در این كتاب در یک بررسي تطبيقي، با نگاهي به سيرۀ نبوي و ترسيم جلوهچکیده:
وتربيت نبوي  با تعليم وتربيت پرداخته و وجوه اشتراک و افتراق این نظام را تشریح وضع موجود نظام تعليم

 طور ویژه بررسي شده است. تعيين كرده است. در این ميان جایگاه خانواده در این نظام به
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505  ،نقش و نگار: تهرانبلوغبهزبانسادهبراینوجوانان. :2-مهارت هاي زندگي. سلحشور، ماندانا.
 9789647002615 شابک: رقعي. ص.128 ،1394

آموز دانشوالدین،  مخاطب:
 رشد جسمي، بلوغ، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

كند و طي این فرایند به  بلوغ فرایند تدریجي است كه كودک ضمن آن شروع به رشد و تغيير ميچکیده:
هاي  هاي مفيدي درباره تغيير و تحول كند، نکته شود. این كتاب به مخاطبان كمک مي فردي بالغ تبدیل مي

اي منظم براي  هاي غذایي سالم و برنامه هاي جنسي، تغييرات بدني، رعایت رژیم ند رشد اندامدوران بلوغ، مان
 شان به دست آورند. ورزش روزانه

 

506  ،1394 ،درماني كتاب: تهران. زاده محبوبه رمضان بلوغدختران.. ميدلمن، امي/ گران والد، كيت.

 9786006483139 شابک: خشتي. ص.112
والدین، معلم، مشاور مخاطب:

 بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانانکلماتکلیدی:
ها و مسئوالن تربيتي كودكان با مرحله گذار از كودكي  كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانوادهچکیده:

و رواني  هاي جسماني و ورود به نوجواني تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودک از جنبه
هاي نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار  دهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسش را شرح مي

 دهد. مي

 

507 .1332-1358داریمجتمعآموزشیمهرانهایمدرسهتجربه. سهراب، معصومه/ مافي، یحيي.
 شابک: وزیري. ص.240 ،1393 ،پژوهشي تاریخ ادبيات كودكان -هنري  -مؤسسه فرهنگي : تهران

9786007112175 
والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 اي، مدیریت آموزشي راهنمایي حرفهکلماتکلیدی:
 داري فرایندي است كه به علم و آگاهي و به خصوص تجربه نياز دارد. كتاب حاضر به  مدرسهچکیده:

تاریخ آموزش و پرورش معاصر ایران پرداخته است. كتاب در سه بخش هاي ارزشمندي از  بازنمایي تجربه
هاي یک  تدوین شده است و نکات فراواني را از تجربه« گردش كار، در راه آموزش و در مسير پرورش»شامل 

زوج موفق فرهنگي دربردارد. در بخش اول، مخاطب با چگونگي آغاز به كار مدرسه، آماده سازي فضا و 
ها  خواند. در بخش دوم كتاب دربارۀ شيوۀ كار مدرسه در بارۀ همۀ درس با اوليا مطالبي مي ارتباط مدرسه

نکات دقيقي آمده است كه مي تواند بسيار آموزنده باشد. بخش سوم هم به موضوع پرورش و ارتباط با 
 پردازد. آموزان مي التحصيالن مدرسه و تأثير آن در روحيۀ دانش فارغ

 

 ص.74 ،1393 ،گيسا: تهرانتربیتجنسیوبلوغدردختران.. زاده، مسلم سحر/ ابوالحسنطاهباز، .508

 9786009229550 شابک: رقعي.
والدین، معلم مخاطب:

 بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانانکلماتکلیدی:
مرحله گذار از كودكي  ها و مسئوالن تربيتي كودكان با كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانوادهچکیده:

هاي جسماني و رواني  و ورود به نوجواني تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودک از جنبه
هاي نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار  دهد و اطالعات كاربردي و راهگشا در راستاي پرسش را شرح مي

 دهد. مي
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509  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانتربیت.. فندیارخان/ معتمدي، اس كاشاني، ميرزاتقي.
 9789640809075 شابک: وزیري. ص.152

معلم مخاطب:
 راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

 نامه آموزشي در آموزش و پرورش جدید ایران است. در این كتاب  نخستين نظام« تربيت»رساله چکیده:
درخصوص تربيت فرزندان دختر و پسر نيز ارائه شده است. همچنين نصایح تني چند از دانشمندان بزرگ، 

رضا قلي خراساني در كتاب  ه.ش( با مدیریت حاج 1263نامه مدرسه ایرانيان استانبول )تأسيس  شرح نظام
 درج شده است.

 

510 : تهرانآموزانبهمطالعهغیردرس.ترغیبدانش. حسين دیزجي قدیم، سميرا/ اسماعيلي ليملو،.
 9786007403761 شابک: وزیري. ص.104 ،1393 ،تایماز

معلم مخاطب:
 هاي مطالعه هاي فوق برنامه، تعليم و تربيت، مهارت فعاليتکلماتکلیدی:

انگيز علم و معرفت و مطالعه، راهي است بسيار ساده  اي است به سوي جهان شگفت كتاب، دریچهچکیده:
انسان، و آموزش علوم و فنون، او را در مسير رشد و تکامل راهنمایي براي پرورش استعدادهاي خدادادي 

آموزان به مطالعه منابع  كند. در این كتاب به بررسي عوامل مؤثر اقتصادي ـــ فرهنگي در ترغيب دانش مي
 غير درسي پرداخته شده است.

 

511 . الدیني، حميدرضا صادقي راوندي، مرضيه/ زین. انجمن جلسات وتشکیل مربیان و اولیا
 9789644513046 شابک: رقعي. ص.58 ،1394 ،انجمن اوليا و مربيان: تهرانها.گیریدرآنتصمیم
والدین، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:

 ریزي، راهبردهاي توسعه مدیریت آموزشي، برنامهکلماتکلیدی:
 جمع شدن براي انجام دادن كارها  در اصطالح اداري به معناي مالقات با نقشه قبلي و« جلسه»چکیده:

است. نگارنده در این كتاب مفهوم جلسه در سازوكار سازماني را در دو بخش تشریح كرده است. در بخش 
ها بازگو شده است. در  ریزي و مدیریت جلسه هاي برنامه نخست، پس از توضيح مفاهيم و تعاریف، روش

 ن تبيين گردیده است.گيري و مراحل آ هاي تصميم بخش دوم، بهترین روش

 

 شابک: رقعي. ص.148 ،1394 ،كردگار: اهوازتشویقوتنبیهدرتعلیموتربیت.. پور، نسرین حسن.512
9786002810885 

مربي، معلم، مشاور  مخاطب:
 هاي تربيتي، فرهنگ اسالمي، احادیث، تفسير قرآن پژوهشکلماتکلیدی:

 و تربيت هستند. در این   دهنده در تعليم كننده و جهت مهم و كنترلتشویق و تنبيه از ابزارهاي چکیده:
كتاب، جایگاه تشویق و تنبيه با استمداد از آیات قرآن و سخنان اهل بيت)ع( و همچنين با تکيه بر آرا و 

 نظرات دانشمندان و متفکران غربي بررسي شده است.

 

.ورشنگاریپژوهشیدرآموزشوپرتجربهتوسعه. اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان.513
 9786006418155 شابک: وزیري. ص.290 ،1394 ،ليالي/ مهر قائم: اصفهان

مربي، معلم، مدیر مخاطب:
 هاي تربيتي، تعليم و تربيت ها، پژوهش همایشکلماتکلیدی:

شود. این  تلقي ميو پرورش  پژوهش زیربناي توسعه علمي، فني و اساس هر تصميمي در آموزش چکیده:
و پرورش  در آموزش  1390-1391كتاب مشتمل بر نمونه آثار برتر همایش برگزار شده در سال تحصيلي 

پردازي و بررسي روابط بين حقایق از  است. تئوري« نگاري پژوهشي در آموزش تجربه»استان اصفهان درباره 
ساختاري خطي و تحليلي هدف این مقاالت در  هاي فردي، آموزشگاهي و سازماني، با راه تجربه، شامل تجربه

 موضوعات گوناگون است.
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514  پالتویي. ص.48 ،1393 ،بنياد فرهنگي مهدي موعود )عج(: قمجنگروانی.. رضایي، مصطفي.

 9786007120422 شابک:
مربي، معلم، مدیر مخاطب:

 جنگ، تفسير قرآن، تبليغات روانيکلماتکلیدی:
 مطالعه، در نگاهي قرآني، موضوع جنگ رواني و جنگ نرم در دو بُعد داخلي و خارجي در این چکیده:

نمایي، كتمان و تحریف حقایق، تضعيف  شود. سياه رفت از آن معرفي و شرح داده مي هاي برون بررسي و راه
 روحيه و تأسيس مراكز ایجاد تفرقه از مباحث این كتاب هستند.

 

515 بستهکمکبهتحولآموزش.چرا. آقالو، عباس حاجي.  ،مبتکران/ پيشروان: تهرانبکتا؟معرفی:
 9789640719855 شابک: پالتویي. ص.72 ،1393

معلم، مدیر مخاطب:
 ریزي آموزشي، منابع اطالعاتي، مدیریت آموزشي برنامهکلماتکلیدی:

مندتر و  به صورت نظامكنند آموزش در مدرسه  هایي اند كه كمک مي هاي آموزشي مجموعه بستهچکیده:
آموزشي را   هاي كمک متمركزتر انجام گيرد. كتابچه پيش رو طرح ذهني و مدل مفهومي براي توليد بسته

 گردد. كند. طي مباحث اثر، اهداف مورد انتظار و اجزاي این بسته تبيين و بررسي مي معرفي و تشریح مي

 

516 اقدام. ساگور، ریچارد. چگونه گروهی دهیم؟.پژوهی . احمدرضا اقتصادي، هنگامه آصفي انجام
 9789644298189 شابک: وزیري. ص.112 ،1394 ،ضریح آفتاب: مشهد

معلم مخاطب:
 شناسي پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، فناوري و علوم تجربي روشکلماتکلیدی:

 آموزش و در جریان كار اي از پژوهش است كه عمدتاً توسط كارگزاران عرصه  پژوهي گونه اقدامچکیده:
پژوهي گروهي به زبان ساده آموزش داده شده  گيرد. در این كتاب مراحل و چگونگي انجام اقدام انجام مي

ترین مبحث، یعني  ها و تعریف مفاهيم اصلي این حوزه، به اساسي است. نگارنده پس از تشریح ضرورت
ها و تجزیه و تحليل آنها  آوري داده ه، چگونگي جمعپژوهي توجه داشته است. وي در ادام یابي در اقدام مسئله

 گيري را شرح داده است. و نيز نحوه تنظيم گزارش و نتيجه

 

517  ص.80 ،1394 ،پيک ریحان: گرگانچگونهتدریساثربخشیداشتهباشیم؟.. سليماني، اعظم.

 9786007487365 شابک: جيبي.
فرهنگيانمربي، معلم، دانشجویان دانشگاه  مخاطب:

 تربيت معلم، روش تدریس، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:
 در « هاي فعال تدریس اثربخشي روش تدریس با استفاده از روش»این كتاب پيرو اجراي طرح چکیده:

نوشته شده است. در این مطالعه، پس از ذكر كليات، به بيان چند روش فعال تدریس  1393خردادماه سال 
هایي تبيين شود. ارائه رهنمودهاي  ا از این طریق ضرورت استفاده از چنين روششود ت پرداخته مي

 پایان بخش مطالب این كتاب است. پيشنهادي در سطوح مختلف، 

 

چگونهدیگرانرامدیریتکنیم)آنچهیکرهبرومدیرموفق. لوین، استوارت/ كروم، مایکل.518
 9786006483115 شابک: رقعي. ص.216 ،1393 ،درماني كتاب: تهران. مهدیه مقاري بایدبداند(.
مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 رهبران توسعه، مدیریت نيروي انساني، مدیریت گروهيکلماتکلیدی:
تر اینکه  هاي موفق براي بقا باید در معرض تحوالت فرهنگي وسيعي قرار گيرند. از همه مهم سازمانچکیده:

ترین راهکارها براي مدیریت  ترین و كاربردي تحوالت نيازمند رهبري كامالً جدید است. در این اثر اصلياین 
 محور تبيين و تشریح شده است. ها بر اساس مطالعات دانش ها و سازمان موفق گروه
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519 اولشویم. ماتول، آبراهام. چگونهشاگرد  ،1394 ،ماوشما: تهران. فرشيد ابراهيمي، سارا سوري.

 9786007655085 شابک: خشتي كوچک. ص.132
معلم مخاطب:

 شناسي یادگيري، خودآموزها موفقيت تحصيلي، روانکلماتکلیدی:
 رغم  كند كه علي هاي مهم تاریخي را بازگو مي هایي از سرگذشت شخصيت این كتاب نمونهچکیده:

هاي دیگر اثر، روش  اند. در بخش دست یافته  اند، به موفقيت هاي زیادي كه در زندگي خود داشته چالش
كوشي، خودباوري و...( معرفي و تشریح  گام دستيابي به كاميابي )تعيين اهداف، عادت به مطالعه، سخت به گام

هاي كليدي نيز  شده است. در هر بخش، عالوه بر نقل یک روایت واقعي و سخني از بزرگان، جدولي از توصيه
 ارائه گردیده است.

 

520 نمی. محمودي، حسن. ماهوارهوارتباطدخترانوپسران.خورشیدرا حجاب، : قمتواندید:
 9789648493788 شابک: رقعي. ص.104 ،1394 ،هماي غدیر
آموز، معلم، مشاور والدین، دانش مخاطب:

 هاي آسماني، اعتقادات مذهبي فرهنگ اسالمي، كتابکلماتکلیدی:
 ها، موضوع  گونه و روایي و با تأملي در آیات قرآن كریم و تفسير آن روایتي داستاناین كتاب در چکیده:

را تبيين و اثبات كرده است كه حجاب هيچ منافاتي با آزادي ندارد. همچنين، نحوۀ برقراري « حجاب»
 ارتباط صحيح در جامعۀ اسالمي نيز در نگاهي مختصر توضيح داده شده است.

 

521 برای هاي دانش افزایي: مجموعه كتاب. محمدرضاسركارآراني، . جهانی ای ایده پژوهی درس
غنی و آموزش یادگیری.بهسازی  شابک: وزیري. ص.268 ،1394 ،مرآت: تهرانسازی

9786007541272 
معلم، مدیر مخاطب:

 وپرورش تطبيقي، تربيت معلم هاي آموزشي، آموزش نظامکلماتکلیدی:
درگير كردن معلمان در فرایند تبيين مسئله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، بازاندیشي پژوهي با  درسچکیده:

هایي است كه  بخشد. این كتاب حاوي مجموعه مقاله اي را ارتقا مي و بازنگري، فرهنگ مشاركت حرفه
د. تجزیه و كن ها، رویکردها و ابزارهاي این حوزه را واكاوي مي هاي این حيطۀ مطالعاتي را بازگو و نظریه بنيان

هاي یادگيري اثر بخشي را براي خواننده  تحليل فرایند آموزش ریاضي دورۀ عمومي و دانشگاهي ژاپن فرصت
 فراهم آورده است.

 

522 ایده. زینعلي، محمد.  وزیري. ص.112 ،1393 ،جهان جام جم: تهرانپردازی.درسخالقیتو

 9786005478815 شابک:
مربي، معلم، مدیر مخاطب:

 شناسي، تفکر خالق، علوم تربيتي روانکلماتکلیدی:
 كننده است. خالقيت به نوبه خود پيامدهاي  پذیر و مجذوب اي چالش خالقيت در انسان پدیدهچکیده:

ترین نقش را در كنترل، هدایت و ظهور  مهم  گوناگوني دربردارد و عوامل متعددي در رشد آن مؤثرند. خانواده
گام با مفاهيم مرتبط با موضوع خالقيت آشنا  به كتاب سعي شده است خواننده گام خالقيت دارد. در این
هایي براي سنجش خالقيت قرار گرفته است تا مخاطب بتواند ميزان خالقيت خود را  شود. در پایان آزمون

 بسنجد.
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523 میدرس هاي دانش افزایي: مجموعه كتاب. سالبرگ، پاسي. دنیا :آنچه فنالندی ازتهای واند
 وزیري. ص.192 ،1394 ،مرآت: تهران. رضا مقدم، طيبه سهرابي علي تغییراتآموزشیفنالندبیاموزد.

 9786007541289 شابک:
معلم، مدیر مخاطب:

 وپرورش تطبيقي، تربيت معلم هاي آموزشي، آموزش نظامکلماتکلیدی:
 حدي متوسط طي سه دهه اخير به یک فردي دارد، زیرا از  فنالند سيستم آموزشي منحصربهچکیده:

سيستم آموزشي پيشرفته با عملکرد قوي تبدیل شده است. این كتاب اصالحات آموزشي این كشور را شرح 
تواند از سوي  زا بوده و در سطح خرد و كالن مي المللي، درون گيري از تجارب بين دهد كه عموماً با بهره مي

 گذاران اعمال شود. سياست

 

524 دانش. آموزگار، حسين/ محمودي، نرگس. برای علمی تحقیق روش : تهرانآموزان.راهنمای
 9786006434186 شابک: رحلي. ص.112 ،1393 ،مهرآموز
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسي پژوهش، فناوري و علوم تجربي، فنون و ابزار پژوهش روشکلماتکلیدی:

آموز و درگيري علمي و عملي او با مسائل  صحيح مبتني بر فعاليت مستقيم دانشآموزش و پرورش چکیده:
هاي  هاي علمي پژوهش در باب موضوعات مختلف با زبان ساده و ارائه مثال درسي است. در این كتاب روش

هاي ورود به جریان تفکر منطقي و منظم  آموزان معرفي شده است. این مباحث روش عيني و عملي به دانش
 آموزد. ایجاد مهارت دستيابي به صحت و نادرستي اندیشه یا فرضيه را به مخاطب مي و

 

525 نگارشطرح هاي دانش افزایي: مجموعه كتاب. زاده، محرم آقازاده، محرم/ نقي. عملی راهنمای
 9786007541739 شابک: رحلي. ص.156 ،1394 ،مرآت: تهراندرس.

معلم مخاطب:
 وپرورش تطبيقي، تربيت معلم هاي آموزشي، آموزش نظامکلماتکلیدی:

 هاي معلم براي فعاليت در كالس است. این كتاب با  ترین تدارک نوشتن طرح درس جزو ضروريچکیده:
هاي علمي و تخصصي معلمان كشور تنظيم شده و به مثابه راهنماي  توجه به اهميت توانمندسازي صالحيت

اي بوده، منابع اطالعاتي مؤثر  رساني ویژه ته است. همچنين هر جا نياز به اطالععمل در اختيار آنها قرار گرف
 و مفيد معرفي شده است.

 

526 انجمن : تهران. كيومرث جهانگردي، مسعود براتيان راهنمایکاهشاضطرابامتحان.. بک، جان.
 9789644512506 شابک: رقعي. ص.56 ،1393 ،اوليا و مربيان

 آموز، معلم، مدیر دانشوالدین،  مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اضطرابي، امتحانات موفقيت تحصيلي، اختاللکلماتکلیدی:

 اضطراب واكنش طبيعي، شناختي، عاطفي و فيزیولوژیک به تهدید شدن است و در افراد مختلف چکیده:
آمدن ناآرامي و تشویش توضيح داده شده وجود  هاي علمي به نمودهاي متفاوتي دارد. در این كتاب علت

راهکارها براي مقابله با هيجانات منفي و مخرب معرفي و   زا و بهترین هاي استرس است. عالوه بر آن، موقعيت
 بازگو شده است.
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527 پژوهشگری)آموزشپژوهشگریبه. جانه، مژده/ ابراهيمي قوام، صغري/ جانه، عليرضا. رشدو
نوجوانان و محور(.کودکان رشد رویکرد  شابک: وزیري. ص.280 ،1393 ،جاجرمي: تهرانبا

9789642928705 
معلم مخاطب:

 هاي آموزش شناسي تحولي، روش شناسي یادگيري، روان روانکلماتکلیدی:
 گذارند و به  بين ذهني و فکري مي كودكان و نوجوانان پيوسته دنياي پيرامون خود را زیر ذرهچکیده:
كنند.  زنند و به دنبال فهم و تفسير آن پرسش مي هاي تازۀ خود دامن مي پردازند، به نگرش مي بازاندیشي

هاي تحولي  شناسي رشد و پرورش كودكان پرسشگر در راستاي توانمندي این كتاب تالشي براي مقابلۀ روان
 و رشدي آنها است.

 

528 بهترینسؤال. سي مکسول، جان. رهبرانموفق، را  ،ابوعطا: تهران. مهسار مشتاق پرسند.میها
 9789641701965 شابک: رقعي. ص.208 ،1394

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 هاي رهبري شناسي صنعتي، ویژگي مدیریت گروهي، روانکلماتکلیدی:

سؤال كردن عادت كنيد. تان را تقویت كنيد، باید به  خواهيد موفق شوید و استعداد رهبري اگر ميچکیده:
آموزد چگونه  گيري از هنر پرسيدن، به مخاطب مي در این كتاب راهکارهایي آموزش داده شده كه با بهره

 رشد كند، با دیگران ارتباط برقرار كند، خود را به چالش بکشد و به پيشرفت تيم كمک كند.

 

529 مقاله. جليلي، سيداحمد. پژوهشگروشپژوهشو برای دانشنویسی و محققران ..آموزان
 9786003832725 شابک: وزیري. ص.102 ،1394 ،سخنوران: تهران

والدین، معلم مخاطب:
 هاي علمي، راهنماي آموزشي، نوجوانان پژوهشکلماتکلیدی:

هاي تازه براي آیندگان است. پژوهشگر  پژوهش راهي براي گسترش مرزهاي دانش و گشودن افقچکیده:
هاي علمي درصدد رسيدن به شناختي تازه از مسائل و مفاهيم مختلف  با استفاده از روشفردي است كه 

 شود. صورت علمي، اصول تهيه، تدوین و تحریر یک مقاله علمي آموزش داده مي است. در این كتاب به 

 

محمدرضا  زبانبدن:چگونهافکاردیگرانراازرویحرکتسرودستشانبخوانیم؟.. پيز، آلن.530
 9789649723822 شابک: رقعي. ص.124 ،1394 ،مرسل: كاشان. یافته عطوفي، سيد حامد دست

مربي، والدین، معلم، مشاور مخاطب:
 هاي ارتباطي، ارتباط غيركالمي شناسي، مهارت روانکلماتکلیدی:

تن و حركات سر و نویسنده در این كتاب، با شرح هر یک از اجزاي زبان بدن ــــ حركات سر و چکیده:
دهد كه چگونه مردم  سازد و نشان مي اش آگاه مي هاي غير كالمي ها و نشانه دست ــــ خواننده را از عالمت

 توانند با یکدیگر ارتباط برقرار كنند. با استفاده از این وسيله مي

 

531 اسالم.. طالبي، طهماسب/ قاسمي، حسين. پرورشایرانو تاریخآموزشو : قزوینسیریدر
 9786003742123 شابک: وزیري. ص.240 ،1393 ،گستر/ مهرگان دانش سایه

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، سایر كارشناسان مخاطب:
 تاریخ ایران، تاریخ جهان، تاریخ اسالم، تعليم و تربيتکلماتکلیدی:

و پرورش در تاریخ ایران و جهان را  گيري روند آموزش  این مطالعه، با ارائه گزارشي مستند، شکلچکیده:
هاي تاریخي از ایران باستان تا برپایي حکومت مشروطه و پس از  كند. این بررسي به تفکيک دوره بررسي مي

 تاریخچه مراكز علمي در تاریخ اسالم نيز درج شده است.  آن صورت گرفته است. در پایان كتاب
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532 آموزشپرورش.. پروین اكبریه،هاشمي، احمد/ اميدي، جمشيد/ .  ،1394 ،تایماز: تهرانفلسفه

 9786004030717 شابک: وزیري. ص.260
معلم مخاطب:

 تفکر خالق، فلسفه، علوم تربيتيکلماتکلیدی:
 آموزش و یادگيري فلسفه آموزش و پرورش یک امر حياتي براي نظام آموزشي است؛ چراكه به چکیده:

ها و نيازهاي مردم باشد. در این مطالعه مسائل  گوي خواسته تواند جواب داده و ميهاي آموزشي جهت  فعاليت
هاي بنيادین معلمان در این زمينه  تربيتي مطرح در نظام آموزشي، از دیدگاه فلسفه بررسي شده و به پرسش

 شود. این بررسي، نگاهي تحليلي به موضوع دارد. پاسخ داده مي

 

 شابک: وزیري. ص.200 ،1394 ،بلور: رشتفنونتدریسبرتروکاربردی.. هاشمي، سيد جعفر.533
9786003063044 

معلم، مدیر، مشاور مخاطب:
 تربيت معلم، علوم تربيتي، روش تدریسکلماتکلیدی:

این كتاب دربردارنده مطالب دو كتاب مجزا از یک نویسنده است. در كتاب نخست فنون تدریس، چکیده:
شود ودر كتاب دوم مطالب مطرح در  گيري تحصيلي در نگاهي علمي ــ كاربردي بررسي مي اندازهسنجش و 

 پژوهي و مدیریت بررسي و نقد شده است. جشنواره الگوهاي تدریس برتر با رویکرد درس

 

 ص.144 ،1393 ،آثار فکر: تهرانکرامتانسانیدرحقوقرسانه.. پور، امير اسدي، عباس/ سلمان.534

 9786007492109 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 هاي گروهي، حقوق فردي و اجتماعي هاي اخالقي، رسانه ارزشکلماتکلیدی:
روند، باید  شدن به یک جامعه اطالعاتي پيش مي از آنجا كه جوامع كنوني به سرعت به سمت تبدیلچکیده:

رعایت شود و نظام حقوقي كشورها بازبيني و در هاي همگاني  بعدهاي اخالقي و احترام به انسان در رسانه
صورت نياز اصالح شود. با توجه به اینکه تعریف كشورها از كرامت انساني متفاوت است در این كتاب تالش 
شده است به سؤاالتي از این قبيل پاسخ داده شود كه چرا و به چه مبنایي انسان داراي كرامت ذاتي است؟ 

ایي كشورها از جمله ایران  ها كجاست؟ مفهوم كرامت انساني در قوانين رسانه نهجایگاه این كرامت در رسا
 چگونه تبيين شده است؟

 

 هایتحصیلی.کمکبهسروساماندادنونظمدرفعالیت والدین چه كنند؟:. ابراین، سوزان.535

 9786007655139 شابک: خشتي كوچک. ص.96 ،1394 ،ماوشما: تهران. سادات موسوي فاطمه
والدین، معلم مخاطب:

 ریزي آموزش والدین، منابع اطالعاتي، برنامهکلماتکلیدی:
ها با الگو گرفتن از والدین و  نظم و ترتيب یک مشخصه ذاتي و طبيعي در آدمي نيست، بلکه بچهچکیده:

ت كه با استفاده از آنها گيرند. در این كتاب راهکارهایي به والدین آموزش داده شده اس محيط نظم را فرامي
 ها و زماني كه در اختيار دارند را بياموزند. توانند به كودكان مدیریت برنامه مي

 

هایمهمهاوبرنامهگلواژهتربیت)طرح. حشمت اله/ سخایي، روح اله/ كامراني، سعيدرضا  وفایي،.536
فارس(. استان فرهنگی و پرورشی  شابک: وزیري. ص.200 ،1394 ،ميرزاي شيرازي: شيرازحوزه

9789642710584 
معلم، مدیر مخاطب:

 هاي فرهنگي، تربيت معلم تعليم و تربيت، پژوهشکلماتکلیدی:
هاي مهم و پایدار حوزه پرورشي و فرهنگي  نامه ها و شيوه ها، برنامه اي از طرح این نوشتار مجموعهچکیده:

موجود فرهنگي، آشنایي با مفاهيم قرآني، افزایش سالمت جسمي هاي  ها به ارتقاي ظرفيت است. این برنامه
ها تعریف و شرح فعاليت، اهداف، شيوه اجرا، زمان اجرا، سطح  شوند. در معرفي این برنامه و روحي منجر مي

 اجرا، افراد تحت پوشش، مستندات قانوني و شيوه ارزشيابي طرح مورد توجه قرار گرفته است.
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 شابک: رقعي. ص.160 ،1394 ،هماي غدیر: قمماهیکهمهررابرد.. محمودي، حسنآیتي، اصغر/ .537
9789648493740 

مربي، والدین، معلم مخاطب:
 شناسي اجتماعي، تهاجم فرهنگي، خانواده آسيبکلماتکلیدی:

اي  ماهوارههاي  ها و خاطراتي واقعي از زندگي اجتماعي، به نحوه حضور شبکه كتاب با نقل داستانچکیده:
بر خانواده و به ویژه كودكان و   هاي ماهواره هاي ایراني پرداخته است. سپس تأثيرات تماشاي برنامه در خانه

 شود. همچنين تأثير آن در تغيير سبک زندگي بررسي مي

 

538 جواد/ اي،  آبادي، عبداهلل/ احقر، قدسي/ حسيني بيرجندي، سيدمهدي/ اژه نژاد، شکوه / شفيع نوابي.
: تهرانمبانیراهنماییومشاوره. علوم تربيتي:. آبادي، مهدي آرین، خدیجه/ رسولي، محسن/ زارع بهرام

 9786000200114 شابک: وزیري. ص.466 ،1393 ،سمت
معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 رساني، منابع اطالعاتي مشاوره، خدمات اطالعکلماتکلیدی:
هاي گوناگون تاریخي تحوالت مثبتي را تجربه كرده است.  راهنمایي و مشورت طي دوره هاي روشچکیده:

هاي اصلي رشته راهنمایي و مشاوره به مخاطبان معرفي گردد. در گام  در این كتاب سعي شده قلمرو و حوزه
هاي گوناگون  ظریهنخست اطالعاتي در زمينه تاریخچه راهنمایي و مشاوره در ایران ارائه گردیده و در ادامه، ن

هاي اصلي این رشته معرفي شده  هاي مختلف تشریح و قلمروها و حوزه و كاربردهاي این رشته در عرصه
 است.

 

539 هوشمند؛. راد، مرجان افروز، غالمعلي/ حسني. پرورشفرزند تربیتی و شناختی روان مبانی
افزایش را نوجوانان و ظرفیتهوشیکودکان و قدرتمغز انجمن اوليا و : تهراندهیم؟.چگونه

 9789644512896 شابک: وزیري. ص.216 ،1393 ،مربيان
مربي، والدین، معلم مخاطب:

 شناسي كودک، تغذیه، آموزش والدین روانکلماتکلیدی:
ترین عوامل موفقيت فردي و اجتماعي فرزندان باشد؛ لذا  تواند از مهم پرورش هوش و استعداد ميچکیده:

این مهم الزم است به مراحل رشد كودک از شکل گيري جنين تا سن بلوغ توجه شود. در  براي حصول
  هایي در باب پرورش كودكان و نوجوانان و آماده اي عملي و در عين حال ساده نکته كتاب پيش رو به شيوه

همچنين علل  كردن محيط سالم و با نشاط براي رشد و شکوفایي استعدادهاي دروني آنها ارائه گردیده است.
 هاي ناسالم و بهترین راهکارها براي رفع آنها نيز بيان شده است. برخي عادت

 

 ،1393 ،سمت: تهرانشناختییادگیریوتربیت.مبانیواصولعصب علوم تربيتي:. نوري، علي.540
 9786000201029 شابک: وزیري. ص.258

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 ریزي آموزشي، فناوري و علوم تجربي شناسي آموزش و پرورش، برنامه روانکلماتکلیدی:

 شناختي یادگيري، به  توانند با اتکا به مباني و اصول عصب ریزان تربيتي مي پردازان و برنامه نظریهچکیده:
دارس را بهبود بخشند. هاي م یابند و در پي آن، برنامه  هاي تربيتي دست تري از ماهيت پدیده توصيف جامع

 -شناختي نگارنده در اثر پيش رو ضمن مروري جامع بر پيشينه نظري و تجربي مرتبط با مطالعات عصب
ها را تحليل و توصيف كرده است. در این  تربيتي، مباني و اصول و كاربردهاي تربيتي مبتني بر این پژوهش

 كار گرفته شود. و به اي از دانش معتبر عرضه گردد كتاب سعي شده بخش گسترده
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541 پیشرفت.. اكرمي، عاشور. الگوی  شابک: وزیري. ص.46 ،1394 ،هنر اول: تبریزمدرسه
9786007460122 

معلم مخاطب:
 ریزي كودک و نوجوان، آموزش و پرورش، برنامهکلماتکلیدی:

هاي برتر  به معرفي الگومنظور ارتقاي سطح كيفي و كمي آموزش و پرورش مدارس،  این كتاب، بهچکیده:
پردازد. در این معرفي كه برنامه محور بودن مدارس در اولویت قرار دارد، مستندات  آموزشي و پرورشي مي

هاي آموزشي  بندي فعاليت هاي درجه قانوني برنامه و نيز گستره اجرایي آن بيان شده است. همچنين شاخص
 گيرد. ممتاز، موفق و پویا مورد ارزیابي قرار ميدر گستره اجرایي معرفي شده در چهار سطح عالي، 

 

542 چشم. آقالو، عباس حاجي. افق در گاممدرسه نوشتن راهنمای برنامهبهانداز: عملگام های
پرورش. آموزشو بنیادین تحول براساسسند  وزیري. ص.164 ،1393 ،مبتکران: تهرانمدرسه

 9789640720073 شابک:
معلم، مدیر مخاطب:

 هاي آموزشي، مدیریت آموزشي، مدارس نظامکلماتکلیدی:
 كند و الگوهاي  هاي درون مدرسه را هدایت مي سند تحول چارچوبي روشن است كه فعاليتچکیده:

گذارد. این كتاب یک راهنماي عملي براي درک مفهوم تحول و تبدیل آن  پيشرفت را در اختيار مدیران مي
تواند مسئوالن آموزش و كارشناسان را در تبيين و استفاده از  مطالعه آن ميهاي اجرایي است و  به برنامه

توانند برنامه ساالنه مدرسه را تدوین و  سند یاري دهد. مدیران مراكز آموزشي با استفاده از این كتاب مي
 اجرا كنند.

 

543 . رحيمي، عباس. بررسی مواظبباش: مدیران.50مدیر! فراگیر  ،1394 ،جمال: قمخطای

 9789642023912 شابک: رقعي. ص.132
مدیر مخاطب:

 ریزي راهبردي، قرآن، احادیث پژوهش در مدیریت، اصالحات اداري، برنامهکلماتکلیدی:
 هاي  هاي این حوزه از ویژگي هایي كه در كمين مدیران نشسته و رهایي از چالش بررسي آفتچکیده:

هاي نادرست مدیریتي كه موجب  ها و ویژگي مجموعه عادتضروري یک مدیر موفق است. در این كتاب 
تبيين و تشریح شده  )ع(گيري از آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار شود، با بهره آسيب به ساختار سازمان مي

 ها و احادیث مرتبط به عنوان شاهد درج گردیده است. است. در هر بخش، آیه

 

 وزیري. ص.248 ،1394 ،هاوژین: ساريیکمعلمموفق.هایمسئولیتوویژگی. كریمي، طيبه.544

 9786007546376 شابک:
مربي، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:

 تعليم و تربيت، تربيت معلم، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:
تواند در اداي رسالت تعليم موفق باشد كه در تمامي مراتب، چه به لحاظ ظاهري و  معلم زماني ميچکیده:

هاي معلم موفق و  لحاظ اخالقي، در حد اعالي خود باشد. در این مطالعه با شرح خصوصيات و ویژگيچه به 
آموزان، سعي بر آن بوده است كه شخصيت معلم به عنوان یک شخصيت  توضيح بازتاب آن در رفتار دانش

 آموزان معرفي شود. عميق، پایدار و الگو براي دانش
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 رقعي. ص.102 ،1394 ،ابتکار نو: تهرانمطالعهراهیبهسویروشنیدرون.. جاویدان، سروناز.545

 9786006783161 شابک:
مربي، والدین، مشاور مخاطب:

 مطالعه، تفکر خالق، هنر و فرهنگکلماتکلیدی:
شود و هدف آن است كه  شناسي فرهنگ مطالعه در جامعۀ امروزي مطرح مي در این كتاب آسيبچکیده:
هاي دانش  هاي مختلف آشنا شوند و بتوانند پایه هاي مطالعه كردن در فرهنگ با اهداف و انگيزهمخاطبان 

شود،  خود را كه به افزایش قدرت تمركز، خالقيت، قواي استدالل، كاهش اشتباهات و استرس منجر مي
 كنند. تقویت 

 

. رضا رضایي علي.ژاپنیبهمثابهرهبرمعلم هاي دانش افزایي: مجموعه كتاب. ایشي كاوا، یوشي تاكا.546
 9786007541265 شابک: وزیري. ص.192 ،1394 ،مرآت: تهران

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 وپرورش تطبيقي، تربيت معلم هاي آموزشي، آموزش نظامکلماتکلیدی:

 بهسازي عمل و به عبارت دیگر، اي براي  براي بهبود آموزش، نظریه  پژوهي الگویي اثربخش درسچکیده:
ساختن تئوري در متن عمل است. كتاب پيش رو تجربۀ زیستۀ یکي از معلمان ژاپني است كه با هدف 

هاي درس این كشور نگارش یافته  معرفي سيستم آموزشي ژاپن و آشنایي با فرهنگ و جوّ حاكم بر كالس
 است.

 

547 تربی. حسني، محمد. نظام مؤسسه فرهنگي : تهرانترسمیوعمومی.مالحظاتجنسیتیدر
 9789640808368 شابک: وزیري. ص.216 ،1394 ،مدرسه برهان

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان، سایر كارشناسان مخاطب:
 هاي جنسي، نقش جنسيت تفاوتکلماتکلیدی:

 مدنظر قرار  هاي خود موضوع جنسيت را گذاري اي است كه در سياست امروزه كمتر جامعهچکیده:
رو  هایي روبه ها و مناقشه هاي آموزشي نظام تربيت رسمي و عمومي نيز در این زمينه با پرسش ندهد.برنامه

هستند و در برخي موارد نياز به بازبيني دارند كه باید با بسترهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه تناسب داشته 
، به مباحث نظري و ارائه تعریف جنسيت پرداخته باشند. مؤلف با انجام پژوهش و مصاحبه روي جامعه هدف

هاي اجتماعي و  دهد كه چگونه و در چه سطحي مالحظات جنسيتي در نظام و به این پرسش پاسخ مي
 هاي تربيتي باید صورت بگيرد. برنامه

 

548 باالبردنتوانکنترلومهارت. اخوت، احمدرضا/ فياض، فاطمه/ ادیب، مریم. هایخیرگزینی:
7مراقبتدرکودکان  شابک: وزیري. ص.236 ،1394 ،قرآن و اهل بيت نبوت)ع(: تهرانساله.14تا

9786007218730 
مربي، معلم، مشاور مخاطب:

 اندیشه و تفکر، تربيتکلماتکلیدی:
 شود. آموزش  توان گزینش خير و دوري از شر، اختيار نام دارد كه در دورۀ دوم رشد فعال ميچکیده:

مهارت خيرگزیني به باال رفتن توان اختيار مي انجامد. كتاب حاضر مي كوشد در سه بخش، با تبيين 
راهکارهاي تقویت تقوا در هفت سال دوم زندگي، متوليان و مربيان تربيتي را در این راه یاري دهد. بخش 

ي و در نهایت انتخاب به شناخت موانع رشد و اقتضائات سن« شناسي نياز و ذائقه »اول كتاب با موضوع 
شود و  هاي مناسب ذائقۀ فرزندان مي پردازد. در بخش دوم، مخاطب با راهبردهاي تقویت تقوا آشنا مي شيوه

مطرح و در بارۀ اهميت نماز صحبت « مصون سازي فرزندان با محوریت مساجد»در بخش سوم موضوع 
 شود. مي
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549  ،هنر اول: تبریز. آغاجي سعيد قره مطالعهبراییادگیریبهتر.هایمهارت. بلر/ ال، دایانا كام، ون.
 9786007460078 شابک: وزیري. ص.150 ،1393

معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 راهنماي آموزشي، خواندن، یادگيريکلماتکلیدی:

راهبردهاي مختلف مرتبط هاي علمي معتبر به معرفي و بررسي  ها و پژوهش كتاب با تکيه بر نظریهچکیده:
گذاري كتاب و... اختصاص دارد. در فصول  گذاري، مدیریت زمان، بهبود حافظه، عالمت با مطالعه، مانند هدف

ها نيز توضيح داده شده است. تأكيد محوري این كتاب،  هاي آماده شدن براي آزمون پایاني كتاب روش
 طحي است.آموختن عميق مطالب و پرهيز از مطالعه و یادگيري س

 

550 پیشرفتتحصیلیجوانان.. رشيدیان، مریم/ رستمي، ليال. موفقیتو : تهراننقشخالقیتدر
 9789648515916 شابک: رقعي. ص.128 ،1394 ،خورشيدباران

معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 توسعهشناسي آموزش و پرورش، راهبردهاي  آفرینندگي، روانکلماتکلیدی:

شناختي بشر برشمرد. در پژوهش پيش  ترین عوامل روان توان یکي از پيچيده شک خالقيت را مي بيچکیده:
ها بررسي و  رو مفهوم خالقيت در علوم شناختي و فرایندهاي آموزشي معرفي شده و كاركرد آن در این حوزه

نقش خالقيت در پيشرفت تحصيلي و تحليل گردیده است. نگارنده پس از ذكر جزئيات و مباني نظري بحث، 
 هاي مهم بيان كرده است. توانایي حل مسئله را همراه با نظریه

 

551 موفقیت. رستمي، ليال/ رشيدیان، مریم. اجتماعیو سازگاریفردیو در قرآن نقشدینو
 9789648515923 شابک: رقعي. ص.116 ،1394 ،خورشيدباران: تهرانجوانان.
معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيانمربي،  مخاطب:

 اخالق اسالمي، روابط اجتماعي، فضایل اخالقيکلماتکلیدی:
ها و سبک زندگي جوانان و نوجوانان بررسي شده  در این جستار تأثير نظام ارزشي دیني بر عادتچکیده:

در تربيت و ترویج اخالق و نقش هاي قرآن و دین اسالم  است. نگارنده ضمن اشاره به مباني این بحث، شيوه
 هاي اخالقي را تشریح كرده است. هاي آموزشي در نهادینه كردن ارزش خانواده و محيط

 

نگاهیبهتوسعهحرفهای. پورشافعي، هادي/ ایوبي، فاطمه/ اكبري، محمد/ حسيني، سيده مليحه.552
 9786007521328 شابک: وزیري. ص.222 ،1394 ،چهار درخت: بيرجندمعلم.

مربي، معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 اي آموزش، رهبران توسعه، راهنمایي حرفهکلماتکلیدی:

هاي جدیدي  همگامي با تغييرات و تحوالت جامعۀ امروزي به معلماني نيازدارد كه كاركردها و شيوهچکیده:
هاي  حاضر در همين راستا و به منظور باالبردن توانمندي در فرایند یاددهي یادگيري به كار گيرند. كتاب

اي و  كوشد بامهم شمردن آموزش ضمن خدمت، به تبيين توسعۀ حرفه معلمان عصر جدید و حتي فردا، مي
اي آشنا مي  مدیریت دانش براي معلمان اقدام كند. مخاطب در فصل اول با اهميت و ضرورت توسعۀ حرفه

هاي توسعه  آموزد. پس از آنکه با مدل اي معلم و شاخص هاي آن نکاتي مي حرفهشود و سپس دربارۀ توسعۀ 
آموزد. در انتها با  اي را مي اي و راهکارهاي خلق دانش حرفه اي آشنا شد نيز عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه حرفه

 زمينه هاي كاربرد مدیریت دانش در نظام آموزشي، به منظور رشد حرفه اي، آشنا مي شود.
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553 . نژاد، اختر دانشيار، شبنم/ باقري، صرفناز/ كریملو، صدیقه/ قاسمي، كتایون/ علمي، زهرا/ صفري.
تبریز. شهر مدیران در نوآوری به  شابک: وزیري. ص.240 ،1394 ،آلتين: تبریزنگاهی

9786007101797 
مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 ریزي راهبردي انساني، راهبردهاي توسعه، برنامهمدیریت نيروي کلماتکلیدی:
آميز تکامل است و این بدان معنا است كه تغيير اساس آفرینش و هستي را  نتيجه تغيير موفقيتچکیده:
  هاي دهد. در این كتاب مفاهيم و راهبردهاي عملي در باب تأثير خالقيت در مدیریت همراه با نمونه شکل مي

 تر كند. تواند دستيابي به اهداف را آسان راهکارهاي ارائه شده در كتاب مي آماري تبيين شده است.

 

نگاهی. نژاد، اختر باقري، صرفناز/ دانشيار، شبنم/ قاسمي، كتایون/ مهدوي، مریم/ علمي، زهرا/ صفري.554
دبیران. محبوبیت با ذهنیت بین  شابک: وزیري. ص.124 ،1394 ،آلتين: تبریزفلسفی

9786007101773 
معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 هاي آموزش شناسي آموزش و پرورش، تربيت معلم، روش روانکلماتکلیدی:
آموز مسلماً در یادگيري او مؤثر است. لذا توجه به نوع ارتباط آموزگار و  ارتباط ميان معلم و دانشچکیده:

شود. نگارنده در این پژوهش درصدد یافتن و بررسي رابطه ميان  ميآموزنده از مباحث مهم تربيتي محسوب 
 آموزان است. هاي ذهنيت فلسفي و ميزان محبوبيت دبيران نزد دانش ویژگي

 

ها در آموزش ـ مجموعه آسيا  تجربيات و نوآوري. اداره توسعه آموزش وزارت آموزش و فرهنگ جاكارتا.555
 :13شماره   ص.54 ،1394 ،طاهره)شادي( جمشيدي: .شادي جمشيدي اندونزی.نوآوریآموزشیدر

 9786000422530 شابک: رحلي.
معلم، مدیر، سایر كارشناسان مخاطب:

 هاي آموزشي، راهبردهاي توسعه، منابع اطالعاتي نظامکلماتکلیدی:
 كشور اندونزي در  1973تا  1969هاي  كتاب پيش رو به بررسي روند آموزش و پرورش در دورهچکیده:

ها نيز  اند، شکست شده  اختصاص دارد. طي این بررسي عالوه بر تجربيات و اصالحاتي كه با موفقيت انجام
ریزي، توسعه و ارزیابي آموزشي را  هاي مربوط به برنامه اند. نگارنده در گام اول پژوهش نوآوري بيان گردیده

بتدایي و متوسطه و آموزش غيررسمي در این كشور را هاي تازه در مقاطع ا شرح داده و در ادامه، رویکرد
 شرح داده است.

 

556 نوآوریآموزشیدر: 12ها در آموزش ـ مجموعه آسيا شماره  ي تجربيات و نوآور. لي، یانگ دوگ.
کره.  شابک: رحلي. ص.42 ،1394 ،طاهره)شادي( جمشيدي: .شادي جمشيدي جمهوری

9786000422547 
معلم، مدیر مخاطب:

 هاي آموزشي، راهبردهاي توسعه، منابع اطالعاتي نظامکلماتکلیدی:
بيند.  كره مانند بسياري از كشورها، كليد توسعه ملي و سعادت فردي را در ارتقاي سطح آموزش ميچکیده:

این مطالعه حول دو محور اصلي نوآوري در زمينه سياست ملي آموزش و نوآوري در سطح مؤسسات 
فته است. نگارنده طي هر یک از دو فصل، راهبردهاي عملي كه منجر به توسعه فرایند آموزشي انجام گر

 شود را شرح و بسط داده است. آموزش مي
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همدلی. ظهرابي اصل، سيد محمدعلي/ رضایي نيک، اسماعيل/ سعادت فر، طاهره/ روهنده، ابوالحسن.557
 9786007411575 شابک: رقعي. ص.86 ،1394 ،چویل: یاسوجوهمزبانی.
والدین، معلم، مدیر، مشاور مخاطب:

 فرهنگ اسالمي، روابط اجتماعي، نوجوانانکلماتکلیدی:
 هاي زندگي، یعني برقراري روابط  این كتاب با نگاهي به آیين دین اسالم، به شرح یکي از مهارتچکیده:

گيرد. ضمن آنکه در پایان كتاب  ميپردازد. این بررسي در دو زمينۀ شناختي و عاطفي صورت  همدالنه مي
گذاري توضيح داده  و ضرورت این نام« زباني و همدلي دولت و ملت، هم»به سال  1394گذاري سال  علت نام

 شده است.

 

نازیال كریمي،  هنروعلمتدریس)چهارچوبیجامعبرایآموزشاثربخش(.. مارزانو، روبرت جي.558
 شابک: وزیري. ص.382 ،1394 ،مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. عبدالرحيم نوه ابراهيم

9786003900028 
معلم مخاطب:

 تربيت معلم، روش تدریس، مدیریت آموزشيکلماتکلیدی:
 ها و اقدامات انجام شده پيشين در بخش تدریس كالسي و مدیریت كالس  این كتاب همه تالشچکیده:

دهي اثربخشي  ارزیابي و نمره»اطالعات نقل قول شده از كتاب  درس را با هم تركيب كرده و با استناد به
نگاشته شده است، یک قالب كاري پرمفهوم از آموزش مؤثر  2006كه توسط مارزانو در سال « كالس درس

گانه در زمينه طراحي  هاي ده كند. مدل مفهومي پيشنهاد شده در این كتاب به شکل طرح پرسش ارائه مي
 است.

 

559 ضمیمه7 همه چيز براي معلمان:. مجدفر، مرتضي. همراه به ایمهارتاساسیبرایمعلمان
 رقعي. ص.124 ،1394 ،مدار پيشگامان پژوهش: تهرانمنددرجهان.هایمعلمانحرفهدربارهویژگی

 9786009230884 شابک:
معلم مخاطب:

 علوم تربيتي، تربيت معلم، روش تدریسکلماتکلیدی:
مهارت اساسي براي معلمان، چگونگي كاربرد هر  7نویسنده سعي كرده است تا با معرفي و شرح چکیده:

یک را در فرایند یاددهي ـــ یادگيري و خلق فضاي آموزشي جذاب و برقراي ارتباط كالمي و عاطفي 
توان معلمان  مي ها هایي ارائه شده است كه با مرور آن مناسب با فراگيرندگان توضيح دهد. در پایان نيز سنجه

 اي را در جهان شناسایي كرد. حرفه

 
 
 

 

 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( مركز بين: قمآدابواحکامتالوتقرآن.. معرفت، محمدباقر.560
 9789641958970 شابک: وزیري. ص.232 ،1393

 هفتم، هشتم، نهم،پایهتحصیلی:  آموز، معلم، كتابدار دانش مخاطب:
 هاي آسماني، علوم قرآني، ترتيل كتابکلماتکلیدی:

 حاضر مروري است بر آداب و احکام شرعي مربوط به تالوت و قرائت قرآن، اعم از   موضوع كتابچکیده:
باطني و بررسي آیات و روایات وارد شده در این زمينه. تدبر در آیات قرآن، مراعات آداب و احکام ظاهري و 

 ها اشاره شده است. هستند كه در این كتاب به آن  كردن حق آیات و رعایت ترتيل از آداب تالوت قرآن كریم
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آموزشي و پژوهشي مؤسسه : قمالسالم؛سیریدرسیرهقرآنی.ابراهیمعلیه. حاجي ربيع، مسعود.561
 9789644118517 شابک: وزیري. ص.248 ،1393 ،امام خميني )ره(

معلم مخاطب:
 تفسير قرآن، فرق اسالمي، پيامبرانکلماتکلیدی:

 محور و با استناد به منابع تفسيري ـ روایتي شيعي و سني و با  این كتاب در رویکردي مسئلهچکیده:
كند. پرسشگري و  حضرت ابراهيم)ع( را از منظر قرآن بررسي مياي از نقل و تحليل، سيره  آميزه

هایي از ابعاد شخصيتي حضرت  و شنودها، نمونه  ها و گفت گيري مناسب از فرصت جویي و بهره حقيقت
 دهند. ابراهيم هستند كه بهترین راه تفکر و عمل را فراروي انسان قرار مي

 

 رقعي. ص.242 ،1393 ،مدیرفالح: كرجهایقرآنیجاحظ.اندیشه. داریان، رامش نجاري   جليلي.562

 9786007475362 شابک:
معلم مخاطب:

 هاي آسماني ها، كتاب نامه اسالم، سرگذشتکلماتکلیدی:
، ادیب و متکلم معتزلي قرن سوم، یکي «جاحظ»بحر ملقّب به  این كتاب به معرفي ابوعثمان عمربنچکیده:

مباني »هاي قرآني او اختصاص دارد. در اندیشه او  بالغت و بررسي اندیشه از مدافعان قرآن و مؤسس علم
خوانيم كه جاحظ  دهند. در این كتاب مي زباني و بالغي تصویر روشني از اعجاز بياني قرآن را نشان مي

 هاي سبکي در قرآن نيز بپردازد. كوشد به كشف ویژگي مي

 

563 قرآنی.اولین. خدمتلو، اسماعيل.  شابک: رقعي. ص.128 ،1393 ،آفرینه: قمهای
9786007314487 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، پيامبران، احادیث، امامان كتابکلماتکلیدی:

هاي قرآني  عنوان اعجاز پيامبر اكرم)ص(، اولين در این كتاب، پس از معرفي اجمالي قرآن كریم به چکیده:
هاي قرآن از نظر ترتيب نام  هاي دیگر، اولين سوره شوند. اولين ترجمه قرآن به زبان ميو روایي معرفي 

پيامبران، اولين حرف قرآن كریم، اولين دعایي كه در قرآن آمده، اولين كساني كه مزار امام حسين و 
كه احادیث نبوي را شهداي كربال را بنا كردند، اولين كسي كه جایزه ادبي را در نثر برقرار كرد و اولين كسي 

 آوري و مدون ساخت، از جمله این موارد هستند. جمع

 

564 سوره. صالحي مازندراني، اسماعيل/ صالحي مازندراني، محمدعلي. تفسیر معاد؛ درباره بحثی
 9789645316868 شابک: رقعي. ص.188 ،1394 ،دفتر نشر معارف: قمقیامت.
معلم مخاطب:

 معاد، سخنوري تفسير قرآن،کلماتکلیدی:
 اهلل العظمي حاج شيخ اسماعيل صالحي مازندراني نگاشته  این كتاب براساس مجموعه بيانات آیتچکیده:

پردازد و با شرح و توصيف عالم  شده است. كتاب به بحث درباره موضوع معاد و زندگي پس از مرگ مي
آیه از آیات مباركه سوره  14مطالعه، تفسير كند. در این  قيامت، رابطه اعمال دنيا و كيفر آخرت را تبيين مي

 قيامت نيز آمده است.
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.2برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد. مکارم شيرازي، ناصر.565
 9789645332110 شابک: وزیري. ص.640 ،1394 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قم

معلم مخاطب:
 آسماني، تفسير قرآن، صفات خدا، معادهاي  كتابکلماتکلیدی:

 اند:  در این كتاب، در رویکردي تفسيري و موضوعي به قرآن كریم، سه مبحث بررسي شدهچکیده:
كنند؛ خدایابي كه موضوع اثبات وجود خداست؛  هاي معرفت خداوند اشاره مي خداجویي كه به انگيزه

صفت عدل الهي تحليل شده است. در بخش پایاني، خداشناسي كه بحث درباره صفات اوست. در این راستا، 
 بخش روند تکاملي زندگي بشر است، به تفصيل به بحث گذاشته شده است. موضوع ایمان به معاد كه روشني

 

.3برگزیدهپیامقرآنروشیتازهدرتفسیرموضوعیقرآنمجید:جلد. مکارم شيرازي، ناصر.566
 9789645332127 شابک: وزیري. ص.712 ،1394 ،امام علي بن ابيطالب)ع(: قم

معلم مخاطب:
 تفسير قرآن، امامت، حکومت اسالميکلماتکلیدی:

همين دليل، روح امامت و والیت همان حاكميت  موضوع امامت از موضوع حکومت جدا نيست. بهچکیده:
در این مطالعه، پس از ها به صراط مستقيم و حركت به سوي كمال و سعادت است.  بر نفوس و هدایت آن

پرداختن به فلسفه ارسال رسل و نبوت خاصه در قرآن و بحث خاتميت، بحث امامت و حکومت واحد عدل 
 جهاني كه همان حکومت اسالمي است، در نگاهي موضوعي به قرآن كریم تجزیه و تحليل شده است.

 

 وزیري. ص.288 ،1394 ،القرآن الکریمجامعۀ : قم..هایقرآننامهواژهپژوهش. رضا پوراحمد، علي.567

 9786003580244 شابک:
معلم مخاطب:

 تفسير قرآن، علوم قرآني، ترجمهکلماتکلیدی:
هاي اصلي فرایند آموزش ترجمه، مفاهيم و تفسير قرآن است.  هاي قرآن، یکي از پایه آشنایي با واژهچکیده:

آموزان به ترتيب الفبایي و با ارائه  هاي قرآن براي قرآن واژهاین كتاب اثري آموزشي است كه با هدف آموزش 
هاي قرآني براي معاني گوناگون هر ماده به  مثال  صورت مجزا و با طرح مشتقات گوناگون هر ماده در قرآن به

 هاي این اثر آموزشي است. رشته تحریر درآمده است. شرح و توضيح برخي از عبارات كنایي قرآن از ویژگي

 

568  ص.296 ،1394 ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانپیوندقرآنوطبیعت.. محمدقاسمي، حميد.

 9789644763458 شابک: وزیري.
مربي، معلم مخاطب:

 تفسير قرآن، علوم قرآني، اسالمکلماتکلیدی:
تصویر واحد به اند كه در كنار هم یک   از منظر اسالم، قرآن و طبيعت دو تجلي از ناحيه یک خالقچکیده:
روند. نگارنده در این اثر به ابعاد و زوایاي گوناگون پيوند مفاهيم قرآني با طبيعت توجه داشته و  شمار مي

هاي این پيوند را واكاوي كرده است. در خالل هر مبحث شواهدي از آیات قرآن همراه با  ها و ظرافت نکته
 ترجمه و شرح نيز درج گردیده است.

 

569 نگاهیدیگربهقرآنکریمجلد :64تا  51اندیشه سبز . آراني، مهدي خداميان. باران؛ تفسیر
 9786001071614 شابک: رقعي. ص.352 ،1393 ،وثوق: قمسیزدهم)جمعهتامرسالت(.

 تفسيرها، قرآنکلماتکلیدی: معلم مخاطب:
 مرسالت است كه با زباني  هاي جمعه تا هاي فردي و اجتماعي آیات سوره این كتاب حاوي نکتهچکیده:

 پسند تهيه شده است. در بازگویي مفاهيم آیات از سخنان ائمه)ع( بهره گرفته شده است. ساده و جوان
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هاییازفضائلوحقوقاهلبیت)ع(تفسیرموضوعیقرآنکریم؛آموزه. نجارزادگان، فتح اهلل.570
قرآن.  شابک: وزیري. ص.288 ،1393 ،هاجرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مركز نشر : قمدر

9786002980342 
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، امامان، فرهنگ اسالمي كتابکلماتکلیدی:
اي از آیات قرآن كریم بوده است كه  هدف از انتشار این كتاب آشنایي مخاطبان با تفسير مجموعهچکیده:

هاي تفسير تطبيقي نگارنده انتخاب  از كتابها  درصد آن 65اند و حدود  در شأن اهل بيت)ع( نازل شده
هایي از حقوق ایشان  اي از فضایل و مناقب اهل بيت)ع( و تبيين آموزه اند. انتخاب آیات در شرح پاره شده

هایي نيز از متن استخراج شده است تا مقدمات پژوهش و مطالعه بيشتر  صورت گرفته است. در كتاب پرسش
 را فراهم سازد.

 

 ،دفتر نشر معارف: قمجستاریدرمبانیسیاستمطلوبدرقرآنکریم.. كوشکي، محمدصادق.571
 9789645316738 شابک: رقعي. ص.144 ،1393

معلم مخاطب:
 تفسير قرآن، سياست، فرهنگ اسالميکلماتکلیدی:

بدان نياز دارد. از هاي بنيادیني است كه انسان براي زندگي دنيوي خود  قرآن دربردارند تمام آموزهچکیده:
ترین سند این دین،  آنجا كه اسالم ادعاي تکفل زندگي سياسي انسان را مطرح كرده است، بنابراین اصلي

یعني قرآن، دربردارنده تمامي اجزاي اندیشه كامل سياسي است. در این نوشتار توصيف قرآن كریم از 
 شود. سياست مطلوب و معاني آن ارائه مي

 

قرآن و اهل : تهرانخاطراتمنوسورهحمد. «:قرآن و امام»حوزه « عمومي»كتب . بهافشار، سم.572
 9786007218419 شابک: رقعي. ص.104 ،1393 ،بيت نبوت)ع(

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، تفاسير )سوره حمد(، قرآن سورهکلماتکلیدی:

 از زبان نگارنده در قالب داستان بيان داشته است.  رو، خواص مختلف سوره فاتحه را كتاب پيشچکیده:
 هدف نویسنده، پي بردن به اهميت این سوره و كاربرد آن در زندگي روزمره است.

 

573 قرآن.. مکارم شيرازي، ناصر. پیام از برگرفته رستاخیز؛ و امام علي بن : قمخداشناسی
 9789645332288 شابک: وزیري. ص.278 ،1394 ،ابيطالب)ع(
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، تفسير قرآن، توحيد، معاد كتابکلماتکلیدی:
در این نوشتار، در نگاهي اجمالي به آیات قرآن كریم و بيان تفاسير مربوط به هر آیه، مبحث توحيد چکیده:

 هاي شناسي و خودشناسي و نيز اشاره به نظم موجود در پدیده و خداشناسي با پرداختن به بحث انسان
طبيعي بررسي شده است. در ادامه كتاب، موضوع معاد و اعتقاد به حيات پس از مرگ و حسابرسي اعمال 

 تحليل شده است.  باره، آیه مطرح در قرآن در این 1200بندگان و پاداش و كيفر و اجراي عدالت با توجه به 
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: سنندجحفظقرآنمجید.هایترینروشنامهحفظقرآنکریم:پیشرفتهدانش. فتحي، عزیز.574
 9786007682067 شابک: وزیري. ص.294 ،1393 ،آراس

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، حفظ قرآن، تعليم و تربيت كتابکلماتکلیدی:

با مبناهاي علمي كوشد بحث حفظ قرآن كریم را با انسجام و مدیریت و  نویسنده در این كتاب ميچکیده:
بيشتري ارائه كند. مراحل معرفي شده كه شامل حفظ، زنجيرسازي اوليه، زنجيرسازي ثانویه، سبق 

در حفظ « عثمان طه»شوند، با توجه به روش  سازي مي سازي، زنجيرسازي كامل و شبکه هميشگي، شرطي
)منحني فراموشي ـ « ابينگ هاوس منحني هرمان»اند. پایه اصلي آموزش در این كتاب با توجه به  ارائه شده

 منحني آموزش( و بر مبناي قانون تقسيم و غلبه در هوش مصنوعي بنا شده است.

 

575 درسنامه ترجمه و . فرد، عليرضا/ محمدي، حميد الدین/ صدیقي، حسين/ محمدي پور، سيف رحيم.
فهم: تفسير قرآن كریم؛ سطح عالي زبانقرآن)جلداول(.درسنامهترجمهوتفسیرقرآنکریم؛

 9789642042630 شابک: وزیري. ص.236 ،1394 ،دارالعلم: تهران
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تفسيرها علوم قرآني، ترجمهکلماتکلیدی:

دهنده ایمان و رفتار قرآني است كه انسان را  ساز انس با قرآن و شکل شک معرفت قرآني، زمينه بيچکیده:
ها و شرح و تفسير  كند. دستيابي به این معرفت با درک درست واژگان، عبارت به تدبر در آیات راهنمایي مي

الفظي و تفسير حزب  آیات ميسر خواهد شد. این اثر نيز با هدف كمک به فهم روشمند قرآن به ترجمه تحت
 هاي ناس تا محمد( پرداخته است. مفصّل قرآن )سوره

 

576 مجموعه آموزش . فرد، عليرضا/ محمدي، حميد الدین/ صدیقي، حسين/ محمدي سيفپور،  رحيم.
درسنامهترجمهوتفسیرقرآنکریم؛فهمزبانقرآن)جلد: ترجمه و مفاهيم قرآن كریم سطح عالي

 9789642042456 شابک: وزیري. ص.292 ،1394 ،دارالعلم: تهرانسوم(.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تفسيرها علوم قرآني، ترجمهکلماتکلیدی:

آشنایي با مفهوم واژگان قرآن، یکي از اركان مهم فهم زبان آن است. در كتاب حاضر سعي بر آن چکیده:
ها ترجمه  است تا بر اساس ترجمه روشمند گامي در جهت توسعه فرهنگ واالي قرآني برداشته شود. درس

گيرد كه براي مخاطبين آشنا به  تا محمد)ص( ) حزب مفصّل( را در بر مي اي ناس الفظي و تفسير سوره تحت
 باشد. علم صرف و نحو مناسب مي

 

577 درسنامه ترجمه و . فرد، عليرضا/ محمدي، حميد الدین/ صدیقي، حسين/ محمدي پور، سيف رحيم.
فهمزبانق مفاهيم قرآن كریم سطح عالي: رآن)جلددوم(.درسنامهترجمهومفاهیمقرآنکریم؛

 9789642042647 شابک: وزیري. ص.236 ،1394 ،دارالعلم: تهران
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، تفسيرها علوم قرآني، ترجمهکلماتکلیدی:

هاي ناس تا محمد)  هاي آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن پایه آموزشي خود را بر سوره مجموعه درسچکیده:
شوند و  آموزان با مطالعه این مجموعه با كليه واژگان قرآني آشنا مي قرار داده است. قرآنحزب مفصل( 

ها، صرف و نحو،  الفظي، شرح واژه كنند. روش آموزش بر ترجمه تحت مهارت ترجمه آیات را كسب مي
 ها و پرسش و تمرین شکل گرفته است. محتواي هدایتي سوره
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578 عهدین.درس. عبدالکریم العقيلي، فاطمه. و قرآن در زن تطبیقی؛ مطالعات  ،نصایح: قمنامه
 9789645321879 شابک: وزیري. ص.180 ،1394

معلم، كتابدار مخاطب:
 هاي آسماني، اسالم، زنان كتابکلماتکلیدی:

در این كتاب تالش شده است آنچه در تعاليم قرآن كریم و كتاب مقدس )عهدین( درباره جایگاه چکیده:
شود كه  گيري از روش تحقيقي بررسي شود. در نتيجه این تحقيق مشخص مي مطرح است، با بهرهزن 

اشکاالت و شبهات مطرح شده درباره جایگاه زنان در جامعه و حقوق آنان نسبت به مردان، به دليل ناآگاهي 
 از تعاليم اسالم بوده است.

 

579  نور باران:. اداره كل قرآن، عترت و نماز(معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ).

درسنامه نهم»یحفظموضوعیقرآنکریم  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران«.پایه

 9789643487577 شابک: پالتویي. ص.96
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها راهنماي آموزشي، حفظ قرآن، قرآن، تفسيرها، ترجمهکلماتکلیدی:

حفظ موضوعي قرآن جایگاه مهمي در انس با قرآن و فراگيري و عمل به معارف انسان ساز قرآن چکیده:
، در راستاي اجراي طرحي با همين نام، درپي فرمایش رهبر و به «نورباران»دارد. كتاب حاضر از مجموعۀ 

هداف همان پایه، كاربردي منظور توسعۀ فرهنگ قرآني تدوین شده است تا در هر پایۀ تحصيلي، متناسب با ا
ترین آیات و موضوعات قرآني، منطبق با كتاب درسي، ارائه شوند ؛ به گونه اي كه مخاطب بتواند در ارتباط 
با مهم ترین نيازهاي زندگي، پاسخي درخور از آیات قرآن و معارف الهي بگيرد. در این كتاب، شاخص هاي 

 طح علمي مخاطب، بيان شده اند.زندگي اسالمي، هماهنگ با كتاب هاي درسي و س

 

 ،1394 ،حبله رود: سمناندرماناختالالتروحیوروانیباقرآنوروایات.. حقوقي، حيدرعلي.580
 9786007644218 شابک: وزیري. ص.180

معلم مخاطب:
 شناسي دین، رذایل اخالقي روانکلماتکلیدی:

 اند كه ایمان به خدا و اعتقاد به قدرت مافوق  نتيجه رسيدهشناسان به این  اخيرا بسياري از روانچکیده:
تواند از آالم انسان بکاهد. امروزه ناسازگاري و بروز اختالالت رواني بسيار  اي است كه مي انساني تنها روزنه

ها از دیدگاه بزرگان  در اثر حاضر مفهوم لغوي این اختالل. مشهود است؛ مانند حسد، تکبر، حرص، ربا و ...
دین و آیات و روایات بررسي شده و پيامدهاي دنيوي و اخروي هر یک تشریح و عالج علمي و عملي با 

 استناد به آیات و روایات ارائه شده است.

 

 وزیري. ص.302 ،1394 ،ي باران چکامه: كرجدنیاوآخرتدرمنظرقرآنکریم.. فرشادي، مهري.581

 9786008026075 شابک:
معلم مخاطب:

 علوم قرآني، احادیثکلماتکلیدی:
 انسان براي رسيدن به سعادت و تکامل باید به بينشي صحيح از مراحل زندگي خویش در جهان چکیده:

دست یابد. این نوشتار پژوهشي است دربارۀ دو مرحله مهم زندگي انسان؛ یعني جهان فاني و باقي. مؤلف 
ها را بررسي كرده و سپس به بررسي دنيا و دنياگرایي در  اژهضمن تعریف لغوي، كاربرد قرآني و حدیثي این و

البالغه پرداخته است. دنياطلبي و راه درمان آن را تشریح و پيرامون مرگ و تأثير و اهميت اعتقاد  قرآن و نهج
 به زندگي اخروي مباحثي را مطرح كرده است.
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 ،1394 ،احسان: تهران. خواجه شعيب علي کریم.هایینودربارهقرآندیدگاه. درّاز، محمد عبداهلل.582
 9786003491380 شابک: رقعي. ص.308

معلم، كتابدار مخاطب:
 هاي آسماني، تفسير قرآن، اعجاز كتابکلماتکلیدی:

 نوشته دكتر محمد عبداهلل درّاز است. در این كتاب، « النبا العظيم»كتاب حاضر ترجمه كتاب چکیده:
شوند،  هاي مورد قبول ثابت مي و عقلي قرآن كریم بررسي و با ارائه دالیل و برهان اعجازهاي بياني، لغوي

هاي مخالفان و موافقان  اعجاز قرآن كریم امکان ندارد مصدري غير از اهلل داشته باشد. نویسنده با بيان دیدگاه
د و شک را در مخاطب به كن گویي پرهيز و حق معنا را ادا مي ها، از كلي و ایجاد هماهنگي و تناسب ميان آن

 كند. یقين تبدیل مي

 

583 )روش علوم تربيتي:. الدین ب زاده، سيدعلي/ مشایخي، شها  حسيني. قرآن در تربیتی (؛2های
 ص.234 ،1393 ،سمت: تهرانآموزی،عفووگذشت،تکریمواحترام،رفقومدارا،احسان.حکمت

 9786002980571 شابک: وزیري.
مربي، معلم مخاطب:

 اخالق اسالمي، رشد شخصيت، فضایل اخالقي، قرآنکلماتکلیدی:
 هاي گوناگون،  هاي تربيتي از منظر قرآن اختصاص دارد. در فصل كتاب حاضر به بررسي روشچکیده:

 هاي پرورشي و تربيتي معرفي شده كه بر پایه اصول تربيت اسالمي و دیني تدوین راهکارها و دستورالعمل
كارگيري،  شناسي آن بررسي شده و سپس مباني به ها ابتدا مفهوم گردیده است. در شرح هر یک از این روش

شناسي آن تحليل و تشریح گردیده  هاي اجراي آن، كاركردهاي آموزشي آن و در پایان آسيب اصول و شيوه
 است.

 

584  شابک: رقعي. ص.104 ،1393 ،مركز نشر هاجر: قمهایحفظقرآنکریم.روش. حبيبي، علي.
9786006817521 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 علوم قرآني، یادگيريکلماتکلیدی:

 مسئله حفظ قرآن به عنوان یک سنت و عبادت بزرگ هميشه در ميان مسلمانان بوده و هست. چکیده:
كردند. با نگاهي به دیدگاه  كه اولين حافظ كل قرآن بودند، این امر را به مسلمين توصيه مي )ص(پيامبر

بزرگان دین اهميت حفظ قرآن، فواید و آثار آن بازگو شده و عوامل تأثيرگذار مثبت و منفي بر یادگيري 
 هاي اصلي آن بيان شده است. هاي حفظ كردن قرآن و پایه تشریح شده است. نيز شيوه

 

زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی. پور، ابوالفضل بهرام.585
 9789642599547 شابک: رقعي. ص.128 ،1394 ،آواي قرآن: قمآیات)جلداول(.

 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 قرآن، اعتقادات مذهبيهاي آسماني، تفسير  كتابکلماتکلیدی:

اي از معارف قرآن كریم، مشتمل بر مباحث اظهار نظر صحيح، غيبت و عفت  در این كتاب گزیدهچکیده:
ها بررسي شده است. در  عمومي، با طرح نظرگاه مخالفان و موافقان و بيان آیات مرتبط و ترجمه و تفسير آن

ها با موضوع به مناظره گذاشته  آیات و ارتباط آن بخشي از كتاب نيز در قالب ارتباط استاد و شاگردي،
 شود تا اثبات شود، این مباحث چقدر با قرآن و نظر اسالم مطابقت دارند. مي
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زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی. پور، ابوالفضل بهرام.586
 9789642599554 شابک: رقعي. ص.120 ،1394 ،آواي قرآن: قمآیات)جلددوم(.

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تفسير قرآن، عبادت، اعتقادات مذهبيکلماتکلیدی:

در این كتاب، آیاتي از قرآن كریم در موضوع اثرات بازدارندگي نماز از ارتکاب به گناه و روح عبادت چکیده:
مطرح در كتاب ميان استاد و شاگرد نيز هدف از قرائت نماز و قرآن را شوند. مناظره  معرفي و بررسي مي

 پردازد. داند و به اثبات آن مي كاربست محتواي آن و باال بردن معرفت انساني مي

 

زندگیباقرآن،آنسویهستیقصهچیست؟باروشتفسیرموضوعی. پور، ابوالفضل بهرام.587
 9789642599561 شابک: رقعي. ص.110 ،1394 ،آواي قرآن: قمآیات)جلدسوم(.

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 درمانگري هاي روان ترجمه، تفسير قرآن، عبادت، روشکلماتکلیدی:

ها، اطالعاتي دربارۀ تکرار  ۀ آیاتي از قرآن كریم است كه با ترجمۀ مفهومي آن این كتاب دربردارندچکیده:
هاي اجرایي مطرح  كند. تمرین گناه و تکرار شکستن توبه، آرامش روان و ذكر و عبادت به مخاطبان ارائه مي

كار  شود تا مخاطبان بتواند راهکارهاي قرآني را در حل مسائل و مشکالت دنيوي به در كتاب نيز سبب مي
 هاي روحي را درمان كنند. بگيرند و ناآرامي

 

مؤسسه بوستان : قمهایسورهطه/ویژهجوانان(.زنگطاها)آموزه. داوود، ابوالفضل  فخر هدایتي .588
 9789640916612 شابک: رقعي. ص.120 ،1394 ،كتاب

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 علوم قرآني، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

 وگوي معلم با شاگردان آمده است. معلم  قالب گفتهاي تربيتي و معرفتي در  در این اثر آموزهچکیده:
آموزان  به دست آورده است به دانش« طاها»گيري از پژوهش دیني خود، آنچه را از سوره  كوشد با بهره مي

 انتقال دهد، ذهن آنان را به تکاپو وا دارد و با قرآن كریم مأنوس سازد.

 

 ،1394 ،جامعۀ القرآن الکریم: قمخوشبختی.سبکزندگیقرآنیراهیبهسوی. عارفي، داود.589
 9786005508994 شابک: رقعي. ص.104

 آموز مربي، والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، اسالم، مسلمانان، ایمان كتابکلماتکلیدی:

با تأملي در قرآن مجيد، كلمات قرآن كتاب هدایت و بيان حقایق عالم هستي است. در این نوشتار، چکیده:
ها معرفي و درباره هر یک به  هاي قرآن براي هدایت انسان در دستورات مستقيم خداوند به تفکيک سوره

 هاي او هدف اصلي این كتاب است. شود. ترسيم چهره مؤمن حقيقي با بيان ویژگي تفصيل توضيح داده مي
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590 قرآن. الهدي، سيداحمد علم . قرآن.2)سیاستدر آیاتسیاسی تفسیر دفتر نشر : تهران(؛
 9789644763496 شابک: وزیري. ص.384 ،1393 ،فرهنگ اسالمي

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، حکومت دیني اسالم، كتابکلماتکلیدی:

 پردازد. در این بررسي  این كتاب به تحقيق و كاوش در اندیشه سياسي اسالم از منظر قرآن ميچکیده:
هاي خاص و نيز رابطه دولت و مردم و  هاي عام و كارویژه ها یا وظایف دولت در دو بخش كارویژه ه كارویژ

هاي سياسي مورد بحث قرار گرفته است. همچنين در این مطالعه آمده است كه  نقش مردم در تصميم گيري
 مردم در حکومت صاحب نقش هستند.

 

 وزیري. ص.326 ،1393 ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قموقرآن.سیرهنویسان. نژاد، منصور داداش.591

 9786002980380 شابک:
معلم مخاطب:

 نگاري اسالمي نویسي، تاریخ سيرهکلماتکلیدی:
 قرآن و سيره نبوي دو عنصر تأثيرگذار در زندگي و بالندگي جوامع اسالمي هستند. از این رو در چکیده:

نویسان روند  هاي دوازده تن از سيره نویسي و بررسي نگاشته كهن و جدید سيرهاین اثر با مراجعه به منابع 
نویسي بررسي شده است و سير تطور آن و گسترش مراجعه به  مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سيره

 نویسان از لحاظ كميت و كيفيت نشان داده شده است. قرآن توسط سيره

 

 ص.174 ،1393 ،اكسير قلم: بابل..هایعلمیوزبانریاضیقرآنشگفتی. خردمندي، عليرضا.592

 9786007603000 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، علوم قرآني، اعجاز كتابکلماتکلیدی:
هاي  اي از نظم این كتاب سعي دارد تا با بيان معجزات علمي مطرح در قرآن كریم و نيز بيان پارهچکیده:

گيري از آن را یادآوري كند و نشان دهد كه این كتاب  كتاب، ضرورت مراجعه به قرآن و بهرهموجود در این 
تردید كالم انسان نيست و  شود كه قرآن بي به زمان و مکان خاص محدود نيست. در این مطالعه اثبات مي

 كالم خداوند قادر است.

 

 وزیري. ص.236 ،1394 ،اردیبهشت: تهران..هایآفرینشدرقرآنشگفتی. اللهي، همایون نعمت.593

 9789641712121 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، نهم، دهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، اعجاز، تفسير قرآن كتابکلماتکلیدی:

 هاي علمي و معجزات آیات الهي را از منظر علوم  بيني صورت مدون و شفاف پيش این نوشتار به چکیده:
هاي علمي امروز بشریت  دهد تا مخاطبان را به این نتيجه برساند كه یافته كنکاش قرار ميجدید مورد 

وار و الفبایي عناوین مهم علمي را  منطبق بر آیات وحي است. شایان ذكر است كتاب به صورتي فهرست
 بررسي كرده است.
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594  ص.504 ،1394 ،تمهيد: قمهایقرآنکریم.نامهتنزیلیسورهشناخت. پور، عبدالکریم بهجت.

 9786005079357 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، علوم قرآني، تفسير قرآن كتابکلماتکلیدی:
گذاري، كلي  سوره قرآن كریم شامل نام، مناسبت نام 114این اثر در رویکردي تنزیلي، گزارشي از چکیده:

تعداد آیات، مقصود و محتواي سوره، ارتباط سوره با سوره و مدني بدون سوره، رتبه نزولي، رتبه مصحفي، 
آورد. كتاب كوشيده است با تأمل در این موضوعات،  پيش از خود در ترتيب نزول، فضيلت و شأن نزول مي

 تر شود. راه شناخت و فهم معارف قرآن و علوم تفسيري آسان

 

 ص.312 ،1393 ،مؤسسه فرهنگي دارالحدیث: قمعرضهحدیثبرقرآن.. نورآبادي، مهدي احمدي .595

 9789644937453 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، تفسير قرآن، احادیث كتابکلماتکلیدی:
 رو عالمان مسلمان به منظور  ناپذیر نيست. از این حدیث، برخالف قرآن، جعل ناشدني و تحریفچکیده:

معصومين)ع(، به شناسایي احادیث ساختگي و پاالیش احادیث صيانت از اعتبار احادیث نبوي و ائمه 
، قرآن است. در این پژوهش چارچوب «محتوا»و « اسناد»پرداختند. یکي از قواعد این كار در دو ساحت 

هاي مختلف  نظري عرضه حدیث بر قرآن در گستره دو حوزه شيعه و اهل سنت با رویکرد تاریخي و در زمينه
 شود. المي، تبيين ميهاي اس و گستره دانش

 

 ،1393 ،المللي ترجمه و نشر المصطفي)ص( مركز بين: قمعلومقرآن)مقدماتی(.. صدیق، حسين.596
 9789641958710 شابک: وزیري. ص.216

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، دانشمندان، تفسير قرآن كتابکلماتکلیدی:

  10فهم كتاب الهي است. در این كتاب آموزشي  هاي مهم در مباحث علوم قرآني یکي از جنبهچکیده:
شود. در پایان هر  موضوع مهم علوم قرآني با استناد به چکيده نظرات دانشمندان متقدم و معاصر بررسي مي

 پژوهان تثبيت شوند. اند تا مطالب در ذهن دانش فصل از كتاب سؤاالتي مطرح شده

 

597 قرآنی.. یوسفي غروي، محمدهادي.  شابک: رقعي. ص.232 ،1394 ،دفتر نشر معارف: قمعلوم
9789645318145 

معلم مخاطب:
 بيني هاي اخالقي، جهان تفسير قرآن، ارزشکلماتکلیدی:

 بيني كامل و به كار بستن اصول عملي و قوانين اخالقي هدف انسانيت است و  رسيدن به جهانچکیده:
دارد. در این كتاب، موضوعات تاریخچه علوم قرآني با طرح و قرآن مجيد تشریح كامل این مقصود را برعهده 

هاي قرآن، پيدایش و سير تفسير الفاظ قرآن و روش مفسران در تفسير و ناسخ و منسوخ بودن  بررسي ویژگي
 اند. قرآن بررسي شده

 

 شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویریقرآن)الفوب(.. نادري، ناصر.598
9789643493103 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات كودكان نامه هاي قرآن، واژه قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

روند. در  و بهترین منابع براي افزودن بر سواد واژگاني به شمار مي  هاي مرجع ها كتاب نامه فرهنگچکیده:
شوند با تصاویر رنگي به كودكان آموزش داده شده  و ب آغاز ميهاي قرآن كه با دو حرف الف  این كتاب كلمه

 هاي فارسي و انگليسي نيز ارائه شده است. است. در كنار جمله عربي هر آیه، دو ترجمه به زبان
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599 چ(.. نادري، ناصر.  شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویریقرآن)پتا
9789643495923 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي قرآن ها، ادبيات كودكان، ترجمه نامه قرآن، واژهکلماتکلیدی:

جلدي است كه با هدف آموزش مفاهيم و واژگان قرآني براي كودكان  6اي  این كتاب از مجموعهچکیده:
با معني و ترجمه انگليسي تدوین شده است. براي هر واژه عالوه بر شکل آن، یک آیه از قرآن كریم همراه 

 درج شده است. این جلد به حروف پ تا چ اختصاص دارد.

 

600 ر(.. نادري، ناصر. تا )ح قرآن  شابک: رقعي. ص.48 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویری
9789643495930 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات كودكان نامه واژههاي قرآن، قرآن،  ترجمهکلماتکلیدی:

هاي شناخت قرآن و انس گرفتن با مفاهيم آن بهتر است از زمان كودكي براي نونهاالن فراهم  زمينهچکیده:
اي تصویري از لغات قرآن است كه همراه با متن عربي آیه و ترجمه فارسي و انگليسي  نامه گردد. این اثر واژه

 گرفته شده است.  معناي لغات از تصاویر رنگي بهرهآن تدوین شده است. براي شناخت 

 

601 ط(.. نادري، ناصر. تا )ز قرآن  شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویری
9789643492359 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها نامه هاي قرآن، ادبيات كودكان، واژه قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

ها و آیات قرآن اگر همراه با تصاویر كودكانه باشد در ذهن نوآموزان ماندگارتر خواهد  شناخت واژهچکیده:
ها و تصویر آنها به نونهاالن آموزش داده شده است.  هایي از قرآن همراه با معني واژه بود. در این كتاب آیه

 اب آمده است.عالوه بر متن عربي آیه، ترجمه فارسي و انگليسي آن نيز در كت

 

602 ل(.. نادري، ناصر. تا )ع قرآن  شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویری
9789643499372 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات كودكان نامه هاي قرآن، واژه قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

شوند. در  باالبردن معلومات زباني و شناخت زبان دوم محسوب مي ترین ابزار براي ها اصلي نامه واژهچکیده:
دهنده مفهوم آن لغت است همراه با شکل به كودكان  اي مرتبط كه نشان  هاي قرآن با ذكر آیه این كتاب كلمه

 آموزش داده شده است. عالوه بر متن آیه، ترجمه فارسي و انگليسي آن نيز درج شده است.

 

603 ه(.. نادري، ناصر. تا )م قرآن  شابک: رقعي. ص.64 ،1394 ،پيدایش: تهرانفرهنگتصویری
9789643498108 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات كودكان نامه هاي قرآن، واژه قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

معنوي كودكان موثرتر باشد. تواند در رشد  هاي كودكي مي ها و فرهنگ قرآني از سال آشنایي با واژهچکیده:
هاي قرآن آشنا كند.  ها و آیه كوشد كودكان را از راه تصویر با مفاهيم و معاني كلمه نگارنده در این كتاب مي

 آموزند. همچنين نونهاالن برگردان واژگان و آیات انتخابي را به دو زبان فارسي و انگليسي مي
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604 . مهدوي، حميد. و شرح کریم.فرهنگمبین؛ قرآن واژگان  ،1393 ،احسان: تهرانبررسی

 9789643569693 شابک: وزیري. ص.704
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 هاي قرآن قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

 اي از درک گفتار و نوشتار هر زبان در گرو فهميدن وجوه گوناگون كاربرد واژگان و  بخش عمدهچکیده:
آن است. زبان عربي و به ویژه زبان قرآن كریم سرشار از كلمات چندمعنایي با مفاهيم متعدد است تركيبات 

گردد. در این  و اگر واژگان در بستر مناسب خود قرار داده و معني نشوند، درک حقيقي متن نيز محقق نمي
ند، معني اصلي و دیگر معاني، ا هاي قرآني بر اساس ریشه واژه درج شده اثر، با نگاهي تحليلي به الفاظ، واژه

 ها و آیات شاهد و ترجمه آنها ذیل هر كلمه ذكر شده است. بودن واژه وجه تسميه، دخيل یا معرب

 

605 قرآنی.فرهنگ. جمعي از محققان. علوم  ،1394 ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: قمنامه

 9786001952227 شابک: رحلي. ص.1028
معلم مخاطب:

 ها المعارف علوم قرآني، دایرۀکلماتکلیدی:
نامه علوم اسالمي است كه كاربران را به معاني و اسناد  یافته اصطالح این اثر مبتني بر منطق نظامچکیده:

تواند به مثابه منبعي معتبر مورد استفاده اهل تحقيق در علوم  كند و مي گيري اصطالحات راهبري مي شکل
 4842نامه از بررسي بيش از چهارصد منبع و مدرک فراهم آمده است و داراي  ین فرهنگقرآني قرار بگيرد. ا

 اصطالح اصلي و ارجاعي است.

 

سبکیمتنمحوروآساندرآموزشروخوانیوقرآنرادرستبخوانیم؛. نطري، عبد الرضا.606
 9786006917023 شابک: وزیري. ص.128 ،1393 ،سه نقطه: قمخوانیقرآنکریم.روان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي آسماني، خواندن، راهنماي آموزشي كتابکلماتکلیدی:

خواني  گام نخست براي دستيابي به حقایق زیباي قرآن كریم آشنایي با متن آن است. آموزش روانچکیده:
محور به منظور آموزش قواعد  هایي متن كتاب تمرینقرآن نيازمند قالبي صحيح و كاربردي است. در این 

هاي فارسي براي یادگيري سبب  طه ارائه شده است. آوردن نمونه  الخط عثمان روخواني قرآن با توجه به رسم
 هاي علمي خود نيز استفاده كند و درک بهتري از مطالب داشته باشد. آموز از دارایي شود، قرآن مي

 

607 کریم.. ..  شابک: جيبي. ص.744 ،1394 ،قدیاني: تهران. سيد علي موسوي گرمارودي قرآن
9786002516183 

مربي، والدین، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:
 هاي آسماني، اسالم هاي قرآن، كتاب ترجمهکلماتکلیدی:

كتاب حاوي متن قرآن قرآن كتاب آسماني مسلمانان و سند هویت و شناخت دین اسالم است. این چکیده:
هاي  اي شامل دعاي ختم قرآن، نشانه به زبان عربي و ترجمه فارسي آن است. در پایان متن اصلي، مؤخره

 پژوهان درباره ترجمه حاضر درج شده است. گفتارهایي از قرآن وقف و فهرست الفبایي و نيز پي
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608  رقعي. ص.208 ،1394 ،كانون اندیشه جوان: تهرانقرآنوخردورزی.. نژاد، سيدمحمدعلي داعي.

 9786001591914 شابک:
معلم مخاطب:

 گرایي معرفت شناسي، شناخت، علوم قرآني، عقلکلماتکلیدی:
جایگاه و نسبت هر یک با هم  ،ترین منابع شناخت آدمي هستند كه ميزان اعتبار وحي و عقل مهمچکیده:

از دیرباز مورد پرسش اذهان كنکاشگر بوده است. این نوشتار در عين حال كه به عقل و معارف بشري براي 
كند، كوشيده است با محوریت قرآن و كلمات معصومان به كشف رابطه  یررسي نسبت عقل و دین توجه مي

 ها، موانع و عوامل شکوفایي عقل بپردازد. مديشناسي، كارآ وحي و عقل، تعيين جایگاه عقل در دین

 

609  ص.340 ،1394 ،سمت/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهرانقواعدتفسیرقرآن.. اكبر ، علي بابائي.

 9786002980731 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، تفسير قرآن، علوم قرآني كتابکلماتکلیدی:
معرفي و شرح قواعد تفسيري قرآن كریم پرداخته شده است. در این راستا، با بيان در این كتاب به چکیده:
ها و تأخرهاي ساختاري  شود و تقدم ها به خوبي روشن مي هاي مختلف، اثر برخي از قاعده ها و مثال استدالل

صل، شود. همچنين در آغاز هر فصل اهداف آموزشي و در پایان آن چکيده ف در تفسير توضيح داده مي
 ها براي پژوهش پيشنهاد شده است. هایي براي خودآزمایي و مسائلي متناسب با مطالب آن فصل پرسش

 

 ،1394 ،بخشایش: قم..کتابکارآموزشقرآنپایهنهم گروه آموزشي پدیده:. رضا زایي، علي لک.610
 9789641822790 شابک: وزیري. ص.92

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها آموزش قرآن، راهنماي آموزشي، آزمونکلماتکلیدی:

ها بسوي كمال و سعادت واقعي آنان است و این مهم تنها  غرض اصلي از نزول قرآن، هدایت انسانچکیده:
گردد و عمل به قرآن ميسر نيست مگر با تالوت و فهم آنچه قرآن  با عمل به دستورات قرآن محقق مي

از نگارش اثر حاضر، تعميق یادگيري معاني لغات قرآني و افزایش مهارت درصدد بيان آن است. هدف 
فراگيران در ترجمه آیات و عبارات قرآني با استفاده از تمرینات متنوع است. عالوه بر آن، مخاطبان را با 

 سازد. هاي كتبي و سواالت آشنا مي هاي مختلف ارزشيابي شيوه

 

 شابک: رقعي. ص.296 ،1393 ،نشر به: تهرانناپذیریقرآن.تحریفشناسیکتاب. مولوي، محمد.611
9789640220900 

معلم مخاطب:
 هاي آسماني، تفسير قرآن، پژوهش كتابکلماتکلیدی:

شود. در این  نوعي دگرگوني و انحراف در متن است كه به شکل معنوي و لفظي انجام مي« تحریف»چکیده:
شود. در بخش دیگر، كتاب به  ناپذیر بودن قرآن بررسي مي روایات، دالیل تحریفنوشتار با رجوع به قرآن و 

پردازد  ناپذیري قرآن به صورت الفبایي مي هاي نوشته شده درباره تحریف ها و مقاله نامه ها، پایان معرفي كتاب
 ي ببرند.ها پ كند تا خوانندگان به مزایا و معایب كتاب ها را بيان مي هاي آن ترین ویژگي و مهم
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 ،1394 ،نداي آسماني: تهرانحدیثنورانیدرهفتسطح.313حفظ:2گنجینهنور. نباتي، رضا.612
 9786009165957 شابک: وزیري. ص.80

 آموز، معلم والدین، دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اسالم، امامان، احادیثکلماتکلیدی:

 آوري شده و موضوعاتي مانند نماز، انس با  معصومين)ع( در این كتاب جمع حدیث از ائمه 313چکیده:
هاي درسي دوره  ستيزي و مسائل اخالقي و اجتماعي در هفت سطح به تفکيک پایه آموزي، ظلم قرآن، علم

شود. هدف این است كه زمينه  گذاري تنظيم و ارائه مي الخط آسان و به شيوه عالمت ابتدایي و منطبق با رسم
 مناسبي براي آموزش مهارت تفکر در كودكان به وجود آید.

 

دانشگاه امام : تهران..مرجعضمیردرقرآنکریمونقشآندرتفسیر. فائز، قاسم/ اميني، مریم.613
 9786002144072 شابک: رقعي. ص.288 ،1394 ،صادق عليه السالم

معلم مخاطب:
 ها قرآني، زبانهاي آسماني، علوم  كتابکلماتکلیدی:

 یکي از مسائل مهم تفسير قرآن، تشخيص مرجع ضمایر آن است. در تعيين مرجع بسياري از چکیده:
رو، این كتاب درصدد است آیاتي را كه مفسران در  ضمایر قرآن بين مفسران اختالف وجود دارد. از این

زد و راهکارهایي را پيش راه آیندگان ها بپردا ها اختالف دارند، مشخص كرده و به بررسي آن تعيين مرجع آن
 دهد. قرار 

 

614 قرآن.. فعالي، محمد تقي.  ص.508 ،1394 ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قممعرفتشناسیدر

 9786002981127 شابک: وزیري.
معلم مخاطب:

 فلسفه اسالمي، احادیث، علوم قرآنيکلماتکلیدی:
اند. این كتاب درصدد است  شناسي انسان عرضه شده شناسي و معرفت ذهنهایي براي  در قرآن واژهچکیده:

مسائل معرفتي را از درون آیات كشف كند و دیدگاه قرآن را نسبت به آنها به دست آورد. بر پایه آیات قرآن 
طبيعت، وحي آسماني و فطرت انسان از منابع معرفت هستند. مجموع دستاوردهاي این پژوهش نشان 

شناسي غربي به طور كامل متفاوت است و  شناسي از منظر قرآن با نظام معرفت نظام معرفتدهد كه  مي
 اي دارد. تک مسائل معرفتي دیدگاه ویژه قرآن در تک

 

615 سيد مهدي  مفاهیمتربیتیدرقصهحضرتیوسفعلیهالسالم.. سيد كاظم  حسيني حائري،.
 9789645318848 شابک: رقعي. ص.80 ،1394 ،معارفدفتر نشر : قم. نوري كيذقاني، مدینه قشالقي

 آموز، معلم، كتابدار دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 سخنوري، قصص قرآن، پيامبرانکلماتکلیدی:

هاي تربيتي انتخاب شده از قصه حضرت یوسف)ع(، با استناد به قرآن  كتاب حاضر شامل سخنرانيچکیده:
اهلل سيدكاظم حسيني حائري است. در این بررسي زمينه مناسب براي ایجاد اصل  آیتكریم، به بيان 

 ساز ترسيم شده است. آميز و انتخاب موانع مشترک در برابر مسائل سرنوشت زیستي مسالمت هم
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 وزیري. ص.292 ،1394 ،سمت: تهرانمقایسهقرآنوعهدین.. آرا/ هوشنگي، ليال پيرعلي، دل نعمتي.616

 9786000201548 شابک:
معلم مخاطب:

 هاي آسماني، علوم قرآني تاریخ ادیان، كتابکلماتکلیدی:
توضيح « مقدس عبري»گيري و تدوین كتاب  در این كتاب ابتدا از منظر تاریخ ادیان زمينه شکلچکیده:

نگاه قرآني و بيان شده است. در ادامه، از « عهد جدید»هاي این كتاب با كتاب  داده شده و تفاوت
ترین مباحث مرتبط با شناخت قرآن كریم مطرح و با مباحث كتاب عهدین مقایسه شده  شناختي مهم دین

 است.

 

617 قرآن.. محمدخاني، زینب. دیدگاه از خودسازی در ایمان و مؤسسه آموزشي و : قمنقشعلم
 9789644118593 شابک: وزیري. ص.360 ،1393 ،پژوهشي امام خميني )ره(

معلم مخاطب:
 اخالق اسالمي، تعليم و تربيت، تفسير قرآنکلماتکلیدی:

 رو، پژوهشي است در قلمرو اخالق اسالمي كه  خودسازي یعني ساختن وجود آدمي. كتاب پيشچکیده:
هدف آن بررسي نقش علم و ایمان در اراده انسان براي انجام عمل اختياري و تبيين جایگاه مؤثر و 

ها در تربيت دیني است. در این بررسي، ایمان شرط اساسي براي ورود به اعمال صالح  گرایشمحوري  نقش
 معرفي و ميزان اثرگذاري محيط بر عمل انسان تحليل شده است.

 

نکاتروانشناسیبرگرفتهشدهازآیاتقرآن.. عليپور دهاقاني، فاطمه/ شوقي اله كوهي، عاطفه.618
 9786007300428 شابک: وزیري. ص.62 ،1393 ،دارخوین: اصفهان

معلم، سایر كارشناسان مخاطب:
 شناسي دین تعليم و تربيت، تفسير قرآن، روانکلماتکلیدی:

شناسي و بيان آیات قرآني مربوط به آن  نویسنده در این كتاب با طرح موضوعات رفتاري در روانچکیده:
جویي از آیات قرآن مجيد  انسان و تربيت را با ره آیه هستند، درصدد است موضوع 700موضوعات كه حدود 

شناسانه قرآني را در راستاي ایجاد رفتار درست  كه همه قطعي و یقيني هستند، واكاوي و راهکارهاي روان
 انساني تدوین كند.

 

 ،1394 ،تمهيد: قم.5همگامباوحی؛تفسیرتنزیلی)بهترتیبنزول(ج. پور، عبدالکریم بهجت.619
 9786005079425 شابک: وزیري. ص.640

معلم، كتابدار مخاطب:
 هاي اخالقي، تعليم و تربيت تفسير قرآن، ارزشکلماتکلیدی:

هاي قرآن كریم ــ یونس، هود، یوسف و حجر ــ  در این كتاب، تفسير تنزیلي چهار سوره از سورهچکیده:
محتواي كلي سوره و فضایل آن، مباحث تربيتي و اخالقي بر بيان  ها، عالوه شود. در بررسي این سوره ارائه مي

 است.  شناختي آن سوره بيان شده هاي روان ها تشریح و نکته مطرح در آن
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620 اینکتاببرایپسرانخطرناکاست. ایگلدن، گان / ایگلدن، هال. . سروش قرایي، سما قرایي.
 9786009229574 شابک: رحلي. ص.180 ،1394 ،گيسا: تهران

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان اطالعات، سرگرميکلماتکلیدی:

 نویسندگان این كتاب با نگاهي به دوران گذشته تالش دارند تا یک بار دیگر حس و حال عصر چکیده:
تنها به آموزش ساختن برخي از  ها نه بلند را در مخاطبان زنده كنند. آنهاي  روزهاي تعطيل و تابستان

هاي  كنند. در این مقال از نبرد پردازند، بلکه اطالعات مرتبط را نيز ارائه مي وسایل بازي در آن دوران مي
 مشهور تاریخ تا چرخه زندگي دایناسورها و حشرات سخن به ميان آمده است.

 

روشنگران راه : یزد.2013نرمافزارارائهمطلب بسته آموزشي رایانه به كودكان:. سعيدهنسب،  مفيدي.621
 9786009463794 شابک: خشتي. ص.48 ،1394 ،فردا

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 اي افزار رایانه راهنماي آموزشي، كودک و نوجوان، نرمکلماتکلیدی:

 با طرح  ،2013افزار ارائه مطلب  و به صورت گام به گام، اصول كار با نرم نویسنده به زباني سادهچکیده:
سال  13تا  10آموزان  هاي مناسب و شرح جزئيات آموزش داده است.مطالعه این كتاب به دانش تمرین

هاي تئوري و عملي آماده  آموزان را براي شركت در آزمون شود. همچنين این مطالب، دانش پيشنهاد مي
 كند. مي

 

622 فلش.نرم. نسب، سعيده مفيدي.  شابک: خشتي. ص.60 ،1394 ،روشنگران راه فردا: یزدافزار
9786007789100 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 اي افزار رایانه راهنماي آموزشي، كودكان، نرمکلماتکلیدی:

و  هاي ساده و قابل فهم و در چارچوب تحقيق كتاب با رویکردي گام به گام و با استفاده از تمرینچکیده:
افزار براي توليد  هاي آن در حوزه كامپيوتر پرداخته است. این نرم افزار فلش و كاربرد جدول به معرفي نرم

 انيميشن در اینترنت و صفحات وب كاربرد زیادي دارد كه در این اثر به آن توجه شده است.

 
 
 

 

623 : تهران. ندا آشتياني ها.بچههایدانستنی. دوالبدویره، كاميال/ چمبرز، كاترین/ اكسليد، كریس.
 9786002511881 شابک: وزیري. ص.520 ،1394 ،قدیاني

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، نيازهاي اطالعاتي المعارف خودآموزها، دایرۀکلماتکلیدی:

 متنوع اند. در ها بهترین منابع براي دستيابي به اطالعات جامع و علمي حول موضوعات  دانشنامهچکیده:
هاي علمي درباره موضوعات مختلف زیستي و محيطي كه معموالً حس كنجکاوي كودكان را  این كتاب داده

هاي علمي  انگيزد، درج شده است. در ابتداي هر موضوع یک پرسش مطرح شده و در ادامه، جواب برمي
 همراه با تصاویر ارائه شده است.
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مجتبي مقصودي، الهه علوي،  المعارفتاریخجهان.دایرة. فيونا/ تاپلين، سامبينگهام، جين/ چندلر، .624
 9786001035357 شابک: رحلي. ص.408 ،1394 ،محراب قلم: تهران. مسعود جوادیان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها المعارف آثار تاریخي، تاریخ باستان، دایرۀکلماتکلیدی:

نامه شامل اطالعاتي درباره وقایع تاریخي از دوران پيش از تاریخ تا عصر حاضر است، با  این فرهنگچکیده:
هزارساله نيز در  12بيش از صدها نقشه، نمودار و تصاویر ي از رخدادهاي تاریخي. ضمن آنکه جدول زماني 

 كتاب درج شده است.

 

625  نوجوانان:فرهنگنامه كودكان و . شوراي كتاب كودک. نوجوانانجلد کودکانو .15فرهنگنامه
 شابک: رحلي. ص.360 ،1393 ،نامه كودكان و نوجوانان شركت تهيه و نشر فرهنگ: تهران

9789646356153 
 مربي، والدین، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، اطالعات، راهنماي آموزشي المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

و « د»جدول با تکيه بر دو حرف  36نقشه و  19تصویر،  660مقاله،  223نامه حاوي  این فرهنگچکیده:
آهن، رنسانس، ریاضيات، زلزله و سلسله زندیه را در بر  است و اطالعاتي درباره موضوعاتي مانند راه« ز»

درصد از مطالب درباره ایران است. هدف از تدوین این  50ن است كه بيش از گيرد. نکته جالب توجه ای مي
 كتاب تقویت غناي فرهنگي نسل نوجوان است.

 

نامهنجومفرهنگ. امين تفرشي، بابک/ بهي، خاطره/ رضایي، محمدرضا/ كوكرم، كاظم/ ناظمي، پوریا.626
 9786006229386 شابک: خشتي. ص.288 ،1393 ،طالیي: تهرانوفضا.

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نجوم، كودک و نوجوان المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 شناسي، رصد آسمان شب و علم فضانوردي است و حاوي آخرین  كتاب درباره مباني دانش ستارهچکیده:
شناسان ایراني در این اثر موجب  معرفي برخي از ستارهها و كاوشگران فضاست.  دستاوردهاي علمي از سياره

شناسي و جامعه ایراني ارتباط برقرار شود. تصاویر كتاب به وسيله تلسکوپ  شده است تا بين علم ستاره
 گرفته شده است.« هابل»فضایي 

 

627 مرگبار.. گارب،سوزان.  شابک: خشتي. ص.32 ،1394 ،محراب قلم: تهران. مجيد عميق مشاغل
9786001038433 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي، مشاغل آزاد نوجوانان، آسيبکلماتکلیدی:

كند. ساخت اهرام در مصر باستان، كار  ترین مشاغل طول تاریخ را معرفي مي این كتاب، خطرناکچکیده:
هاي  گيران تجاري و ... از شغل ها، ماهي دكلدر معدن، خنثي كنندگان بمب، كارگران و تعميركاران 

 ها اشاره شده است. ضمن آنکه تقویم این مشاغل نيز در كتاب آمده است. خطرناكي است كه در كتاب به آن
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 یریاضیمن.نامهنخستینواژه :7كتاب مرجع كودک و نوجوان . راجرز، كریستين/ الرج، ثوري.628

 9786002514455 شابک: رحلي. ص.136 ،1394 ،قدیاني: تهران. عزیزه رحماني
 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان والدین، دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، خودآموزها، حساب، هندسه المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

بخش اصلي مباحث مرتبط  هاست. در این دانشنامه، در پنج ریاضيات مطالعۀ عددها، مقادیر و شکلچکیده:
هاي هندسي معرفي و شرح داده شده است. در هر فصل توضيحات  گيري و نظریۀ اعداد و حجم به اندازه

 طور مختصر درج گردیده است. كليدي همراه با مثال با زباني ساده و به

 

629 واژه. سركندي، فاطمه وحيد،معصومه/ بياضيان مظاهري،حسن/ عظيمي. مطالعات ریزیبرنامهنامه
انگلیسی. به فارسی و فارسی به انگلیسی  ،1394 ،مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهراندرسی

 9789640808931 شابک: وزیري. ص.444
معلم، سایر كارشناسان مخاطب:

 ها، راهنماي آموزشي نامه مواد درسي، واژهکلماتکلیدی:
 دادي از ترجمه  انگليسي( پيش روي شما، برون _فارسيفارسي،  _زبانه) انگليسي نامه دو واژهچکیده:

ها و تعدادي  ها از كتاب ریزي درسي است. این واژه تخصصي در حوزه مطالعات برنامه هاي تخصصي و نيمه واژه
نویس هر صفحه ارائه شده است. مشخصات كتاب  ها به انگليسي در پا نامه برگزیده شده و ترجمه آن پایان

همراه كد بازیابي و مترجم یا مترجمان هر واژه در پایان آورده شده است. همچنين  گان، بهشناختي منابع واژ
 یک لوح فشرده هوشمند به كتاب ضميمه شده است.

 

630 پاسخعلمیبرایکودکان.1001. گانري، آنيتا/ هيبرت، آدام/ ماالم، جان. امير صالحي  پرسشو
 9786002511898 شابک: خشتي. ص.528 ،1394 ،قدیاني: تهران. طالقاني
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 نيازهاي اطالعاتي، محيط زیست، خودآموزهاکلماتکلیدی:

هاي متعددي بپرسند تا حس كنجکاوي خود را درباره  هاي رشد ممکن است سوال كودكان در سالچکیده:
هایي علمي همراه با پاسخ است كه  دربردارنده مجموعه پرسشها اقناع كنند. اثري كه پيش رو دارید،  پدیده

افزاید. درباره هر موضوع شرحي بسيار مختصر همراه با تصویر در كتاب درج  بر اطالعات عمومي كودكان مي
 شده است.

 
 
 

 

 شابک: خشتي. ص.32 ،1394 ،محراب قلم: تهران. مجيد عميق آسمانخطرآفرین.. گارب،سوزان.631
9786001038419 

 نهمپایهتحصیلی:  معلم مخاطب:
 نوجوانان، تاریخ طبيعيکلماتکلیدی:

ميالدي در  1360بارترین شرایط جوي در تاریخ، مانند توفان تگرگ در سال  بارترین و مصيبت مرگچکیده:
در ایالت  1930در جزایر مارتينيک، توفان شدید گرد و غبار در دهه  1780فرانسه، توفان دریایي سال 

 شده است. ... در این اثر آمده است. تصاویر كتاب مبين رویدادهاي معرفيمتحده آمریکا و 
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 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانآقابزرگتهرانی. مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. ریسه، احمد رحيمي .632
 9786002222022 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

معلم، كتابدار مخاطب:
 تاریخ معاصر ایران، هنر و فرهنگها،  نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 ، «آقا بزرگ تهراني»اهلل محمد محسن تهراني مشهور به  این كتاب به معرفي و شرح زندگي آیتچکیده:
طبقات » شناس جهان تشيع در سده اخير اختصاص دارد. دوران زندگي خالق آثاري مانند  ترین كتاب بزرگ

شناس، مترجم و كارشناس فقه و اصول فقه در این مجلد بررسي  كتابعنوان مبّلغ دین،  به« اعالم الشيعه
 شده است.

 

آنتوانالوازیه)کاشف هایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان: درس. جغام، حسن احمد.633
 9786006434247 شابک: وزیري. ص.24 ،1394 ،مهرآموز: تهران. یوسف آموزگار اکسیژن(.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، علم مواد نامه آوران، سرگذشت دانشمندان، علمکلماتکلیدی:

 آنتوان لوران الوازیه یکي از ستارگان و نوابغ دنياي علم و دانش است كه موهبت و استعداد چکیده:
فت. در این كتاب شرح كار گر خدادادي خود را براي شناخت و نفوذ به اعماق اشيا و حل معماهاي طبيعت به

 مختصري از زندگي این دانشمند و دستاوردهاي علمي وي در حوزه علم شيمي معرفي و تشریح شده است.

 

 ،1394 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانابراهیمرمضانی. مشاهير نشر كتاب ایران:. سعدوندیان، سيروس.634
 9786002222787 شابک: پالتویي. ص.48

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 « سينا انتشارات ابن»اي ابراهيم رمضاني، مؤسس  این كتاب به بازخواني دوران زندگي حرفهچکیده:
هاي  در سال داشته است، « انتشارات فرانکلين»سينا كه همکاري دیرپایي را با  اختصاص دارد. انتشارات ابن
اي از  عنوان كتاب منتشر كرده است كه فهرست موضوعي گزیده 1200به  طوالني فعاليت خود قریب

 ها را در این كتاب مطالعه خواهيد كرد. ترین آن مهم

 

 رحلي. ص.200 ،1394 ،الهوت: تهرانمطالعاتاجتماعیهشتم.100ازصفرتا. كاشي، اسماعيل.635

 9786005188950 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، اجتماعي، آزمونکلماتکلیدی:

 مطالعات اجتماعي كه سه حيطه جغرافيا، تاریخ و »كتاب حاضر مطابق با رویکرد جدید كتاب چکیده:
ها، نمونه سؤاالت امتحاني را آورده است. سپس با طرح  گيرد، پس از ارائه خالصه درس اجتماعي را در برمي

كند. تالش شده است سؤاالت به  آموزان را براي شركت در انواع آزمون آماده مي دانشاي  سؤاالت چهارگزینه
 هاي گوناگون شکوفا شود. آموزان در زمينه اي طراحي شوند كه استعدادهاي دانش گونه
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 رحلي. ص.148 ،1394 ،الهوت: تهرانمطالعاتاجتماعیهفتم.100ازصفرتا. كاشي، اسماعيل.636

 9786005188943 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها مواد درسي، علوم اجتماعي، آزمونکلماتکلیدی:

هاي كتاب مطالعات اجتماعي است كه سه حوزه تاریخ )فرهنگ  این كتاب مشتمل بر خالصه درسچکیده:
هاي اقتصادي( را پوشش  فعاليتو هویت(، جغرافيا )فضا، مکان و زمان( و اجتماعي )نظام اجتماعي و 

اند تا یادگيري  هاي امتحاني به دو صورت تستي و تشریحي ارائه شده دهد. در این كتاب نمونه سؤال مي
 تر شود. مباحث بهتر و آسان

 

637 خوزستان.: انگيز چراهاي شگفت. نيا، كورش چوبينه، مهدي/ اميري.  ،محراب قلم: تهراناستان
 9786001038396 شابک: رحلي. ص.32 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، جغرافياي طبيعي، ایران شناسي المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

دهد و و  درصد از مساحت كل كشور را تشکيل مي 14هزار كيلومتر مربع،  64خوزستان با مساحت چکیده:
ترین و  شهرستان وجود دارد و یکي از باستاني 27استان ترین استان در نيمه غربي ایران است. در این  سيع

پرسش به كنجکاوي روزمره  18رود. این كتاب در قالب  هاي جهان به شمار مي خيزترین قسمت  تمدن
 دهد. كودكان درباره این استان پاسخ مي

 

 ص.102 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهران. زینب عدالتجو شناسی.اطلسپایهستاره. توال، خوسه.638

 9786002382023 شابک: رحلي.
معلم مخاطب:

 نجوم، راهنماي آموزشي، نوجوانانکلماتکلیدی:
دهد، با كيهان، منشأ آن و تحوالتش، خصوصيات اجرام  مندان مطالعه فرصت مي این كتاب به عالقهچکیده:

پایان آشنا شوند. تصویرها كه  منتظره بيآسماني گوناگون، اسرار و قوانين به ظاهر ثابت و رویدادهاي غير 
تر  هاي مطرح را آسان هایي كه فهم نظریه شوند، با توضيحاتي كوتاه و نکته اجزاي اصلي كتاب محسوب مي

  اند.  كند، تکميل شده مي

 

639 گراهام هایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان: درس. جغام، حسن احمد.  بل.الکساندر

 9786006434254 شابک: وزیري. ص.24 ،1394 ،مهرآموز: تهران. آموزگاریوسف 
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، مهندسي برق نامه آوران، سرگذشت دانشمندان، علمکلماتکلیدی:

اند و بعضي  كردهوجوگران دنياي علم و دانش در طول تاریخ خدمات بزرگي را به انسان هدیه  جستچکیده:
از اختراعات آنها تحولي شگرف در مسير زندگي بشر پدید آورده است. در این كتاب عالوه بر شرح زندگي 

هایش براي اختراع تلفن و روند ساخت این وسيله با زبان  هاي تأثيرگذار علمي وي، تالش بل و فعاليت گراهام
 ساده و به دور از دشواري بازگو شده است.
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ایرانازکودتایرضاخانتاپیروزیانقالباسالمی. :10-چراهاي تاریخ ایران. اهلل سليمي، حشمت.640
 9786002511867 شابک: رحلي. ص.692 ،1394 ،قدیاني: تهران

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 تاریخ معاصر ایرانکلماتکلیدی:

پردازد. سردارسپه  این اثر در نگاهي تاریخي به بررسي روند حکومت سياسي ایران در سده اخير ميچکیده:
شدن رضاخان ميرپنج، به پادشاهي رسيدن سردارسپه، حمله متفقين به ایران، چگونگي آغاز پادشاهي 

م، قيام مرداد، چگونگي تأسيس جمعيت فدایيان اسال 28محمدرضا پهلوي، نهضت ملي شدن نفت، كودتاي 
خرداد وقایعي است كه در این اثر به آن اشاره شده است. همچنين كتاب مزین به تصاویر تاریخي مستند  15

 و مرتبط با متن است.

 

641 )جلد. اكبر والیتي، علي. پزشکی کتاباول: ایران؛ و اسالم تمدن فرهنگو در علم تاریخ
پزشکان(.اول:زندگی  شابک: وزیري. ص.494 ،1393 ،انتشارات علمي و فرهنگيشركت : تهراننامه

9786001214219 
معلم مخاطب:

 مسلمانان، علوم پزشکي، ریاضياتکلماتکلیدی:
 هاي  ها و نوآوري ترین بخش از پيشرفت ترین و مهم از آنجا كه دانش پزشکي و ریاضيات عمدهچکیده:

ویژه ایرانيان را  كوشد نقش مسلمانان به در این كتاب مي دهند، نگارنده مسلمانان در حوزه علم را تشکيل مي
 هاي آن بپردازد. طرفانه به تحليل روندها و ساخت در پيشبرد دانش پزشکي بازنمایي كند و با نگاهي بي

 

 شابک: رقعي. ص.184 ،1394 ،آژنگ: لواسان كوچکتاریخفرقاسماعیلیه.. مقدم، شهرزاد رضایي.642
9786009005116 

معلم مخاطب:
 فرق اسالمي، آثار تاریخيکلماتکلیدی:

 كند.  فرقه آن را بررسي مي 81كتاب، انشعابات فرقه اسماعيليه و علل آن را توضيح داده و چکیده:
كنند و او را  اسماعيليان، گروهي از شيعيان هستند كه امامت را به اسماعيل، فرزند امام صادق)ع( ختم مي

زمان با روزگار سامانيان سر برآوردند و ساليان طوالني با توانایي بسيار به انتشار  دانند. اینان هم امام هفتم مي
نام دارد و در پاریس زندگي « خان آقا  كریم» م كنوني اسماعيليان نزاري اندیشه خویش پرداختند. اما

 كند. مي

 

643 گنجینه مشاهير خفن:. كاكس، مایکل. گور و خامون : تهران. شهره نور صالحي هایش.توتان
 9786002963444 شابک: رقعي. ص.148 ،1394 ،پيدایش
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسي آثار تاریخي، ادبيات كودكان، باستانکلماتکلیدی:

 هاي باستاني را در  ترین و رازآلودترین گنجينه هاي بسيار كهن بوده كه بزرگ مصر از جمله تمدنچکیده:
از پادشاهان این   نامه یکي كننده و واقعي درباره زندگي خود جاي داده است. در این كتاب مطالب سرگرم

گونه و طنزآميز به رشته تحریر در  ترین كارهاي او در زمان حياتش، با زبان ساده، گزارش ز مهمسرزمين و ني
 آمده است.
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 ،1394 ،محراب قلم: تهران. حسن ساالري جانوودوارد. دانشوران دیروز و امروز:. هاوسل، دبراجي.644
 9786001039027 شابک: وزیري. ص.32

معلم مخاطب:
 شناسي، كودک و نوجوان دانشمندان، زیستکلماتکلیدی:

 پردازد. مبحث اصلي این  شناسي مي كتاب با ارائه تصاویر مستند، به معرفي پيشگامان علوم بومچکیده:
هاي  روي یکدیگر است. همچنين كيفيت زیستگاه  جان بر گذاري جانداران و مواد بي كتاب چگونگي تأثير

 لبلکي نيز توضيح داده شده است.هاي ج گوناگون و مراحل توليد شکوفه

 

645 بی طبيعت ترسناک:. گانري، آنيتا.  ،1394 ،پيدایش: تهران. محمود مزیناني باک.جستجوگران

 9786002962003 شابک: وزیري. ص.240
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اكتشافات علمي، جغرافياي طبيعي، تاریخ جهانکلماتکلیدی:

براي یادگيري جغرافيا الزم است به درون محيط طبيعي پا گذاشت و به صورت ملموس اطالعات چکیده:
هاي واقعي  علمي را حس كرد. در این كتاب مخاطبان با اطالعات تاریخي درباره اكتشافات طبيعي و داستان

شوند. زبان اثر طنزآميز و  ميها و دریاها آشنا  ها و جنگل انگيز به اعماق قاره در باب سفرهاي اعجاب
 گونه است. گزارش  توضيحات هر بخش

 

646 خراساني،  بخش، احمد/ رضوي اهلل/ فتحي، كوروش/ فروغ جوادیان، مسعود/ سليمي، حشمت.
چراهایتاریخایرانازعصرباستان كتاب مرجع تاریخ:. كيا، محمدعلي/ مروتي، زهرا سيدحسين/ علوي
 9786002517227 شابک: رحلي. ص.694 ،1394 ،قدیاني: تهراناسالمی.تاپیروزیانقالب

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تاریخ ایران، راهنماي آموزشي، نوجوانانکلماتکلیدی:

 به   مندي از تصویرهایي كه جنبه زیباشناختي دارند و در قالب پرسش و پاسخ، این كتاب با بهرهچکیده:
هاي پادشاهي گوناگون، از عصر  عنوان یک مرجع كامل، تاریخ و تمدن ایران را با معرفي و شرح سلسله

باستان تا جمهوري اسالمي ایران و همچنين معرفي آثار هنري و معماري، فنون كشورداري و... بررسي كرده 
 است.

 

 ،1394 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانحسینبریانیشبستری. مشاهير نشر كتاب ایران:. فرید  مرادي،.647
 9786002222916 شابک: پالتویي. ص.48

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

آشنایي با ناشران در طول تاریخ ایران، هدف این كتاب براي مخاطبان خویش است. در این مجلد چکیده:
هاي جيبي را در ایران چاپ كرد، پرداخته  ناشراني كه كتاببه معرفي حسين بریاني شبستري، از نخستين 

پسند نقش بسزایي را در جذب جوانان به كتابخواني در ایران داشته  هاي جوان شود. وي با چاپ كتاب مي
 است.
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648  رحلي. ص.20 ،1393 ،مبتکران: تهران. مریم جاللي حملونقل. كودک و نوجوان:  نامه دانش. -.

 9789640717257 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 کلیدی: ونقل زميني،  ونقل دریایي، وسایل حمل ونقل هوایي، وسایل حمل وسایل حملکلمات

 ها المعارف دایرۀ
 گونه تبادل  شود و بدون آن هيچ ها و تجارت در نظر گرفته مي پایه و اساس تمدن« جایي جابه»چکیده:

پذیر نخواهد بود. در این كتاب انواع وسایل نقليه زميني و هوایي همراه با  ارتباط امکانفرهنگ، كاال یا 
 تاریخچه پيدایش و تحوالت و نيز كاركردهاي هر یک به صورت مختصر و با تصاویر رنگي معرفي شده است.

 

 ،1394 ،محراب قلم: تهران. حسن ساالري دانیلفارنهایت. دانشوران دیروز و امروز:. هاوسل، دبراجي.649
 9786001038990 شابک: وزیري. ص.32

معلم مخاطب:
 دانشمندان، نوجوانان، هوا شناسيکلماتکلیدی:

كتاب با ارائه تصاویر مستند به معرفي پيشگامان علم هواشناسي )دانيل فارنهایت، گاسپار، بنجامين چکیده:
هاپرداخته است. همچنين توجه ویژه  اكتشافات هریک از آنفرانکلين، الکساندر واتسون، وات و...( و ابداعات و 

هاي هواشناسي بوده است. ضمن آنکه در كتاب آزمایش  ها و ماهواره سنج، ایستگاه بر چگونگي ساخت دما
 ساده مراحل توليد باران نيز شرح داده شده است.

 

650  ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانشیرازی.داودرمضان مشاهير نشر كتاب ایران:. باال زاده، امير كاوس.
 9786002222893 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

دیوان اشعار »، «شاهنامه امير بهادر»، «فارسنامه ناصري»داوود رمضان شيرازي، ناشر آثاري چون چکیده:
اي شيرازي نشان  شود. بررسي دوران زندگي حرفه و... در این كتاب معرفي مي« ولتر»، «ابن یمين فریومدي

ترین دوران كار اتحادیه  فروشان تهران، درخشان دهد كه حضور او به عنوان رئيس اتحادیه ناشران و كتاب مي
 متعلق به داوود رمضان شيرازي است.« نشر سنایي»را رقم زده است. 

 

651 هیجان ي نوجوان: نامه دانش. تپلين، سام. مومیاییدنیای اهرام.انگیز و . فصول صدرا صاحب ها
 9786003860001 شابک: رحلي. ص.50 ،1394 ،نوشته: اصفهان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، تاریخ باستان، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

 شود، به مصر باستان سفر  تر مطالب مي مرتبطي كه باعث فهم آسان در كتاب حاضر با تصاویرچکیده:
ها را خلق كرد. در این سفر با موميایي كردن  هزار سال پيش یکي از نخستين تمدن 5كنيد كه در حدود  مي

 شوید. هایي از زندگي در مصر باستان آشنا مي ها و راز اجساد، ساخت اهرام، دزدي كردن از مقبره
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 شابک: رقعي. ص.205 ،1394 ،چویل: یاسوجبیگی.رستمایل:محمدبهمن. حيدري راد، محسن.652
9786007411513 

معلم مخاطب:
 آموزي ها، آموزگاران، سواد نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 این كتاب به معرفي و شرح دوران زندگي محمدبهمن بيگي، از معلمان بزرگ عصر پهلوي، چکیده:
وي مردي از تبار ایل و عشایر قشقایي بود كه دعوت به قيام مقدس الفبا یا همان سوادآموزي اختصاص دارد. 

خمسه »ها با عنوان  توان از آن را در ميان عشایر بنيان نهاد و از خود پنج كتاب به یادگار گذاشت كه مي
 شود. اي از اشعار درسي نيز مشاهده مي نام برد. در كتاب حاضر نمونه« بهمن بيگي

 

653 ایران. فرهنگ و تمدن ایراني:. مالي، یاسر/ رضایي، احسان.  ،افق: تهرانسرگذشتپزشکیدر
 9786003530720 شابک: وزیري. ص.136 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 طب سنتي، علوم پزشکي، تاریخ علمکلماتکلیدی:

اند و به همين دليل تالش براي درک و درمان  وجود داشته ها نيز ها، بيماري از زمان پيدایش انسانچکیده:
هاي بشر بوده است. در این كتاب سير تاریخي و تحوالت طب در ایران از زمان زرتشت تا  آنها نيز از دغدغه

شناسي بازگو شده است. تصاویر مستند و نثر  هاي باستان عصر حاضر بر اساس مستندات تاریخي و پژوهش
 هاي این اثر است. ویژگيساده و روان از 

 

 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانسعیدنفیسی. مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. نيا، محمدجواد احمدي.654
 9786002222046 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

 آموز، معلم، كتابدار دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 فرهنگ، تاریخ معاصر ها، هنر و نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

ترین نویسندگان ایراني در این كتاب آمده  (، از معروف1274ــ  1345شرح زندگي سعيد نفيسي )چکیده:
نویس، استاد  نگار، محقق، نمایشنامه شناس، مصحح، روزنامه است، همچنين دوران زندگي او به عنوان كتاب

 دانشگاه و... بررسي شده است.

 

سالمتمحیط:هوایآلوده فراگيران سالم:. نژاد شيرواني، محبوبه سادات عطااهلل/ ابراهيمپورعباسي، .655
زباله کالستمیزمن.ایبهنامسرقاتلخاموش،  ص.48 ،1394 ،تيمورزاده/ طبيب: تهرانوصدا،

 9786002381736 شابک: پالتویي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بهداشت، محيط زیست، آلودگي زمينکلماتکلیدی:

 گيري از مفاهيم علوم مختلفي چون پزشکي،  اي از دانش است كه با بهره طب تربيتي حيطهچکیده:
هاي طبي اثرگذار بر یادگيري را با  كند تا حد امکان اختالل شناسي، علوم تربيتي و سالمت تالش مي روان

هاي صوتي و  هاي بهداشتي دربارۀ مضرات آلودگي این مجلد حاوي نکتهتشخيص درمان به حداقل برساند. 
 محيطي است كه با هدف ارتقاي دانش بهداشتي فراگيران تنظيم و تدوین شده است.
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 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانسیدعبدالغفارطهوری. مشاهير نشر كتاب ایران:. باال زاده، امير كاوس.656
 9786002222824 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

  1330به سال « كتابخانه طهوري»اي سيدعبدالغفار طهوري، مؤسس  بررسي دوران زندگي حرفهچکیده:
نفيسي ، گلچيني از دیوان استاد سعيد 1332ش هدف این كتاب بوده است. طهوري در آغاز راه نشر به سال 
هاي باستاني ایران به چاپ افست رساند كه  را منتشر كرد. پس از آن چندین تأليف معتبر را درباره زبان

 ها در كتاب درج شده است. فهرست آن

 

 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانعبدالحمیدابوالحمد. مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. شعباني، احمد.657
 9786002223234 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

معلم مخاطب:
 ها، حقوق، سياست نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 شناس و استاد برجسته  دان، سياست اي عبدالحميد ابوالحمد، حقوق رو، زندگي حرفه در اثر پيشچکیده:
بر  عالوهشناسانه وي در پاریس شکل گرفت. او  هاي كتاب شود. نخستين فعاليت دانشگاه تهران بازخواني مي

هاي تخصصي حقوقي و سياست  شناسي تمدن ایراني در زبان فرانسه، صاحب سبک ترجمه در حوزه كتاب
 گيرد. هاي مختلف این دو حوزه مورد مطالعه قرار مي رو در كتاب حاضر، آثار وي در بخش بود. از این

 

 ،مؤسسه خانه كتاب: تهراننورانی.عبداهلل مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. وایقان، علي زاده  صادق.658
 9786002223258 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، فلسفه، علم كالم نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 شناس  اي عبداهلل نوراني، استاد فلسفه و كالم، مصحح و كتاب در این مطالعه دوران زندگي حرفهچکیده:
اثر محمد « حمدیه»اثر خواجه نصيرالدین طوسي و « النصریه المسائل اجوبه»تصحيح متن شود.  بررسي مي

هاي نشري این روحاني اهل فرهنگ است كه براي نشر دانش، دانشگاه را انتخاب  عاملي از جمله فعاليت
 كرده بود. تالش اصلي وي احياي ميراث دانشمندان قدیم بوده است.

 

 ،1394 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانغالمرضاطاعتی. مشاهير نشر كتاب ایران:. رمضاني نژاد، بهنام.659
 9786002222763 شابک: پالتویي. ص.48

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، پژوهش نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 در رشت « كتابخانه طاعتي»فروشي  رضا طاعتي مؤسس كتاب اي غالم در این كتاب زندگي حرفهچکیده:
شناس  داري و كتاب بود و به حسن خلق، مردم« انجمن اخوت»گيرد. طاعتي از اعضاي  مورد واكاوي قرار مي

بودن شهرت داشت. طاعتي نخستين آثار هوشنگ ابتهاج و محمود طياري را منتشر كرد و از آغازگران نشر 
 در كتاب مندرج است.آید. فهرست آثار منتشر شده توسط طاعتي  شمار مي شناسي به هاي گيالن پژوهش

 

 ،كاگو: تهرانکارطالییمطالعاتاجتماعیهشتم. كار طالیي:. قاسمي، بهرام/ مویدي آملي، احمد.660
 9789643407957 شابک: رحلي. ص.129 ،1394

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها علوم اجتماعي، راهنماي آموزشي، تمرینکلماتکلیدی:

 هاي مختلف  هاي متعدد و به صورت هدفمند به شرح مفاهيم اجتماعي و جلوه با ارائه مثالكتاب چکیده:
اي و ... طراحي شده كه  هایي نيز با رویکردهاي تحليلي، تفسيري، مقایسه پردازد. همچنين تمرین آن مي

العات عمومي آمده، اط« بيشتر بدانيد» شوند. مطالبي كه با عنوان  موجب یادگيري بهتر مفاهيم كتاب مي
 دهد. آموزان را درخصوص علوم اجتماعي افزایش مي دانش
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کاربرگمطالعات بسته مدیریت كالسي:. دپارتمان علمي مطالعات اجتماعي )مسئول: قاهري، حوري(.661
نهم پایه متوسطه.-اجتماعی اول  شابک: رحلي. ص.56 ،1394 ،مرآت: تهراندوره

9786007977132 
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، تکاليف درسي، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

 كاربرگ، برگ آموزش در خدمت فرایند یادگيري است كه به عنوان یک ابزار آموزشي با هدف چکیده:
تسهيل اجراي اهداف آموزشي در جریان تدریس معلم طراحي و تدوین شده است. در این كتاب مجموعه 

هفته آموزشي در نظر گرفته شده است كه محتواي درس و  24اي و تشریحي براي  چندگزینه هاي سؤال
 كند. آموزان مرور مي هاي كالسي را براي دانش آموزه

 

662 هفتم بسته مدیریت كالسي:. قاهري، حوري. پایه اجتماعی مطالعات اول-کاربرگ دوره
 9786007541500 شابک: رحلي. ص.56 ،1394 ،مرآت: تهرانمتوسطه.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، علوم اجتماعي ها، پرسش تمرینکلماتکلیدی:

آموزان به چه ميزان به اهداف كتاب  هر معلمي در پایان یک جلسه آموزشي مایل است بداند دانشچکیده:
هایي طراحي و ارائه  ها و فعاليت پرسشاند. در این اثر در راستاي تحقق این هدف  درسي دست پيدا كرده

 هایي همچون اظهار نظر و استدالل پرورش یابد. ها سعي شده مهارت شده است. در طراحي پرسش

 

کتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم گروه آموزشي پدیده:. پور، مجيد اكبر/ مومن جعفري، علي بابا.663
 9789641822820 شابک: وزیري. ص.176 ،1394 ،بخشایش: قممتوسطهاول.

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها تکاليف درسي، مواد درسي، تمرینکلماتکلیدی:

 ها )درست و  هاي مهم هر درس و نيز انواع پرسش مجموعه حاضر دربردارنده خالصه و نکتهچکیده:
در مرور و بازیابي محتواي درس به اي و تشریحي( است كه  كردني، جوركردني، چندگزینه نادرست، كامل

جانبه به  شده عالوه بر تازگي در طرح، با رویکرد همه هاي مفهومي ارائه كند. سؤال آموزان كمک مي دانش
 موضوع، دربردارنده بيشترین اطالعات درسي است.

 

ویژههاییازدوراندفاعمقدسهاوخواندنیکتابکمقاومت:دانستنی. قاسمي، محمدحسين.664
 9786007362044 شابک: بياضي. ص.38 ،1393 ،كتابک: قمنوجوانوجوان.

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 جنگ ایران و عراق، تاریخ معاصر ایران، ادبيات نوجوانانکلماتکلیدی:

 در جریان جنگ هاي دالورمردان غيور كشورمان  ها و ایثارگري اي از رشادت كتاب حاضر قطرهچکیده:
وجو و كنکاش در منابع مستند و معتبر  كند. مطالب كتاب با جست تحميلي عراق عليه ایران را بازگو مي

 گردآوري شده و به رشته تحریر درآمده است.
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: تهرانخواستبهمادرموفقیتکمککند.ماجراهایماوریبا:رباتیکهمی. اصالني، ابراهيم.665
 9789640808429 شابک: رحلي. ص.110 ،1394 ،مدرسه برهانمؤسسه فرهنگي 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ریزي آموزشي، كودک و نوجوان نویسي، برنامه داستانکلماتکلیدی:

ریزي و درس خواندن و نيز  هاي برنامه این كتاب در قالب داستان و با بياني متفاوت به معرفي روشچکیده:
نام ریباست كه قرار است به دو  پردازد. شخصيت اصلي داستان رباتي به كنترلي و خود ارزیابي مي خودتمرین 

ها و آشنا شدن با  هاي نيما و سارا در درس خواندن كمک كند. ریبا با ورود به زندگي آدم نوجوان با نام
 هاي انساني بپردازند. شها و ارز شود تا دو نوجوان به تفکر درباره رفتار ها، موجب مي روحيات آن

 

سیم،مارکونی)مخترعبی هایي از زندگي بزرگان براي كودكان و نوجوانان: درس. جغام، حسن احمد.666
 9786006434315 شابک: وزیري. ص.24 ،1394 ،مهرآموز: تهران. یوسف آموزگار رادیو(.
 آموز دانش مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، مهندسي برق نامه آوران، سرگذشت علمدانشمندان، کلماتکلیدی:

 هاي آراسته به خرافات  در روزگاري كه گروهي از مردم به بازگو كردن اسرار زندگي در عبارتچکیده:
بسنده كرده بودند، گروهي دیگر از مردان به از بين بردن خرافاتي مشغول بودند كه بسياري از حقایق عالم 

سيم تلگرافي )رادیو( به زبان ساده  ح مختصري از زندگي مخترع سيستم بيرا پوشانده بود. در این اثر شر
هاي مهم علمي و غيرعلمي و  آموزي این دانشمند، فعاليت براي مخاطب بازگو شده است. روند رشد و علم

 دستاوردهاي وي در زمينه الکترونيک از جمله مطالب كتاب است.

 

667 رحلي  ص.274 ،1394 ،جاویدان: تهرانمطالعاتاجتماعی.محتوایتکمیلی. ابوالحسني، بهزاد.
 9789643320652 شابک: كوچک.
 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، راهنماي آموزشي مواد درسي، پرسشکلماتکلیدی:

اي از  كتاب در جهت تحقق اهداف نظام آموزشي، حاوي خالصه نکات كليدي درس و نيز مجموعهچکیده:
آموزان است. شایان ذكر است، بيشتر سؤاالت  انواع سؤال، نقشه و جدول به منظور یادگيري پایدار در دانش

 اند. در حيطه شناختي )درک، فهم، كاربرد، تجزیه و تحليل( مطرح شده

 

 ،1394 ،محراب قلم: تهران. حسن ساالري محمدکرجی. دانشوران دیروز و امروز:. رایس، ویليام بي.668
 9786001039010 شابک: وزیري. ص.32

معلم مخاطب:
 دانشمندان، نوجوانانکلماتکلیدی:

در كتاب حاضر به معرفي پيشگامان مطرح در حوزه آب و هوا ) برنار پاليسي، ادموند هالي، آنري چکیده:
هاي  استخراج آب» حسن كرجي، نویسنده كتاب  بن دارسي، الکساندریا بيم و ...( و به صورت ویژه محمد

شود. در این كتاب راز فرو ریختن آب در زمين نيز با یک آزمایش ساده شرح داده  پرداخته مي« پنهاني
 شود. مي
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 ،پيدایش: تهران. شهره نور صالحي هایداغداغ.مخترعانوایده مشاهير خفن:. گلداسميت، مایک.669
 9786002961976 شابک: رقعي. ص.212 ،1393

 آموز دانش مخاطب:
 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، اختراعات علمي نامه دانشمندان، سرگذشتکلماتکلیدی:

 كنند.  ها را انگشت به دهان مي مخترعان با اینکه دیگر زنده نيستند، هنوز هم با كارهایشان آدمچکیده:
نوآوري تاریخي آنها نهفته است، هاي علمي دانشمندان كه پشت هر  توانند از تجربه نوجوانان در این كتاب مي

وجوهاي علمي ده تن از بزرگان دنياي علم با زباني  شده، روند كشف و جست هاي ارائه آگاه شوند. طي فصل
 طنزآميز بازگو شده است.

 

670 مجموعه . دادي، امين/ نادري، كوروش بيگي، فاطمه/ خواجه تمنا، وحيد/ سليمان، فریده/ شاهرخ.
 ،1394 ،مشاوران آموزش: تهرانمطالعاتاجتماعیهشتمدورهاولمتوسطه. محور:هاي گفتگو  كتاب
 9786002180186 شابک: رحلي. ص.220

 آموز دانش مخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، علوم اجتماعي ها، پرسش ها، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

نامه  گردآوري شده و در قالب درسهاي كليدي هر درس به صورت خالصه  در كتاب پيش رو نکتهچکیده:
اي، تشریحي، جاي خالي  هایي چهارگزینه در ابتداي هر فصل ارائه گردیده است. در ادامه، مجموعه پرسش

هایي براي ارزیابي  و... براي مرور و بازیابي مطالب آموخته شده درج گشته است. در پایان كتاب نيز آزمون
 كل مطالب در نظر گرفته شده است.

 

 ،1394 ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانمظفربختیار. مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. پور، مسعود راستي.671
 9786002223241 شابک: پالتویي. ص.48

معلم مخاطب:
 ها، هنر و فرهنگ، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 پکن در این كتاب معرفي شناس و استاد دانشگاه تهران و  شناس، چين مظفر بختياري، ایرانچکیده:
مورد بررسي قرار « نشر»و « تأليف»هاي ایشان در دو حوزه  اي او، با بررسي فعاليت شود و زندگي حرفه مي
از « علف»و « ترجمه كتاب»، «نامه استاد مؤیدالدین طغرایي زندگي»گيرد. بختيار خالق آثاري چون  مي

 شود. از آثار او به ترتيب تاریخ انتشار پرداخته مي مریان سي كوپر است. در ادامه كتاب به معرفي برخي

 

672 یزدی. مشاهير كتابشناسي معاصر ایران:. مسرت، حسين.  ،مؤسسه خانه كتاب: تهرانمهدیآذر
 9786002222145 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394

 آموز، معلم، كتابدار دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، هنر و فرهنگ، تاریخ معاصر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 ( نویسنده كودک و نوجوان ایران، در این كتاب 1300ــــ  1388شرح زندگي مهدي آذریزدي )چکیده:
راهنماي كتاب »گذاران نقد كتاب به شيوه امروزي است كه مجموعه  آمده است. آذر از نخستين پایه

نویس،  یزدي به ترتيب به عنوان مقدمه دوران زندگي آذر را به نگارش در آورده است، همچنين« چيست
هاي مستعار، نشر كتاب و... مورد بررسي قرارگرفته  با نام  كننده فهرست اعالم، تأليف كتاب گر، تهيه تصحيح

 است.
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673 محمدعلیشیرازی. مشاهير نشر كتاب ایران:. نيا، محمدجواد احمدي. مؤسسه خانه : تهرانمیر
 9786002222770 شابک: پالتویي. ص.48 ،1394 ،كتاب

معلم مخاطب:
 ها، نشر نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

هاي گوناگون براي نوجوانان و جوانان سودمند خواهد بود، زیرا ممکن است  آشنایي با مشاهير حوزهچکیده:
كند. او از  ایران را معرفي ميانگيزۀ ادامۀ راه آنان را در پي داشته باشد. كتاب حاضر یکي از مشاهير نشر 

اولين ناشراني بود كه به چاپ سنگي همت گماشت و در توسعۀ فرهنگ ایراني نقش مؤثر داشت. نویسنده 
اي او، نشري را كه از  پس از آوردن معرفي مختصري از تولد و تحصيل ميرمحمدعلي شيرازي و زندگي حرفه

كند و آثار این انتشارات )اسالميه( را  شود، معرفي مي ره مياو باقي مانده است و همچنان توسط نوادگانش ادا
 دهد. برد. كتابفروشي اسالميه امروه با نام كتابچي به كار خود ادامه مي به طور كامل نام مي

 

 ،محراب قلم: تهران. حسن ساالري ویلیامموریسدیویس. دانشوران دیروز و امروز:. لين وان، گورپ.674
 9786001038976 شابک: وزیري. ص.32 ،1394

معلم مخاطب:
 شناسي دانشمندان، نوجوانان، زمينکلماتکلیدی:

شناسي، مانند گراوس سركاتور، نيکوالس استنو، جان ميور، ویليام  این كتاب پيشگامان علوم زمينچکیده:
همچنين كتاب با تصاویر پردازد.  كند و به ابداعات و اكتشافات هریک مي دیویس و... معرفي مي موریس

 مرتبط با متن همراه است.

 

675 فرهنگاسالمی(.. هونکه، زیگرید. دانشو مدیون )غرب، زمین مغرب برای علي  هدایایی
 9786006960531 شابک: وزیري. ص.394 ،1394 ،آشنایي: تهران. رضواني

معلم مخاطب:
 تاریخ اسالم، تمدن، دانشمندانکلماتکلیدی:

 پردازد كه رشد تمدن  هاي واقعي به بيان این نکته مي تاریخ با استناد به نمونه الي نویسنده از البهچکیده:
كند كه این امر هيچ منافاتي با تأثيرات مهم  غرب و اروپا مدیون تمدن ایراني ــ اسالمي است. او اشاره مي

ها ندارد. در این راستا از  و رومانيها  تمدن یوناني، رومي، چيني، هندي، یهودي و یا حتي رشد تمدن ژرمن
 هيثم، ابوریحان بيروني و صدها دانشمند دیگر یاد شده است. سينا، ابن دانشمنداني چون خوارزمي، ابن

 

676 وسردارایران.100. ساالري، حسن.  شابک: رحلي. ص.238 ،1394 ،محراب قلم: تهرانفرمانروا
9786001037900 

 آموز، معلم دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، تاریخ ایران، راهنماي آموزشي المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

در این كتاب تاریخ پرفراز و نشيب ایران از دورۀ باستان تا دوران معاصر در ساختاري نو و در قالب چکیده:
فرمانروایان و سرداران ایراني به ترتيب دورۀ تن از  10ها،  شود. در این مقاله مقالۀ كوتاه بازخواني مي 100

گذارند.  هایي از تمدن و فرهنگ ایراني را به نمایش مي شوند، تصویرهاي كتاب گوشه فعاليت معرفي مي
 شمار تاریخ ایران نيز به كتاب پيوست شده است. گاه
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677 بخند.. محمودي، زینب. و  شابک: خشتي كوچک. ص.48 ،1394 ،جمال: قمبخوان
9789642022571 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها طنز، كودكان، سرگرميکلماتکلیدی:

هایي ارائه شده است كه كودكان را با هنر درست خندیدن و خنداندن آشنا  در كتاب حاضر لطيفهچکیده:
 شود. اي طراحي شده است كه باعث شادي مخاطب مي كند. تصاویر كتاب نيز به گونه مي

 

678 . زاده، مينو همداني. می میچه کار چه  وزیري. ص.120 ،1393 ،نشر به: تهرانکردی؟.گفتی،

 9789640218938 شابک:
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات فارسي، طنز، خالقيتکلماتکلیدی:

گيري از قدرت  بهرههاي كوتاه به زبان محاوره در قالب طنز و با  نویسنده این كتاب با تحریر جملهچکیده:
بر آموزش برخي از آداب اجتماعي به كودكان، به تقویت قوه تخيل و رشد ذهني  تخيل كوشيده است، عالوه

اندوزي كنند و  توانند تجربه گونه تجربه عملي مي و عاطفي آنان بپردازد. در این راستا كودكان بدون هيچ
ي جذاب كتاب نيز شادي را به مخاطبانشان انتقال قدرت خالقيت خود را افزایش دهند. ضمن آنکه تصویرها

 دهد. مي

 

 شابک: پالتویي. ص.140 ،1393 ،پيدایش: تهرانخانمبلندگو. هاي خواندني: خاطره. كثيري، فریده.679
9786002961433 

 آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات نوجوانان، آموزگاران، مدارس استثنایيکلماتکلیدی:

 رود.  نویسي به شمار مي هاي ادبي است كه مقدمه مهمي براي داستان نویسي یکي از قالب خاطرهچکیده:
هاي كاربردي و شيرین  هایشان، آنها را با تجربه این مجموعه عالوه بر تشویق مخاطبان به ثبت خاطره

كند. در این اثر خاطرات یکي از آموزگاران مدارس استثنایي با زباني طنزآميز روایت  مينویسندگان آشنا 
 شده است.

 

680 بدونقلقلک. كياني شهميرزادي، محمدباقر. .خنده  پالتویي. ص.192 ،1393 ،اكسير قلم: بابل.

 9786009383924 شابک:
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبيات عامه، انواع ادبي، طنزکلماتکلیدی:

شوخي و مطایبه عناصر و عواملي هستند كه در ادبيات براي ایجاد خنده و نشاط در خواننده چکیده:
سازد.  كند و در برابر مشکالت مقاوم مي شوند. خنده جسم و روح انسان را تقویت مي استفاده مي

در ميان مردم رواج دارد، براي خوانندگان بيان كند و براي هایي كه  كوشد تا لطيفه مجموعه حاضر مي
 لحظاتي لبخند بر لبان مخاطب بنشاند.
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681 اسارت.. خاكباز)مشتاق(، حسن. کلیدهایبهشتگمشده  ص.172 ،1393 ،مرسل: كاشانشاه

 9789649723723 شابک: رقعي.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسي، ادبيات جنگکلماتکلیدی:

 این كتاب حاوي خاطرات بازنویسي شده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است. نویسنده معتقد چکیده:
كشد و آدمي را براي عبور از  است، مطالعه این خاطرات تمام بزرگي و عزت ملت ایران را به تصویر مي

هایي از دوران دفاع مقدس  سازد. همچنين در بخشي از كتاب واقعيت آماده ميهاي سخت زندگي  گذرگاه
 كند. هاي مخاطبان هدیه مي شود كه تبسم را به لب نقل مي

 

682 عشق.. آبادي، سکينه دولت نژادي احمد.  شابک: رقعي. ص.80 ،1394 ،هنر اول: تبریزظهور
9786007460405 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خدا شناسي، مناجات، عبادتکلماتکلیدی:

 نویسنده در اثر حاضر احساسات و معرفتي را كه از عشق به خداوند به دست آورده است، بيان چکیده:
هاي مختلف كتاب به مناجات پرداخته شده است. همچنين نویسنده توضيحاتي درباره  كند. در قسمت مي

 هایي از دعاي جوشن كبير نيز ارائه شده است. دهد. بخش انسان ميآفرینش آسمان، زمين و 

 

683 بچه. قاسمي، محمدحسين. بهشت.کتابک  شابک: شکلي. ص.30 ،1393 ،كتابک: قمهای
9786007362099 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بسيجيانجنگ ایران و عراق، تاریخ معاصر ایران، کلماتکلیدی:

 به تصویر كشيدن همه حقایق جنگ شاید ناممکن باشد، اما دانستن نکات كوچک، ذهن ما را به چکیده:
هاي  آفریني هایي از حماسه تري از این دوران پر رمز و راز خواهد كشاند. در این كتاب گوشه تصاویر بزرگ

صورت خالصه  زبان ادبي و به نوجوانان بسيجي در جریان جنگ تحميلي گزارش شده است. هر روایت با
 بازگو شده است.

 

684 دریاست!.. عربي، جواد  كالته. تو چشم  شابک: رقعي. ص.256 ،1394 ،روایت فتح: تهرانمگر
9786003300262 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبيات جنگ نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشتکلماتکلیدی:

نویسي، روایت زندگي خانواده شهيدان جنيدي  نویسي و داستان كتاب حاضر با تركيب متون خاطرهچکیده:
جمعه رودسر بوده  سال امام 17شود. پدر این شهيدان خود  است. داستان از زبان مادر چهار شهيد روایت مي

ین چهار شهيد نيز بهره گرفته شده رزمان ا داري و اخالق زبانزد است. در این روایت از خاطرات هم و در مردم
 است.
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 پالتویي. ص.112 ،1393 ،پيدایش: تهرانمنسوزنقورتدادم. هاي خواندني: خاطره. خاني، فریبا.685

 9786002961815 شابک:
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 هاي اجتماعي ادبيات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 شوند كه یادآوري آنها  رویدادهاي زندگي در گذر ایام تبدیل به یادگارهایي تلخ یا شيرین ميچکیده:
هاي مهمي در بر داشته باشد. نگارنده در این كتاب خاطرات خود را از زبان  ها و تجربه تواند درس مي

تواند مربوط  ها مي قهاي گوناگون بازگو كرده تا از این طریق به خوانندگان خود بگوید كه این اتفا شخصيت
 به زندگي هر كسي باشد.

 

686 مدرسه.نخبه. پدرام، عبدالعلي. عالم  شابک: رقعي. ص.76 ،1394 ،قو: تهرانهای
9789641560852 

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 طنز، تعليم و تربيت، آزمون، شاديکلماتکلیدی:

 هاي طنزآميز آنان به  آموزان و پاسخ سؤاالت امتحاني طراحي شده براي دانشاین كتاب حاوي چکیده:
هاي روستاهاي داراب گردآوري شده است.  تاكنون در مدرسه 1365سؤاالت است. مطالب كتاب از سال 

 ایجاد نشاط و شادي براي مخاطبان از اهداف اوليۀ نگارش این كتاب بوده است.

 
 
 

 

كانون پرورش فکري : تهرانآرشوکوهستان. نامه نوجوان امروز:  نمایش. حسين ناصربخت، محمد.687
 9786000101084 شابک: وزیري. ص.32 ،1394 ،كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، كودک و نوجوان انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

 هایي كه در  این نمایشنامه درباره دوره جدیدي از زندگي یک نوجوان است. او به واسطه اتفاقچکیده:
خورد. این نمایشنامه تلفيقي  گره مي« آرش كمانگير»اش با داستان  زندگيدهد،  جشن تيرماه برایش رخ مي

 پردازد. ها مي آن  ها و آیين هاي نمایشي است و به بررسي و مطرح كردن اسطوره از نقل و آیين

 

688 خیال. نامه نوجوان امروز: نمایش. شير ژیان، فریده. كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانجعبه
 9786000101107 شابک: وزیري. ص.80 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها، كودک و نوجوان انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

هاي زیادي  پردازي به نام شهرزاد است كه سؤال در این نمایشنامه درام، قهرمان داستان دختر خيالچکیده:
آموز كسي است كه به جاي پرسيدن، پاسخ دهد. او تصميم  ذهني او بهترین دانش در ذهنش دارد. در كالس

هاي عميق و  گرایش بگشاید و با موضوع هاي واقع گيرد كه جعبه ذهنش را در ميان هم كالسي مي
 تفکربرانگيز به پاسخ سؤاالت خود دست یابد.
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689 کوچولو. مجموعه متون نمایشي ویژه دانش آموزان:. امير  قيطاسي،. سارا مؤسسه : تهرانرؤیای
 9789643489663 شابک: رقعي. ص.28 ،1394 ،فرهنگي منادي تربيت

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، كودكان انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

 پرورشي و فرهنگي مجموعه حاضر بر مبناي جدیدترین تغييرات در ساختار آموزشي و اهداف چکیده:
آموزان دوره دوم  اي است كه ویژه دانش وزارت آموزش و پرورش تهيه شده است. این كتاب شامل نمایشنامه

هاي اصلي آن را سارا، شير آب، انگل، یاسمن، نيلوفر و ننه آبي  ابتدایي و دوره اول متوسطه است و شخصيت
 كنند. ایفا مي

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانزنگاول:تاریخ. نامه نوجوان امروز: نمایش. شير ژیان، فریده.690
 9786000101114 شابک: وزیري. ص.60 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، تاریخ معاصر ایران انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

 ها و چهره  ترین وقایع، قرارداد محور است و مهم كتاب كاربردي و فعاليتنمایشنامه درام این چکیده:
آید.  هاي تاریخي و نيروهاي استعماري از دوره قاجار تا ورود امام خميني)ره( به نمایش در مي شخصيت

 همچنين به طور ویژه به معرفي نقش زنان در وقایع تاریخي پرداخته شده است.

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانسفربهشهراعداد. نامه نوجوان امروز: نمایش. قاسمي، محمد.691
 9786000101398 شابک: وزیري. ص.52 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش ریاضي انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

 گيرد، پسركي كه از درس ریاضي بدش  در كالس درس شکل ميدر این نمایشنامه كه وقایع آن چکیده:
ماند و به كمک عدد صفر، سفري خيالي را آغاز  آید و نمره صفر گرفته است، بعد از كالس در مدرسه مي مي
 مندي در كودكان به درس ریاضي است. كند تا با زندگي اعداد آشنا شود. هدف، ایجاد عالقه مي

 

692 پراکنده. نامه نوجوان امروز: نمایش. شير ژیان، فریده. كانون پرورش فکري : تهرانما،همانجمع
 9786000101121 شابک: وزیري. ص.64 ،1394 ،كودكان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، كودک و نوجوان انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

هایي مانند ارتباط  وگوي سازنده به موضوع اندیشي و گفت است و بر اساس هماین نمایشنامه درام چکیده:
هاي اجتماعي و  هاي اجتماعي، مسئوليت گذاري، مشاركت در فعاليت مقابل انسان و جامعه، قانون و قانون

 پردازد. هاي ارتباطي مي سبک
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 9786002890627 شابک: رقعي. ص.88 ،1393 ،نظري: تهراننرگسوعرفان.. سليمي، الهه.693
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي اخالقي ها، ارزش انواع ادبي، نمایشنامهکلماتکلیدی:

هایي مانند  ها را از آیات قرآن گرفته است، به ارزش هایي كه مضمون آن نویسنده درقالب نمایشنامهچکیده:
ها درباره عيد غدیر  كند. در یکي از نمایشنامه داري اشاره مي بخشش و امانت نوازي، دوستي، ایثار، مهمان

گوید. شایان ذكر  توضيحات كاملي داده است و در دیگري درباره قضاوت درست و دوري از غرور سخن مي
 اي اخالقي ــ عرفاني به همراه دارد. اي نکته است كه هر نمایشنامه

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهراننگینشکسته. نامه نوجوان امروز: نمایش. نسب، زهره معماري.694
 9786000101091 شابک: وزیري. ص.44 ،1394 ،نوجوانان
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي بلند، نوجوانان ها، داستان نمایشنامهکلماتکلیدی:

كند و پس  اي به نام محمد است كه در شهر مشهد زندگي مي پسربچهاین نمایشنامه روایت زندگي چکیده:
شود. ماجرایي  سازي مشغول كار مي انگشتر  هاي زندگيشان در مغازه از مرگ پدرش براي تأمين هزینه

  تواند از این نگراني سازد. او چگونه مي دهد كه محمد را بسيار نگران مي كننده در مغازه رخ مي مضطرب
 رهایي یابد؟

 
 
 

 

 شابک: رحلي. ص.40 ،1394 ،آبرنگ: تهرانآموزشخوشنویسیباخودکار.. شيخ ربيعي، مهدي.695
9786002522467 

 آموز دانش مخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 خوشنویسي، هنر و فرهنگ، خط نستعليقکلماتکلیدی:

هاي متنوعي براي نگارش حروف نستعليق در جایگاه ابتدا، وسط و  مجموعه حاضر حاوي سرمشقچکیده:
كاربرد  محور و تأكيد بر هاي تمریني و خط ها سعي بر گزینش عبارت انتهاي كلمه است. در انتخاب متن

اي از ظرایف  نویس، مداد و...( بوده است. در هر صفحه از كتاب نکته گرد )خودنویس، روان خودكار یا ابزار لبه
ورزي و تمرین ارائه گردیده  نویسي بيان شده و منطبق با درس، سطري هم براي دست نویسي و زیبا خوش

سي بيان شده كه موضوعيت آن بسيط است و نوی هاي عمومي و كلي خط است. در كادر پایين كتاب نيز نکته
 شود. منحصر به درس نمي

 

كانون پرورش فکري كودكان و : تهرانهاینمایشیبسازیم.بامقواصورتک. الدین اكرمي، جمال.696
 9786000102494 شابک: خشتي. ص.64 ،1394 ،نوجوانان
 هفتم، نهمپایهتحصیلی: آموز دانش مخاطب:

 هاي آموزشي، كاردستي، كودكان سرگرميکلماتکلیدی:
 صورتک یا نقاب یک وسيله بسيار قدیمي نمایشي است كه استفاده از آن به منظور تغيير سریع چکیده:

آموزند. در این آموزش مواد الزم،  هاي مقوایي را مي چهره بوده است. در این كتاب مخاطبان ساخت صورتک
 داده شده است. ابزار كار و روش ساخت به ترتيب توضيح
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697  بياضي. ص.198 ،1394 ،همسایه آفتاب: مشهدتشریحوتحلیلخطتحریری.. بهشتي، محمد.

 9786006156750 شابک:
 آموز، معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خط، خوشنویسي، راهنماي آموزشيکلماتکلیدی:

دربارۀ طرز نوشتن هر حرف توضيحاتي آمده و در مرحلۀ بعد در كتاب آموزش خط نستعليق، ابتدا چکیده:
نوشتن دو حرف متصل را تشریح كرده است. در ادامه تمریناتي براي آموزش بهتر درج شده و به این ترتيب 

 كند. گيرد و در عمل آنچه را آموخته اجرا مي خواننده به صورت تئوري یاد مي

 

نویسیخطشخصیتوهویتایرانیآموزشصحیحوخواناخطنیکو:خط. دان، تکتم وظيفه.698
 9789644298004 شابک: وزیري. ص.60 ،1394 ،ضریح آفتاب: مشهد..تحریریبرایتمامیسنین

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 هاي هنري خوشنویسي، هنر و فرهنگ، فعاليتکلماتکلیدی:

 اهل ادب و دانش زینت است، براي ثروتمندان آرایش جمال و براي محتاجان زیبایي خط براي چکیده:
بهترین كسب است. در این كتاب اصول و قوانين نگارش حروف و كلمات فارسي به خط نستعليق آموزش 

ها اختصاص دارد و نوع نگارش آن حرف در آغاز،  هاي كتاب به یکي از حرف داده شده است. هر یک از درس
هایي براي  هایي آموزش داده شده است. در پایان هر درس نيز تمرین ن كلمه با آوردن مثالوسط و پایا

 ورزي در نظر گرفته شده است. نویسي و دست مشق

 

 ،1394 ،قدیاني: تهران. رضا تبریزي .1-کتابکوچکطرحورنگ بازیگوشي در طراحي:. وات، فيونا.699
 9786002515483 شابک: خشتي كوچک. ص.133

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي كودكان ها و سرگرمي هاي فکري، نقاشي، بازي بازيکلماتکلیدی:

 هاي  شود، در نتيجه بيانگر ویژگي هاي بازیگوشانه چون از ضمير ناخودآگاه طراح خارج مي طرحچکیده:
زمينه را براي رشد خالقيت كودكان در هایي تنظيم شده كه  شخصيتي او خواهد بود. در این كتاب فعاليت

آورد. در هر صفحه موضوعي متفاوت در نظر گرفته شده كه كودک باید آنها را تکرار و  نقاشي فراهم مي
 آميزي كند. رنگ

 

 ،1394 ،قدیاني: تهران. رضا تبریزي .2-کتابکوچکطرحورنگ بازیگوشي در طراحي:. وات، فيونا.700
 9786002515490 شابک: خشتي كوچک. ص.132

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي فکري، نقاشي هاي كودكان، بازي ها و سرگرمي بازيکلماتکلیدی:

خاطرسپاري مسائل  تواند به تقویت حافظه و به معنا مي هاي بي خطي بر اساس آخرین مطالعات، خطچکیده:
هایي براي  سازي كمک كند. در این اثر تمرین پردازش و خيالپيرامون طراح از طریق مصرف انرژي براي 

 دار است. هاي منحني و زاویه معنا و معنادار در نظر گرفته شده كه اغلب طرح هاي بي كشيدن نقاشي
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701 داوینچی.. آگارد، استيو. مؤسسه فرهنگي : تهران. آناهيتا آقاطاهر، حميدرضا غالمرضایي لئوناردو
 9789640808443 شابک: رحلي. ص.72 ،1394 ،مدرسه برهان

 آموز دانش مخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 هاي تاریخي، هنر و فرهنگ، نقاشان داستانکلماتکلیدی:

لئوناردو سر پيرو داوینچي نقاش، آناتوميست، ریاضي دان و نویسنده ایتاليایي دوره رنسانس است. چکیده:
از « ها بانوي صخره»، «شام آخر»، «موناليزا»دیگري مورد توجه بوده است. نبوغ او شاید بيش از هر چيز 

آید. در این اثر در روایتي داستاني و با استفاده از تصاویر هنري، به  ترین آثار هنري او به حساب مي مهم
گانه  هاي حواس پنج در پایان كتاب نيز شگفتي. معرفي و شرح زندگي این دانشمند بزرگ پرداخته شده است

 شود. داده، معرفي مي و تمریناتي كه داوینچي براي تقویت انجام مي
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 161آخرین معما  •

 560آداب و احکام تالوت قرآن  •

 162آرزوهاي بزرگ  •

 420آرش کمانگیر  •

 687آرش و کوهستان  •

 631آسمان خطرآفرین  •

 446آشنایی با جانوران: خزندگان  •

آغاز و انجام هستی و راهبري انسان؛ رویکردي  •
 48نوین در طرح مباحث اعتقادي 

 49آفتاب کرامت  •

 632آقا بزرگ تهرانی  •

 163آقاي هنشاو عزیز  •

 447آلبرت انیشتین و تئوري نسبیت  •

 128آموزش تفکر انتقادي  •

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی براي  •
 129سال)  8-14کودکان 

آموزش تنیس روي میز در سطح مبتدي با قوانین  •
 124جدید به زبان ساده براي همه 

 695آموزش خوشنویسی با خودکار  •

آموزش ریاضیات در هفت کشور (گزارش مطالعات  •
 TIMSS (356ویدیویی تیمز (

آموزش مبتنی بر طنز رهیافتی براي مربیان  •
 1دبستانی، دبستانی و متوسطه اول  پیش

 501فرهنگی مذهبی  آموزش مسابقات •

آموزش مهارتهاي ساخت آسان هواپیماهاي  •
 448کاغذي 

 164ها  ي سایه آناهید ملکه •

 633آنتوان الوازیه (کاشف اکسیژن)  •

 449آنتوان ون لون هوك  •

 165هایشان را خراب کردند  ها خانه آن •

 421زمینی  آوازهاي سیب •

 634ابراهیم رمضانی  •

 561السالم؛ سیري در سیره قرآنی  ابراهیم علیه •

 166اتاق دربسته  •

 2اتل متل ضرب المثل  •
از تولد تا شانزده سالگی؛ پرورش سالمت جسمی،  •

 502اجتماعی، هیجانی و زبانی کودکان 

 422کنم  از خودم سوال می •

 635مطالعات اجتماعی هشتم  100از صفر تا  •

 636مطالعات اجتماعی هفتم  100از صفر تا  •

 423چکد  از نوك خودکار من گُل می •

 167اسب و سیب و بهار  •

 637استان خوزستان  •

 50اسرار تربیتی نماز از دیدگاه قرآن و احادیث  •

 51داند؟  اسالم چه مصارفی را نادرست می •

 52اسالم درباره فقر و ثروت چه می گوید؟  •

 53اسوه نیایش  •

 168زاده قهرمان  اشراف •

یرانی: مروري بر اصول شهروندي در فرهنگ ا •
 130اي از رفتارهاي پسندیده  مجموعه

 638شناسی  اطلس پایه ستاره •

 169اعجوبه  •

 170افسانه و شب طوالنی  •

 171پري  شاه و مه ي خورشید افسانه •

 503اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده)  •

 639بل  الکساندر گراهام •
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 54الگوي ما در مصرف صحیح چیست؟  •

 172الماس سلطنتی  •

 55امام رئوف  •

 173زمینی چهارم  امپراتور سیب •

 56امت واحده اختالف چرا؟  •

امداد و نجات: سالمت در اردوها، راهنماي داروها  •
 131در مدرسه و اردوها، مبارزه با آتش 

 57انتظار تاریخ  •

هاي استاد مطهري (جلد اول)؛ تکامل  اندیشه •
 58اجتماعی انسان در تاریخ 

هاي استاد مطهري (جلد دوم)؛  اندیشه •
 59شناسی  دین

هاي استاد مطهري (جلد سوم)؛ اصول  اندیشه •
 60عقاید 

 562هاي قرآنی جاحظ  اندیشه •

 450انرژي در بدن انسان  •

 451انرژي در پزشکی و تندرستی  •

 452انرژي در حیات کره زمین  •

 453انرژي در زمین و فضا  •

 454انرژي در سوخت و قدرت  •

 455ر فناوري زندگی روزانه انرژي د •

 61انسان و تعالی روح  •

 3هاي آموزش آن  انشا و شیوه •
اجتماعی -انضباط در مدارس و رفتارهاي انضباطی •

 132دانش آموزان 

 62انکار قرآن  •

 174انگشت جادویی  •

 175انگشت مهندس  •

 408 1انگلیسی از طریق فارسی •

 176انیسه خاتون و توپازخان  •

 563هاي قرآنی  اولین •

ایران ازکودتاي رضاخان تاپیروزي انقالب اسالمی  •
640 

 620این کتاب براي پسران خطرناك است  •

با استرس (فشارهاي روانی، اجتماعی) چه  •
 133توان کرد؟  می

 424ها به شادي باد بگرد  با فرفره •

 696هاي نمایشی بسازیم  با مقوا صورتک •

 177باباي شب  •

 178باخانمان  •

هاي بید (داستان بلند درباره انقالب  باد در شاخه •
 179اسالمی ایران) 

 180ي قلندري  بازجویی خانواده •

 181بازگردانده شده  •

 125زمین  هاي ملی ومحلی ایران بازي •

 182باندوال در سرزمین بومبا  •

 392بچه ها قصه!...  •

 183آهن  هاي راه بچه •

 564بحثی درباره معاد؛ تفسیر سوره قیامت  •

 677ان و بخند بخو •

 134بدنه درد (بیمه بدنه خودرو)  •

 184هاي تقدیر و چند داستان دیگر  بر شانه •

 63بررسی روش تفسیري راغب اصفهانی  •

بررسی و تبیین آیات اعتقادي در روایات اصول  •
 64کافی 

 185برکه آتش  •

 186برگردیم.. مجموعه داستان کوتاه کوتاه  •

ر برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسی •
 65 1موضوعی قرآن مجید: جلد 

برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسیر  •
 565 2موضوعی قرآن مجید: جلد 

برگزیده پیام قرآن روشی تازه در تفسیر  •
 566 3موضوعی قرآن مجید: جلد 

ي داستانهاي شاهنامه فردوسی جلد اول  برگزیده •
4 

ي داستانهاي شاهنامه فردوسی جلد دوم  برگزیده •
5 
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بصیرت در تربیت: مروري بر سیره نبوي و تعلیم و  •

 504تربیت ما 

 505بلوغ به زبان ساده براي نوجوانان  •

 135بلوغ پسران  •

 506بلوغ دختران  •

 187به خاطر یک اسب  •

 66به سوي او  •

 456آب و علف  هاي بی بیابان •

 6بیایید داستان بنویسیم  •
 7بیایید شعر بگوییم  •
 188بیرون ذهن من  •

 189انه بیماري در خ •

هاي پنجمین المپیاد نوجوانان ایران  پرسش •
 357هاي ریاضی)  (رقابت

هاي  هاي چهارمین المپیاد ایران (رقابت پرسش •
 358ریاضی) 

 425پرنده باران  •

 426پرنده خواهر من است  •

هاي منطقی با استفاده از مسائل و  پرورش مهارت •
 359هاي منطقی  بازي

 190هاي شرلوك هلمز  پرونده •

 567هاي قرآن  نامه واژه پژوهش •

 191سینا)  پسر ستاره (داستان زندگی ابوعلی •

 192پسر نان و نمک  •

 193پسر نپتون  •

 194ي پرتقال  پنج هسته •

 196پولینا چشم و چراغ کوهپایه  •

 195پهلوانان پیر نمی شوند  •

 67پیامبر  •

 197پیروزي بر شب  •

 68پیشواي اندیشه  •

 69پیک امین  •

 198پیکار سرنوشت  •

 568پیوند قرآن و طبیعت  •

 199پیوند ماه و خورشید  •

 200تاج یاقوت  •
 201 صدا گریه کرد، بلند خندید تاجیک هیوالیی که بی •
 202تاراز  •

تاریخ علم در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛  •
نامه  کتاب اول: پزشکی (جلد اول: زندگی 

 641پزشکان) 

 642تاریخ فرق اسماعیلیه  •

جتمع آموزشی داري م هاي مدرسه تجربه •
 507 1332-1358مهران

 508تربیت جنسی و بلوغ در دختران  •

 509تربیت  •

 8ترجمه براي کودکان  •
 510آموزان به مطالعه غیر درس  ترغیب دانش •

 697تشریح وتحلیل خط تحریري  •

تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان و  •
 511ها  گیري در آن تصمیم

 203تر از من  تشنه •

 512تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت  •

تفسیر باران؛ نگاهی دیگر به قرآن کریم جلد  •
 569سیزدهم (جمعه تا مرسالت) 

هایی از فضائل  تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ آموزه •
 570و حقوق اهل بیت(ع) در قرآن 

 136تفکر نقادانه در عمل  •

 137تکبر  •

 427تلنگر باران  •

 204تنگه زاغ  •

 643هایش  ر گنجینهتوتان خامون و گو •
 513 نگاري پژوهشی در آموزش و پرورش توسعه تجربه •
 205توطئه در هرم  •

 457تولید مثل و رشد و نمو  •

 138تهمت و سوظن  •

 428جمک  جم •

 206جادوگر و مومیایی  •
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 207جادوي میخک  •

 70شناسی انقالب پیروز امام حسین(ع)  جامعه •

 644جان وودوارد  •

 71جایگاه فردي و اجتماعی حیا در اسالم و ادیان دیگر  •

 208 4ها تربیت جزیره بی •
 571جستاري در مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم  •
 645باك  جستجوگران بی •

 209آلود  جشن تولد گل •

 688جعبه خیال  •

 210ي مقوایی  جعبه •

 211جمشید شاه پادشاه نوروز  •

 212انگیز  جناب روباه شگفت •

 213کند  عتراف میجنایتکار ا •

 514جنگ روانی  •

 214جیم دگمه  •

 215) 1جین ایر ( •

 216) 2جین ایر( •

 429چتري از پرنده  •
 515چرا بکتا؟ معرفی: بسته کمک به تحول آموزش  •
 430چرا تو سنگی؟  •

 72خوانیم؟  چرا نماز می •

 458چراو چگونه دایناسورها  •

چراهاي تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزي  •
 646انقالب اسالمی 

 516پژوهی گروهی انجام دهیم؟  چگونه اقدام •

 9چگونه بنویسیم: از خواندن تا نوشتن  •
 517چگونه تدریس اثربخشی داشته باشیم؟  •

 139چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟  •

چگونه دیگران را مدیریت کنیم (آنچه یک رهبر و  •
 518وفق باید بداند) مدیر م

 140چگونه روي حادثه را کم کنیم؟  •

 519چگونه شاگرد اول شویم  •

 678کردي؟  چه می گفتی، چه کار می •

 431هاي بستنی  چهارشنبه •

 73چهل حدیث اخالقی برگرفته از اصول کافی  •

اهللا مرتضی  چهل حدیث عالمه شهید آیت •
روایت اعتقادي، اخالقی و  40مطهري؛ شرح 

 74اجتماعی 

 141چیست آن؟  •

 217حبیب و میرزا شیپور  •

 142حسد  •

 218حسگر مولکولی  •

 حجاب کتاب بر نقدي: روایات و آیات در حجاب •
 75  )ص(پیامبر عصر در شرعی

 75حسن خلق  •

 647حسین بریانی شبستري  •

 76حضرت فاطمه زهرا (س)  •

 77حکایت نامه پیامبر  •

 648حمل و نقل  •

 432ام پیش تو جامانده است  حوصله •

 78حیا از منظر قرآن و حدیث  •

پرسش در باره نماز  20العمل: پاسخ به خیر علی حی •
جهت مربیان، والدین و نوجوانان با روش تمثیل و 

 79تشبیه 

 572خاطرات من و سوره حمد  •

 679خانم بلندگو  •

 80هاي آسمانی  خانه •
 573خداشناسی و رستاخیز؛ برگرفته از پیام قرآن  •
 81خسرو خوبان  •

 143خشم و عصبانیت  •

هویت ایرانی آموزش  خط نیکو: خط شخصیت و •
نویسی خط تحریري براي تمامی   صحیح و خوانا

 698سنین 

 680خنده بدون قلقلک  •

 219خنده در تاریکی  •

 220خواهران غریب  •

خواهرانه در توفان؛ زندگی و اشعار شاعره معاصر  •
 10یاد سپیده کاشانی  زنده
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 459خودروهاي غول آسا  •

توان دید: حجاب، ماهواره و  خورشید را نمی •
 520ارتباط دختران و پسران 

ریحان  خورشیدخوارزم (داستان زندگی ابو •
 221بیرونی) 

 433خوش به حال من  •

 222سمک عیار   داستان •

 223هاي تلفنی  داستان •

 224آموز  هاي خوب و پند داستان •

 225هاي شرلوك هلمز  داستان •

 226هوي اول داستانهایی براي نوجوانی آ •

 623ها  هاي بچه دانستنی •

ترین  نامه حفظ قرآن کریم: پیشرفته دانش •
 574هاي حفظ قرآن مجید  روش

 460دانشنامه دایناسورها  •

 360نامه ریاضی  دانش •

 461دانشنامه گیاهان عجیب  •

 82دانشنامه نهج البالغه (جلد اول)  •

 83دانشنامه نهج البالغه (جلد دوم)  •

 649دانیل فارنهایت  •

 650داود رمضان شیرازي  •

 624المعارف تاریخ جهان  دایرة •

 462ةالمعارف رکوردهاي جانوران  دایر •

 463آسا  دایناسورهاي غول •

 227در میان برف ها  •

 434ها براي من  ها براي تو پرنده درخت •

 126دردها و کشیدگی عضالت  •

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 361ها)  (نهمی

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 362ها)  (هشتمی

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران  •
 363ها)  (هفتمی

درس پژوهی ایده اي جهانی براي بهسازي آموزش  •
 521سازي یادگیري  و غنی

 522پردازي  درس خالقیت و ایده •

 409آزمون زبان انگلیسی هشتم  درس •

 410هفتم  آزمون زبان انگلیسی درس •

درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 575قرآن (جلد اول ) 

درسنامه ترجمه و تفسیر قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 576قرآن (جلد سوم) 

درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم؛ فهم زبان  •
 577قرآن (جلد دوم) 

 84درسنامه صحیفه سجادیه جلد اول  •
 578 ر قرآن و عهدیننامه مطالعات تطبیقی؛ زن د درس •
 85ها)  درسنامه نهج البالغه جلد دوم (خطبه •
 579» پایه نهم«ي حفظ موضوعی قرآن کریم  درسنامه •
تواند از تغییرات  هاي فنالندي : آنچه دنیا می درس •

 523آموزشی فنالند بیاموزد 
 580درمان اختالالت روحی و روانی با قرآن و روایات  •
 144دروغ  •

 86دریاي جود  •

هایی درباره پدر  ها و روایت دریاي گذشت (داستان •
 228و مادر) 

 229دزدان مقبره  •

 87دعا از منظر قرآن و حدیث  •
 88 دعوت اسالمی؛ مفاهیم بنیادین فرهنگ اسالمی •
 11دفتر امالي نهم  •

 12دفتر امالي هشتم  •

 13دفتر امالي هفتم  •

 230دکتر جکیل و آقاي هاید  •

 231دلقک و نارنج تلخ  •

 581خرت در منظر قرآن کریم دنیا و آ •

 232گیتس  دنیاي معرکه تام •

 464انگیز پرندگان  دنیاي هیجان •

 465انگیز حشرات  دنیاي هیجان •
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 466انگیز دایناسورها  دنیاي هیجان •

 467شناسی  انگیز ستاره دنیاي هیجان •

 468انگیز فضا  دنیاي هیجان •

 469ها  انگیز کوسه دنیاي هیجان •

 470سانان بزرگ  انگیز گربه دنیاي هیجان •

 471انگیز مارها  دنیاي هیجان •

 651ها و اهرام  انگیز مومیایی دنیاي هیجان •

 472ها  ها و دلفین انگیز نهنگ دنیاي هیجان •

 233دنیاي هیربل  •

 234دو دست چون دو بال  •

 235سوار تنها  دوچرخه •

 236دیداري شگفت با خواجه نظام الملک  •
 237 الدین جمشید کاشانی ا غیاثدیداري شگفت ب •
 238دیداري شگفت با نصیرالدین طوسی  •

 239دیداري شگفت با نظامی گنجوي  •

 582هایی نو درباره قرآن کریم  دیدگاه •

 240راز خانه سه خواهرون  •

ها  گویی براي بچه گویی: راهنماي قصه رازهاي قصه •
 14ترها  و بزرگ

راه حقیقت: در مسیر زندگی با رهنمودهایی از  •
 145السالم)  کالم امیر(علیه

  راهبردهاي مدیریت در نظام اسالمی؛ عهدنامه •
 89امیر المومنین علی(ع) به مالک اشتر 

 524آموزان  راهنماي روش تحقیق علمی براي دانش •
 525راهنماي عملی نگارش طرح درس  •

 526راهنماي کاهش اضطراب امتحان  •

رساله احکام جوانان (پسران)؛ مطابق با فتاواي  •
 90اهللا العظمی مکارم شیرازي  آیت

رساله احکام جوانان (دختران)؛ مطابق با فتاواي  •
 91اهللا العظمی مکارم شیرازي  آیت

 652بیگی  رستم ایل: محمد بهمن •

رشدو پژوهشگري (آموزش پژوهشگري به  •
 527کودکان و نوجوانان با رویکرد رشد محور) 

 241رمان واقعی  •

 242کار بازنشسته  رنگ •

 473کنند  ها چگونه کار می روبات •

 474ها  روبات •

 475آور  هاي فضایی حیرت روبات •

 476انگیز  هاي نظامی شگفت روبات •

 243ي آسمان  رود پرستاره •

 244 1ي واژگون تومک  رودخانه •

 245 2ي واژگون هانا  رودخانه •

 246روزي که لیمویی بود  •

نویسی براي پژوهشگران و  مقالهروش پژوهش و  •
 529آموزان محقق  دانش

آموزي،  )؛ حکمت2هاي تربیتی در قرآن (          روش •
عفو و گذشت، تکریم و احترام، رفق و مدارا، 

 583احسان 

 584هاي حفظ قرآن کریم  روش •

ها در تاریخ اسالم عصر  ها و چهره رویارویی صحنه •
 92سلم  و  آله  و   علیه  اهللا رسول خدا صلی

 528پرسند  ها را می رهبران موفق، بهترین سؤال •

 689رؤیاي سارا کوچولو  •

 364ام ( کتاب کار مفهومی ) 7ریاضی  •

 365ام ( کتاب کار مفهومی )  8ریاضی  •

 366ام ( کتاب کار مفهومی )  9ریاضی  •

 367(دوره اول متوسطه)   ریاضی بازتدریس نهم •

 368ریاضی نهم دوره اول متوسطه  •

 369ریاضی نهم ویژه استعدادهاي درخشان  •

 370ریاضی هشتم  •

 371ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم)  •

 372ریاضیات جامع پایه هفتم  •

 9ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات کانگورو  •
 373سوم دوره اول متوسطه 

 374آموزان تیزهوش  ریاضیات نهم براي دانش •

 375ریاضیات نهم سوم متوسطه دوره اول  •

 376ریاضیات هشتم (دوم متوسطه)  •

 377آموزان تیزهوش  ریاضیات هشتم براي دانش •
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هاي  ریز و درشت علوم ترسناك و دانستنی •

 477انگیز  هیجان

 247رئال مادرید  •

وي حرکت زبان بدن: چگونه افکار دیگران را از ر •
 530سر و دستشان بخوانیم؟ 

اندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه  زبان •
 411ها  ها و کاربرگ آزمون

 248زمستان تمام می شود  •

 249زمستان سبز  •

 250زن خون آشام  •

 93زن در تفسیر نمونه  •

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 585روش تفسیر موضوعی آیات (جلد اول) 

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 586روش تفسیر موضوعی آیات (جلد دوم) 

زندگی با قرآن، آن سوي هستی قصه چیست؟ با  •
 587روش تفسیر موضوعی آیات (جلد سوم) 

 690زنگ اول: تاریخ  •
 588هاي سوره طه/ ویژه جوانان)  زنگ طاها (آموزه •
 94زنگ یاسین  •

 251زنی با صورت پنهان  •

 95زهد در دیدگاه امام علی(ع)  •

 252سایه هیوال  •

 253اي روي ارلن گروند  سایه •

سبک زندگی اقتصادي، انفاق شاه کلید کمال  •
 146دل   راهی به سوي بازشدن چشم

 147 شدن سبک زندگی حکیمانه، راهی به سوي حکیم •
سبک زندگی در اعماق معرفت،راهی به سوي  •

 148منزل مقصود  سر
 149ه، راهی به سوي عشق پاك سبک زندگی عاشقان •
 589سبک زندگی قرآنی راهی به سوي خوشبختی  •
 96سبک زندگی  •

نصیرالدین   توس (داستان زندگی خواجه ستارة  •
 254توسی)  

 97سخنان امام هادي علیه السالم  •

  آمیز، جمالت قصار حضرت حسین سخنان حکمت •
 412علی(ع)  بن 

سربداري دیگر (داستان زندگی شهید نیکنام ثقۀ  •
 255تبریزي)   االسالم 

سرچشمه حکمت؛ جرعه اول: سیاست و حکومت  •
 98البالغه  در نهج

 256سرزمین دراگونا جلد اول از طلسم دراگونا  •

 653سرگذشت پزشکی در ایران  •

 654سعید نفیسی  •

 257سفر بزرگ کیوان  •

 691سفر به شهر اعداد  •

 258دولیتل سفرهاي دکتر  •

 435سکوت خیس درختان  •

ها،  سالمت تغذیه: تغذیه اثربخش، نوشیدنی •
 150ها  ریزمغذي

آموز، خواب  سالمت روان: استرس از منظر دانش •
 151مؤثر، یادگیري اثربخش 

اي  سالمت محیط: هواي آلوده قاتل خاموش، زباله •
 655و صدا، کالس تمیز من  به نام سر 

هاي سالم، سردرد  سالمت و مراقبت فردي: دندان •
 152آموزان، سرماخوردگی  در دانش

 259آن  سلحشوران پارله •

 260سلحشوران علوي  •

 261سلیمان و بلقیس  •

 264سوپر قند عسل  •

 265سوگند مقدس  •

 262سه دانشجو  •

 263سه مرد با یک نام  •

نامه  سی داستان جذاب جذاب برگرفته از مرزبان •
 266براي نوجوانان 

 590)؛ تفسیر آیات سیاسی قرآن 2سیاست در قرآن ( •
 656سید عبدالغفار طهوري  •
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السالم چهارده   علیهم بیت  سیره عملی اهل  •

 99معصوم دوره کامل 

 591سیره نویسان و قرآن  •
 531سیري در تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم  •
  سیمرغ سهند (داستان زندگی سیدمحمدحسین •

 267شهریار) 

 436وحش   شاعري در باغ •

 681شاه کلیدهاي بهشت گمشده اسارت  •

 268شاهدخت بلخ  •

 269شاهزاده خانومی در مترو  •

 270شاهنامه آخرش خوش است  •

 271شبح و ماهیگیر  •

شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث با  •
 153تکیه بر خودروهاي سواري) 

 272ي ناپلئون  شش مجسمه •

 273اي  ي نقره شعله •

 592شگفتی هاي علمی و زبان ریاضی قرآن  •

 274شگفتی!  •

 593هاي آفرینش در قرآن  شگفتی •
 275گانه طلسم دراگونا  شمیم جادو جلد دوم از سه •
 594هاي قرآن کریم  نامه تنزیلی سوره شناخت •

شهروند مسئول با رویکردي به امر به معروف و  •
 100نهی از منکر 

شهریار نامه: بازنویسی از منظومه شهریارنامه  •
 276سروده عثمان مختاري غزنوي 

 101شهریار نیکی  •

 277تر از شکر  شیرین •

 102هاي حکومتی حضرت سلیمان (ع)  شیوه •

 413هاي نوین آموزش زبان براي کودکان  شیوه •

 278گیر  الم بهونهصفورا اره و غ •

 279صورت زرد  •

 280طاغوت  •

طبیب سرگردان (داستان زندگی ابوسهل  •
 281مسیحی)  

 478طبیعت  •

 282خالی  طناب خال •

 682ظهور عشق  •

 283ها  عاشقانه •

 103عالم قیامت  •

 284عامره و هرمز  •

 657عبدالحمید ابوالحمد  •

 658عبداهللا نورانی  •

 154عجب  •
 104عجله و شتاب زدگی از دیدگاه قرآن و روایات  •
 595عرضه حدیث بر قرآن  •

عفاف در قرآن به ضمیمه عنصر اصلی در نهضت  •
 105حسینی 

 479علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه  •

 480علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه  •

 596علوم قرآن (مقدماتی)  •

 597علوم قرآنی  •

شناسی ویژه  علوم نهم بخش زیست و زمین •
 482استعدادهاي درخشان 

علوم نهم بخش فیزیک، ویژه استعدادهاي  •
 483درخشان 

 481علوم نهم  •

علوم هشتم بخش فیزیک، ویژه استعدادهاي  •
 484درخشان 

شناسی، ویژه  بخش زیست علوم هفتم، •
 485استعدادهاي درخشان 

 285عموجان  •
 158عیدانه سال هشتم دبیرستان دوره اول متوسطه  •
 159عیدانه سال هفتم دبیرستان دوره اول متوسطه  •
 286عینک طالیی  •

 287غریبه و دریا  •

 659غالمرضا طاعتی  •

 378جمشید کاشانی   الدین غیاث •

 155غیبت  •



متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک  

190 
 15ام (کتاب کار) 9فارسی  •

 16فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه  •

 17ه اول متوسطه) فارسی آسان هشتم (دور •

 18فارسی آسان هفتم (دوره اول متوسطه)  •

 19فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه)  •

 20فارسی نهم (متوسطه)  •

 21فارسی نهم ازدیدگاه هشت مدرس  •

 22آموزان تیزهوش  فارسی نهم براي دانش •

 23فارسی نهم دوره اول متوسطه  •

 24فارسی هشتم (متوسطه)  •

 25آموزان تیزهوش  فارسی هشتم براي دانش •

 26فارسی هشتم دوره اول متوسطه  •

 27فارسی هفتم (متوسطه)  •

 28فارسی هفتم براي دانش آموزان تیزهوش  •

 29فارسی هفتم دوره اول متوسطه  •
 288بهایی  فرصتی براي شیخ: داستان زندگی شیخ •
 598فرهنگ تصویري قرآن (الف و ب)  •

 599فرهنگ تصویري قرآن (پ تا چ)  •

 600فرهنگ تصویري قرآن (ح تا ر)  •

 601فرهنگ تصویري قرآن (ز تا ط)  •

 602فرهنگ تصویري قرآن (ع تا ل)  •

 603فرهنگ تصویري قرآن (م تا ه)  •

 30فرهنگ لغات متشابه و هم آواي زبان فارسی  •
 604فرهنگ مبین؛ شرح و بررسی واژگان قرآن کریم  •
 106هیم بنیادین فرهنگ اسالمی فرهنگ وقف؛ مفا •
 605نامه علوم قرآنی  فرهنگ •

 625 15فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد  •

 626نامه نجوم و فضا  فرهنگ •

 289اویلی  فریاد آق •

 532فلسفه آموزش پرورش  •

 107فلسفه خرافات  •

فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی  •
 414پایه هشتم دوره اول متوسطه 

 290فلورا و اولیس  •

 533فنون تدریس برتر و کاربردي  •

 291قتل در روستا  •

سبکی متن محور و آسان   قرآن را درست بخوانیم؛ •
 606خوانی قرآن کریم  در آموزش روخوانی و روان

 607قرآن کریم  •

 608قرآن و خردورزي  •

 108هاي احکام شرعی  قرآن و عترت ریشه •

 292 12تا  10هاي هاي شاهنامه جلد قصه •

 293هاي کربال  قصه •

 294هایی از قابوسنامه  قصه •

 437قطار چهارشنبه  •

 31قطره و جویبار  •

 609قواعد تفسیر قرآن  •

 296قوي شیپور زن  •

 295قهرمان گمشده  •

 297کابوس اسب  •

 298هاي گرشاسب  کابوس •

 299کاپیتان سیاه  •
 379(دوره اول متوسطه)  کار طالیی ریاضی پایه نهم •
 380کار طالیی ریاضی پایه هشتم(دوره اول متوسطه)  •
 381(دوره اول متوسطه)  کار طالیی ریاضی پایه هفتم •
 32کار طالیی فارسی پایه نهم (دوره متوسطه اول)  •
 33کار طالیی فارسی هفتم (دوره اول متوسطه)  •

 660کار طالیی مطالعات اجتماعی هشتم  •

 34کار و تمرین فارسی نهم  •

 35ارسی هشتم کار و تمرین ف •
 415 دوره اول متوسطه -کاربرگ انگلیسی پایه هفتم  •
 382دوره اول متوسطه  -کاربرگ ریاضی پایه نهم •

 486کاربرگ علوم نهم  •

دوره اول  -کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه نهم •
 661متوسطه 

دوره اول  -کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم •
 662متوسطه 

 300ات را قایم کن  کارنامه •
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کاش خوابت دروغ بود: یادنامه سردار  •

خداکرم و خاطرات همسر فداکار  جوادحاجی شهید
 301ایشان 

 302چی  شانه کاظم مدیر •

 303کبک زخمی  •

 160کتاب آزمون هفتم  •

 BOOK 7کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 416پایه هفتم 

 BOOK 8کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 417پایه هشتم 

 BOOK9کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید  •
 418پایه نهم 

 36کتاب کار امالي فارسی پایه نهم  •

 610کتاب کار آموزش قرآن پایه نهم  •

 419کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم  •

 -کتاب کار علوم تجربی بیست آفرین پایه نهم •
 487دوره اول متوسطه 

کتاب کار علوم تجربی بیست آفرین پایه هفتم  •
 488ره اول متوسطه دو

 489 کتاب کار علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه •
 490کتاب کار علوم تجربی پایه نهم  •

 492کتاب کار علوم هشتم کارو تالش  •

 491کتاب کار علوم هشتم  •

 493کتاب کار علوم هفتم  •

کتاب کار فارسی هفتم پایه اول هفتم دوره اول  •
 37متوسطه 

 663 پایه نهم متوسطه اول کتاب کار مطالعات اجتماعی •
 393کتاب کار و ترجمه عربی پایه نهم  •

 394کتاب کار و ترجمه عربی پایه هشتم  •

دوره اول  -کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم •
 383متوسطه 

دوره  -کتاب کار و تمرین علوم تجربی پایه نهم •
 494اول متوسطه 

دوره اول  -کتاب کار و تمرین فارسی پایه نهم •
 38متوسطه 

 699 1-کتاب کوچک طرح و رنگ •

 700 2-کتاب کوچک طرح و رنگ •

 611ناپذیري قرآن  شناسی تحریف کتاب •

 683هاي بهشت  کتابک بچه •

هایی از  ها و خواندنی کتابک مقاومت: دانستنی •
 664دوران دفاع مقدس ویژه نوجوان و جوان 

 534کرامت انسانی در حقوق رسانه  •

 304کشتی پرنده  •

 305کشتی گلوریا  •

 306کالس پرنده  •

 109السالم  کلمات قصار منظوم حضرت علی علیه •

 307کلیساي ییالقی  •

هاي  کمک به سر و سامان دادن و نظم در فعالیت •
 535تحصیلی 

 438کنار ایستگاه دل  •

 308کنیزك و پادشاه  •

 110کوثر جاودان  •

 309کودك دریا  •

 310هاي سفید  کوه •

 111کیمیاي دانشوري  •

هاي  ارآمیز سیارهکیهان: شناخت دنیاي اسر •
 495منظومه شمسی و ستارگان 

 311ي گور به قیر شده  گربه •

گزارشی مستند از حوادث بعد از کربال (برگرفته از  •
احادیث اهل بیت علیه السالم و اسناد معتبر 

 112تاریخی) 

هاي مهم حوزه  ها و برنامه گل واژه تربیت (طرح •
 536پرورشی و فرهنگی استان فارس) 

 39فارسی پایه هفتم  7گنجینه برتر  •

 40فارسی پایه هشتم  8گنجینه برتر  •

 41فارسی پایه نهم  9گنجینه برتر  •



متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک  

192 
حدیث نورانی در هفت  313: حفظ  2گنجینه نور  •

 612سطح 

) دوره 8گنجینه یادگیري ریاضی سال دوم (پایه  •
 384اول متوسطه 

 312الفکادیو شیري که جواب گلوله را با گلوله داد  •
 313ها بر بام  لک لک •

 314ي دوم  لکه •

 315) 4لنالیستی و آرزوهاي دور و دراز ( •

 316) 2لنالیستی و رازهاي فوق سري ( •

 317) 1لنالیستی و روزهاي پردردسر ( •

 318) 3لنالیستی و رویاي جهانگردي ( •

 701لئوناردو داوینچی  •

 692ما،همان جمع پراکنده  •

 319ماتی و سامی و سه گاف گنده  •

 320ماجراجوي جوان  •

 321ماجراهاي شرلوك هلمز  •

 322ماجراهاي فَنکل  •

خواست به ما در  ماجراهاي ما و ریبا: رباتی که می •
 665موفقیت کمک کند 

 323جلدي) 7ماجراهاي نارنیا(مجموعه  •

 324مادر  •

 666سیم، رادیو)  مارکونی (مخترع بی •

 325ماروسیا  •

 496ماري کوري و کشف رادیوم  •

 497هاي سریع السیر  ماشین •

 537ماهی که مهر را برد  •

 538مبانی راهنمایی و مشاوره  •

مبانی روان شناختی و تربیتی پرورش فرزند  •
هوشمند؛ چگونه قدرت مغز و ظرفیت هوشی 

 539کودکان و نوجوانان را افزایش دهیم؟ 
 540شناختی یادگیري و تربیت  مبانی و اصول عصب •
 326مترجم یونانی  •

 TIMSهاي علوم و ریاضیات تیمز  سوال مجموعه •
 385(پایه هشتم سوم راهنمایی) 

 327ي مکینداو  محاصره •

 667محتواي تکمیلی مطالعات اجتماعی  •
 386 خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او موسی بن   محمد •
 668محمد کرجی  •

 669هاي داغ داغ  مخترعان و ایده •

 328مدافع گم شده  •

 541مدرسه الگوي پیشرفت  •

انداز: راهنماي نوشتن  مدرسه در افق چشم •
هاي عمل مدرسه براساس سند  گام برنامه به گام

 542تحول بنیادین آموزش و پرورش 

خطاي فراگیر  50مدیر! مواظب باش: بررسی  •
 543مدیران 

 613مرجع ضمیر در قرآن کریم و نقش آن در تفسیر  •
 329مرد خزنده  •

 330مرد زشت  •

 113مردان آنجلس  •

 331ب کبریتی مردان چو •

 332مردي با لب کج  •

 498مسابقات روباتیک  •

 7ام+  8ام+  9مسابقات ریاضی دوره اول متوسطه  •
 387تست مرشد  3333ام 

 333مسافران سرزمین خورشید  •

 544هاي یک معلم موفق  مسئولیت و ویژگی •

 627مشاغل مرگبار  •

 670مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه  •

 545مطالعه راهی به سوي روشنی درون  •

 671مظفر بختیار  •

 114معاد از منظر قرآن و حدیث  •

 334ي نظامی  معاهده •

 156ي محبت در تعلیم و تربیت  معجزه •

 614معرفت شناسی در قرآن  •

 546معلم ژاپنی به مثابه رهبر  •

 335معماهاي شرلوك هلمز  •

 388معماهاي شهرزاد  •
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 615 السالم ف علیهیم تربیتی در قصه حضرت یوسمفاه •
 616مقایسه قرآن و عهدین  •

 115مقربین درگاه الهی  •

 684مگر چشم تو دریاست!  •

 336مگه من چند نفرم؟  •

 مالحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی و •
 547عمومی 

 337هاي کاغذي  ممنون به خاطر گل •

 685من سوزن قورت دادم  •

 499موجودات میکروسکوپی  •

 338موشکی به نام گالیله  •

 339موشی کوشا  •

 340موکل برجسته  •

هاي خیرگزینی: باال بردن توان کنترل و  مهارت •
 548ساله  14تا  7مراقبت در کودکان 

 549هاي مطالعه براي یادگیري بهتر  مهارت •

 672مهدي آذر یزدي  •

 116مهربانی او  •

 341ترسم یادت برود دوستم داشتی  می •

 673میر محمد علی شیرازي  •
 342 القضات همدانی) زندگی عین ناله ماؤشان (داستان •
ها؛ داستانی واقعی از عرفان  نهایت گذاري بر بی نام •

 389دینی و خالقیت ریاضی 

 439هاي خیس  نامه •

 343کس  هایی به هیچ نامه •

 344نان و گل سرخ  •

 345ي مجرد  زاده نجیب •

 42نحوه کاربردهاي ادبیات کودك ونوجوان  •

 686هاي عالم مدرسه  نخبه •

 628ي ریاضی من  نامه نخستین واژه •

 693نرگس و عرفان  •

 621 2013نرم افزار ارائه مطلب  •

 622افزار فلش  نرم •

 117سازي  نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن •

نقش خالقیت در موفقیت و پیشرفت تحصیلی  •
 550جوانان 

نقش دین و قرآن در سازگاري فردي و اجتماعی و  •
 551موفقیت جوانان 

 617نقش علم و ایمان در خودسازي از دیدگاه قرآن  •
 618نکات روانشناسی بر گرفته شده از آیات قرآن  •
 43نکته به نکته  •

 44نگاه ثمین ادبی  •

 552نگاهی به توسعه حرفه اي معلم  •

 553نگاهی به نوآوري در مدیران شهر تبریز  •

 45نگاهی ژرف به ساختار فارسی هشتم  •
 554محبوبیت دبیران نگاهی فلسفی بین ذهنیت با  •
 346نگهبانان  •

 694نگین شکسته  •

 118نماز سکوي اعتالي انسان  •

 347ها  نمکی •

 555نوآوري آموزشی در اندونزي  •

 556نوآوري آموزشی در جمهوري کره  •

 440نه نخ شدم، نه خرس  •

نیکی و نیکان، احسان، انفاق و دستگیري، احترام  •
 119به پدر و مادر 

 441نیم نگاهی به فرهنگ ایرانی اسالمی  •

ریزي درسی انگلیسی به  نامه مطالعات برنامه واژه •
 629فارسی و فارسی به انگلیسی 

 120نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره)  وصیت •
 348پیچید  وقتی گلچه باد در چارقدش می •

 349گیرد  جیک یاد می وقتی گنجشکی جیک •

 674ویلیام موریس دیویس  •

 121ي امت هاد •

هدایایی براي مغرب زمین (غرب، مدیون دانش و  •
 675فرهنگ اسالمی) 

 122هماي رحمت  •

 557همدلی و هم زبانی  •

 46همگام با ادبیات و علوم ادبی  •
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 47همگام با قرآن در ادبیات فارسی  •
 123   4همگام با وحی؛ تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) ج  •
 619   5ترتیب نزول) ج همگام با وحی؛ تفسیر تنزیلی (به  •
 442نوازي نسیم و برگ  هم •

 390همه ما ریاضیدان هستیم!  •

 391جلد اول  .هندسه از ابتدا تا.. •

 157هنر اندیشیدن  •

هنر و علم تدریس (چهارچوبی جامع براي آموزش  •
 558اثربخش) 

 127هنرهاي رزمی  •

 350ها  هنگام الکپشت •

 351هوگو و ژوزفین  •

 352هویج بستنی  •

 443اي جدید نیست  هیچ عشق تازه •

 500هیوالهاي ترسناك  •

 353یاقوت آبی  •

 354یال شیر  •

 355یک حدیث، یک داستان  •

 444یک راه کوتاه تا ماه  •

 445طاقت  یک شعر بی •

 676فرمانروا و سردار ایران  100 •

 630پرسش و پاسخ علمی براي کودکان  1001 •

اي  مهارت اساسی براي معلمان به همراه ضمیمه 7 •
 559مند در جهان  هاي معلمان حرفه رباره ویژگید

• english in mind starter - student 395 
• english in mind starter - work 396 
• HEAD START 397 
• Let's Move 398 
• Prospect Bilingual Dictionary: English to 

Persian 399 
• super minds starter- student 400 

• super minds starter- work 401 

• super safari 1 - Activity book 402 

• super safari 1 - pupils book 403 

• super safari 2 - Activity book 404 

• super safari 2 - pupils book 405 

• super safari 3 - Activity book 406 

• super safari 3 - pupils book 407 
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 413 آرپادرسی، صمدجودي •
 477، 463 آرنولد، نیک •
 538 آرین، خدیجه •
 35 آسمی، مهدي •
 623 آشتیانی، ندا •
 516 آصفی، هنگامه •
 416 آفریده، زکیه •
 525 آقازاده، محرم •
 701 آقاطاهر، آناهیتا •
 701 آگارد، استیو •
، 482 علی، سیداحمد آل •

485 
 524 آموزگار، حسین •
، 639، 633 آموزگار، یوسف •

666 
 412، 412 آوند، ابوالقاسم •
 537 آیتی، اصغر •
، 316، 315 اٌمن، فرانسین •

317 ،318 
 373 زاده طاري، آمنه ابراهیم •
نژاد شیروانی،  ابراهیم •

، 150، 131 محبوبه سادات
151 ،152 ،655 

 527 ی قوام، صغريابراهیم •
 426 ابراهیمی، جعفر •
، 344، 8 ابراهیمی، حسین •

346 
 519 ابراهیمی، فرشید •
، 216، 215 ابراهیمی، نوشین •

243 
 535 ابراین، سوزان •
 508 زاده، مسلم ابوالحسن •
 667 ابوالحسنی، بهزاد •

 128 ابوالفضلی، الهام •
 327 اثناعشري، فائزه •
 490 احتشام، محمد •
 368 احسانی، نسرین •
 538 احقر، قدسی •
 63 نژاد، امیر احمد •
آبادي،  دولت نژادي احمد •

 682 سکینه
 16 احمدي فیروزجایی، فاطمه •
 595 نورآبادي، مهدي احمدي  •
 167 رضا احمدي، احمد •
 312 احمدي، حمید •
 115 احمدي، نسرین •
، 654 نیا، محمدجواد احمدي •

673 
 548 اخوت، احمدرضا •
، 206، 205 آیین اخوت، مهر •

229 ،271 
اداره توسعه آموزش وزارت  •

 555 آموزش و فرهنگ جاکارتا
اداره کل آموزش و پرورش  •

 513 استان اصفهان
اداره کل قرآن، عترت و نماز  •

، 53، 49 معاونت پرورشی
55 ،68 ،69 ،81 ،86 ،101 ،

110 ،111 ،121 ،122 
 548 ادیب، مریم •
 99 ارفع، سیدکاظم •
 23 اروجی، شیرین •
 538 اي، جواد اژه •
 325 ژول یر پیاستال،  •
 476 پرایس، شون استوارت •

، 451، 450 استویلس، پنی •
452 ،454 ،455 

 496 استینک، آن اي •
 453 استیولس، پنی •
 85 اسدزاده، عطااهللا •
 534 اسدي، عباس •
 413 اي اسکات، وندي •
 118 جعفرزاده، رقیه  اسکندر •
، 64 جعفرزاده، فریبا  اسکندر •

118 
 510 حسین اسماعیلی لیملو، •
 98 محسن اسماعیلی، •
 323 اسماعیلیان، پیمان •
 388 اسمالین، ریموند •
 132 اشکان، ساناز •
 356 اصفهانی، مهرداد •
 665 اصالنی، ابراهیم •
 267 اصالنی، محمدرضا •
 244 اعطار شرقی، نوید •
 539 افروز، غالمعلی •
 572 افشار، سمبه •
 8 زاده، شهرام اقبال •
 45 اقبالی، کبري •
 516 اقتصادي، احمدرضا •
 343 اکبرپور، احمد •
 552 اکبري، محمد •
 532 پروین اکبریه، •
، 164 الدین اکرمی، جمال •

287 ،436 ،696 
 541 اکرمی، عاشور •
 623 اکسلید، کریس •
 549 ال، دایانا •
 18 الهیاري، طاهره •



متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک  

196 
 457 الوندي، حسین •
 188 ام.دریپر، شارون •
 500 امامی، سهیال •
 85 نژاد، حمید امن •
 532 امیدي، جمشید •
 360 امیري، حمیدرضا •
 156 مجید امیري، •
 637 نیا، کورش امیري •
 626 امین تفرشی، بابک •
 84 امینایی، سعید •
 613 امینی، مریم •
 8 انتظاریان، شهال •
 214 انده، میشل •
 376، 375 انصاري، حسین •
 300 انصاریان، معصومه •
 89 انواري، حسین •
 313 انور، باهره •
 475 اهیرن، مایکل •
 468 اوبرین، ایلین •
 303 اوزتورك، حسین امین •
 289 عبدالرحماناونق،  •
 8 ایتینن، ریتا •
 359 ایدز، ساندرا •
 54، 52، 51 ایروانی، جواد •
 501 جواد  ایزانلو، •
 408 ، محمدعلی ایزدپناه •
 140، 139 ایزدي، محسن •
 253، 219 ایسبل، ارزوال •
 546 ایشی کاوا، یوشی تاکا •
 620 ایگلدن، گان •
 620 ایگلدن، هال •
 360 پور، یداهللا ایلخانی •
 552 ایوبی، فاطمه •
 17 زاده، افسانه ایوبی •
 663 اکبر جعفري، علی بابا •
 129 بابازاده، طاهره •
 609 اکبر ، علی بابائی •

 35 ، جواد جویباري باحشمت •
 159 رضا باقرزاده، علی •
 485، 482 باقري، زینب •
 554، 553 باقري، صرفناز •
 43 باقري، مصطفی •
، 650 باال زاده، امیر کاوس •

656 
 385 زاده، شهرناز بخشعلی •
 284 علیبخشی،  •
 480 بخشی، معصومه •
 526 براتیان، مسعود •
 276 برآبادي، محمود •
، 374 برجی اصفهانی، محمد •

377 
، 374 برجی اصفهانی، مریم •

377 
 411 برهانی، مجید •
 216، 215 برونته، شارلوت •
 1 بزرگی، فرشاد •
 106، 88 بشیر، حسن •
 3 بشیري، عوض •
 526 بک، جان •
 264 بلوم، جودي •
 169 بهبهانی، فرح •
، 123 پور، عبدالکریم بهجت •

594 ،619 
، 585 پور، ابوالفضل بهرام •

586 ،587 
 697 بهشتی، محمد •
 626 بهی، خاطره •
 23 اله بوالحسنی، نعمت •
 461 فراهانی، فریبا  بورقانی •
 462 بومون، امیلی •
، 361، 357 بیات، حمیدرضا •

362 ،363 ،387 
 629 سرکندي، فاطمه بیاضیان •
 266 بیرجندي، سعیده •
 624 بینگهام، جین •

 344 پاترسون، کاترین •
 45 پارسازاده، محمدعیسی •
 365 نیا، زري پارسا •
 288 نژاد، کامران  پارسی •
 478 پاروآسین،امانوئل •
 136 پازوکی، فاطمه •
 306، 220 بین، علی پاك •
 274 پاالسیو، آر.جی •
 686 پدرام، عبدالعلی •
 113 اکبر پرورش، سیدعلی •
 359 پست، بورلی •
 169 پالچیو، آر.جی •
، 451، 450 پنتلند، پیتر •

452 ،453 ،454 ،455 
 357 پندي، زهره •
 567 رضا پوراحمد، علی •
 552 پورشافعی، هادي •
، 131 پورعباسی، عطااهللا •

150 ،151 ،152 ،655 
 158 قاضیانی، لیال پورقنبري •
 145 رضا پورمشیر،علی •
 435 پوروهاب، محمود •
 367 پیروزروان، علی •
 530 پیز، آلن •
 232 پیشون، لیز •
 624 تاپلین، سام •
 470 تارنبال، استفانی •
 500 تانسند، جان •
 700، 699 تبریزي، رضا •
 651 تپلین، سام •
 227 تدین، نجمه •
 153 تدین، نعیم •
 357 ترابی، فرخنده •
 443 ترکمن، فاضل •
 379 پور، جواد تقی •
 670 تمنا، وحید •
 43 علمی، جعفر توانا •
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197 
، 417، 416 توانایی، مجید •

418 
 174 توکلی، امین •
 359 رضا علی توکلی، •
 638 توال، خوسه •
 527 جانه، علیرضا •
 527 جانه، مژده •
 545 جاویدان، سروناز •
 355 جباري مقدم، عباس •
 150 جدیدیان، امیرحسین •
، 633 جغام، حسن احمد •

639 ،666 
 648 جاللی، مریم •
 562 داریان، رامش نجاري   جلیلی •
 529 جلیلی، سیداحمد •
 556، 555 جمشیدي، شادي •
 605 جمعی از محققان •
 526 جهانگردي، کیومرث •
، 192 ، عباس جهانگیریان •

252 
 646، 624 جوادیان، مسعود •
 226 جوکار، مرضیه •
 474 جیفورد، کلیف •
 226 چاپاري، بنفشه •
 623 چمبرز، کاترین •
 624 چندلر، فیونا •
 637 چوبینه، مهدي •
 37 ساز، محمدحسین چیت •
 561 حاجی ربیع، مسعود •
 201 حاجی میرزایی، حمید •
، 515 عباس آقالو، حاجی •

542 
، 447 بابایی، مرجان حاجی •

496 
فرد، سید  سیدحسینی حاجی •

 356 مسعود
 584 حبیبی، علی •

، 203 بیگی، ابراهیم حسن •
234 

 512 پور، نسرین حسن •
 352 زاده، فرهاد حسن •
 547 حسنی، محمد •
 539 راد، مرجان حسنی •
حسینی بیرجندي،  •

 538 سیدمهدي
 615 سید کاظم  حسینی حائري، •
زاده،  مؤمنحسینی  •

 60، 59، 58 سیدامراهللا
حسینی نیشابوري،  •

 105 اکبر سیدعلی
 552 حسینی، سیده ملیحه •
 481 رباطی، فاطمه حسینی •
 583 زاده، سیدعلی  حسینی •
 441 حصاري، علی •
 249 پرست، نورا حق •
 580 حقوقی، حیدرعلی •
 410، 409 حقی، ولی •
 370 راد، سعید حقیقت •
 187 حکمت، عالم •
، 198 ،168 حکیمی، محمود •

260 ،265 ،280 
 204 حکیمیان، هادي •
 442 اي، رودابه حمزه •
 391 حمیدي، ارشک •
 16 زاده، شهریار حنیفه •
 حنیفی یزدي، سید حسین •

483 ،484 
 652 حیدري راد، محسن •
 37 حیدري رزوه، کبري •
 77 رضا ابهري، غالم حیدري •
 681 خاکباز(مشتاق)، حسن •
 157 خانلري، معین •
 685 خانی، فریبا •
 214 لو، یزدان خدابنده •
 246 خداجو، فروزنده •

 569 خدامیان آرانی، مهدي •
 563 خدمتلو، اسماعیل •
 16 خرازي، جعفر •
 380 خراسانی، امیر •
 180 خرامان، مصطفی •
 592 خردمندي، علیرضا •
 209 خرمی، فریده •
 281 خلیلی، سپیده •
 339 خلیلی، محمد •
، 357 ابدي، مرتضی خمامی •

361 ،362 ،363 ،387 
 670 دادي، امین خواجه •
 176 وند، سولماز خواجه •
 259 خواسته، سیدعلی •
 486 زاده، مصطفی خوانین •
 336 خورشاهیان، هادي •
 275، 256 آ خوشنویس، پانته •
 127 خویی، رویا •
 414 خیرآبادي، رضا •
 479 خیري، علی •
 591 نژاد، منصور داداش •
 608 نژاد، سیدمحمدعلی داعی •
 212، 174 دال، روآلد •
 195 بهزاددانشگر،  •
 554، 553 دانشیار، شبنم •
 31 داوودي، حسین •
 383 داوودي، خسرو •
دپارتمان علمی ریاضی  •

 382 مرآت
 415 دپارتمان علمی مرآت •
دپارتمان علمی مطالعات  •

 661 مرآتاجتماعی 
 582 دراز، محمد عبداهللا •
 368 دراج، عبدالرضا •
 48 رضا محمد دربندي، سید •
 303 دردي کریمی، آنا •
 179 اهللا روحدرویشی،  •
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198 
 398 دري، جعفر •
 530 یافته، سید حامد دست •
 398 دماوندي کمالی، سراهللا •
 468 دن، بن •
 384 دهقان، مهدي •
 556 لی، یانگ دوگ •
 623 دوالبدویره، کامیال •
 381، 379 پناه، هاجر دولت •
 494 فرد، ریحانه دولتشاهی •
، 166، 161 دویل، آرتورکانن •

172 ،175 ،189 ،190 ،194 ،
200 ،210 ،225 ،235 ،241 ،
242 ،250 ،251 ،262 ،263 ،
272 ،273 ،279 ،282 ،286 ،
291 ،299 ،305 ،307 ،314 ،
321 ،326 ،328 ،329 ،330 ،
331 ،332 ،334 ،335 ،340 ،
345 ،353 ،354 

 313 دویونگ، میندرت •
 464 دوئرتی، گیلیان •
 290 دي کامیلو، کیت •
 483 دیارکجوري، پوریا •
 510 دیزجی قدیم، سمیرا •
 162 کنز، چارلزدی •
 465 دیکینز، رزي •
 الدین پرور، سیدجمال دین •

82 ،83 
 472 دیویدسون، سوزانا •
، 206، 205 دییري، تري •

229 ،271 
 628 راجرز، کریستین •
 18 راستی، لیال •
 671 پور، مسعود راستی •
 668 رایس، ویلیام بی •
 37 بلوکات، نسرین رجب •
 297، 213 رجبی، مهدي •
 18 رحال، صالح •
 628 رحمانی، عزیزه •

، 575 الدین پور، سیف رحیم •
576 ،577 

 632 ریسه، احمد رحیمی  •
 408 رحیمی، امین •
 543، 56 رحیمی، عباس •
 485، 482 فرد، مهبان رحیمی •
 494 رستگار، طاهره •
 413 رستگارنیا، هاتف •
 551، 550 رستمی، لیال •
، 233، 219 رسولی، گیتا •

253 ،285 
 538 رسولی، محسن •
 479 رسولی، منیژه •
 480 رضارسولیان،  •
 61 رشیدپور، عبدالمجید •
 551، 550 رشیدیان، مریم •
 102 رضاپور درویش، الهام •
 557 رضایی نیک، اسماعیل •
 653 رضایی، احسان •
 32 رضایی، علی •
 546 رضا رضایی، علی •
 257 رضایی، محسن •
 626 رضایی، محمدرضا •
 74 رضایی، محمدمهدي •
 514 رضایی، مصطفی •
 642 مقدم، شهرزاد رضایی •
 480، 479 اطمهنیا، ف رضوان •
 675 رضوانی، علی •
 خراسانی، سیدحسین رضوي •

646 
 479 رفیعی، سعید •
، 135 زاده، محبوبه رمضان •

506 
 659 رمضانی نژاد، بهنام •
 228، 78 رمضانی، عباس •
 296 رنجبر، شیدا •
 462 گیئوره، ماري رنه •
 444 رهنما، شاهین •

 127 روبرتسون، لورن •
، 116، 66 افزا، سعید روح •

165 ،199 
 480، 479 روحانی، نورانگیز •
 223 روداري، جانی •
 359 بالیت، ژانت روزن •
 557 روهنده، ابوالحسن •
 295، 193 ریوردان، ریک •
 502 دانا، مجید رئیس •
 46 رئیسی دهکردي، فریدون •
 538 آبادي، مهدي زارع بهرام •
 389 زارع نهندي، رحیم •
 114، 87 زارعی، رضا •
 499، 497، 459 زارعی، عباس •
 185 محمدرضازمانی،  •
 70 زند وکیلی، مهدي •
 432 زندي، مریم •
 324 زهروي، فاطمه •
 57 زورق، محمدحسن •
 357 زیارتی، حمیدرضا •
 511 الدینی، حمیدرضا زین •
 522 زینعلی، محمد •
 342 ساعلی، شهناز •
 516 ساگور، ریچارد •
 433 ساالروند، فاطمه •
، 446، 378 ساالري، حسن •

449 ،644 ،649 ،668 ،674 ،
676 

 523 پاسیسالبرگ،  •
 120 سبزي، داود •
 440 یونسی، عباسعلی  سپاهی •
 29 سجادي، سعید •
 536 سخایی، روح اله •
 488، 487 سرپرست، مجید •
، 158 سرپرست، مصطفی •

159 
 521 سرکارآرانی، محمدرضا •
 320 سرون، ژاك •
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199 
 557 فر، طاهره سعادت •
 294 فر، سونیا سعادت •
 634 سعدوندیان، سیروس •
 8 سعیدي، شاهده •
 505 مانداناسلحشور،  •
، 17، 16 سلطانی مطلق، زهرا •

18 ،22 ،34 
 319 سلطانی، کتایون •
 534 پور، امیر سلمان •
، 12، 11 سلمانی، مهرانگیز •

13 ،25 ،28 
 670 سلیمان، فریده •
 517 سلیمانی، اعظم •
 117 سلیمانی، زهرا •
 397 سلیمانی، فرامرز •
 67 سلیمانی، نقی •
 693 سلیمی، الهه •
 646، 640 اهللا سلیمی، حشمت •
 170 سناپور، حسین •
 75سوزنچی، حسین  •
 507 سهراب، معصومه •
 523 سهرابی، طیبه •
 519 سوري، سارا •
 308 اکبر، سید نوید سید علی •
 381 سیف، رضا •
 30 سیفی، زهرا •
 47 سیگارودي، فاطمه •
 126 سیلور استاین نان، لورا •
 126 سیلور استاین، الوین •
 126 سیلور استاین، ویرجینیا •
 312 سیلوراستاین، شل •
 670 بیگی، فاطمه شاهرخ •
 27، 24، 20 شاهسون، مصطفی •
 21 شاهینی، علی اصغر •
 223 شجاعی دیندارلو، مرضیه •
 388، 360 شرقی، هوشنگ •
 380 پور، شقایق شریف •
 445 نژاد، افسانه شعبان •

 657 شعبانی، احمد •
 3 اجیرلو، جمال شفایی  •
 136 شفایی، شیوا •
 538 آبادي، عبداهللا شفیع •
 208 شفیعی، شهرام •
 494 شفیعی، فاطمه •
 429 شفیعی، کمال •
 427 شکارسري، حمیدرضا •
 8 زاده امیري، لیال شمس •
 439 حسابی، شهال  شهبازي •
 360 شهریاري، پرویز •
 625 شوراي کتاب کودك •
 618 شوقی اله کوهی، عاطفه •
 359 فیلد، مارك شوئن •
 695 شیخ ربیعی، مهدي •
 490 زاده، مصطفی الدین بها شیخ •
 369 رضا عطار، علی شیخ •
، 469 میلر، جاناتان شیخ •

470 ،471 
 21 شیخی، علی اکبر •
 221 شیخی، مژگان •
، 690، 688 شیر ژیان، فریده •

692 
 93 شیرازي، مکارم •
، 464 فصول، صدرا صاحب •

465 ،466 ،467 ،468 ،469 ،
470 ،471 ،472 ،651 

 658 وایقان، علی زاده  صادق •
 کوهستانی، عطیه صادق •

137 ،138 ،142 ،144 ،154 ،
155 

 511 صادقی راوندي، مرضیه •
صادقی و جمعی از  •

 پژوهشگران حوزه و دانشگاه
84 

 21 صادقی، علمدار •
 379 صادقی، علی •
 8 صاعلی، رقیه •

 630 صالحی طالقانی، امیر •
 صالحی مازندرانی، اسماعیل •

564 
صالحی مازندرانی،  •

 564 محمدعلی
 292، 232 صالحی، آتوسا •
 485، 482 صحرانورد، پریسا •
 360 صدر، میرشهرام •
 103 نیا، حسین صدري •
 596 صدیق، حسین •
 577-575 صدیقی، حسین •
 554، 553 نژاد، اختر صفري •
 351، 177 کل، پوران صلح •
 371 صمدي اقدم، محمد •
، 187 ضرغامیان، مهدي •

218 ،325 ،458 
 504 ضیایی فرد، یداهللا •
 531 طالبی، طهماسب •
 485، 482 طالبی، عباس •
 489 طالبی، ناصر •
 508 طاهباز، سحر •
 197 طاهباز، سیروس •
 45 طاهرنیا، نرگس •
، 483 یحیی طباطبایی، سید •

484 
 416 طبسی، احترام •
 119 طبیب، محمد •
 247 طلوعی، محمد •
 21 طیبی، محسن •
ظهرابی اصل، سید  •

 557 محمدعلی
 2 عابدي جزي، ربابه •
، 147، 146 عارفی، داود •

148 ،149 ،589 
 15 عاملیان، سیدعلی •
 38 عبادتی، شهناز •
 380 عباسی، رمضان •
 578 عبدالکریم العقیلی، فاطمه •
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200 
 350 عبدي، عباس •
 290 عبیدي آشتیانی، کیوان •
 638 عدالتجو، زینب •
 270 عربلو، احمد •
 372 فاطمه عرقرلو، •
 377، 374 ، هادي عزیززاده •
 95 عزیزي، شهناز •
 5، 4 عزیزي، مریم •
 134 عزیزي، مهدي •
 448 تپه، محمد عسکري •
 416 عسگري ازغندي، مجید •
، 462، 187 عسگري، مهناز •

478 
 304، 230 عطاریان، فرحناز •
 530 عطوفی، محمدرضا •
 1 عظیمی، امیر •
 629 وحید، معصومه عظیمی •
 590 الهدي، سیداحمد علم  •
 554، 553 علمی، زهرا •
 624 علوي، الهه •
 646 کیا، محمدعلی علوي •
 414 مقدم، بهنام علوي •
علیان نژاد دامغانی،  •

 97 ابوالقاسم
نژادي دامغانی،  علیان •

 75، 73 ابوالقاسم
 618 علیپور دهاقانی، فاطمه •
 274، 163 پور، پروین علی •
 582 خواجه، شعیب علی •
 322 علیزاده صبور، بهار •
 104 زاده، عبدالرحمان علی •
 85 علیقلی، محمدمهدي •
، 491 محمدي، مجید علی •

493 
، 451، 450 عمیق، مجید •

452 ،453 ،454 ،455 ،473 ،
475 ،476 ،498 ،627 ،631 

، 479 اصل، کامران غفاري •
480 

 701 غالمرضایی، حمیدرضا •
 21 غالمی، بهمن •
 3 عسگر خانلو، بهرام فاتح  •
 498 فارست، کریستوفر •
 207 فاین، آن •
 613 فائز، قاسم •
 191 فتاحی، حسین •
 574 فتحی، عزیز •
 646 فتحی، کوروش •
 14 فخریان، فرزانه •
 3 ، نقی فخیمی •
 467، 466 فرث، راشل •
 471 فرث، ریچل •
 581 ي، مهريفرشاد •
 646 بخش، احمد فروغ •
 360 فریبرزي عراقی، محمدعلی •
 614 فعالی، محمد تقی •
 327 فلنگن، جان •
 548 فیاض، فاطمه •
 460 فیروزوند، فاطمه •
، 236 آبادي، ابوالقاسم فیض •

237 ،238 ،239 
 376، 375 قادر، سیامک •
 660 قاسمی، بهرام •
 531 قاسمی، حسین •
 46، 36، 21 قاسمی، رضا •
 228 صدیقهقاسمی،  •
 399 قاسمی، فریده •
 554، 553 قاسمی، کتایون •
 691، 96 قاسمی، محمد •
، 664 قاسمی، محمدحسین •

683 
، 196، 178 قاضی، محمد •

320 
 662 قاهري، حوري •
 45 قدسی، محدثه •

 21 قدوسیان، عبدالحمید •
 620 قرایی، سروش •
 620 قرایی، سما •
 485، 482 قربانی، سارا •
 549 آغاجی، سعید قره •
 615 ینهقشالقی، مد •
 33، 32 پور، علی قلی •
، 316، 315 قماشچی، پیمانه •

317 ،318 
 398 قنبري، ابوالفضل •
 16 قندالی، معصومه •
 360 قندهاري، احمد •
 17 قهرمانی، سوسن •
 484، 483 قهرمانی، مهدي •
 689 امیر  قیطاسی، •
 26 کاردگر، حسین •
 509 خان کاشانی، میرزاتقی •
 636، 635 کاشی، اسماعیل •
 19 مریمکاظمی میقانی،  •
 310 کاظمی، ثریا •
 643 کاکس، مایکل •
 549 بلر کام، ون •
 536 کامرانی، سعیدرضا •
 389 کانتور، ژان میشل •
 502 کاوي، هلن •
 679 کثیري، فریده •
 449 کرگان، الیزابت کرگان •
 162 کرمی، محبوبه •
 518 کروم، مایکل •
 197 کریستان، ژ •
، 310، 185 کریستوفر، جان •

346 
 80 کریمشاهی بیدگلی، حسین •
 553 کریملو، صدیقه •
، 357 کریمی خراسانی، کیان •

361 ،362 ،363 ،387 
 544 کریمی، طیبه •
 558 کریمی، نازیال •
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201 
 306، 220 کستنر، اریش •
 420 کسرایی، سیاوش •
 212 کشاورزي، زهره •
 370 کشمیریان، محمدعلی •
 684 عربی، جواد  کالته •
 163 یري، بورلی کلی •
 261 رضا کمري، علی •
 386 کنعانی، ناصر •
 571 کوشکی، محمدصادق •
 626 کوکرم، کاظم •
 254 کیانپور، حسین •
 126 نژاد، محمدرضا کیان •
 428 کیانوش، محمود •
کیانی شهمیرزادي،  •

 680 محمدباقر
 394، 393 کیانی، حسین •
 294 کیانی، شهین •
 394، 393 کیانی، مجید •
 224 فر، محسن کیانی •
 631، 627 گارب،سوزان •
 645، 630، 456 گانري، آنیتا •
 506، 135 والد، کیتگران  •
 389 گراهام، لورن •
گروه تدوین متون آموزش  •

 85 البالغه ترجمه و مفاهیم نهج
گروه تدوین متون آموزشی  •

ترجمه و مفاهیم صحیفه 
 84 سجادیه

گروه ترجمه و تألیف انجمن  •
آموزشی زبان و -علمی

 392 ادبیات عرب
 358، 160 گروه علمی مبتکران •
گروه مولفین انتشارات  •

 143، 133 باهدف
 41، 40، 39 گروه مؤلفان •
گروه مؤلفان انتشارات  •

 419 مدرسه

 351، 177 گریپه، ماریا •
 108 پور، محسن گل •
 669 گلداسمیت، مایک •
 184 گلدوست، حسین •
 269 گودرزنیا، محدثه •
 337 گیویان، عصمت •
 628 الرج، ثوري •
 الدین الریجانیان، سیدضیا •

124 
 258 الفتینگ، هیو •
، 161 اهللا لزگی، سید حبیب •

166 ،172 ،175 ،189 ،190 ،
194 ،200 ،210 ،225 ،235 ،
241 ،242 ،250 ،251 ،262 ،
263 ،272 ،273 ،279 ،282 ،
286 ،291 ،299 ،305 ،307 ،
314 ،321 ،326 ،328 ،329 ،
330 ،331 ،332 ،334 ،335 ،
340 ،345 ،353 ،354 

 207 لزگی، هدي •
 438 اهللا، داوود لطف •
 368 لطفی، علی •
 486 محمودلطفی،  •
 610 رضا زایی، علی لک •
 460 لمبرت، دیوید •
 458 لوپتی، امانوئل •
 518 لوین، استوارت •
 230 لویی استیونسن، رابرت •
 304 لوییس، هیلدا •
 323 لوئیس، سی. اس •
 674 لین وان، گورپ •
 243 لین، گریس •
 196 ماتوته، آناماریا •
 519 ماتول، آبراهام •
 558 مارزانو، روبرت جی •
 473 ماس، جنی •
 507 مافی، یحیی •
 630 ماالم، جان •

 178 مالو، هکتور •
 653 مالی، یاسر •
 186 مبینی، محمد •
 311 رضا متولی، علی •
 366 آرا، فرخنده متین •
 559 مجدفر، مرتضی •
 503 مجردي، مهتاب •
مجموعه کتابخانه مصور  •

 495 علمی بریتانیکا
 42 مجیب، فرشته •
 72 جواد  محدثی، •
 422 محقق، حامد •
 617 محمدخانی، زینب •
 568، 92 محمدقاسمی، حمید •
 368 محمدي، حمداله •
، 575، 84 محمدي، حمید •

576 ،577 
 173 محمدي، محمدهادي •
 112 محمدیان، محمد •
 480، 479 اندرود، گلگز محمدي •
 298 اندر، وحید پاي محمدي •
، 575 فرد، علیرضا محمدي •

576 ،577 
 537، 520 محمودي، حسن •
 677 محمودي، زینب •
 524 محمودي، نرگس •
 16 اکرم مدیحی، •
 381 مرادخانی، محمود •
 141 مرادي، حسین •
 120 مرادي، صادق •
 647 فرید  مرادي، •
 129 مرادي، محمدرضا •
 421 مرادي، مهدي •
 268 مرزوقی، محمدرضا •
 646 مروتی، زهرا •
 125 زاده، فریبا مرید •
، 463، 456 مزینانی، محمود •

477 ،645 
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 672 مسرت، حسین •
 583 الدین ب مشایخی، شها •
 528 مشتاق، مهسار •
 202 مشهدي، بدري •
 629 مظاهري،حسن •
معاونت پرورشی و فرهنگی  •

وزارت آموزش و پرورش 
(اداره کل قرآن، عترت و 

 579 نماز)
 509 معتمدي، اسفندیار •
 560 معرفت، محمدباقر •
 694 نسب، زهره معماري •
 128 کیا، مهدي معینی •
، 621 نسب، سعیده مفیدي •

622 
 518 مقاري، مهدیه •
 523 رضا مقدم، علی •
 624 مقصودي، مجتبی •
، 65 مکارم شیرازي، ناصر •

565 ،566 ،573 
 91، 90 مکارم، مسعود •
 528، 157 سی مکسول، جان •
 275، 256 نیش، کلیف مک •
 322 مکی براون، جرج •
 293 مالمحمدي، مجید •
 494 ملک، شیبا •
 100 زاده، فهیمه ملک •
 71 آباد، کبري سهل ملکی  •
 430 ملکی، بیوك •
 341 ملکی، زیتا •
 416 سحرملکیان،  •
 181 منادي، انوشه •
 117 منتظر القائم، اصغر •
 383، 357 منشوري، مجید •
 183 منصوري، پري •
 13، 12، 11 مهاجرانی، سیدعلی •
 348، 278 مهدوي، اعظم •
 604 مهدوي، حمید •

 554 مهدوي، مریم •
 8 مهدیان، نیلوفر •
 44 مهربانی، فاطمه •
 390 مهرورز، مینا •
 218 یه، ونسان مه •
، 245، 244 مورلوا، ژان کلود •

309 
موسوي گرمارودي، سید  •

 607 علی
 26 موسوي هفتادر، رضا •
 182 موسوي، سمیه سادات •
 231 موسوي، سیده عذرا •
 535 سادات موسوي، فاطمه •
 222، 171 موسوي، فرزانه •
 258 موسوي، مازیار •
 431، 7 موسویان، انسیه •
 611 مولوي، محمد •
 663 پور، مجید مومن •
 14 رو، بآتریس مونته •
 660 آملی، احمدمویدي  •
 399 میاحی، فاطمه •
 399 میاحی، نادیا •
 506، 135 میدلمن، امی •
 50 محمد میرجلیلی، علی •
 360 الدین اللهی، عال  میرحبیب •
 474 میرزابیگی، علی •
 217، 6 میرکیایی، مهدي •
 آبادي، سیدمحسن نصر ناجی  •

302 
 136 ناجی، سعید •
 670 نادري، کوروش •
، 600، 599، 598 نادري، ناصر •

601 ،602 ،603 
 687 حسین ناصربخت، محمد •
 248 ناصري، علی •
 309، 245 ناطقی، زهره •
 626 ناظمی، پوریا •
 372 ساعی، حسین نامی •

 612 نباتی، رضا •
 295، 193 پور، ثمین نبی •
 570 نجارزادگان، فتح اهللا •
 9 نجفی پازوکی، معصومه •
 255، 240 نجفی، عبدالمجید •
 21 نجفی، علی •
 129 نجفی، محمد •
 479 نجفی، محمدرضا •
 183 نسبیت، ا •
 29 اصفهانی، میترا نصر •
 62 نصري، عبداهللا •
 606 نطري، عبد الرضا •
 85 نظري، محمد •
 434، 425 نظري، مهدیه •
 593 اللهی، همایون نعمت •
 616 آرا پیرعلی، دل نعمتی •
 319 نعورا، صالح •
 489 زاده، حمید نقی •
 525، 356 زاده، محرم نقی •
 489 ابراهیم نوابی، سید •
 538 وهنژاد، شک نوابی •
 669، 643 نورصالحی، شهره •
 129 علی نوروزي، رضا •
 615 نوري کیذقانی، سید مهدي •
 540 نوري، علی •
 495 زاده، محمد نوري •
 558 ابراهیم، عبدالرحیم نوه •
 364 سادات نیارییس، ناهید •
 264 نیري، پرناز •
 424 طلب، بابک نیک •
 414 نیکوپور، جهانبخش •
 700، 699 وات، فیونا •
 296 .بی وایت، اي •
 494 مؤثق، آزاده وحیدي •
 324 ورونکوا، لیوبا •
 698 دان، تکتم وظیفه •
 536 حشمت اله  وفایی، •
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 641، 76 اکبر والیتی، علی •
 494 زاده، مرجان ویسی •
 447 ویکلیک، رابرت •
 333 پور، سهیال هادي •
 277 منش، ابوالفضل هادي •
 492 هاشمی جوان، سیدعلی •
 45 هاشمی زاوه، معصومه •
 هاشمی موسوي، سید •

 360 محمدرضا 
 532 هاشمی، احمد •
 84 هاشمی، رسول •
 533 هاشمی، سید جعفر •
 423 سعید هاشمی، سید •
 437 هاشمی، منیره •
 نسب، سیدمحمد هاشمی •

483 ،484 
 649، 644 هاوسل، دبراجی •
 338 آنسون هاینالین، رابرت •

، 32 هداوند میرزایی، ابراهیم •
33 

 داوود، ابوالفضل  فخر هدایتی  •
94 ،588 

 285، 233 پترهرتلینگ،  •
، 497، 459 هریسون، پل •

499 
 678 زاده، مینو همدانی •
 10 هنرجو، حمید •
 616 هوشنگی، لیال •
 675 هونکه، زیگرید •
 130 هیبتی، خلیل •
 630 هیبرت، آدام •
 188 یارمحمدي، آنیتا •
، 359 رضا پور، غالم یاسی •

360 
 107 یثربی، سیدیحیی •
 493، 491 زاده، مجید یحیی •
 18، 17، 16 یزدانی، زینب •

 226 یزدانی، مریا •
 109 یزدي، عباس •
 480 پور، علی یوسف •
 301 زاده، حبیب یوسف •
 597 یوسفی غروي، محمدهادي •
، 211 یوسفی، محمدرضا •

283 ،347 ،349 
 79 یوسفیان، محمد •
• gunter gerngross 400 ،

401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 

• herbrt puchta 395 ،396 ،
400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،
405 ،406 ،407 

• jeff stranks 395 ،396 
• peter lewis jonet 400 ،

401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 
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 چ

 

 695، 367 آبرنگ •
 212، 174 آبشن •
 534 آثار فکر •
 124 آرادمهر •
 574 آراس •
 642 آژنگ •
 675 آشنایی •
 504 آشینا •
 45 آفرنگ شرق •
 563 آفرینه •
 554، 553، 371 آلتین •
 587، 586، 585 آواي قرآن •
 46، 36، 30، 21 ابتکار دانش •
 545 ابتکار نو •
 528، 157 ابوعطا •
 604، 582 احسان •
 593 اردیبهشت •
 130اشتیاق نور  •
، 213، 193، 180، 163 افق •

215 ،216 ،232 ،243 ،247 ،
259 ،264 ،268 ،274 ،290 ،
292 ،295 ،297 ،308 ،319 ،
327 ،333 ،336 ،348 ،352 ،
653 

 680 ،592 اکسیر قلم •
، 65 امام علی بن ابیطالب(ع) •

73 ،75 ،90 ،91 ،93 ،97 ،
565 ،566 ،573 

 490، 489 امید مهر •
، 61 انجمن اولیا و مربیان •

511 ،526 ،539 
 412 اندیشه پیک زبان •
 408 ایده درخشان •

 80 ایده گستر •
 370 ایران باستان •
 37 باغ روشنان •
 143، 133 باهدف •
، 394، 393، 70 بخشایش •

610 ،663 
، 142، 138، 137 قلمبزم  •

144 ،154 ،155 
 دانشگاه دانشجویی بسیج •

 75 )ع(صادق امام
 533 بلور •
بنیاد فرهنگی مهدي موعود  •

 514 (عج)
 125 بهتا پژوهش •
 397 بهسرو •
 407-400، 396، 395 بهشت •
، 260، 198، 168، 67 نشر به •

265 ،280 ،473 ،475 ،476 ،
495 ،498 ،611 ،678 

 71 بیکران دانش •
بیمه مرکزي جمهوري  •

، 139، 134 اسالمی ایران
140 ،153 

 481، 19 المللی گاج بین •
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه •

63 ،570 ،591 ،609 ،614 
پژوهشگاه علوم انسانی و  •

 136 مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  •

 605 اسالمی
 
 

، 217، 188، 169 پیدایش •
300 ،315-318 ،343 ،444 ،
456 ،463 ،477 ،598-603 ،
643 ،645 ،669 ،679 ،685 

، 374، 28، 25، 22 پیشروان •
375 ،376 ،377 ،384 ،387 ،
491 ،493 ،515 

 559 مدار پیشگامان پژوهش •
 517 پیک ریحان •
 27، 24، 20، 13، 12، 11 تاج •
 532، 510 تایماز •
 619، 594، 123 تمهید •
 18، 17، 16 تیرگان •
، 150، 131، 126 تیمورزاده •

151 ،152 ،447 ،496 ،638 ،
655 

 527 جاجرمی •
، 146 جامعۀ القرآن الکریم •

147 ،148 ،149 ،567 ،589 
 667 جاویدان •
 398 جعفر دري •
، 277، 77، 74، 56، 50 جمال •

543 ،677 
 522 جهان جام جم •
 581، 47 ي باران چکامه •
 202، 201 چکه •
 652، 557 چویل •
 552 چهار درخت •
 580 حبله رود •
 113 حدیث راه عشق •
 485 -482، 369 حلی •
 120، 100 خرسندي •
 418، 417، 416 خط سفید •
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205 
، 550، 115 خورشیدباران •

551 
، 365، 364، 15 خیلی سبز •

366 
 577-575، 85، 84 دارالعلم •
 105 دارالمبلغین •
 618 دارخوین •
دانشگاه امام صادق علیه  •

 613 السالم
دانشگاه علوم اسالمی  •

 54، 52، 51 رضوي
، 283، 276، 211 نگار دانش •

347 
 441 درج سخن •
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی •

48 ،57 ،62 ،88 ،92 ،98 ،
106 ،165 ،191 ،199 ،221 ،
254 ،255 ،267 ،281 ،288 ،
303 ،342 ،568 ،590 

، 564، 117 دفتر نشر معارف •
571 ،597 ،615 

 108 دلیل ما •
، 175، 172، 166، 161 ذکر •

189 ،190 ،194 ،200 ،210 ،
223 ،225 ،235 ،241 ،242 ،
250 ،251 ،262 ،263 ،272 ،
273 ،279 ،282 ،286 ،291 ،
299، 305 ،307 ،314 ،321 ،
326 ،328 ،329 ،330 ،331 ،
332 ،334 ،335 ،340 ،345 ،
353 ،354 

 1 راشدین •
، 452، 451، 450 رسالت قلم •

453 ،454 ،455 
 684 روایت فتح •
، 621 روشنگران راه فردا •

622 
 500 رویش •
 72 زائر •

 103 سایه روشن •
، 499، 497، 459 گستر سایه •

531 
 529، 3 سخنوران •
، 609، 583، 540، 538 سمت •

616 
 606 سه نقطه •
 392 سیادت •
شرکت انتشارات علمی و  •

 641 فرهنگی
شرکت انتشارات کانون  •

 360 فرهنگی آموزش
 شرکت انتشارات ویژه نشر •

502 
شرکت تهیه و نشر  •

نامه کودکان و  فرهنگ
 625 نوجوانان

 96 شوق •
 698، 516، 492 ضریح آفتاب •
 طاهره(شادي) جمشیدي •

555 ،556 
، 151، 150، 131، 126 طبیب •

152 ،447 ،496 ،638 ،655 
 626، 7، 6 طالیی •
 128 طلوع دانش •
 501 عصر جوان •
 41، 40، 39 عقیق برتر •
 386 فدك ایساتیس •
 43 فرشیم •
 109 فرهنگ دانشجو •
 99 فیض کاشانی •
، 159، 158 قاطع البرهان •

487 ،488 
، 230، 207، 162 قدیانی •

231 ،246 ،258 ،304 ،323 ،
607 ،623 ،628 ،630 ،640 ،
646 ،699 ،700 

 قرآن و اهل بیت نبوت(ع) •
548 ،572 

 686، 337، 186 قو •
، 380، 379، 33، 32 کاگو •

381 ،660 
 608 کانون اندیشه جوان •
کانون پرورش فکري کودکان  •

، 66، 42، 14، 8 و نوجوانان
116 ،119 ،167 ،170 ،177 ،
178 ،181 ،183 ،185 ،192 ،
196 ،197 ،204 ،208 ،209 ،
214 ،220 ،240 ،248 ،249 ،
252 ،257 ،261 ،269 ،270 ،
287 ،289 ،306 ،310 ،312 ،
313 ،320 ،322 ،324 ،341 ،
344 ،346 ،349 ،350 ،351 ،
420 ،421 ،422 ،423 ،424 ،
425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،
430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،
435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،
440 ،442 ،443 ،445 ،687 ،
688 ،690 ،691 ،692 ،694 ،
696 

 10 کتاب ابرار •
، 114، 87، 78 کتاب تارا •

179 ،228 
، 226، 182 کتاب سمنگان •

339 
 518، 506، 135 درمانی کتاب •
 683، 664 کتابک •
 512 کردگار •
 132 کمال اندیشه •
 370 پشتی کوله •
 480، 479، 368، 23 واژه گل •
 461، 460 گوهر اندیشه •
، 271، 229، 206، 205 گیسا •

296 ،338 ،508 ،620 
 636، 635 الهوت •
 513 لیالی •
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 448 مارینا •
 535، 519 ماوشما •
، 34، 28، 25، 22 مبتکران •

35 ،160 ،357 ،358 ،361 ،
362 ،363 ،374 ،375 ،376 ،
377 ،384 ،387 ،486 ،491 ،
493 ،515 ،542 ،648 

 411 مجید برهانی •
، 187، 164، 127 محراب قلم •

218 ،219 ،233 ،244 ،245 ،
253 ،256 ،275، 285 ،293 ،
298 ،301 ،309 ،311 ،325 ،
359 ،449 ،462 ،624 ،627 ،
631 ،637 ،644 ،649 ،668 ،
674 ،676 

 562 مدیرفالح •
، 383، 382، 356، 38 مرآت •

415 ،494 ،521 ،523 ،525 ،
546 ،661 ،662 

 681، 530، 2 مرسل •
المللی ترجمه و  مرکز بین •

، 59، 58 نشر المصطفی(ص)
60 ،560 ،596 

، 570، 102 هاجر مرکز نشر •
584 

 670، 29، 26 مشاوران آموزش •
 156 مهر بیکران •
 44 مهر زهرا(س) •
 513 مهر قائم •

، 222، 171، 5، 4 مهرآموز •
524 ،633 ،639 ،666 

 531 مهرگان دانش •
 مؤسسه انتشارات امیرکبیر •

76 ،89 ،107 ،112 ،184 ،
195 ،227 

مؤسسه انتشاراتی نواي  •
 474 مدرسه

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی •
 617، 561 امام خمینی (ره)

، 94 مؤسسه بوستان کتاب •
104 ،355 ،588 

، 302 مؤسسه خانه کتاب •
632 ،634 ،647 ،650 ،654 ،
656 ،657 ،658 ،659 ،671 ،
672 ،673 

 -هنري  -مؤسسه فرهنگی  •
پژوهشی تاریخ ادبیات 

 507، 173 کودکان
 141 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد •
 595 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث •
 مؤسسه فرهنگی فاطمی •

373 ،388 ،389 ،391 
مؤسسه فرهنگی مدرسه  •

، 145، 83، 82، 31، 9 برهان
203 ،224 ،234 ،372 ،378 ،
385 ،390 ،414 ،419 ،446 ،
457 ،458 ،478 ،509 ،547 ،
629 ،665 ،701 

مؤسسه فرهنگی منادي  •
، 69، 68، 55، 53، 49 تربیت

81 ،86 ،101 ،110 ،111 ،
121 ،122 ،558 ،579 ،689 

 503 مؤسسه نشر آوامتن •
 536 میرزاي شیرازي •
 266 مینوفر •
 399 نادیا میاحی •
 239-236 نخستین •
 612 نداي آسمانی •
 578 نصایح •
 693، 95 نظري •
 505 نقش و نگار •
 294 نوروزي •
، 467، 466، 465، 464 نوشته •

468 ،469 ،470 ،471 ،472 ،
651 

 569 وثوق •
 544 هاوژین •
 537، 520، 79 هماي غدیر •
 697 همسایه آفتاب •
، 541، 413، 118، 64 هنر اول •

549 ،682 
 284، 278، 176 هوپا •
 129 یار مانا •
 410، 409 یاوریان •
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 آبرنگ •
 تلفن: 207فروردین، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران:

2166407575 
 آبشن •

، ط. 114زاده جنوبی، شماره  م. انقالب، خ. جمال تهران:
 2166452606 تلفن: همکف

 آثار فکر •
فروردین، خ. شهید وحید  12انقالب، خ. م.  تهران:

 2166967355 تلفن: 2، ط. 99نظري، پ. 
 آرادمهر •

نیاوران، میدان نیاوران، ابتداي کاشانک، خ.  تهران:
 تلفن: 9، واحد 11نصیرآبادي، ك. مهماندوست، پ. 

2122801897 
 آراس •

چهار راه شهدا، پاساژ عزتی، ط. اول، انتشارات  سنندج:
 33128341-087 تلفن: آراس

 آژنگ •
-خ. شهید خداوردي-بلوار امام خمینی لواسان کوچک:

 2126549655 تلفن: 4واحد-6پ.-2ك. اشکان 
 آشنایی •

خ. وحید نظري، بین فلسطین و ابوریحان، پ.  تهران:
 تلفن: 15815 - 3399صندوق پستی 2، واحد 12

2166974137 
 آشینا •

خ. جمهوري اسالمی، مقابل مسجد انگجی،  تبریز:
 4155538603 تلفن: 20بست علیخان، پ.  بن

 آفرنگ شرق •
، پ. 64بلوار پیروزي، بین م. حکمت و پیروزي  مشهد:

 5138943516 تلفن: 6، واحد 36

 آفرینه •
 4، پ. 5م. رسالت، بلوار بسیج (هنرستان)، ك.  قم:

 2537736970 تلفن:
 آلتین •

شهرك سفیر امید، جنب مدرسه طالقانی، کوي  تبریز:
 4134756183 تلفن: 4صفا، پ.

 آواي قرآن •
روي مسجد رفعت، ك. سی  خ. صفائیه(شهدا)، روبه قم:

 2537741004 تلفن: 41و دو، پ. 
 ابتکار دانش •

زاده، فرعی  )، ك. جالل28خ. صفائیه، ك. بیگدلی ( قم:
 2537746567 تلفن: 69اول، سمت راست، پ. 

 ابتکار نو •
، ك. عطارد، خ مفتح جنوبیم. هفت تیر،  تهران:

 2188841952 تلفن: 1واحد ساختمان عطارد، 
 ابوعطا •

فروردین، ساختمان ناشران،  12خ. انقالب، خ.  تهران:
 2166485940 تلفن: ط. چهارم

 احسان •
خ. انقالب، بعد از پیچ شمیران، خ. صفی علیشاه،  تهران:

 2177514255 تلفن: ، ط. دوم34ی، پ. تهرانك. 
 اردیبهشت •

 ، ط. همکف316فروردین، پ.  12خ.  انقالب، تهران:
 2166497613 تلفن:

 اشتیاق نور •
 7بلوار کشاورز، خ. عبدا... زاده، ك. افشین، پ.  تهران:
 88983055تلفن: 

 افق •
ك. فروردین، خ. شهید نظري غربی،  12. خ تهران:
 2166413367 تلفن: ، ط. سوم2، پ. 1جاوید 
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 اکسیر قلم •

)، انتشارات 24خ. مدرس، ك. ماکان (رسولی  بابل:
 1132325949 تلفن: اکسیر قلم

 امام علی بن ابیطالب(ع) •
، انتشارات امام علی بن 15، پ. 22خ. شهدا، ك.  قم:

 2537744241 تلفن: (ع)ابیطالب
 امید مهر •

 5138559315 تلفن: 68، پ. 82امام خمینی  مشهد:
 انجمن اولیا و مربیان •

خ. قدس، ابتداي خ. طالقانی، شماره  تهران: فروشگاه:
، فروشگاه مرکزي انتشارات انجمن اولیا و مربیان 433

دفتر نشر: خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان 
 مندان، ط. دهم، انجمن اولیا و مربیان یاد عالقه زنده

 2182284273 تلفن:
 اندیشه پیک زبان •

، خ. م. انقالب، خ. منیري جاوید (اردیبهشت) تهران:
 2166977774 تلفن: 3، ط. 70شهداي ژاندارمري، پ. 

 ایده درخشان •
چهارراه  حد فاصل فلکه سنگی وبلوار بعثت،  شیراز:

 7136481298 تلفن: 25نبش ك.  خلد برین،
 ایده گستر •

 تلفن: 304/1خ. معلم، مجتمع ناشران، ط. سوم، پ.  قم:
2537841223 

 ایران باستان •
خ. آزادي، نرسیده به جمالزاده م. انقالب، ابتداي  تهران:

ط. سوم،  37شمالی، ك. قائم مقام، بن بست اول، پ. 
 2166903165 تلفن: انتشارات ایران باستان

 باغ روشنان •
بزرگراه نیایش، چهار راه ایرانپارس، خ. گلستان  تهران:

، 8بست ارغوان، پ.  شرقی، تقاطع ایرانشهر جنوبی، بن
 2144824437 تلفن: 4، واحد 2ط. 

 باهدف •
خ. شریعتی، سید خندان، خ. جلفا، پایین تر از  تهران:

 1فرهنگسراي ارسباران، ك. شفاپی، بن بست یکم، پ. 
 26703262-021 تلفن:

 بخشایش •
 2537737583 تلفن: 143، پ. 28خ. شهدا، ك.  قم:

 بزم قلم •
 تلفن: 62، پ. 8م. توحید، خ. سواران، سواران  قم:

2538838036 
 نشگاه امام صادق(ع)بسیج دانشجویی دا •

 فلسطین، و ابوریحان بین اسالمی، انقالب خیابانتهران: 
 2166486120تلفن:  2/1 واحد ،1118 پالك

 بلور •
، 80خ. امام خمینی، ك. آفخرا، جنب مسجد، پ.  رشت:

 1333245575 تلفن: انتشارات بلور
 بنیاد فرهنگی مهدي موعود (عج) •

شهید علیان،  خ. صفائیه(شهدا)، ك. آمار، بن بست قم:
 2537841130 تلفن: 26پ. 

 بهتا پژوهش •
خ. هشت بهشت غربی، مجتمع پزشکی فدك،  اصفهان:

 3112666635 تلفن: 303واحد 
 بهسرو •

 3-05138825682 تلفن: ، ط. همکف40هاشمیه ده، پ.  مشهد:
 بهشت •

خ. سید جمال الدین اسدآبادي (یوسف آباد)، خ.  تهران:
 تلفن: پنجم شمالی، واحد 73، خ. بیستون، پ. 28

2188705954 
 نشر به •

م. انقالب خ. کارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت ك.  تهران:
 2188951740 تلفن: ط. سوم 16طاهري پ. 

 بیکران دانش •
،واحد  4شرقی، بلوك  5خ. سلمان فارسی، مقداد  ري:

 2155936469 تلفن: 3
 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران •

ماندال( آفریقا سابق)، نبش خ. مریم. خ. نلسون  تهران:
 2124551290 تلفن: . برج بیمه2پ. 

 المللی گاج بین •
 1302پ. -فروردین 12نبش خ. -خ. انقالب تهران:
 2164363131 تلفن:
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 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه •

شهرك پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد،  قم:
 فن:تل نبش م. علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2532111280 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی •

م. هفت تیر، زیر پل کریمخان، بین خ. ایرانشهر  تهران:
و قرنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پ. 

 02188317192و  02188317191 تلفن: 176
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی •

مان پژوهشگاه چهارراه شهدا، ابتداي خ. معلم، ساخت قم:
علوم و فرهنگ اسالمی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 2537832833 تلفن: اسالمی
 پیدایش •

خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري  تهران:
 2166970270 تلفن: 86غربی، پ. 

 پیشروان •
 تلفن: 59خ. انقالب خ. وحید نظري پ.  تهران :

2161094311 
 مدار پیشگامان پژوهش •

خ. کریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش یگانه، پ.  تهران:
 2188345217 تلفن: ، ط. سوم12، واحد 3

 پیک ریحان •
خ. شهدا، نبش الله ششم، ساختمان غنچه، ط.  گرگان:

 1732239098 تلفن: دوم
 تاج •

بزرگراه مدرس، ظفر، بین مدرس و افریقا، پ.  تهران:
 2186080766 تلفن: ، ط. دوم، نشر تاج253

 مازتای •
، 158م. انقالب، خ کارگر جنوبی، خ روانمهر، پ.  تهران:

 تلفن: 13145-648مراسالت: ، صندوق پستی:  3ط. 
2166402744 

 تمهید •
 تلفن: ، ط. همکف89، پ. 51خ. صدوقی، ك.  قم:

2532931415 

 تیرگان •
خ. انقالب، ایستگاه مترو دروازه دولت، بین خ.  تهران:

 تلفن: 8خاقانی، پ. بهار جنوبی و مفتح، خ. 
2188813059 

 تیمورزاده •
، ط. سوم 111م. هفت تیر، خ کریمخان زند، پ.  تهران:

 2188809090 تلفن: شرقی، انتشارات تیمورزاده
 جاجرمی •

خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. وحید نظري، ط.  تهران:
 2166974502 تلفن: 30همکف، پ. 

 جامعۀ القرآن الکریم •
، فرعی اول دست 6، ك. شماره 10خ. معلم، معلم  قم :

 2537746882 تلفن: 6راست ـ پ. 
 جاویدان •

 تلفن: 26م. انقالب، خ فروردین، ك. نوروز، پ.  تهران:
2166404649 

 جمال •
 تلفن: 422، ك. نهم، پ. 21خ. معلم، معلم  قم:

2537742528 
 جهان جام جم •

نژاد غربی،  م. انقالب، خ.کارگر جنوبی، خ. لبافی تهران:
 2166596618 تلفن: 5اي ك. سیمین، پ. انته

 ي باران چکامه •
 31ها، پ.  بلوار مؤذن، ابتداي شهرك جهازي کرج:
 2634495602 تلفن:

 چکه •
خ. شهیدبهشتی،بعدازتقاطع سهروردي شمالی،  تهران:

 2188547295 تلفن: 3خ. کاووسی فر، ك. نکیسا، پ. 
 چهار درخت •

نبش معلم خرداد، از  15و خ.  44بین معلم  بیرجند:
 5632433286 تلفن: مغازه دوم، ط. فوقانی 44

 چویل •
 7433230402 تلفن: 10، پ. 9بلوار ارم، ارم  یاسوج:
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 حبله رود •

پایین تر از پل شهید شاطري، خ.  س،باغ فردو سمنان:
 شاه حسینی ،3شهید صفاییان. ساختمان نیکی، ط 

 2333329345 تلفن:
 حدیث راه عشق •

بست  کوي حاج محمد جعفر، بنخ. عبدالرزاق،  اصفهان:
 3195011051 تلفن: 51غدیر، پ. 

 حلی •
خ. انقالب، نرسیده به م. فردوسی، ك. براتی،  تهران:

 2166737338 تلفن: 14واحد، 7، ط.16پ.
 خرسندي •

خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. لبافی نژاد، نرسیده  تهران:
 2166971034 تلفن: 2، واحد 174به خ. دانشگاه، پ. 

 سفیدخط  •
 تلفن: 13خ. ابومسلم، نبش ابومسلم  سبزوار:

5144220835 
 خورشیدباران •

م. جمهوري، بزرگراه نواب، خ دامپزشکی، بین  تهران:
 تلفن: 2، واحد 236خوش و قصرالدشت، پ

2166872686 
 خیلی سبز •

خ. روانمهر -خ. فخر رازي-خ. انقالب اسالمی تهران:
 4-02166486790 تلفن: واحدسوم-71شماره -شرقی

 دارالعلم •
فروردین، ساختمان تجاري  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166955405 تلفن: 16/18ناشران، پ. 
 دارالمبلغین •

 تلفن: 400، جنب حسینیه ارك، پ. 16ارم، ك.  خ. قم:
2537838188 

 دارخوین •
خ. امام خمینی، شهرك کوثر، بلوار شهدا، ك.  اصفهان:

 1333359643 تلفن: 1، واحد 24شهید عطایی، بلوك 
 
 

 

 دانشگاه امام صادق علیه السالم •
پل مدیریت. دانشگاه امام صادق علیه السالم.  تهران:

. معاونت پژوهشی. 5اهللا مهدوي کنی، ط.  ساختمان آیت
 2188575025 تلفن: انتشارات.

 دانشگاه علوم اسالمی رضوي •
مطهر، صحن هدایت، دانشگاه علوم اسالمی  حرم مشهد:
 تلفن: مدیریت مرکز پژوهش دانشگاه رضوي،

5132257089 
 نگار دانش •

خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري،  :تهران
 2166400220 تلفن: 142نبش وحیدنظري، پ. 

 درج سخن •
بلوار استقالل، ك. شهید نوریان، پ.  بجنورد:

 5832260309 تلفن: ،انتشارات درج سخن14
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی •

خ. -خ. آزادي-پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش تهران:
 22940054-021 تلفن: 23افتخاریان، ك. مریم، پ. 

 دفتر نشر معارف •
 تلفن: 3خ. شهدا، ك. سی و دوم، پ.  قم:

0253774000-4 
 دلیل ما •

 613خ. معلم. مجتمع ناشران. ط. ششم . واحد  قم:
 2537733413 تلفن:

 ذکر •
بی، خ. محتشم، پ. خ. انقالب، خ. فلسطین جنو تهران:

 2166410041 تلفن: ، ط. اول غربی20
 راشدین •

م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، نرسیده به خ.  تهران:
 تلفن: 6، واحد 4روانمهر، بن بست گشتاسب، پ. 

2166476147 
 رسالت قلم •

خ. انقالب، خ. روانمهر، بین فخررازي و دانشگاه،  تهران:
 2166400924 تلفن: 61پ.



 متوسطه اولهاي آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره  فهرست توصیفی کتاب/ 17شماره  متوسطه اول نامه تابک

207 
 روایت فتح •

، 4پور، پ.  م. فردوسی، خ. سپهبد قرنی، خ. فالح تهران:
 2188809748 تلفن: ط. چهارم، انتشارات روایت فتح

 روشنگران راه فردا •
، AC-1خ. مطهري، پارك علم و فناوري، راهروي  یزد:
 3537260134 تلفن: 4پ. 

 رویش •
 تلفن: 119محمدي، پ. خ. عیسی شاه  خ. کمیل، تهران:

2166653791 
 زائر •

متري صدوق، م. شهید مفتح، موسسه  45ابتداي  قم:
 تلفن: فرهنگی اقتصادي زائر، انتشارات زائر

2532940853 
 سایه روشن •

، 39شهرك دولت آباد، خ شهید حق گویان، ك.  تهران:
 2188323268 تلفن: 13پ. 

 گستر سایه •
چهار راه نادري رو به روي بیمارستان بوعلی  قزوین:

 تلفن: 4ط. دوم واحد  310 جنب داروخانه قانون پ.
2833235305 

 سخنوران •
م. انقالب، کارگر شمالی، بعد از ادوارد براوان،  تهران:
 2166476306 تلفن: ، ط. اول1407شماره 

 سمت •
بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل یادگار امام  تهران:

 تلفن: (ره)، سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
2144246260 

 سه نقطه •
 تلفن: 37، پ. 54خمینی، ك. خ. امام  قم:

2536611316 
 سیادت •

حصارك باال، سه راه پستخانه باالتر از م.  کرج:
سراي مالصدرا، ط. دوم، دفتر استانی  شهرداري، پژوهش

 2645354425 تلفن: انجمن زبان و ادبیات عرب

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی •
بلوار نلسون ماندال(آفریقا)، چهار راه حقانی  تهران:

-021 تلفن: 25(جهان کودك)، ك. کمان، پ. 
88774569-70 

 شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش •
بست  خ. فلسطین، نرسیده به انقالب، بن تهران:

 2166962555 تلفن: 110، واحد 7، شماره 1حاجیان
 شرکت انتشارات ویژه نشر •

خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی (ویال)، ك.  تهران:
 2188910091 تلفن: 1هواپیمایی، پ. 

نامه کودکان و  شرکت تهیه و نشر فرهنگ •
 نوجوانان

، 24خ. انقالب، خ. ابوریحان، ك. عنصري، شماره  تهران:
 2166404383 تلفن: 1زنگ 

 شوق •
 56خ. جمهوري اسالمی، ك. شهید دادگر، پ.  ساري:
 1133354328 تلفن:

 ضریح آفتاب •
 _فرهنگی ، دفتر مرکزي موسسه 8امام خمینی  مشهد:

 5132280166 تلفن: هنري و انتشاراتی ضریح آفتاب
 طبیب •

 تلفن: 68آذر، شماره  16بلوار کشاورز، خ  تهران:
2183383 

 طالیی •
خ. طالقانی، خ سرپرست جنوبی، ك. پارس، پ.  تهران:

 2166483066 تلفن: 2، واحد 11
 طلوع دانش •

روي ایستگاه مترو  م. شهدا، خ. پیروزي، روبه تهران:
 2188345682 تلفن: 1الرئیس، ك. رستمی، پ.  شیخ

 عصر جوان •
 تلفن: 167خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ.  قم:

2537730037 
 عقیق برتر •

، ط. 2، بلوك 1شهرك باغمیشه، مجتمع شهریار  تبریز:
 4136697088 تلفن: ، واحدآ3
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 فدك ایساتیس •

نژاد و  م. انقالب، خ. منیري جاوید، بین لبافی تهران:
 2166481096 تلفن: 10جمهوري، ساختمان 

 فرشیم •
 112ساختمان فجر واحد  64,3بلوار شریعتی  مشهد:
 5135230735 تلفن:

 فرهنگ دانشجو •
، واحد 5خ. بهار جنوبی، برج بهار، ط. -خ. انقالب تهران:
 77616351-021 تلفن: 599

 فیض کاشانی •
 تلفن: 116م. بهارستان، خ. صفی علیشاه، پ.  تهران:

2177523009 
 قاطع البرهان •

م. خراسان، خ. خاوران، خ. شهید شیرازي  تهران:
 تلفن: 1، واحد 8(سادات)، ك. شهید فهیمی، پ. 

2133727235 
 قدیانی •

فروردین، خ. شهداي ژاندارمري  12انقالب، خ.  تهران:
 66404410-021 تلفن: 90شرقی، پ.

 قرآن و اهل بیت نبوت(ع) •
آذر، نرسیده به خ. پورسینا،  16بلوار کشاورز، خ.  تهران:

 2188536795 تلفن: ، درب حیاط25پ. 
 قو •

م. ولیعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ك. نوربخش،  تهران:
 14-02188813412 تلفن: 40پ. 

 کاگو •
فروردین، ك. الوندي،  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166483427 تلفن: ساختمان انتشارات کاگو
 کانون اندیشه جوان •

تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتی،  تهران:
 2188505402 تلفن: 56پ. 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان •
 24-22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران:
 2188715545 تلفن:

 کتاب ابرار •
م. آزادي، خ. آزادي، نرسیده به بزرگراه یادگار  تهران:

، 5دکتر هوشیار، پ. امام، خ. شهیدان، ضلع شرقی م. 
 2166157338 تلفن: 2واحد 

 کتاب تارا •
خ. انقالب، بین خ. بهار جنوبی و مفتح، خ.  تهران:

 تلفن: ، واحد جنوبی انتشارات کتاب تارا8خاقانی، پ. 
2188824914 

 کتاب سمنگان •
 3، واحد 826بلوار نهضت شمالی، ساختمان  سمنان:

 2333329720 تلفن:
 درمانی کتاب •

انقالب، خ. کارگر جنوبی، ك. کامیاب، بن  م. تهران:
 2166423370 تلفن: 2بست یکم، پ. 

 کتابک •
 تلفن: 11پ.  21فرعی  18خ شهید فاطمی کوي  قم:

2537837483 
 کردگار •

 تلفن: امانیه، نبش سقراط غربی، مجتمع اقبال اهواز:
6133339198 

 کمال اندیشه •
میدان انقالب، خ. کارگرجنوبی، ابتداي خ.  تهران:

 تلفن: 6، واحد1روانمهر، بن بست دولتشاهی، پ.
02166973663-5 

 پشتی کوله •
متري امام حسین، پ.  35خ. فدائیان اسالم، خ.  تهران:

 2133393999 تلفن: 14، واحد 67
 واژه گل •

نژاد، بین دانشگاه و فخر  خ. انقالب، خ. لبافی تهران:
 2166462820 تلفن: 184رازي، پ. 

 گوهر اندیشه •
فروردین و  12نژاد، بین  انقالب، خ. لبافی خ. تهران:

 2166466521 تلفن: ، ط. اول214اردیبهشت، پ. 
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 گیسا •

، 7م انقالب، خ کارگر جنوبی، ك. رشتچی، پ.  تهران:
 2166125724 تلفن: 1، رنگ 1واحد 

 الهوت •
خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بین خ. وحید نظري، و  تهران:

 تلفن: 4بست توحید، پ.  خ. روانمهر، بن
 664127070و  02166488496-7

 لیالی •
ابتداي خ. خواجو، سمت راست، جنب وکالت  اصفهان:

 3132204724 تلفن: 5فر، پ.  متانت
 مارینا •

 تلفن: ، انتشارات مارینا31، پ. 3خ. سمیه، ك.  قم:
2537835016 

 ماوشما •
کوي نصر(گیشا)، خ. فاضل شمالی، ك. فرزین،  تهران:

 2188270791 ن:تلف ، ط. زیر همکف3پ. 
 مبتکران •

 تلفن: خ. فخر رازي، خ. وحیدنظري-م. انقالب تهران:
2161094311 

 مجید برهانی •
-ك. وحدت-بلوار شهید انصاري -رشت-استان گیالن 

کد پستی - 5واحد-عمارت ستاره-ك. شریعت
   تلفن: 4178844583

 محراب قلم •
فروردین، خ. شهداي  12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166490879 تلفن: 104پ. ژاندارمري، 
 مدیرفالح •

 تلفن: 44خ شهید خراسانی، پ.  م. امام حسین، کرج:
2632816137 

 مرآت •
ابتداي خردمند شمالی، پ.  خ. کریمخان زند، تهران:

 2188821500 تلفن: ، ط. چهارم80
 مرسل •

، 2اهللا مدنی، کوي فرخ  خ. شهید رجایی، خ. آیت کاشان:
 3155454513 تلفن: 37پ. 

 المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) بین مرکز •
 تلفن: 18نبش ك. -خ. معلم غربی(حجتیه) قم:

02537839305-9 
 مرکز نشر هاجر •

 تلفن: 114. واحد 1بلوار معلم. مجتمع ناشران. ط.  قم:
2537842542 

 مشاوران آموزش •
تر از لبافی نژاد،  فروردین، پایین 12خ. انقالب،  تهران:

 2166953205 تلفن: ط. اول 18ك. مهر، پ. 
 مهر بیکران •

 تلفن: 39، پ. 16خ. دل آذر، بعد از م. پلیس، ك.  قم:
2532814017 

 مهر زهرا(س) •
ابتداي خ. پانزده خرداد -چهار راه امام (ره) نجف آباد:

 8متر پس از چهار راه سمت چپ)، پ.  10جنوبی(
 3142618871 تلفن:

 مهر قائم •
چهارباغ پایین،  م. امام حسین (ع)، ابتداي خ. اصفهان:

 3132221995 تلفن: 751پ. 
 مهرآموز •

خ  -2. 6واحد 16خ شریعتی، خ مینا پ. - -1 تهران:
انقالب، مقابل دانشگاه خ دانشگاه مجتمع تجاري 

 تلفن: دانشگاه ط. زیر زمین نشر مهر آموز
02122277624-02166958140 

 مهرگان دانش •
ط.  ،4، ك. وصال، پ. 35خ. شهیدبابایی، ك.  قزوین:

 2833229588 تلفن: دوم
 مؤسسه انتشارات امیرکبیر •

خ. جمهوري، م. استقالل (چهارراه مخبرالدوله  تهران:
سابق)ضلع جنوب شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر 

 2133926622 تلفن: ط. سوم کتابهاي شکوفه
 مؤسسه انتشاراتی نواي مدرسه •

ه خ. کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالی، نرسید تهران:
، ط. 140روي سازمان ترافیک، شماره  به طالقانی، روبه

 2188820583 تلفن: 5دوم، واحد 
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 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) •

 تلفن: 38)، پ. 24خ. صفائیه (شهدا)، ك. ممتاز ( قم:
2537740267 

 مؤسسه بوستان کتاب •
 تلفن: 17، پ. 14چهارراه شهدا، خ. معلم، معلم  قم:

2537742155 
 مؤسسه خانه کتاب •

 تلفن: 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پ.  تهران:
2188318653 

پژوهشی تاریخ  -هنري  -مؤسسه فرهنگی  •
 ادبیات کودکان

، درب 26، خ. شایان، پ. 23آباد، خ.  یوسف تهران :
 2188718757 تلفن: سمت چپ

 مؤسسه فرهنگی آرمان رشد •
وریحان، پ. و اب  انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران:
 تلفن: 38، واحد 10، ساختمان فروردین، ط. 1182

2166486013 
 مؤسسه فرهنگی دارالحدیث •

چهار راه شهدا، خ. معلم، روبروي اداره برق، نبش  قم:
 تلفن: 37740523تلفن :  125، پ. 12ك. 

2537740545 
 مؤسسه فرهنگی فاطمی •

پ. -م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادي شرقی تهران:
 2188945545 تلفن: 2واحد 14

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان •
خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند،  تهران:

 تلفن: 8ك. شهید حقیقت طلب، شماره 
2188800324 

 مؤسسه فرهنگی منادي تربیت •
تر از خ. طالقانی، ك.  الهی، پایین خ. استاد نجات تهران:

 2188894296 تلفن: 26بیمه، پ. 
 نشر آوامتنمؤسسه  •

نیم ط. 32م. انقالب، خ منیري جاوید، پ.  تهران:
 2188888203 تلفن: زیرزمین

 میرزاي شیرازي •
 روي مرکز، مخابرات ابوذر چهار راه معدل، روبه شیراز:
 7132335597 تلفن:

 مینوفر •
، پ. 69/1بلوار جالل آل احمد، جالل  مشهد مقدس:

 تلفن: 91895-1755، آقاي سلیمانی (ص.پ: 116
5138323553 

 نخستین •
فروردین، تقاطع روانمهر،  12خ. انقالب، خ.  تهران:
 2166498148 تلفن: 227شماره 

 نداي آسمانی •
لویزان، خ فرشادي، خ جعفریان، ك علی اکبر  تهران:

 2122973966 تلفن: 11، واحد 6رضاییان، پ 
 نصایح •

 411بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. چهار، واحد  قم:
 2537841818 تلفن:

 نظري •
الدین اسدآبادي، خ.  خ. ولیعصر، خ. سید جمال تهران:

 17، واحد 32فتحی شقاقی، جنب بانک انصار، پ. 
 2188104441 تلفن: انتشارات نظري

 نقش و نگار •
فروردین، شهداي ژاندارمري، پ.  12م. انقالب،  تهران:
 2166950725 تلفن: 118

 نوروزي •
 تلفن: ط. همکفخ. شهید بهشتی، بازار رضا،  گرگان:

1732242258 
 نوشته •

خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه  اصفهان:
 تلفن: فلسطین، پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

3132226445 
 وثوق •

، 159، ك. نهم، پ. 28خ. صفاییه (شهدا)، ك.  قم:
 2537735700 تلفن: انتشارات وثوق
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 هاوژین •

باالي آبمیوه خ. بعثت، نبش ك. مودت، ط.  ساري:
 1133361239 تلفن: بعثت، نشر هاوژین

 هماي غدیر •
، ك. شهید 30خ. شهیدان فاطمی، انتهاي ك.  قم:

 2537837111 تلفن: 199اسحاقی، پ. 
 همسایه آفتاب •

 تلفن: 382، پ. 19آموز  بلوار وکیل آباد، دانش مشهد:
5136077117 

 هنر اول •
 :تلفن 139گلکار، خ. نصر، ك. سینا، پ.  تبریز:

4133284738 

 هوپا •
، 3/1م. فاطمی، خ. بیستون، ك. دوم الف، پ.  تهران:

 2188964615 تلفن: ط. دوم غربی
 یار مانا •

 تلفن: 46، پ. 19خ. مهرآباد، کوي  اصفهان:
3132616360 

 یاوریان •
مابین م. امام و م. شریعتی، جنب سرپرستی  اردبیل:

 4533239319 تلفن: بانک رفاه
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