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■ مقدمه 
اين فهرستگان، حاوی گزيده ای از منابع آموزشی و تربيتی مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان كه ديده می شود، بخش قابل توجهی از اين منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت ديگر كتاب های آموزشی 
و تربيتی است. فهرست كامل كتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در كتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است كه 
نسخه های الكترونيكی اين كتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستيابی و مطالعه است. برای ديدن اين كتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان كتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه كنيد.

■ چرا فهرستگان؟
طی 16 سال گذشته، يكی از اهداف دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، امكان انتشار كتاب نامه رشد به تعداد آموزشگاه های كشور و ارسال 
يک نسخه رايگان برای تک تک آن ها بود كه تا به امروز محقق نشده بود. اكنون بحمدهلل اين خواسته، با انتشار منتخبي از منابع آموزشی 
و تربيتی مناسب، ميسر شده و اين فهرستگان در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با اين فهرست منتخب، يافتن 

منابع آموزشی مورد نياز خصوصاً برای معلمان آسان تر از پيش باشد و پيامدهای مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديک آشكار شود. 
اتفاق خوب ديگری كه در فهرستگان افتاد، اين بود كه برای نخستين بار منابع آموزشی مكتوب و غير مكتوب در يک جا و در كنار هم 
به مدارس معرفی شدند. با اين اتفاق، همكاران فرهنگی ما، فقط با استفاده از مأخذ واحد، می توانند به رفع نيازهای مختلف خود در حوزه 

منابع آموزشی و تربيتی مبادرت ورزند. 

■ آيا كتاب درسی كافی نيست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكميلی را با وجود كتاب های درسی مفيد نمی دانند. اين تصور نادرست است. اين كار يک دليل ساده دارد؛ 
چون كتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در يک كالس درس همواره دانش آموزانی هستند كه باالتر از 
سطح متوسط يا به داليلی پايين تر از آن قرار دارند. طبيعی است كه گروه دوم نياز به تمرين و تكرار بيش تری دارند؛ در حالی كه فرونشاندن 
تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح كالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم كاردان است كه شاگردانش را شناسايی 
و به هر يک منابع مناسب او را معرفی كند. منابع آموزشی و كمک درسی، كم و بيش، در همۀ كشورهای دنيا مورد استفاده قرار می گيرند!

نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايی مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جای متن 
ِصرف، می تواند كيفيت يادگيری را افزايش دهد.

البته "جايگزين كردن كتاب های كمک درسی به جای كتاب درسی" قطعاً كاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" كردن استفاده 
از منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزينه های اضافی به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرايطی نبايد اصل اختياری بودن استفاده از 

منابع آموزشی ناديده گرفته شود.
فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب/ دوره اول آموزش متوسطه                                      
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■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سويی و مشغله های زياد مربيان، وجود اين فهرستگان، كه در آن منابع آموزشی و تربيتی جديد 
بررسی و مناسب ترين آن ها معرفی شده، حقيقتاً غنيمتی بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه های آموزشی اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، برای دانش آموزان يا 
همكاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعی است كه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار كمتری را می تواند بررسی 

و با هم مقايسه كند. البته انتخاب نهايی از بين همين منابع معرفی شده نيز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشی آورده شده است. برای تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای 

فهرستگان، با ناشر يا توليد كنندگان آن ها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نيز عهده دار تهيه كتاب های درخواستی مديران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش مدرسه 

می توانيد با شماره 88843950)021( تماس بگيريد و منابع مورد نياز خود را سفارش دهيد. 

■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگانی كه پيش رو داريد تعداد 132 عنوان كتاب آموزشی و تربيتی و 2 عنوان منبع آموزشی غير مكتوب معرفی شده است. 
كتاب های معرفی شده برای نخستين بار در سال 1394 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 704 كتاب مناسب گزيده شده اند. 

همچنين از كتاب های معرفی شده، 84 عنوان كمک آموزشی، 29 عنوان كمک درسی و 19 عنوان تربيتی است.

■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در اين فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكيده ای از 
محتوا يا اطالعاتی درباره آن ها داده شده است. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايی تنظيم شده است كه يافتن منبع مورد نياز را برای 

خوانندگان آسان می كنند. شماره هايی كه در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادی در ارزيابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در اين بخش نام همكارانی كه در 

ارزيابی منابع اين فهرستگان ما را ياری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
■ ادبيات فارسی: زهرا تخمه چی، حسين قاسم پور مقدم

■ تربيت بدنی: معصومه رضوانفر، علی شاه محمدی
■ پيام های آسمانی: سيدمحمد دلبری، ياسين شكرانی، مسعود فرجاد تهرانی، ناصر نادری

■ تفكر و سبک زندگی: روفيا دهقان منشادی
■ داستان: محمدعلی قربانی، محمد مهدوی شجاعی، ناصر نادری، حبيب يوسف زاده

■ رياضی: حميدرضا اميری، شهرناز بخشعلی زاده، سپيده چمن آرا، خسرو داودی، سميه سادات ميرمعينی
■ زبان انگليسی: سيمين اسالمی فارسانی، فريبا پيوندی، رضا خيرآبادی، معصومه عظيمی وحيد، سيدبهنام علوی مقدم، سعيد معظمی گودرزی

■ شعر: محمدحسن حسينی
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اين فرهنگ نامه حاوی 223 مقاله، 660 تصوير، 19 نقشه و 36 جدول با تكيه بر دو حرف »د« و »ز« است و اطالعاتی درباره 
موضوعاتی مانند راه آهن، رنسانس، رياضيات، زلزله و سلسله زنديه را در بر می گيرد. نكته جالب توجه اين است كه بيش از 50 

درصد از مطالب درباره ايران است. هدف از تدوين اين كتاب تقويت غنای فرهنگی نسل نوجوان است.

چكيده

برای بيان ديدگاه های خود درباره اين فهرستگان، به نشانی تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالی، شماره 266، ساختمان 
شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مكاتبه فرماييد يا با شماره 

تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد. 

■ علوم تجربی: مريم انصاری، حسن حذرخانی، روح اله خليلی بروجنی، مريم عابدينی، بتول فرنوش

■ علوم تربيتی: سعيد راصد، سيدامير رون، محمود معافی

■ قرآن: سيدمهدی سيف، مسعود فرجاد تهرانی، مسعود وكيل، رضا نباتی
■ كار و فناوری: محسن كياالشكی، بهنام نيک نژاد

■ مرجع: فرشته ذوالجناحی، آذردخت كوهستانی، اكرم عينی
■ مطالعات اجتماعی: مسعود جواديان سالمی، حشمت اله سليمی، زهرا مروتی، منصور ملک عباسی

■ هنر: مرضيه پناهيان پور، رضا صفری، عالءالدين كياالشكی.

■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد كه كتاب چه محتوايی 
دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جای ناشر )توليد كننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به 

جای چكيده )معرفی( آورده شده است. 

شورای كتاب كودک

مؤلف

تهران: شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه 
كودكان و نوجوانان، 1393

 محل نشر: ناشر، سال نشر

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان 
جلد 15

 نام كتاب

360ص

مجموع صفحات 

رحلی

قطع كتاب

 .98

شمارة مدخل

دانش آموز، مربی، والدين، 
معلم، مدير، مشاور، 

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

مخاطب

دايرئالمعارف ها، اطالعات، 
راهنمای آموزشی

كليدواژه

 هفتم، هشتم، نهم

پايه تحصيلی

نام مجموعه

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان
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1. عابدی جزی، ربابه. اتل متل ضرب المثل. كاشان: مرسل، 1393. 156ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: فرهنگ عامه، انواع ادبی، ضرب المثل

چكيده: ضرب المثل ها جمله های كوتاهی هستند كه از جهان بينی، عقايد، قوانين، آداب و رسوم و آموخته های 
يک ملت سخن می گويند. در اين كتاب به تفكيک حروف الفبا، ضرب المثل های ايرانی گردآوری و ارائه شده است. 

2. عزيزی، مريم. گنجينه ادبيات كهن فارسی برای كودكان و نوجوانان: برگزيده ی داستانهای شاهنامه 
فردوسی جلد اول/ برگزيده ی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد دوم. تهران: مهرآموز، 1393. 

2ج. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، داستان های حماسی، شعر، شاعران

چكيده: گنجينه ادبيات كهن فارسی برای كودكان و نوجوانان 

اين مجموعه دو جلدی دربردارنده منتخبی از داستان های بازنويسی  شده شاهنامه است كه به منظور پيوند نسل 
جوان با آثار كهن زبان فارسی ارائه می شود. در اين باز نويسی ها سعی شده تا ضمن وفاداری به مضامين و مفاهيم 
متن اصلی، داستان ها به زبان ساده و روان و با تلفيقی از شعر و نثر بازگو شوند. نويسنده در جلد اول، داستان  
پادشاهی كيومرث، هوشنگ و ضحاک ماردوش را می گويد و در جلد دوم درباره رستم و سهراب و نبرد رستم و 

اسفنديار توضيح می دهد. 

... ]وديگران[. فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه. تهران: تيرگان، 1394.  3. سلطانی مطلق، زهرا 
138ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: مواد درسی، ادبيات فارسی، راهنمای آموزشی

چكيده: در كتاب حاضر با بهره گيری از شيوه های تدريس فعال، به آموزش مباحث درس ادبيات فارسی پرداخته 
می شود. در اين آموزش به بيان معنای شعر و واژه های زبانی و شرح نكات ادبی توجه شده است. همچنين ارائه توضيح 
كوتاهی درباره نحوه خواندن متن های مختلف در ابتدای دروس، دانش آموزان را با آداب خواندن متون آشنا می سازد. 

4. كاظمی ميقانی، مريم. فارسی پايه نهم )دوره اول متوسطه(. تهران: بين المللی گاج، 1394. 152ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: پرسش ها، تكاليف درسی، آزمون ها

چكيده: مجموعه پيش رو حاوی خالصه نكته های كليدی مباحث كتاب و مجموعه سؤال هايی برای مرور و 
تقويت آموخته های كالسی است. در بخش های گوناگون، آموزه های دستوری و نگارشی، مهارت درک اشعار 
و متون قديمی و بازنويسی آن ها به زبان معيار، تمرين هايی برای تقويت روحيه پژوهش محور در دانش آموز و 

فعاليت هايی برای ايجاد نشاط در نظر گرفته شده است. 

ادبيات فارسـی                                      
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5. شاهسون، مصطفی. مجموعه كتاب های كار و تمرين پله: فارسی نهم )متوسطه(. تهران: تاج، 1394. 
96ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: تمرين ها، پرسش ها، مواد درسی

چكيده: برای تثبيت آموخته های كالسی الزم است بعد از فرايند آموزش، اطالعات جديد مرور شوند و تكاليفی 
برای به خاطرسپاری انجام شود. در اين كتاب برای هر يک از دروس خالصه نكته های مهم و پرسش هايی با 
الگوهای متنوع در نظر گرفته شده است. در ادامه، فعاليت های كمک آموزشی برای سرگرمی و آموزش غيرمستقيم 

ارائه شده است. 

6. قاسمی، رضا ... ]وديگران[. فارسی نهم ازديدگاه هشت مدرس. قم: ابتكار دانش، 1394. 200ص. 
وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، آزمون، راهنمای آموزشی

چكيده: اين كتاب با هدف آسان سازی فهم دانش های زبانی و ادبی، به منظور حل سريع و راحت تر سؤال های 
تستی برای ورود به مدارس نمونه و تيزهوشان، و شركت در المپياد نگارش يافته و دربردارندة مطالبی فراتر از سطح 

كتاب درسی به همراه تمرين ها و پرسش های مناسب است. 

7. بوالحسنی، نعمت اله/ اروجی، شيرين. كار و تمرين: فارسی نهم دوره اول متوسطه. تهران: گل واژه، 
1394. 152ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، ادبيات فارسی

چكيده: با در نظر گرفتن اهداف كتاب درسی، نكات آموزشی هر درس بيان شده، سپس بر مبنای اصول و 
ـ عملكردی، تمرين هايی به منظور تثبيت يادگيری در دانش آموزان ارائه می شود. خود ارزيابی ها  روش های علمیـ 
و نمونه سؤاالت مطرح در كتاب، با هدف ارزشيابی سطح آموخته ها و نيز آشنايی با آزمون های ورودی مختلف 

آورده شده است. 

8. شاهسون، مصطفی. مجموعه كتاب های كار و تمرين پله: فارسی هشتم )متوسطه(. تهران: تاج، 1394. 
96ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم

كلمات كليدی: تمرين ها، تكاليف درسی، مواد و روش های آموزشی

چكيده: مجموعه ای كه پيش رو داريد، عالوه بر آموزش موضوعات و مفاهيم كتاب درسی، فعاليت هايی را در بر 
دارد كه دانش آموزان را با نكته های ادبی و زبانی آشنا می كند. در هر بخش در كنار خالصه نكته های مهم درسی، 

تمرين های تشريحی و پرسش های چهارگزينه ای و نيز فعاليت های خالقانه ادبی در نظر گرفته شده است. 
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9. شاهسون، مصطفی. مجموعه كتاب های كار و تمرين پله: فارسی هفتم )متوسطه(. تهران: تاج، 1394. 
104ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: تمرين ها، پرسش ها، مواد درسی

چكيده: در كتابی كه پيش رو داريد، در هر بخش شمای كلی از متن درس برای مرور مطالب اصلی در اختيار 
دانش آموزان قرار گرفته است. در ادامه، سؤال هايی از متن اصلی طراحی شده تا ضمن پاسخ به آن ها نكته های 
مهم مرور شود. عالوه بر فعاليت های تشريحی مربوط به درک معنا و مفهوم عبارات، سؤال های چهارگزينه ای، 

نكته های ادبی و زبانی نيز در خالل كتاب گنجانده شده است. 

10. سيفی، زهرا. فرهنگ لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی. قم: ابتكار دانش، 1394. 144ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: واژه نامه ها، ادبيات فارسی، مواد درسی

چكيده: مطالعه كتاب حاضر اين امكان را برای خوانندگان فراهم می كند تا بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در يافتن 
واژه های هم آوای كلمه بيابند و با يادگيری اين گونه كلمات، قدرت تشخيص و كاربرد آن را بياموزند. آشنايی با اين  

واژه ها درست نويسی را در مخاطبان تقويت می كند. 

11. گروه مؤلفان  گنجينه برتر: گنجينه برتر 7 فارسی پايه هفتم. تبريز: عقيق برتر، 1394. 280ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: تمرين ها، ادبيات فارسی، آزمون ها، مواد درسی

چكيده: در اين كتاب، پس از بيان مطالب كتاب درسی، پرسش هايی به صورت طبقه بندی شده ارائه شده اند 
تا دانش آموزان بتوانند با حل آن ها خود را برای شركت در آزمون های گوناگون آماده كنند. همچنين در كتاب به 

منظور تقويت مهارت شعرخوانی، وزن عروضی هر شعر در كنار آن درج شده است. 

12. گروه مؤلفان گنجينه برتر: گنجينه برتر 8 فارسی پايه هشتم. تبريز: عقيق برتر، 1394. 264ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هشتم
كلمات كليدی: مواد درسی، ادبيات فارسی، آزمون ها

چكيده: در اين كتاب، با تكيه بر كتاب درسی فارسی پايه هشتم و در رويكردی تلفيقی، دانش های زبانی و آرايه ها 
به ترتيب از آسان به مشكل توضيح داده شده و سپس تعدادی تمرين و پرسش چهارگزينه ای به منظور عمق 
بخشيدن به آموخته ها ارائه شده اند. مطالب كتاب به گونه ای تنظيم شده اند كه مباحث كتاب درسی را از زوايای 

متفاوت ارزشيابی می كنند. 
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13. گروه مؤلفان  گنجينه برتر: گنجينه برتر 9 فارسی پايه نهم. تبريز: عقيق برتر، 1394. 320ص. وزيری
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: پرسش ها، تمرين ها، ادبيات فارسی، مواد درسی، آزمون

چكيده: كتاب حاضر حاصل پرداختن نويسنده به دستور زبان فارسی و تمامی آرايه های مطرح در كتاب 
فارسی نهم است. در اين كتاب تمرين هايی ارائه شده اند كه حل آن ها سبب تعميق و تثبيت آموخته ها در ذهن 

دانش آموزان می شود. 

14. توانا علمی، جعفر/ باقری، مصطفی. نكته به نكته. مشهد: فرشيم، 1394. 104ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها

چكيده: نويسنده تالش كرده است با بيان مطالب دستور زبان فارسی و آرايه های ادبی به زبان ساده و نيز ارائه 
سؤاالت تشريحی و به دنبال آن سؤاالت تستی مناسب، دانش آموزان را برای شركت در آزمون های نمونه دولتی 

و تيزهوشان آماده سازد. 

15. مهربانی، فاطمه. نگاه ثمين ادبی. نجف آباد: مهر زهرا)س(، 1394. 192ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، راهنمای آموزشی، مواد درسی

چكيده: در كتاب حاضر با بهره مندی از روش رمزگردانی تصويری، فرايند ياددهی ـ يادگيری كتاب درسی 
بهتر صورت می پذيرد. هدف از اين آموزش باال بردن دقت ديداری و نوشتاری در دانش آموز، ايجاد اعتماد به 
 نفس و آشنايی با عناصر زيبايی سخن است. همچنين در اين نوع از آموزش يادگيری بيشتر از طريق هوش 

مكانی رخ می دهد. 

16. رئيسی دهكردی، فريدون/ قاسمی، رضا. همگام با ادبيّات و علوم ادبی. قم: ابتكار دانش، 1394. 
192ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، راهنمايی آموزشی، تمرين ها

چكيده: كتاب حاضر با توجه به روش آموزشی »گروه محور« درصدد است با ارائه مثال هايی در قالب سؤاالت 
تكميلی، صحيحـ  غلط و چهارگزينه ای به آموزش مفاهيم دستور زبان فارسی و دانش های ادبی با هدف ارتقای 
مهارت های زبانی بپردازد. بيان نكات كليدی هر مبحث و نيز ارائه تمرين ها موجب پايدار ساختن مفاهيم در ذهن 

مخاطبان می شود. 
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 English in mind: workbook/ student’sbook stater student’sbook  .Putcha ,Herbert .17
تهران: بهشت، 1394. 2ج. رحلی. 

مخاطب: آموزشگاههای آزاد زبان خارجی، سطح مقدماتی 
كلمات كليدی: مواد درسی، زبان خارجه، تمرين ها

English in mind چكيده: مجموعه كتاب های
اين مجموعه شامل 2 جلد است. در كتاب starter work روش های گوناگون زبان معرفی شده اند. از جمله اين 
روش ها می توان به ترجمه، گرامر، روش مستقيم و روش شنيداری اشاره كرد. كتاب starter student شامل 
سه قسمت دانش آموزان، معلمان و كتاب كار است كه با محتوای كاربردی و ارائه تمرين های مناسب به آموزش 

می پردازد. شايان ذكر است اين كتاب همراه با فايل صوتی عرضه می شود. 

ناديا  ماهشهر:   ProspectBilingual Dictionary: English to Persian .]وديگران[  ... ناديا  مياحی،   .18
مياحی، 1394. 200ص. جيبی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: راهنمايی آموزشی، واژه نامه ها، زبان خارجه

تا  انگليسی دارد كه به فارسی روان و معمولی معنی شده  چكيده: اين فرهنگ لغت بيش از صدها كلمه 
دانش آموزان بتوانند معنای كلمات درس های گذشته و حتی پايه پايين تر را در اختيار داشته باشند و به انجام 
تكاليفشان بپردازند. استفاده از تصوير برای يادگيری بهتر دانش آموزان است. به عالوه عالئم فونتيكی با دو تلفط 

)BYE( و امريكايی )NA ME( نيز در كتاب آمده است. 

     Super safari1: Pupils book/ Activity book .Putcha ,Herbert . 19
تهران: بهشت، 1394. 2ج. رحلی. 

مخاطب: آموزشگاههای آزاد زبان خارجی، سطح مبتدی
كلمات كليدی: مواد درسی، زبان خارجه، تمرين ها

چكيده: در اين مجموعه 2 جلدي ، با استفاده از تصويرهای آموزشی و با هدف تقويت تمركز ذهنی، كودكان 
با برخی از مباحث ابتدايی زبان انگليسی آشنا می شوند. همچنين تمرين هايی به منظور تقويت دستور زبان و 
گسترش دايره لغات ارائه شده است. اين تمرين ها موضوعاتی مانند مدرسه من، اتاق من، بدن من و شغل ها را 

پوشش می دهند. 

     Super safari 2: Pupils book/ Activity book .Putcha, Herbert . 20
تهران: بهشت، 1394. 2ج. رحلی. 

مخاطب: آموزشگاههای آزاد زبان خارجی، سطح مبتدی
كلمات كليدی: مواد درسی، زبان خارجه، يادگيری

چكيده: اين مجموعه 2 جلدی به روش ارتباط ديداری تهيه شده است و بر پايه آموزش دستور زبان و لغت 
استوار است. اين اثر با تقويت قوه بصری و آموزش از طريق ديدن و شنيدن، مباحث ابتدايی زبان انگليسی را به 

كودكان آموزش می دهد. 

ا نگلـيســی                                      
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     Super safari3: Pupils book/ Activity book .Putcha ,Herbert . 21
تهران: بهشت، 1394. 2ج. رحلی. 

مخاطب: آموزشگاههای آزاد زبان خارجی، سطح مبتدی
كلمات كليدی: زبان خارجه، راهنمای آموزشی

چكيده: دراين مجموعه 2 جلدی ضمن آموزش زبان انگليسی، تمرين هايی برای تقويت قدرت بصری و تصوير 
سازی ذهنی زبان آموزان سطح مبتدی فراهم شده است و با استفاده از تصاوير ارائه شده، موجب تثبيت مطالب 
آموخته شده در ذهن آن ها می گردد. در اين آموزش زبان آموزان باتوجه و تمركز روی تصويرها و مطالعه مطالب، 

لغات، و نكات دستوری مربوط به هردرس را ياد می گيرند.

22. ايزدپناه ، محمدعلی. انگليسی از طريق فارسیETP. شيراز: ايده درخشان، 1394. 184ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلی: نهم
كلمات كليدی: زبان خارجه، يادگيری، راهنمای آموزشی، روش تدريس

چكيده: در اين كتاب با استفاده از روش »ETP« زبان انگليسی به دانش پژوهان آموزش داده می شود. در اين 
روش، با بهره گيری از زبان مادری برای بيان معنا و معادل سازی برای ساختارهای زبان، استرس فراگيرندگان 
كاهش و اعتمادبه نفس آنان افزايش می يابد. تأكيد ETP برای استفاده از چهار مهارت زبانی در آموزش است و به 

توسعه دانش واژگانی توجه ويژه ای دارد. 

23. حقی، ولی. درس آزمون زبان انگليسی هفتم. اردبيل: ياوريان، 1394. 128ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: مواد درسی، زبان خارجه، راهنمای آموزشی

چكيده: كتاب حاضر با هدف آموزش و بازدهی بهتر درس انگليسی، در چارچوب كتاب درسی و كتاب »راهنمای 
معلم« طراحی شده است. خواندن اين كتاب به درک بهتر مطالب كتاب  درسی كمک می كند و مهارت دانش آموزان 

را برای پاسخ گويی به پرسش ها، آزمون ها و امتحان های پايان سال تحصيلی افزايش می دهد. 

24. برهانی، مجيد. زبان انديشان انگليسی پايه هشتم مجموعه آزمون ها و كاربرگ ها. مجيد برهانی، 
1394. 170ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هشتم
كلمات كليدی: راهنماي آموزشي- زبان انگليسي

چكيده: يكی از شيوه هايی كه منبع تاثيرگذاری در آزمون زبان در سرتاسر جهان شده و كتاب ها و منابع بسيار 
زيادی بر اساس آن طراحی شده رويكرد ارتباطی )CLT( است. مجموعه حاضر نيز كه بر همين اساس طراحی 
گشته، شامل توضيح و تشريح مطالب آموزشی )نكته ها(، واژه ها و لغت های درس به درس به همراه معانی، 
مهارت های خواندن، نوشتن و گوش دادن، آزمون كتبی، مجموعه كاربرگ ها )تكاليف(، نمونه سؤاالت به همراه 
يک عدد لوح فشرده به عنوان مكمل اين مجموعه كه فايل صوتی كتاب درسی، تمرينات و سواالت مهارت گوش 

دادن، اساليدها و ويدئوهای آموزشی و بازی های انگليسی را در بردارد.

سي
گلي

   ان
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25. اسكات، وندی ای. شيوه های نوين آموزش زبان برای كودكان. صمد جودی آرپادرسی/ هاتف 
رستگارنيا. تبريز: هنر اول، 1393. 160ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: مهارت های آموزشی، زبان خارجه، كودكان

چكيده: اين كتاب به معرفی تكنيک های جديد آموزش زبان انگليسی برای كودكان پرداخته است. تقسيم بندی 
كودكان برای آموزش و تفاوت در نحوه آموزش هر يک از آن ها، يكی از مهم ترين ويژگی های اين كتاب است. 
چگونگی مديريت كردن كالس آموزشی، با در نظر گرفتن ويژگی های عمومی دانش آموزان، از مباحث ديگری 

است كه در كتاب آمده است. 

26. علوی مقدم، بهنام ...]وديگران[. فلش كارت معلم بسته آموزشی زبان انگليسی پايه هشتم دوره 
اول متوسطه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393. 408ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم

كلمات كليدی: زبان خارجه، راهنمای آموزشی، مواد درسی

چكيده: در اين بسته، مجموعه ای از مفاهيم و واژگان مربوط، در قالب »فلش كارت« و همراه با ارائه تصاوير 
رنگی به دانش آموزان آموزش داده می شود. شايان ذكر است، درس ها به تفكيک ارائه شده است و استفاده از اين 

فلش كارت ها انتقال مفاهيم مورد نظر را آسان می كند. 

27. دپارتمان علمی مرآت. بسته مديريت كالسی: كاربرگ انگليسی پايه هفتم - دوره اول متوسطه. 
تهران: مرآت، 1394. 56ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: زبان خارجه، تمرين ها، پرسش ها

چكيده: كاربرگ ابزاری آموزشی است كه با هدف تسهيل اجرای اهداف آموزش در جريان تدريس معلم طراحی 
و تدوين شده است. كتاب حاضر مجموعه  تمرين هايی برای درک واژگان و حروف زبان انگليسی است. تمرين ها 
با الگوهای گوناگون )جای خالی، توضيحی، چندگزينه ای و. . ( طراحی شده اند و يک لوح فشردة آموزشی نيز به 

كتاب ضميمه است. 

28. گروه مؤلفان انتشارات مدرسه. كتاب كار زبان انگليسی پايه هفتم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1393. 132ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: زبان خارجه، مواد درسی، آزمون ها

چكيده: كتاب با نگاهی جامع به كتاب درسی مربوطه و استفاده از تصاوير رنگی آموزشی به ارائه سؤاالت 
كوتاه پاسخ و چهار گزينه ای، جدول كلمات و... . برای هر درس از كتاب اصلی پرداخته است. هدف از تدوين كتاب 

ارتقای پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بوده است. 

سي
گلي

  ان
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29. زورق، محمدحسن. انتظار تاريخ. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394. 136ص. رقعی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: تاريخ اسالم، فرق اسالمی، واليت، مهدويت

چكيده: نوشتار پيش رو درصدد است ريشه تضادهای اجتماعی در ميان مسلمانان را از نظر تاريخی رديابی كند. 
نگارنده با بررسی سير تحوالت دنيای اسالم از زمان بعثت پيامبر اكرم )ص( تا واليت امامان شيعه و جانشينان 
ايشان در دوره های گوناگون سعی در شناسايی ريشه های مشترک تاريخی برای شناخت بهتر هويت اسالمی و 

دينی و رسيدن به وحدت بيشتر داشته است. 

30. سليمانی، نقی. پيامبر. تهران: به نشر، 1394. 240ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلی: نهم
كلمات كليدی: پيامبران، زندگي نامه ها، رمان

چكيده: دربارة زندگی پيامبر اسالم بسيار گفته اند و بسيار خوانده ايم. كتاب حاضر نيز به روايتی ديگر از زندگی 
پيامبر پرداخته است. در اين جلد، دورة ميان سالی زندگی حضرت محمد به صورت رمانی بلند و با بيانی متناسب با 
زبان جوانان شرح داده شده است. محتوای نوشته های اين كتاب بر اساس آيات قرآن و با استفاده از نهج البالغه، 
كتاب ها و روايت های معتبر، مستند سازی شده اند و نويسنده برای هر حكايت و ماجرايی كه در كتاب آورده، سند 
معتبر تاريخی نيز ذكر كرده است. عالوه بر داستان، در جای جای كتاب توضيحات مفصلی نيز دربارة شرايط آن 

دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.

31. يوسفيان، محمد. حی علی خير العمل: پاسخ به 20 پرسش درباره نماز جهت مربيان، والدين 
و نوجوانان با روش تمثيل و تشبيه. قم: همای غدير، 1394. 72ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: اسالم، اعتقادات مذهبی، عبادت

چكيده: تشبيه و تمثيل به برخی از پرسش های مطرح درخصوص نماز، فوايد، علت و آداب آن پاسخ دهد. نماز با 
ايجاد رابطه عاطفی، انسان ها را به يكديگر نزديک می كند و اتحاد اسالمی را شكل می دهد. 

32.سيلور استاين، الوين ...]وديگران[، سالمت من: دردها و كشيدگی عضالت.محمدرضا كيان نژاد. تهران: 
تيمورزاده/ طبيب،1394. 48ص. خشتی.

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلي: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: سالمتی، نوجوانان، درمان

چكيده: درد و كشيدگی عضالنی و نيز آسيب های ناشی از انقباضات عضالنی )سندرم مجرای مچ دستی، رگ 
به رگ شدن، التهاب مفاصل و...(، مواردی است كه در اين كتاب درباره آن ها بحث و راه های درمانی هريک از 
آسيب های مذكور آورده شده است. با مطالعه اين كتاب شما می آموزيد كه چگونه همه قسمت های بدن با همكاری 

يكديگر حافظ سالمتی شما هستند.

پيــام های آسمـانــی                                      

تـربيت بـدنــی                                      
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33. هيبتی، خليل. اصول شهروندی در فرهنگ ايرانی: مروری بر مجموعه ای از رفتارهای پسنديده.
تهران: خليل هيبتي، 1394. 168ص.رقعی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: آداب معاشرت، تعامل اجتماعی، رفتار جمعی

چكيده: رفتار پسنديدة اجتماعی از نكته های ضروری در تربيت است كه در صورت ناديده گرفتن آنها مقبوليت 
فرد در اجتماع كاهش می يابد. در اين كتاب سعی شده با زبانی ساده، مجموعه ای از رفتارهای پسنديده در فرهنگ 

ايرانی، در موقعيت های مختلف طبقه بندی و معرفی شود.   

                 
34. اشكان، ساناز. انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی- اجتماعی دانش ّآموزان. تهران: كمال 

انديشه، 1393. 164ص. رقعی. 
مخاطب: معلم، مدير، مشاور

كلمات كليدی: روان شناسی آموزش و پرورش، اقتدار مدرسه، مدارس

چكيده: برای دستيابی به نظم مطلوب در محيط های آموزشی به ابزاری نياز داريم كه دسترسی به آن را آسان تر 
كند. نگارنده در اين پژوهش ضمن ارائه تعاريف و مقدمات بحث و لزوم توجه به اين مفهوم، روش های برقرار 
كردن نظم در محيط  مدارس و در ميان دانش آموزان، مشكالت معمول انضباطی و بهترين راهكار برای رفع آن ها 

را بررسی كرده است. 

35. ابوالفضلی، الهام/ معينی كيا، مهدی. آموزش تفكر انتقادی. تهران: طلوع دانش، 1394. 108ص. پالتويی. 
مخاطب: مربی، والدين، معلم، مشاور، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، ساير كارشناسان

كلمات كليدی: تفكر خالق، تعليم و تربيت، يادگيری

چكيده: كتاب حاضر به منظور آموزش شيوه تفكر به معلمان به بررسی فرايندهای شناختی يادگيری كه بن مايه 
تفكر شناختی است، می پردازد. بدين منظور ضمن بيان ضرورت و اهميت تفكر نقادانه در آموزش مساله محور، 
شيوه های رشد و آموزش آن را در كالس های درسی و نيز كاربردهای مختلف اين نوع تفكر برای اوليای تعليم 

و تربيتی بيان می دارد. 

36. عزيزی، مهدی. بيمه برای همه: بدنه درد )بيمه بدنه خودرو(. تهران: بيمه مركزی جمهوری اسالمی 
ايران. 1394. 48ص. خشتی كوچک. 

مخاطب: والدين، دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: بيمه اتوموبيل، قوانين، منابع اطالعاتی

چكيده: استفاده از بيمه بدنه ماشين قوانين و مقرراتی دارد كه آگاهی از آن ها برای بيمه شونده ضروری است. در 
اين كتاب بندهای گوناگون آيين نامه اين نوع بيمه و تعهدات بيمه گذار با جمله های كوتاه همراه با كاريكاتور تبيين 
شده است. همچنين حقوق و وظايف بيمه شونده، توصيه های ضروری برای دارندگان بيمه و مواردی كه تحت 

پوشش بيمه قرار نمی گيرد با زبان ساده و نقاشی های طنزآميز بيان شده است. 

تفكر و سبك زندگی                                      
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37. صادق كوهستانی، عطيه. تهمت و سوءظن. قم: بزم قلم، 1394. 96ص. رقعی. 
مخاطب: مربی، والدين، دانش آموز، معلم

پايه تحصيلی: نهم
كلمات كليدی: اخالق اسالمی، كتاب های آسمانی، روان شناسی

چكيده: »تهمت« نسبت دادن چيز غيرواقعی به كسی است كه از آن عيب مبراست و »سوظن« همان بدگمانی 
است. اين كتاب با يک جست وجوی تحليلی در قرآن و كتب دينی معتبر به واكاوی و بررسی دقيق بسياری تهمت 

و سوظن می پردازد و مخاطب را با مضرات دنيوی و اخروی اين بيماری آشنا می كند. 

 38. ايزدی، محسن. بيمه برای همه: چگونه در زمان سوختن نسوزيم؟ تهران: بيمه مركزی جمهوری 
اسالمی ايران. 1393. 48ص. خشتی كوچک

مخاطب: والدين، دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: بيمه حوادث، قوانين، منابع اطالعاتی

چكيده: در بيمه های آتش سوزی، انفجار و صاعقه نيز به عنوان خطرات اصلی تحت پوشش بيمه قرار می گيرند. در اين 
كتاب شرايط بيمه آتش سوزی و وظايف و حقوق متقابل بيمه شونده و بيمه گذار با زبان طنزگونه و با كاريكاتور معرفی 
و تشريح شده است. همچنين موقعيت هايی كه مشمول اين نوع بيمه نمی شود نيز به صورت مختصر بيان شده است. 

39. ايزدی، محسن. بيمه برای همه: چگونه روی حادثه را كم كنيم؟. تهران: بيمه مركزی جمهوری 
اسالمی ايران. 1394. 48ص. خشتی كوچک. 

مخاطب: والدين، دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هشتم، نهم

كلمات كليدی: بيمه حوادث، قوانين، منابع اطالعاتی

چكيده: بعضی از باليای طبيعی غير قابل پيش بينی اند و برای در امان ماندن از خطرات پيش رو می توان از 
انواع بيمه ها استفاده كرد. در اين كتاب اطالعات اساسی درباره كاربرد بيمه و انواع آن به زبان طنز آميز نوشته شده 
است. طی مطالب كتاب قوانين بيمه شدن، توصيه های ضروری برای بيمه شونده و حقوق و وظايف طرفين بيمه 

با زبان ساده بازگو شده است. 

40. مرادی، حسين. چيست آن؟. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد، 1394. 72ص. رقعی. 
مخاطب: مربی، والدين، دانش آموز، معلم، ساير كارشناسان

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم
كلمات كليدی: ادبيات شفاهی، چيستان، كودک و نوجوان

چكيده: كتاب دربردارنده مجموعه ای از چيستان های شيرين و قابل تأمل است كه در پنج بخش طبقه بندی و 
ارائه شده است. معماها از نوع معمولی و بر اساس حروف الفبا، علمی و رياضی، تفننی و با نكته انحرافی انتخاب 

شده، و لحظات سرگرم كننده ای را برای مخاطب فراهم می آورد. 
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41. تدين، نعيم. بيمه برای همه: شخص شخيص ثالث كوچك )بيمه شخص ثالث با تكيه بر 
خودروهای سواری(. تهران: بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران. 1394. 48ص. خشتی كوچک. 

مخاطب: والدين، دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: بيمه اتوموبيل، قوانين، منابع اطالعاتی

چكيده: در بيمه شخص ثالث نه تنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است، بلكه اقليت های مذهبی نيز ديه 
مسلمانان را دريافت می كنند. در كتاب پيش رو قوانين و مقررات قرارداد اين نوع بيمه و ميزان تعهدات مالی و جانی 
مندرج در بيمه نامه به زبان ساده درج شده است. هر يک از بندهای آيين نامه با يک تصوير كاريكاتوری همراه شده است. 

42. مكسول، جان سی. مجموعه كتاب های زندگی مثبت: هنر انديشيدن. معين خانلری. تهران: ابوعطا، 1394. 
272ص. رقعی. 

مخاطب: معلم، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدی: نوجوانان، روان شناسی، تفكر

چكيده: كتاب با استناد به موفقيت ها، تجربيات و سخنان برخی از بزرگان جهان و معرفی يازده روش برای 
انديشيدن و نحوه چگونه فكر كردن، به موضوعات مختلف آموزش پرداخته است. با به كارگيری روش های معرفی 
شده در كتاب، سيستم فكری شما نظم خاصی می يابد و می توانيد شيوه های تفكر منجر به موفقيت را بشناسيد و 

زندگيتان را دگرگون سازيد. 

43. گروه علمی مبتكران. كتاب آزمون هفتم. تهران: مبتكران، 1394. 168ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: امتحانات، حل مسئله، تمرين ها

چكيده: هر فعاليت آموزشی بايد نهايتاً منجر به يادگيری شود تا هدف آموزش برآورده شده باشد. پس اساسی ترين 
بخش آموزش و پرورش، فرايند ياددهی و يادگيری است. در اين كتاب مجموعه پرسش های چهارگزينه ای برای 
درس های فارسی، قرآن، عربی، انگليسی، مطالعات اجتماعی، علوم و رياضی تدوين شده است كه محتوای كتاب ها 

را برای دانش آموزان مرور و دانش  آن ها را ارزيابی می كند. 

44. احمدی، احمد رضا. اسب و سيب و بهار. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 
50ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: مهارت های آموزشی، داستان  كوتاه، ادبيات نوجوانان

چكيده: نويسنده در اين داستان كه روايتی آرام و رؤياگونه دارد، به كمک شخصيت های اسب، سيب، باران، فاخته، 
جنگل، جويبار، گندم زار، فضايی را ترسيم می كند و به اثبات عشق در زمان حال می پردازد. روايت تازه كتاب از ويژگی هايی 

است كه باعث عالقه مخاطب می شود. همچنين تصاوير كتاب به ترسيم فضای ذهنی در مخاطب كمک می كند. 

چنـد موضوعـی                                      

داستـــان                                      
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45. حكمت، عالم. رمان نوجوان: به خاطر يك اسب. مهدی ضرغاميان/ مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، 
1394. 148ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، نوجوانان

چكيده: اوروس پسر عجيبی است. سركش و خياالتی، تنومند و قوی و عاشق اسب ها. او در اصطبل می خوابد 
تا تمام وقت نزديک اسب ها باشد. تا اينكه اسب جديدی به نام رستم به مزرعه می آيد. رستم سركش و وحشی 
است و اجازه نمی دهد كسی سوارش شود و همه را به زمين می كوبد؛ ولی اوروس با او حرف می زند و به راحتی 
سوارش می شود. اوروس در كنار اسب ها، به خصوص رستم خوشحال و خوشبخت است، تا اينكه بر اثر حادثه ای 

مجبور می شود رستم را فراری دهد. 

46. حسن بيگی، ابراهيم. تشنه تر از من. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 24ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: مناسبت های اسالمی، داستان های مذهبی، امامان، عاشورا

چكيده: در روايت پيش رو گوشه هايی از وقايع شب هشتم تا دهم محرم و نحوه به شهادت رسيدن حضرت 
عباس)ع( از زبان حضرت رقيه)س(، دختر امام حسين)ع(، به تصوير كشيده شده است. در تصاوير كتاب به خوبی 
آن لحظات بازسازی شده و مخاطب را با حال و هوای عاشورايی همراه می سازد. صبر و مقاومت در برابر مصائب، 

يكی از پيام های آموزشی اين داستان است. 

نوجوانان، 1394.  جزيره بی تربيت ها4. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و  47. شفيعی، شهرام. 
144ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: داستان نويسی، نوجوانان، طنز

چكيده: مضمون پنج داستان اين كتاب، طنز اجتماعی است. رويدادهای اين داستان ها در يک كاخ و در جمع يک 
خانواده سلطنتی رخ می دهد كه سال هاست به موزه تبديل شده است. اكنون پادشاه، سريدار و ملكه، آشپز اين كاخ 

هستند و فرزندان آن ها نيز بازديد كنندگان را مشايعت می كنند و از آن ها انعام می گيرند. 

48. دال، روآلد. جناب روباه شگفت انگيز. زهره كشاورزی. تهران: آبشن، 1394. 82ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم
كلمات كليدی: داستان  كوتاه، كودكان، ادبيات ملل

چكيده: اين داستان كشمكش ميان مزرعه داران و حيوانات را روايت می كند. آقای روباه برای تأمين غذای خانواده 
خود از سه مزرعه دزدی می كند. صاحبان مزرعه سعی می كنند روباه را دستگير كنند. تصاوير كتاب مرتبط با متن 

انتخاب شده است. 
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49. انده، ميشل. جيم دگمه. يزدان خدابنده لو. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 
252ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، نوجوانان

چكيده: لوكاس، راننده قطار در جزيره ای به نام »لومرلند« زندگی می كند. به غير از او افراد ديگری هم در جزيره 
هستند؛ پادشاهی كه قصرش بين دو قله كوه است. او دو رعيت دارد؛ آقای آرمل و خانم وااز. پادشاه در روزهای 
تعطيل كنار پنجره می آيد و با مهربانی دست تكان می دهد و رعيت ها برايش هورا می كشند. در لومرلند همه چيز 
خوب و زيباست تا روزی كه پست چی نامه ای برای خانم مالزان می آورد؛ اما در جزيره كسی با اين نام وجود ندارد. 

برهان، 1394.  مدرسه  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  پند آموز.  و  كيانی فر، محسن. داستان های خوب   .50
138ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، پند و اندرز، نوجوانان

چكيده: قصه های فراهم آمده در اين كتاب از نسخه دست نويس كتاب »رياض الملوک فی رياضيات السلوک« 
نوشته »نظام الدين شامی« بازنويسی شده است. داستان ها از زبان جانوران بيان می شوند و از احاديث و آيات قرآنی 

نيز بهره گرفته شده است. مطالعه اين داستان ها موجب بيداری و هوشياری انسان ها می شود. 

51. فيض آبادی، ابوالقاسم. سفرهای پرماجرای داری و ناری: ديداری شگفت با غياث الدين جمشيد 
كاشانی/ ديداری شگفت با نصيرالدين طوسی و... . تهران: نخستين، 1394. 4ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، دانشمندان، ادبيات نوجوانان، علم آوران

چكيده: اين مجموعه چهار جلدی شامل كتاب های ديداری شگفت انگيز با خواجه نظام الملک، ديداری شگفت 
با نصيرالدين طوسی، ديداری شگفت با غياث الدين جمشيد كاشانی و ديداری شگفت با نظامی گنجوی است. در 
اين مجموعه ناری و برادرش داری، در يكی از كتاب های قديمی می خوانند كه می توانند به سفرهای دور بروند و 
با انديشمندان و مشاهير ايران ديدار كنند. هدف از نشر اين مجموعه، آشنايی هرچند اندک با تاريخ علم ايران است

52. عربلو، احمد. طنز نوجوان: شاهنامه آخرش خوش است. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان، 1394. 88ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: داستان های تاريخی، داستان های كوتاه، ادبيات نوجوانان

چكيده: داستان خوانی يكی از راه های آشنايی با جريان های تاريخی و وقايع مهم است. كتاب پيش رو دربردارنده 
داستان های كوتاهی است كه طی آن ها، رويدادهای انقالب اسالمی و وقايع مرتبط با آن به زبان طنز بازگو شده 
است. شخصيت های قصه ها عموماً از قشر نوجوانان اند تا داستان ارتباط بهتری با مخاطب برقرار كند. در صفحات 

كتاب نيز تصاوير رنگی مرتبط با هر بخش درج شده است. 
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53. دييری، تری. ماجراهای مصر باستان: شبح و ماهيگير/ توطئه در هرم و... . مهر آيين اخوت. تهران: 
گيسا، 1394. 4ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های تاريخی، نوجوانان

چكيده: مجموعه چهار جلدی قصه های مصر باستان شامل كتاب های جادوگری و موميايی، توطئه در هرم، شبح 
و ماهيگير و دزدان مقبره می شود. داستان های اين مجموعه هيجان انگيز و خنده دار هستند و بر اساس داستان های 
واقعی نوشته شده اند. در داستان شبح و ماهيگير، منس در معبد محله شان درس می خواند تا كاتب شود. برای آنكه 
پول بيشتری به دست آورد، شغل ديگری هم برای خود انتخاب كرده است. او دعا می نويسد تا شبحی را از خانه ای 

دور كند. . اما شبح خيلی شبيه انسان است. 

54. هادي منش، ابوالفضل. شيرين تر از شكر. قم: جمال، 1394. 502ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: داستان، حكايت، بازنويسی

چكيده: در اين اثر، 365 داستان و حكايت شيرين ايرانی گردآوری شده است. نويسنده، اين داستان های كوتاه را 
از ميان هزاران حكايت و سرگذشت و داستان گزينش و بازنويسی كرده و در اين مجموعه گرد هم آورده است. زاغ 
نادان، چه قدر مهربانی، نجات با توكل، سيبل چرب، گنج خاک، عقل اياز، تيمور خنديد، ای مسكين، لبيک خدا، 

رفيق ناجنس و. . عناوين بعضی از اين داستان ها است. 

55. مالمحمدی، مجيد. قصه های كربال. تهران: محراب قلم، 1394. 96ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات دينی، داستان كوتاه، امامان، مناسبت های اسالمی

چكيده: در اين كتاب در روايتی داستان گونه و به زبان ساده ماجراهايی ناگفته و تازه از قصۀ كربال برای 
كودكان روايت می شود. حضور عون و محمد، دو تن از فرزندان حضرت زينب)س( در كربال، مسلمان شدن 
يک زوج مسيحی در كربال، داستان مردی به نام طرماح و نقش او در كربال، از جمله موضوع های داستان های 

اين كتاب هستند. 

56. سعادت فر، سونيا/ كيانی، شهين. قصه هايی از قابوسنامه. گرگان: نوروزی، 1393. 32ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، داستان كوتاه، نثر

چكيده: كتاب دربردارنده 10 داستان كوتاه اقتباسی از »قابوسنامه«، نوشته عنصر المعالی است. هر يک از 
داستان ها، پندی برای زندگی دارد و نكاتی درباره تربيت فرزند، آداب اجتماعی، دانش و فنون متداول را به 
مخاطبانش گوشزد می كند. يكی از مهم ترين نكته های مطرح شده، اهميت قائل شدن به خرد و تأكيد بر 

اعتدال است. 
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57. اٌمن، فرانسين. لناليستی: لناليستی و روزهای پردردسر )1(/ لناليستی و رازهای فوق سری )2( و... . 
پيمانه قماشچی. تهران: پيدايش، 1394. 4ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات نوجوانان، ادبيات ملل، رمان

چكيده: مجموعه چهار جلدی لنا ليستی شامل كتاب های لنا ليستی و روزهای پر دردسر، لنا ليستی و رؤيای 
جهانگردی، لنا ليستی و آرزوهای دورو دراز و لنا ليستی و رازهای فوق ّسری است. لنا دختری است كه عالقه زيادی 
به نوشتن ليست های مختلف دارد و با هر مشكلی كه برخورد می كند، ليستی از راه حل ها يا داليل يا احتماالت و 

غيره رديف می  كند. اين مجموعه عالوه  بر سرگرمی، می تواند در عالقه مندكردن مخاطبان به مطالعه مفيد باشد. 

58. خانی، فريبا. خاطره های خواندنی: من سوزن قورت دادم. تهران: پيدايش، 1393. 112ص. پالتويی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم
كلمات كليدی: ادبيات نوجوانان، داستان های اجتماعی

چكيده: رويدادهای زندگی در گذر ايام تبديل به يادگارهايی تلخ يا شيرين می شوند كه يادآوری آن ها می تواند 
درس ها و تجربه های مهمی در بر داشته باشد. نگارنده در اين كتاب خاطرات خود را از زبان شخصيت های گوناگون 

بازگو كرده تا از اين طريق به خوانندگان خود بگويد كه اين اتفاق ها می تواند مربوط به زندگی هر كسی باشد. 

59. مهدوی، اعظم. عاشقانه های ايرانی: وقتی گلچه باد در چارقدش می پيچيد. تهران: افق، 1393. 
32ص. جيبی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، ادبيات فارسی، داستان های عاشقانه، ادبيات عامه

چكيده: حجم عمده ای از ميراث ادب فارسی به روايت  دلدادگی ها و تالش برای رسيدن به محبوب اختصاص 
دارد. از ميان اين آثار، مثنوی معنوی داستان های رمزگونه با بن مايه عاشقانه در بر دارد و تعاليم خاص عرفانی را در 
اين قالب به مخاطب می آموزد. داستان اين كتاب برگرفته از حكايت »عاشقی كه در وعده گاه خواب او را بربود« از 

مثنوی است و به زبان امروزی بازآفرينی شده است. 

60. پندی، زهره ...]وديگران[. پرسش های پنجمين المپياد نوجوانان ايران )رقابت های رياضی(. 
تهران: مبتكران، 1394. 120ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: مسابقات علمی، امتحانات، آزمون ها

چكيده: رقابت های علمی در دروس مختلف مهارت های سطح باالی تفكر را می سنجد و دانش آموزان تيزهوش 
را شناسايی می كند. كتاب حاضر مجموعه پرسش های المپياد رياضی نوجوانان در مرحله مقدماتی و نهايی را همراه 
با پاسخ های كاماًل تشريحی در بر دارد. ويژگی مهم پرسش ها در نظر گرفتن دانش كم رياضی در برابر توانايی و 

مهارت حل مسئله است. 

ريــا ضـــی                                      

ان
ــ

ــ
ــ

ست
  دا
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61. گروه علمی مبتكران. پرسش های چهارمين المپياد ايران )رقابت های رياضی(. تهران: مبتكران، 
1394. 136ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: آزمون ها، مسابقات علمی، امتحانات

چكيده: كتاب حاضر مجموعه پرسش های »المپياد رياضی نوجوانان ايران« در مرحله مقدماتی و نهايی به همراه 
پاسخ های كاماًل تشريحی آن را در بر دارد. اين اثر با هدف فرهنگ سازی و آشنا كردن دانش آموزان و معلمان با 

اين پرسش ها تدوين شده است. سؤال ها خالقيت و قوه ابتكار داوطلبان را ارزيابی می كند. 

62. صمدی اقدم، محمد. رياضيات تكميلی )كتاب كار پايه هفتم(. تبريز: آلتين، 1394. 196ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: تكاليف درسی، هندسه، جبر

چكيده: انجام تمرين های مناسب و متنوع و حل سؤال های آسان و پيچيده مؤثرترين روش مطالعه رياضی 
است كه به بهبود يادگيری كمک می كند. در اين مجموعه سعی شده با توجه به اهداف كتاب درسی، عالوه بر 

تمرين های معمولی و ساده، برخی پرسش های چالش برانگيز نيز آورده شود. 

63. ساالری، حسن. در كالس درس دانشمندان: غياث الدين  جمشيد كاشانی. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان، 1393. 64ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم

كلمات كليدی: دانشمندان، رياضيات، مواد درسی

چكيده: غياث الدين جمشيد كاشانی در سال 790 قمری به دنيا آمد. او يكی از بزرگ ترين رياضی دانان ايران است. 
بخش هايی از كتاب »مفتاح الحساب« او در اينجا آورده شده است. در اين كتاب كاشانی چهار عمل اصلی رياضی 
را با عددهای هندی )عددهای امروزی( آموزش می دهد كه به شيوه امروزی بسيار شباهت دارد. در آغاز هر درس 

بخشی از متن كتاب كاشانی آورده شده تا خواننده با روش بيان كاشانی نيز آشنا شود. 

64. داودی، خسرو/ منشوری، مجيد. بسته مديريت كالسی: كتاب كار و تمرين رياضی پايه نهم- دوره 
اول متوسطه. تهران: مرآت، 1394. 156ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: تكاليف درسی، روش های آموزش، آموزش انفرادی، آموزش گروهی

چكيده: كتاب های كمک درسی مكمل های روند يادگيری و آموزش اند كه پرسش هايی را بر اساس سطوح 
مختلف دانش آموزان در بر دارند. در اين كتاب مجموعه سؤال هايی با الگوهای چهارگزينه ای، حل كردنی، تشريحی 
و اثبات كردنی تأليف و تدوين شده است. در حاشيه های صفحات نيز نكته هايی با عنوان بيشتر بدانيم و نيز سخنانی 

از بزرگان درج شده است. 

ـی
ــ

ضـ
ــا

ريـ
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65. دهقان، مهدی. گنجينه يادگيری رياضی سال دوم )پايه 8( دوره اول متوسطه. تهران: مبتكران/ 
پيشروان، 1394. 108ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم

كلمات كليدی: مواد درسی، آزمون ها، تكاليف درسی

چكيده: مهم ترين عامل برای ادامه يادگيری احساس لذت حاصل از موفقيت در مراحل پيشين است. اين 
كتاب حاوی تمرين هايی است كه فراتر از كتاب درسی به تقويت دانسته های دانش آموزان و غنی سازی و توسعه 
دانش آنان كمک می كند. در صورت سؤال ها مطالب و نكته های مهم درس در قالب جمله های بسيار كوتاه به 

دانش آموزان يادآوری شده است. 

66. بخشعلی زاده، شهرناز. مجموعه سوال های علوم و رياضيات تيمز TIMS )پايه هشتم سوم 
راهنمايی(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393. 268ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم

كلمات كليدی: آموزش رياضی، مواد درسی، راهنمايی آموزشی

چكيده: تيمز يک ارزيابی در حوزه آموزش رياضيات و علوم پايه چهارم ابتدايی و سوم راهنمايی است. در 
اين كتاب پس از معرفی كامل زمينه های ارزيابی در حوزه های موضوعی و حيطه های شناختی تيمز به بررسی 
ميانگين عملكرد دانش آموزان ايران در مقايسه با كشورهای ديگر پرداخته می شود. اين بررسی به تفكيک 
جنسيت )دختر و پسر( انجام می شود. همچنين چگونگی كدگذاری پاسخ دانش آموزان به سؤاالت پاسخ ساز نيز 

در كتاب آورده شده است. 

67. مهرورز، مينا. همه ي  ما رياضيدان هستيم!. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 94ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمايی آموزشی، رياضيات

چكيده: كتاب پيش  رو با زبانی ساده به تفهيم علم رياضيات و ارتباط آن با علوم ديگر می پردازد. در اين مسير، در 
كتاب» گام به گام« به موضوعات قديمی و شناخته شده، مانند قضيه فيثاغورث و نيز به تئوری های جديد، همچون 
فراكتال ها اشاره می شود. اثبات فرمول اولر، ساخت نوار موبيوس، تاريخچه اعداد و. . از ديگر مباحث اين كتاب 
است. هدف اين كتاب هدايت دانش آموزان به درک اصول استدالل قياسی و استنتاج است. همچنين در كتاب 

تصاوير مرتبط با موضوع آورده شده است. 

68.حميدی، ارشک. هندسه از ابتدا تا... جلد اول. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی،1394. 256ص. خشتي.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: رياضيات، تكاليف درسی، آزمون ها

چكيده: معمواًل برای پيدا كردن پاسخ مسئله های معماگونه، به دو مهارت نياز است: خوب ديدن و خوب استدالل 
كردن. در اين كتاب مسائل و درس های هندسه مقدماتی با رويكرد »حل مسئله« ارائه شده است. در هر فصل 
مفهوم ها، تعريف ها و قضيه ها به تفصيل آمده و تقريباً برای هر يک از آن ها مسئله هايی حل شده درج گرديده است. 

در انتهای هر مبحث نيز تمرين هايی مستقل برای تثبيت درس گنجانده شده است.  

ـی
ــ

ضـ
ــا

ريـ
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69. موسويان، انسيه. شعر نوجوان امروز: چهارشنبه های بستنی. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان، 1394. 40ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، مهارت های اجتماعی

چكيده: 20 قطعه شعر اين كتاب همراه با تصاوير مرتبط، محبت را درمان هر درد بشر می داند. شاعر يكی از 
مهم ترين عوامل رسيدن به موفقيت را اعتماد به نفس می داند و تذكر می دهدكه در اين راه بايد به نشانه های 

موجود توجه ويژه داشت. 

70. زندی، مريم. حوصله ام پيش تو جامانده است. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1394. 40ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر، نوجوانان

چكيده: 18 قطعه شعر اين كتاب تنهايی، آشتی، نگرش مثبت، صلح جهانی، منيت نداشتن و توجه به 
ديگران را توصيف می كند. تصاوير كتاب نيز رويكردی متفاوت به اشعار دارد و مخاطب را به تفكری نو 

وادار می كند. 

71. ساالروند، فاطمه. شعر نوجوان امروز: خوش به حال من. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1394. 48ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، شعر نو، مهارت های ارتباطی

چكيده: 19 قطعه شعر اين مجموعه، به همراه تصاوير به توصيف موضوعاتی چون خدا، عشق، زندگی و اميد به 
زندگی، صلح، آرامش و دوستی پرداخته است. ضمن آنكه شعر پايانی كتاب پرسشی ساده را مطرح كرده است. چرا 

عابران اين جهان اين روزها بی تبسم و ناآرام شده اند؟

72. استويلس، پنی/ پنتلند، پيتر. جهان در تسخير انرژی: انرژی در حيات كره زمين. مجيد عميق. تهران: 
رسالت قلم، 1394. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم

كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، منابع اطالعاتی، خودآموزها

چكيده: همه پديده هايی كه در محيط زندگی ما روی می دهند، به انرژی وابسته اند و اگر نيروها وجود نداشته باشد، 
از حيات هم خبری نيست. اثر پيش رو خوانندگان نوجوان را با نقش انرژی در جهان حيوانات، گياهان و باكتری ها 
آشنا می كند و اهميت آن در دنيای موجودات زنده را با ذكر مثال های عينی تشريح می كند. متن سليس و روان و 

تصاوير به فهم هر چه بيشتر مطالب اين كتاب كمک می كنند. 

شـعـــــر                                      

علــوم تجـربــی                                      
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73. استيولس، پنی/ پنتلند، پيتر. جهان در تسخير انرژی: انرژی در زمين و فضا. مجيد عميق. تهران: رسالت 
قلم، 1394. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، منابع اطالعاتی، خودآموزها

چكيده: همه رويدادهايی كه به واسطه فناوری های جديد به دست انسان در زمين و در فضا صورت می گيرد، 
حاصل بهره برداری درست و دقيق از انرژی های طبيعی است. در اين كتاب ماهيت نيروهايی كه موجب حركت و 
دگرگونی در عرصه های گوناگون علمی، نظير تجهيزات رايانه ای، فضانوردی و... شده، بررسی گرديده است. در هر 

صفحه بنا به موضوع مورد بحث تصاوير مستند مرتبط درج شده است.

 
74. استويلس، پنی/ پنتلند، پيتر. جهان در تسخير انرژی: انرژی در سوخت و قدرت. مجيد عميق. تهران: 

رسالت قلم، 1394. 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، منابع اطالعاتی، خودآموزها

چكيده: استفاده از سوخت و قدرت الزمه مصرف انرژی است و بدون مصرف سوخت حيات ما قطعاً ماهيت 
بسيار متفاوتی به خود می گرفت. اثر حاضر خوانندگان را با نقش انرژی در پديد آوردن و شيوه ذخيره منابع انرژی 
كره زمين آشنا می كند و اهميت انواع نيروها در تأمين سوخت، الكتريسيته و وابستگی جهان امروز به انواع مختلف 

منابع انرژی را تشريح می كند. 

75. استويلس، پنی/ پنتلند، پيتر. جهان در تسخير انرژی: انرژی در فناوری زندگی روزانه. مجيد عميق. 
تهران: رسالت قلم، 1394. 32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم

كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، منابع اطالعاتی، خودآموزها

چكيده: انواع فناوری هايی كه در زندگی روزانه مان استفاده می كنيم وابسته به وجود انرژی است. نيرو شكل های 
مختلفی دارد و به خودی خود كار انجام نمی دهد. كتاب پيش رو خوانندگان را با دنيای تكنولوژی پيشرفته جهان امروز 
آشنا می كند و اهميت آن در عرصه دانش مدرن و دستاوردهای علمی را با ذكر مثال و تصاوير رنگی مستند بازگو می كند. 

76. ساالری، حسن. آشنايی با جانوران: خزندگان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 
66ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: زيست شناسی، راهنمايی آموزشی، حيوانات وحشی

چكيده: شما با مطالعه كتاب، می توانيد به شناخت كاملی از ويژگی های خزندگان و چرخه زندگی آن ها و چگونی 
ارتباط دوسويه خزندگان با محيط دست يابيد. در كتاب بيش از هفتاد تصوير از خزندگان برای نخستين بار چاپ شده 

است. همچنين خوانندگان با مطالعه كتاب با اصطالحاتی مانند دگرديسی و كراتين و... آشنا می شوند. 

ـی
ــ
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77. عسكری تپه، محمد. آموزش مهارت های ساخت آسان هواپيماهای كاغذی. قم: مارينا، 1393. 
96ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: اختراعات علمی، وسايل حمل  و نقل هوايی

چكيده: اين اثر مخاطب را با علم آيروديناميک و مفاهيم اوليه پرواز هواپيماهای كاغذی آشنا می كند و به درک 
برخی قوانين ساده فيزيک چون: قانون ارشميدس، برنولی، نيروی پسا و نيروی رانش كمک می كند. تكنيک های 
ساخت و پرتاب دارت، گاليدر و دوازده مدل ديگر را گام به گام شرح می دهد و در آخر چند كتاب، نرم افزار طراحی 

و سايت های اينترنتی مرتبط را معرفی می كند. 

78. الوندی، حسين. دانش پايه: توليد مثل و رشد و نمو. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1393. 
120ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: علوم زيستی، نوجوانان، رشد دانش

چكيده: جلد بيست  و هفتم از مجموعه كتاب های »دانش پايه« به معرفی و بررسی مفاهيمی در حوزه علوم تجربی 
می پردازد. در اين مجلد ضمن معرفی دستگاه های توليد مثل در دو جنس مذكر و مؤنث، به توضيح چگونگی رشد 
و نمو جنين، فرايند بارداری و چگونگی تولد نوزاد و توليد شير در مادر پرداخته شده است. در پايان معادل انگليسی 

واژه های مهم مطرح  شده در كتاب نيز به منظور آشنايی و گسترش يادگيری مخاطبان ارائه شده است. 

79. دوئرتی، گيليان. دانش نامه ی نوجوان: دنيای هيجان انگيز پرندگان. صدرا صاحب  فصول. اصفهان: 
نوشته، 1394. 66ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: دانشنامه، كودک و نوجوان، زيست شناسی

چكيده: با استفاده از تصاويری مرتبط با متن، چرخه زندگی برخی از پرندگان كه بيش از 9 هزار گونه مختلف دارند، 
بررسی می شود. در اين بررسی، شيوه پرواز پرندگان توضيح داده شده و چگونگی حركت پرندگانی كه توانايی پرواز ندارند، 
ترسيم می شود. چگونگی ساخت النه هايی با طرح های پيچيده و جفت يابی پرندگان از ديگر مباحث مطرح در كتاب است. 

80. مجدفر، مرتضی. همه چيز برای معلمان: 7 مهارت اساسی برای معلمان به همراه ضميمه ای 
درباره ويژگی های معلمان حرفه مند در جهان. تهران: پيشگامان پژوهش مدار، 1394. 124ص. رقعی. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: علوم تربيتی، تربيت معلم، روش تدريس

چكيده: نويسنده سعی كرده است تا با معرفی و شرح 7 مهارت اساسی برای معلمان، چگونگی كاربرد هر يک را در 
فرايند ياددهی  ـ يادگيری و خلق فضای آموزشی جذاب و برقرای ارتباط كالمی و عاطفی مناسب با فراگيرندگان توضيح 

دهد. در پايان نيز سنجه هايی ارائه شده است كه با مرور آن ها می توان معلمان حرفه ای را در جهان شناسايی كرد. 

علــوم تربيتـــی                                      
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81. مجردی، مهتاب. اقدام پژوهی به زبان ساده )معلم پژوهنده(. تهران: مؤسسه نشر آوامتن، 1394. 
80ص. رقعی. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: روش شناسی پژوهش، فناوری و علوم تجربی، فنون و ابزار پژوهش

چكيده: اقدام  پژوهی يک فعاليت علمی و تحقيقی است كه هر فرد در حوزه كاری كه به آن مشغول است، انجام 
می دهد تا به وضعيت مطلوب تری برسد. نگارنده در اين جستار شرايط شركت در برنامه معلم پژوهنده، چارچوب 
نگارش اقدام پژوهی، و نكته های مهم در نوشتن آن را شرح می دهد. اين اثر می تواند راهنمای مناسبی برای ارائه 

طرح های اقدام پژوهی استاندارد باشد. 

82. سلحشور، ماندانا. مهارت های زندگی-2: بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان. تهران: نقش و نگار، 
1394. 128ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز، والدين
پايه: نهم

كلمات كليدی: رشد جسمی، بلوغ، راهنمای آموزشی

چكيده: بلوغ فرايند تدريجی است كه كودک ضمن آن شروع به رشد و تغيير می كند و طی اين فرايند به فردی 
بالغ تبديل می شود. اين كتاب به مخاطبان كمک می كند، نكته های مفيدی درباره تغيير و تحول های دوران بلوغ، 
مانند رشد اندام های جنسی، تغييرات بدنی، رعايت رژيم های غذايی سالم و برنامه ای منظم برای ورزش روزانه شان 

به دست آورند. 

والد، كيت. بلوغ دختران. محبوبه رمضان زاده. تهران: كتاب درمانی، 1394.  امی/ گران  83. ميدلمن، 
112ص. خشتی. 

مخاطب: والدين، معلم، مشاور
كلمات كليدی: بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانان

چكيده: كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانواده ها و مسئوالن تربيتی كودكان با مرحله گذار از كودكی و 
ورود به نوجوانی تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودک از جنبه های جسمانی و روانی را 
شرح می دهد و اطالعات كاربردی و راهگشا در راستای پرسش های نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار می دهد. 

84. طاهباز، سحر/ ابوالحسن زاده، مسلم. تربيت جنسی و بلوغ در دختران. تهران: گيسا، 1393. 
74ص. رقعی. 

مخاطب: والدين، معلم
كلمات كليدی: بهداشت، مراحل رشد و تحول، بلوغ، نوجوانان

چكيده: كتاب پيش رو به منظور آشنا كردن خانواده ها و مسئوالن تربيتی كودكان با مرحله گذار از كودكی و 
ورود به نوجوانی تهيه شده است. نگارنده در دو بخش، مراحل تحول كودک از جنبه های جسمانی و روانی را 

شرح می دهد و اطالعات كاربردی و راهگشا در راستای پرسش های نوجوانان را در اختيار مخاطب قرار می دهد.
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85. ساگور، ريچارد. چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهيم؟. احمدرضا اقتصادی/ هنگامه آصفی. مشهد: 
ضريح آفتاب، 1394. 112ص. وزيری. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: روش شناسی پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، فناوری و علوم تجربی

چكيده: اقدام  پژوهی گونه ای از پژوهش است كه عمدتاً توسط كارگزاران عرصه آموزش و در جريان كار انجام 
می گيرد. در اين كتاب مراحل و چگونگی انجام اقدام پژوهی گروهی به زبان ساده آموزش داده شده است. نگارنده 
پس از تشريح ضرورت ها و تعريف مفاهيم اصلی اين حوزه، به اساسی ترين مبحث، يعنی مسئله يابی در اقدام پژوهی 
توجه داشته است. وی در ادامه، چگونگی جمع آوری داده ها و تجزيه و تحليل آن ها و نيز نحوه تنظيم گزارش و 

نتيجه گيری را شرح داده است. 

86. سليمانی، اعظم. چگونه تدريس اثربخشی داشته باشيم؟. گرگان: پيک ريحان، 1394. 80ص. جيبی. 
مخاطب: مربی، معلم، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

كلمات كليدی: تربيت معلم، روش تدريس، راهنمای آموزشی

چكيده: اين كتاب پيرو اجرای طرح »اثربخشی روش تدريس با استفاده از روش های فعال تدريس« در خرداد ماه 
سال1393 نوشته شده است. در اين مطالعه، پس از ذكر كليات، به بيان چند روش فعال تدريس پرداخته می شود 
تا از اين طريق ضرورت استفاده از چنين روش هايی تبيين شود. ارائه رهنمودهای پيشنهادی در سطوح مختلف، 

 پايان بخش مطالب اين كتاب است. 

برای  جهانی  ايده ای  پژوهی  درس  افزايی:  دانش  كتاب های  مجموعه  محمدرضا.  سركارآرانی،   .87
بهسازی آموزش و غنی سازی يادگيری. تهران: مرآت، 1394. 268ص. وزيری. 

مخاطب: معلم، مدير
كلمات كليدی: نظام های آموزشی، آموزش  و پرورش تطبيقی، تربيت معلم

چكيده: درس پژوهی با درگير كردن معلمان در فرايند تبيين مسئله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، بازانديشی و 
بازنگری، فرهنگ مشاركت حرفه ای را ارتقا می بخشد. اين كتاب حاوی مجموعه مقاله هايی است كه بنيان های 
اين حيطۀ مطالعاتی را بازگو و نظريه ها، رويكردها و ابزارهای اين حوزه را واكاوی می كند. تجزيه و تحليل فرايند 
آموزش رياضی دورة عمومی و دانشگاهی ژاپن فرصت های يادگيری اثر بخشی را برای خواننده فراهم آورده است. 

88. سالبرگ، پاسی. مجموعه كتاب های دانش افزايی: درس های فنالندی آنچه دنيا می تواند از تغييرات 
آموزشی فنالند بياموزد. علی رضا مقدم/ طيبه  سهرابی. تهران: مرآت، 1394. 192ص. وزيری. 

مخاطب: معلم، مدير
كلمات كليدی: نظام های آموزشی، آموزش  و پرورش تطبيقی، تربيت معلم

چكيده: فنالند سيستم آموزشی منحصر به  فردی دارد، زيرا از حدی متوسط طی سه دهه اخير به يک سيستم 
آموزشی پيشرفته با عملكرد قوی تبديل شده است. اين كتاب اصالحات آموزشی اين كشور را شرح می دهد كه عمومًا 
با بهره گيری از تجارب بين المللی، درون زا بوده و در سطح خرد و كالن می تواند از سوی سياست گذاران اعمال شود. 
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89. آموزگار، حسين/ محمودی، نرگس. راهنمای روش تحقيق علمی برای دانش آموزان. تهران: مهرآموز، 
1393. 112ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: روش شناسی پژوهش، فناوری و علوم تجربی، فنون و ابزار پژوهش

چكيده: آموزش و پرورش صحيح مبتنی بر فعاليت مستقيم دانش آموز و درگيری علمی و عملی او با مسائل 
درسی است. در اين كتاب روش های علمی پژوهش در باب موضوعات مختلف با زبان ساده و ارائه مثال های عينی 
و عملی به دانش آموزان معرفی شده است. اين مباحث روش های ورود به جريان تفكر منطقی و منظم و ايجاد 

مهارت دستيابی به صحت و نادرستی انديشه يا فرضيه را به مخاطب می آموزد. 

90. آقازاده، محرم/ نقی زاده، محرم. مجموعه كتاب های دانش افزايی: راهنمای عملی نگارش طرح درس. 
تهران: مرآت، 1394. 156ص. رحلی. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: نظام های آموزشی، آموزش وپرورش تطبيقی، تربيت معلم

چكيده: نوشتن طرح درس جزو ضروری ترين تدارک های معلم برای فعاليت در كالس است. اين كتاب با توجه 
به اهميت توانمندسازی صالحيت های علمی و تخصصی معلمان كشور تنظيم شده و به مثابه راهنمای عمل در 
اختيار آن ها قرار گرفته است. همچنين هر جا نياز به اطالع رسانی ويژه ای بوده، منابع اطالعاتی مؤثر و مفيد معرفی 

شده است. 

91. بک، جان. راهنمای كاهش اضطراب امتحان. كيومرث جهانگردی/ مسعود براتيان. تهران: انجمن 
اوليا و مربيان، 1393. 56ص. رقعی. 

مخاطب: والدين، دانش آموز، معلم، مدير
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: موفقيت تحصيلی، اختالل های اضطرابی، امتحانات

چكيده: اضطراب واكنش طبيعی، شناختی، عاطفی و فيزيولوژيک به تهديد شدن است و در افراد مختلف 
نمودهای متفاوتی دارد. در اين كتاب علت های علمی به وجود آمدن نا آرامی و تشويش توضيح داده شده است. 
عالوه بر آن، موقعيت های استرس زا و بهترين  راهكارها برای مقابله با هيجانات منفی و مخرب معرفی و بازگو 

شده است. 

92. كريمی، طيبه. مسئوليت ها و ويژگی های يك معلم موفق. ساری: هاوژين، 1394. 248ص. وزيری. 
مخاطب: مربی، معلم، مدير، مشاور

كلمات كليدی: تعليم و تربيت، تربيت معلم، راهنمای آموزشی

چكيده: معلم زمانی می تواند در ادای رسالت تعليم موفق باشد كه در تمامی مراتب، چه به لحاظ ظاهری و چه 
به لحاظ اخالقی، در حد اعالی خود باشد. در اين مطالعه با شرح خصوصيات و ويژگی های معلم موفق و توضيح 
بازتاب آن در رفتار دانش آموزان، سعی بر آن بوده است كه شخصيت معلم به عنوان يک شخصيت عميق، پايدار 

و الگو برای دانش آموزان معرفی شود. 
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93. پورشافعی، هادی ... ]وديگران[. نگاهی به توسعه حرفه ای معلم. بيرجند: چهار درخت، 1394. 222ص. 
وزيری. 

مخاطب: مربی، معلم، مشاور، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدی: آموزش، رهبران توسعه، راهنمايي حرفه اي

چكيده: همگامی با تغييرات و تحوالت جامعۀ امروزی به معلمانی نياز دارد كه كاركردها و شيوه های جديدی در فرايند 
ياددهی يادگيری به كار گيرند. كتاب حاضر در همين راستا و به منظور باالبردن توانمندی های معلمان عصر جديد و حتی 
فردا، می كوشد با مهم شمردن آموزش ضمن خدمت، به تبيين توسعۀ حرفه ای و مديريت دانش برای معلمان اقدام كند. 
مخاطب در فصل اول با اهميت و ضرورت توسعۀ حرفه ای آشنا می شود و سپس دربارة توسعۀ حرفه ای معلم و شاخص های 
آن نكاتی می آموزد. پس از آنكه با مدل های توسعه حرفه ای آشنا شد نيز عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه ای و راهكارهای خلق 
دانش حرفه ای را می آموزد. در انتها با زمينه های كاربرد مديريت دانش در نظام آموزشی، به منظور رشد حرفه ای، آشنا می شود.

94. نادری، ناصر. فرهنگ تصويری قرآن: فرهنگ تصويري قرآن )الف و ب(/ .../ فرهنگ تصويري 
قرآن )م تا ه(. تهران: پيدايش، 1394. 6ج. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: قرآن، ترجمه های قرآن، واژه نامه ها، ادبيات كودكان

چكيده: اين كتاب مجموعه ای شش جلدی است كه با هدف آموزش مفاهيم واژگان قرآنی برای كودكان تدوين 
و حروف الفبا را از الف تا ه با تصاوير رنگی به كودكان آموزش داده و برای هر واژه عالوه بر شكل آن، يک آيه از 

قرآن كريم و در كنار جمله عربی هر آيه، دو ترجمه به زبان های فارسی و انگليسی نيز ارائه شده است. 

95. لک زايی، علی رضا. گروه آموزشی پديده: كتاب كار آموزش قرآن پايه نهم. قم: بخشايش، 1394. 
92ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: آموزش قرآن، راهنمای آموزشی، آزمون ها

چكيده: غرض اصلی از نزول قرآن، هدايت انسان ها بسوی كمال و سعادت واقعی آنان است و اين مهم تنها با عمل 
به دستورات قرآن محقق می گردد و عمل به قرآن ميسر نيست مگر با تالوت و فهم آنچه قرآن درصدد بيان آن است. 
هدف از نگارش اثر حاضر، تعميق يادگيری معانی لغات قرآنی و افزايش مهارت فراگيران در ترجمه آيات و عبارات قرآنی با 
استفاده از تمرينات متنوع است. عالوه بر آن، مخاطبان را با شيوه های مختلف ارزشيابی های كتبی و سواالت آشنا می سازد. 

96. ايگلدن، گان / ايگلدن، هال. اين كتاب برای پسران خطرناک است. سروش قرايی/ سما قرايی. 
تهران: گيسا، 1394. 180ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: اطالعات، سرگرمی ها، نوجوانان

چكيده: نويسندگان اين كتاب با نگاهی به دوران گذشته تالش دارند تا يک بار ديگر حس و حال عصر روزهای 
تعطيل و تابستان های بلند را در مخاطبان زنده كنند. آن ها نه تنها به آموزش ساختن برخی از وسايل بازی در آن 
دوران می پردازند، بلكه اطالعات مرتبط را نيز ارائه می كنند. در اين مقال از نبرد های مشهور تاريخ تا چرخه زندگی 

دايناسورها و حشرات سخن به ميان آمده است. 

كــار و فنــــاوری                                      
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97. بينگهام، جين ...]وديگران[. دايرئ المعارف تاريخ جهان. مجتبی مقصودی ... ]وديگران[. تهران: محراب قلم، 
1394. 408ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: آثار تاريخی، تاريخ باستان، دايرئالمعارف ها

چكيده: اين فرهنگ نامه شامل اطالعاتی درباره وقايع تاريخی از دوران پيش از تاريخ تا عصر حاضر است، با 
بيش از صدها نقشه، نمودار و تصاويری از رخدادهای تاريخی. ضمن آنكه جدول زمانی 12 هزارساله نيز در كتاب 

درج شده است. 

98. شورای كتاب كودک. فرهنگنامه كودكان و نوجوانان: فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد 15. تهران: 
شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان، 1393. 360ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز، مربی، والدين، معلم، مدير، مشاور، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
پايه تحصيلی: هفتم،هشتم، نهم

كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، اطالعات، راهنمای آموزشی

چكيده: اين فرهنگ نامه حاوی 223 مقاله، 660 تصوير، 19 نقشه و 36 جدول با تكيه بر دو حرف »د« و »ز« 
است و اطالعاتی درباره موضوعاتی مانند راه آهن، رنسانس، رياضيات، زلزله و سلسله زنديه را در بر می گيرد. نكته 
جالب توجه اين است كه بيش از 50 درصد از مطالب درباره ايران است. هدف از تدوين اين كتاب تقويت غنای 

فرهنگی نسل نوجوان است. 

99. ساالری، حسن. 100 فرمانروا و سردار ايران. تهران: محراب قلم، 1394. 238ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، تاريخ ايران، راهنمای آموزشی

چكيده: در اين كتاب تاريخ پرفراز و نشيب ايران از دورة باستان تا دوران معاصر در ساختاری نو و در قالب 100 
مقالۀ كوتاه بازخوانی می شود. در اين مقاله ها، 10 تن از فرمانروايان و سرداران ايرانی به ترتيب دورة فعاليت معرفی 
می شوند، تصويرهای كتاب گوشه هايی از تمدن و فرهنگ ايرانی را به نمايش می گذارند. گاه شمار تاريخ ايران نيز 

به كتاب پيوست شده است. 

100. سعدونديان، سيروس. مشاهير نشر كتاب ايران: ابراهيم رمضانی. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 1394.  
48ص. پالتويی

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، هنر و فرهنگ، نشر

چكيده: اين كتاب به بازخوانی دوران زندگی حرفه ای ابراهيم رمضانی، مؤسس »انتشارات ابن سينا« اختصاص 
دارد. انتشارات ابن سينا كه همكاری ديرپايی را با »انتشارات فرانكلين« داشته است،  در سال های طوالنی فعاليت 
خود قريب به 1200 عنوان كتاب منتشر كرده است كه فهرست موضوعی گزيده ای از مهم ترين آن ها را در اين 

كتاب مطالعه خواهيد كرد. 

مــرجـــــع                                      

مطالعات اجتماعی                                      
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101. كاشی، اسماعيل. از صفر تا 100 مطالعات اجتماعی هفتم. تهران: الهوت، 1394. 148ص. رحلی.    م

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: مواد درسی، علوم اجتماعی، آزمون ها

چكيده: اين كتاب مشتمل بر خالصه درس های كتاب مطالعات اجتماعی است كه سه حوزه تاريخ )فرهنگ و 
هويت(، جغرافيا )فضا، مكان و زمان( و اجتماعی )نظام اجتماعی و فعاليت های اقتصادی( را پوشش می دهد. در اين 
كتاب نمونه سؤال های امتحانی به دو صورت تستی و تشريحی ارائه شده اند تا يادگيری مباحث بهتر و آسان تر شود. 

102. كاشی، اسماعيل. از صفر تا 100 مطالعات اجتماعی هشتم. تهران: الهوت، 1394. 200ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هشتم
كلمات كليدی: مواد درسی، اجتماعی، آزمون ها

چكيده: كتاب حاضر مطابق با رويكرد جديد كتاب »مطالعات اجتماعی كه سه حيطه جغرافيا، تاريخ و اجتماعی را 
در برمی گيرد، پس از ارائه خالصه درس ها، نمونه سؤاالت امتحانی را به همراه پاسخ تشريحی آن ها آورده است. 
سپس با طرح سؤاالت چهارگزينه ای دانش آموزان را برای شركت در انواع آزمون آماده می كند. تالش شده است 

سؤاالت به گونه ای طراحی شوند كه استعدادهای دانش آموزان در زمينه های گوناگون شكوفا شود. 

103. چوبينه، مهدی/ اميری نيا، كورش. چراهای شگفت انگيز: استان خوزستان. تهران: محراب قلم، 1394. 
32ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: دايرئالمعارف ها، جغرافيای طبيعی، ايران شناسی

چكيده: خوزستان با مساحت 64 هزار كيلومتر مربع، 14 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل می دهد و 
وسيع ترين استان در نيمه غربی ايران است. در اين استان 27 شهرستان وجود دارد و يكی از باستانی ترين و 
تمدن  خيزترين قسمت های جهان به شمار می رود. اين كتاب در قالب 18 پرسش به كنجكاوی روزمره كودكان 

درباره اين استان پاسخ می دهد. 

104. توال، خوسه. اطلس پايه ستاره شناسی. زينب عدالتجو. تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1394. 102ص. رحلی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: نجوم، راهنمای آموزشی، نوجوانان

چكيده: اين كتاب به عالقه مندان مطالعه فرصت می دهد، با كيهان، منشأ آن و تحوالتش، خصوصيات اجرام 
آسمانی گوناگون، اسرار و قوانين به ظاهر ثابت و رويدادهای غير منتظره بی پايان آشنا شوند. تصويرها كه اجزای 
اصلی كتاب محسوب می شوند، با توضيحاتی كوتاه و نكته هايی كه فهم نظريه های مطرح را آسان تر می كند، 

تكميل شده اند.  
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105. جغام، حسن احمد. درس هايی از زندگی بزرگان برای كودكان و نوجوانان: الكساندر گراهام بل. يوسف 
آموزگار. تهران: مهرآموز، 1394. 24ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هشتم، نهم

كلمات كليدی: دانشمندان، علم آوران، سرگذشت نامه ها، مهندسی برق

چكيده: جست وجوگران دنيای علم و دانش در طول تاريخ خدمات بزرگی را به انسان هديه كرده اند و بعضی از 
اختراعات آن ها تحولی شگرف در مسير زندگی بشر پديد آورده است. در اين كتاب عالوه بر شرح زندگی گراهام بل 
و فعاليت های تأثيرگذار علمی وی، تالش هايش برای اختراع تلفن و روند ساخت اين وسيله با زبان ساده و به دور 

از دشواری بازگو شده است.

انقالب  تاپيروزی  رضاخان  ازكودتای  ايران  ايران-10:  تاريخ  چراهای  حشمت اهلل.  سليمی،   .106
اسالمی. تهران: قديانی، 1394. 692ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم

كلمات كليدی: تاريخ معاصر ايران

چكيده: اين اثر در نگاهی تاريخی به بررسی روند حكومت سياسی ايران در سده اخير می پردازد. سردارسپه شدن 
رضاخان ميرپنج، به پادشاهی رسيدن سردارسپه، حمله متفقين به ايران، چگونگی آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی، 
نهضت ملی شدن نفت، كودتای 28 مرداد، چگونگی تأسيس جمعيت فداييان اسالم، قيام 15خرداد وقايعی است 

كه در اين اثر به آن اشاره شده است. همچنين كتاب مزين به تصاوير تاريخی مستند و مرتبط با متن است. 

107. جغام، حسن احمد. درس هايی از زندگی بزرگان برای كودكان و نوجوانان: آنتوان الوازيه )كاشف 
اكسيژن(. يوسف آموزگار. تهران: مهرآموز، 1394. 24ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: دانشمندان، علم آوران، سرگذشت نامه ها، علم مواد

چكيده: آنتوان لوران الوازيه يكی از ستارگان و نوابغ دنيای علم و دانش است كه موهبت و استعداد خدادادی خود 
را برای شناخت و نفوذ به اعماق اشيا و حل معماهای طبيعت به كار گرفت. در اين كتاب شرح مختصری از زندگی 

اين دانشمند و دستاوردهای علمی وی در حوزه علم شيمی معرفی و تشريح شده است. 

108. كاكس، مايكل. مشاهير خفن: توتان خامون و گور گنجينه هايش. شهره نورصالحی. تهران: پيدايش، 
1394. 148ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: آثار تاريخی، ادبيات كودكان، باستان شناسی

چكيده: مصر از جمله تمدن های بسيار كهن بوده كه بزرگ ترين و رازآلودترين گنجينه های باستانی را در خود 
جای داده است. در اين كتاب مطالب سرگرم كننده و واقعی درباره زندگی نامه يكی  از پادشاهان اين سرزمين و نيز 

مهم ترين كارهای او در زمان حياتش، با زبان ساده، گزارش گونه و طنزآميز به رشته تحرير در آمده است. 
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پيدايش، 1394.  تهران:  مزينانی.  محمود  بی باک.  ترسناک: جستجوگران  طبيعت  آنيتا.  گانری،   .109
240ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: اكتشافات علمی، جغرافيای طبيعی، تاريخ جهان

چكيده: برای يادگيری جغرافيا الزم است به درون محيط طبيعی پا گذاشت و به صورت ملموس اطالعات علمی 
را حس كرد. در اين كتاب مخاطبان با اطالعات تاريخی درباره اكتشافات طبيعی و داستان های واقعی در باب 
سفرهای اعجاب انگيز به اعماق قاره ها و جنگل ها و درياها آشنا می شوند. زبان اثر طنزآميز و توضيحات هر بخش  

گزارش گونه است.

 
110. جواديان، مسعود ...]وديگران[. كتاب مرجع تاريخ: چراهای تاريخ ايران از عصر باستان تا پيروزی 

انقالب اسالمی. تهران: قديانی، 1394. 694ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: تاريخ ايران، راهنمای آموزشی، نوجوانان

چكيده: اين كتاب با بهره مندی از تصويرهايی كه جنبه زيباشناختی دارند و در قالب پرسش و پاسخ، به عنوان يک 
مرجع كامل، تاريخ و تمدن ايران را با معرفی و شرح سلسله های پادشاهی گوناگون، از عصر باستان تا جمهوری 

اسالمی ايران و همچنين معرفی آثار هنری و معماری، فنون كشورداری و... بررسی كرده است. 

111. جاللي، مريم. دانش نامه  كودک و نوجوان: حمل و نقل. تهران: مبتكران، 1393. 20ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم
كلمات كليدی: وسايل حمل  و نقل هوايی، وسايل حمل  و نقل دريايی، وسايل حمل  و نقل زمينی، دايرئالمعارف ها

چكيده: »جابه جايی« پايه و اساس تمدن ها و تجارت در نظر گرفته می شود و بدون آن هيچ گونه تبادل 
فرهنگ، كاال يا ارتباط امكان پذير نخواهد بود. در اين كتاب انواع وسايل نقليه زمينی و هوايی همراه 
با تاريخچه پيدايش و تحوالت و نيز كاركردهای هر يک به صورت مختصر و با تصاوير رنگی معرفی 

شده است. 

112. هاوسل، دبراجی. دانشوران ديروز و امروز: دانيل فارنهايت. حسن ساالری. تهران: محراب قلم، 1394. 
32ص. وزيری. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: دانشمندان، نوجوانان، هوا شناسی

چكيده: كتاب با ارائه تصاوير مستند به معرفی پيشگامان علم هواشناسی )دانيل فارنهايت، گاسپار، بنجامين 
فرانكلين، الكساندر واتسون، وات و... ( و ابداعات و اكتشافات هريک از آن ها پرداخته است. همچنين توجه ويژه 
بر چگونگی ساخت دما سنج، ايستگاه ها و ماهواره های هواشناسی بوده است. ضمن آنكه در كتاب آزمايش ساده 

مراحل توليد باران نيز شرح داده شده است. 
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113. تپلين، سام. دانش نامه ی نوجوان: دنيای هيجان انگيز موميايی ها و اهرام. صدرا صاحب  فصول. 
اصفهان: نوشته، 1394. 50ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: دانش نامه، تاريخ باستان، كودک و نوجوان

چكيده: در كتاب حاضر با تصاوير مرتبطی كه باعث فهم آسان تر مطالب می شود، به مصر باستان سفر می كنيد 
كه در حدود 5 هزار سال پيش يكی از نخستين تمدن ها را خلق كرد. در اين سفر با موميايی كردن اجساد، ساخت 

اهرام، دزدی كردن از مقبره ها و راز هايی از زندگی در مصر باستان آشنا می شويد. 

114. حيدری راد، محسن. رستم ايل: محمد بهمن بيگی. ياسوج: چويل، 1394. 205ص. رقعی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، آموزگاران، سواد آموزی

چكيده: اين كتاب به معرفی و شرح دوران زندگی محمدبهمن بيگی، از معلمان بزرگ عصر پهلوی، اختصاص 
دارد. وی مردی از تبار ايل و عشاير قشقايی بود كه دعوت به قيام مقدس الفبا يا همان سوادآموزی را در ميان 
عشاير بنيان نهاد و از خود پنج كتاب به يادگار گذاشت كه می توان از آن ها با عنوان »خمسه بهمن بيگی« نام برد. 

در كتاب حاضر نمونه ای از اشعار درسی نيز مشاهده می شود. 

115. مالی، ياسر/ رضايی، احسان. فرهنگ و تمدن ايرانی: سرگذشت پزشكی در ايران. تهران: افق، 
1394. 136ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: طب سنتی، علوم پزشكی، تاريخ علم

چكيده: از زمان پيدايش انسان ها، بيماری ها نيز وجود داشته اند و به همين دليل تالش برای درک و درمان آن ها 
نيز از دغدغه های بشر بوده است. در اين كتاب سير تاريخی و تحوالت طب در ايران از زمان زرتشت تا عصر 
حاضر بر اساس مستندات تاريخی و پژوهش های باستان شناسی بازگو شده است. تصاوير مستند و نثر ساده و روان 

از ويژگی های اين اثر است. 

116. پورعباسی، عطااهلل/ ابراهيم نژاد شيروانی، محبوبه سادات. فراگيران سالم: سالمت محيط: هوای 
آلوده قاتل خاموش، زباله ای به نام سر  و صدا، كالس تميز من. تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1394. 

48ص. پالتويی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم
كلمات كليدی: بهداشت، محيط زيست، آلودگی زمين

چكيده: طب تربيتی حيطه ای از دانش است كه با بهره گيری از مفاهيم علوم مختلفی چون پزشكی، روان شناسی، 
علوم تربيتی و سالمت تالش می كند تا حد امكان اختالل های طبی اثرگذار بر يادگيری را با تشخيص درمان به 
حداقل برساند. اين مجلد حاوی نكته های بهداشتی دربارة مضرات آلودگی های صوتی و محيطی است كه با هدف 

ارتقای دانش بهداشتی فراگيران تنظيم و تدوين شده است. 
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117. باال زاده، اميركاوس. مشاهير نشر كتاب ايران: سيد عبدالغفار طهوری. تهران: مؤسسه خانه كتاب،    

1394. 48ص. پالتويی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، هنر و فرهنگ، نشر

چكيده: بررسی دوران زندگی حرفه ای سيدعبدالغفار طهوری، مؤسس »كتابخانه طهوری« به سال 1330 ش 
هدف اين كتاب بوده است. طهوری در آغاز راه نشر به سال 1332، گلچينی از ديوان استاد سعيد نفيسی را منتشر 
كرد. پس از آن چندين تأليف معتبر را درباره زبان های باستانی ايران به چاپ افست رساند كه فهرست آن ها در 

كتاب درج شده است. 

118. صادق زاده وايقان، علی. مشاهير كتابشناسی معاصر ايران: عبداهلل نورانی. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 
1394. 48ص. پالتويی. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، هنر و فرهنگ، فلسفه، علم كالم

چكيده: در اين مطالعه دوران زندگی حرفه ای عبداهلل نورانی، استاد فلسفه و كالم، مصحح و كتاب شناس بررسی 
می شود. تصحيح متن »اجوبه المسائل النصريه« اثر خواجه نصيرالدين طوسی و »حمديه« اثر محمد عاملی از جمله 
فعاليت های نشری اين روحانی اهل فرهنگ است كه برای نشر دانش، دانشگاه را انتخاب كرده بود. تالش اصلی 

وی احيای ميراث دانشمندان قديم بوده است. 

119. رمضانی نژاد، بهنام. مشاهير نشر كتاب ايران: غالمرضا طاعتی. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 1394. 
48ص. پالتويی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، هنر و فرهنگ، پژوهش

چكيده: در اين كتاب زندگی حرفه ای غالم رضا طاعتی مؤسس كتاب فروشی »كتابخانه طاعتی« در رشت مورد 
واكاوی قرار می گيرد. طاعتی از اعضای »انجمن اخوت« بود و به حسن خلق، مردم داری و كتاب شناس بودن 
شهرت داشت. طاعتی نخستين آثار هوشنگ ابتهاج و محمود طياری را منتشر كرد و از آغازگران نشر پژوهش های 

گيالن شناسی به شمار می آيد. فهرست آثار منتشر شده توسط طاعتی در كتاب مندرج است.

 
120. دپارتمان علمی مطالعات اجتماعی )مسئول: قاهری، حوری(. بسته مديريت كالسی: كاربرگ مطالعات 

اجتماعی پايه نهم- دوره اول متوسطه. تهران: مرآت. 1394. 56ص. رحلی.
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: تمرين ها، تكاليف درسی، پرسش ها

چكيده: كاربرگ، برگ آموزش در خدمت فرايند يادگيری است كه به عنوان يک ابزار آموزشی با هدف تسهيل 
اجرای اهداف آموزشی در جريان تدريس معلم طراحی و تدوين شده است. در اين كتاب مجموعه سؤال های چند 
گزينه ای و تشريحی برای 24 هفته آموزشی در نظر گرفته شده است كه محتوای درس و آموزه های كالسی را 

برای دانش آموزان مرور می كند. 
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اول  دوره  پايه هفتم-  اجتماعی  كاربرگ مطالعات  مديريت كالسی:  بسته  حوری.  قاهری،   .121
متوسطه. تهران: مرآت، 1394. 56ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: تمرين ها، پرسش ها، علوم اجتماعی

چكيده: هر معلمی در پايان يک جلسه آموزشی مايل است بداند دانش آموزان به چه ميزان به اهداف كتاب درسی 
دست پيدا كرده اند. در اين اثر در راستای تحقق اين هدف پرسش ها و فعاليت هايی طراحی و ارائه شده است. در 

طراحی پرسش ها سعی شده مهارت هايی همچون اظهار نظر و استدالل پرورش يابد. 

122. بابا جعفری، علی اكبر/ مومن پور، مجيد. گروه آموزشی پديده: كتاب كار مطالعات اجتماعی پايه نهم 
متوسطه اول. قم: بخشايش، 1394. 176ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: تكاليف درسی، مواد درسی، تمرين ها

چكيده: مجموعه حاضر دربردارنده خالصه و نكته های مهم هر درس و نيز انواع پرسش ها )درست و نادرست، 
كامل كردنی، جوركردنی، چندگزينه ای و تشريحی( است كه در مرور و بازيابی محتوای درس به دانش آموزان 
كمک می كند. سؤال های مفهومی ارائه شده عالوه بر تازگی در طرح، با رويكرد همه جانبه به موضوع، دربردارنده 

بيشترين اطالعات درسی است. 

123. قاسمی، محمدحسين. كتابك مقاومت: دانستنی ها و خواندنی هايی از دوران دفاع مقدس 
ويژه نوجوان و جوان. قم: كتابک، 1393. 38ص. بياضی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم، نهم

كلمات كليدی: جنگ ايران و عراق، تاريخ معاصر ايران، ادبيات نوجوانان

چكيده: كتاب حاضر قطره ای از رشادت ها و ايثارگری های دالورمردان غيور كشورمان در جريان جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران را بازگو می كند. مطالب كتاب با جست وجو و كنكاش در منابع مستند و معتبر گردآوری شده و 

به رشته تحرير درآمده است. 

124. اصالنی، ابراهيم. ماجراهای ما و ريبا: رباتی كه می خواست به ما در موفقيت كمك كند. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 110ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: داستان نويسی، برنامه ريزی آموزشی، كودک و نوجوان

چكيده: اين كتاب در قالب داستان و با بيانی متفاوت به معرفی روش های برنامه ريزی و درس خواندن و نيز تمرين 
خود كنترلی و خود ارزيابی می پردازد. شخصيت اصلی داستان رباتی به نام ريباست كه قرار است به دو نوجوان با 
نام های نيما و سارا در درس خواندن كمک كند. ريبا با ورود به زندگی آدم ها و آشنا شدن با روحيات آن ها، موجب 

می شود تا دو نوجوان به تفكر درباره رفتار ها و ارزش های انسانی بپردازند. 
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125. جغام، حسن احمد. درس هايی از زندگی بزرگان برای كودكان و نوجوانان: ماركونی )مخترع بی سيم، 
راديو(. يوسف آموزگار. تهران: مهرآموز، 1394. 24ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: نهم

كلمات كليدی: دانشمندان، علم آوران، سرگذشت نامه ها، مهندسی برق

چكيده: در روزگاری كه گروهی از مردم به بازگو كردن اسرار زندگی در عبارت های آراسته به خرافات بسنده 
كرده بودند، گروهی ديگر از مردان به از بين بردن خرافاتی مشغول بودند كه بسياری از حقايق عالم را پوشانده 
بود. در اين اثر شرح مختصری از زندگی مخترع سيستم بی سيم تلگرافی )راديو( به زبان ساده برای مخاطب بازگو 
شده است. روند رشد و علم آموزی اين دانشمند، فعاليت های مهم علمی و غيرعلمی و دستاوردهای وی در زمينه 

الكترونيک از جمله مطالب كتاب است. 

126. ابوالحسنی، بهزاد. محتوای تكميلی مطالعات اجتماعی. تهران: جاويدان، 1394. 274ص. رحلی كوچک. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هشتم، نهم
كلمات كليدی: مواد درسی، پرسش ها، راهنمای آموزشی

چكيده: كتاب در جهت تحقق اهداف نظام آموزشی، حاوی خالصه نكات كليدی درس و نيز مجموعه ای از انواع 
سؤال، نقشه و جدول به منظور يادگيری پايدار در دانش آموزان است. شايان ذكر است، بيشتر سؤاالت در حيطه 

شناختی )درک، فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل( مطرح شده اند. 

127. رايس، ويليام بی. دانشوران ديروز و امروز: محمد كرجی. حسن ساالری. تهران: محراب قلم، 1394. 
32ص. وزيری. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدی: دانشمندان، نوجوانان

چكيده: دركتاب حاضر به معرفی پيشگامان مطرح در حوزه آب و هوا )برنار پاليسی، ادموند هالی، آنری دارسی، 
الكساندريا بيم و... ( و به صورت ويژه محمد بن حسن كرجی، نويسنده كتاب »استخراج آب های پنهانی« پرداخته 

می شود. در اين كتاب راز فرو ريختن آب در زمين نيز با يک آزمايش ساده شرح داده می شود. 

128. گلد اسميت، مايک. مشاهير خفن: مخترعان و ايده های داغ داغ. شهره نورصالحی. تهران: پيدايش، 
1393. 212ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هشتم، نهم

كلمات كليدی: دانشمندان، سرگذشت نامه ها، اختراعات علمی

چكيده: مخترعان با اينكه ديگر زنده نيستند، هنوز هم با كارهايشان آدم ها را انگشت به دهان می كنند. نوجوانان 
در اين كتاب می توانند از تجربه های علمی دانشمندان كه پشت هر نوآوری تاريخی آن ها نهفته است، آگاه شوند. 
طی فصل های ارائه شده، روند كشف و جست وجوهای علمی ده تن از بزرگان دنيای علم با زبانی طنزآميز بازگو 

شده است. 
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129. احمدی نيا، محمدجواد. مشاهير نشر كتاب ايران: مير محمد علی شيرازی. تهران: مؤسسه خانه كتاب، 
1394. 48ص. پالتويی.

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: سرگذشت نامه ها، نشر

چكيده:آشنايی با مشاهير حوزه های گوناگون برای نوجوانان و جوانان سودمند خواهد بود، زيرا ممكن است انگيزة 
ادامۀ راه آنان را در پی داشته باشد. كتاب حاضر يكی از مشاهير نشر ايران را معرفی می كند. او از اولين ناشرانی 
بود كه به چاپ سنگی همت گماشت و در توسعۀ فرهنگ ايرانی نقش مؤثر داشت. نويسنده پس از آوردن معرفی 
مختصری از تولد و تحصيل ميرمحمدعلی شيرازی و زندگی حرفه ای او، نشری را كه از او باقی مانده است و 
همچنان توسط نوادگانش اداره می شود، معرفی می كند و آثار اين انتشارات )اسالميه( را به طور كامل نام می برد. 

كتاب فروشی اسالميه امروه با نام كتابچی به كار خود ادامه می دهد.

130. لين وان، گورپ. دانشوران ديروز و امروز: ويليام موريس ديويس. حسن ساالری. تهران: محراب قلم، 
1394. 32ص. وزيری. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: دانشمندان، نوجوانان، زمين شناسی

چكيده: اين كتاب پيشگامان علوم زمين شناسی، مانند گراوس سركاتور، نيكوالس استنو، جان ميور، ويليام 
موريس ديويس و... معرفی می كند و به ابداعات و اكتشافات هريک می پردازد. همچنين كتاب با تصاوير مرتبط با 

متن همراه است. 

131. اكرمی، جمال الدين. با مقوا صورتك های نمايشی بسازيم. تهران: كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان، 1394. 64ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

كلمات كليدی: سرگرمی های آموزشی، كاردستی، كودكان

چكيده: صورتک يا نقاب يک وسيله بسيار قديمی نمايشی است كه استفاده از آن به منظور تغيير سريع چهره 
بوده است. در اين كتاب مخاطبان ساخت صورتک های مقوايی را می آموزند. در اين آموزش مواد الزم، ابزار كار و 

روش ساخت به ترتيب توضيح داده شده است. 

132. آگارد، استيو. لئوناردو داوينچی. آناهيتا آقاطاهر/ حميدرضا غالمرضايی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1394. 72ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصيلی: هفتم

كلمات كليدی: داستان های تاريخی، هنر و فرهنگ، نقاشان

چكيده: لئوناردو سر پيرو داوينچی نقاش، آناتوميست، رياضی دان و نويسنده ايتاليايی دوره رنسانس است. نبوغ او 
شايد بيش از هر چيز ديگری مورد توجه بوده است. »موناليزا«، »شام آخر«، »بانوی صخره ها« از مهم ترين آثار 
هنری او به حساب می آيد. در اين اثر در روايتی داستانی و با استفاده از تصاوير هنری، به معرفی و شرح زندگی اين 
دانشمند بزرگ پرداخته شده است. در پايان كتاب نيز شگفتی های حواس پنج گانه و تمريناتی كه داوينچی برای 

تقويت انجام می داده، معرفی می شود. 

هـنــــــر                                      
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133. شركت اكسون شيمی پارس. بسته آموزشی اوربيتال 3 و 4. 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، و هشتم

معرفی: چنانچه به دانش آموزان امكان بدهيم آزمايش هاي كتاب هاي درسي را انجام دهند، در فراگيري مواد 
درسي به آن ها كمک كرده ايم. بسته هاي آموزشي اوربيتال 4 و 3 به همين منظور، مواد و وسايل لوازم براي 
آزمايش هاي كتاب هاي درسي دوره هاي اول و دوم متوسطه را در خود جاي داده اند. هر بسته به عنوان آزمايشگاهي 
كوچک، شامل تعدادي وسيلۀ آزمايشگاهي از جمله لولۀ آزمايش و قوطي هايي شامل مواد آزمايشي است. همچنين 
در هر بسته كتابچه و سي دي راهنمايي نيز موجود است تا دانش آموز را دربارة چگونگي انجام آزمايش راهنمايي 
كند. نكات ايمني لوازم نيز در سي دي راهنما گوشزد شده اند. هر بستۀ اوربيتال در كيفي قابل حمل ارائه شده است 

تا جابه جايي آن براي دانش آموزان آسان باشد.

134. شركت فناوري پيشرفته كاوشگر نياز فردا. روبات بازو. 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم

معرفی: چنانچه دانش آموزان بتوانند بين مباحث درسي با سرگرمي هاي علمي آموزشي ارتباط برقرار كنند، 
فراگيري علم براي آن ها شيرين تر و جذاب تر مي شود. محصول حاضر رباتي است كه نقش بازويي رباتيک را 
برعهده دارد. مخاطب با سرهم كردن قطعات اين ربات و كاركردن با آن، با مباحث هيدروليک، درجات آزادي و 
عملكرد گيره به خوبي ارتباط برقرار مي كند. با اين ربات مي توان جسمي را از زمين بلند كرد و در جاي دلخواه قرار 

داد. درک مفهوم كنترل و كسب مهارت ارتباط بين مغز و دست از جمله فايده هاي كار با اين ربات است.

منابع آموزشی و تربيتی منتخب  غير مكتوب                                      
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آشنايی با جانوران: خزندگان 76
آموزش تفكر انتقادی 35

آموزش مهارتهای ساخت آسان هواپيماهای كاغذی 
77

آنتوان الوازيه )كاشف اكسيژن( 107
ابراهيم رمضانی 100

اتل متل ضرب المثل 1
از صفر تا 100 مطالعات اجتماعی هفتم 101

از صفر تا 100 مطالعات اجتماعی هشتم 102
اسب و سيب و بهار 44

استان خوزستان 103
اصول شهروندی در فرهنگ ايرانی: مروری بر 

مجموعه ای از رفتارهای پسنديده 33
اطلس پايه ستاره شناسی 104

اقدام پژوهی به زبان ساده )معلم پژوهنده( 81
الكساندر گراهام بل 105

انتظار تاريخ 29
انرژی در حيات كره زمين 72

انرژی در زمين و فضا 73
انرژی در سوخت و قدرت 74

انرژی در فناوری زندگی روزانه 75
انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی-اجتماعی 

دانش آموزان 34
انگليسی از طريق فارسی 22

ايران ازكودتای رضاخان تاپيروزی انقالب اسالمی 
106

اين كتاب برای پسران خطرناک است 96
با مقوا صورتک های نمايشی بسازيم 131

بدنه درد )بيمه بدنه خودرو( 36
برگزيده ی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد اول 2
برگزيده ی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد دوم 2

بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان 82
بلوغ دختران 83

به خاطر يک اسب 45
پرسش های پنجمين المپياد نوجوانان ايران 

)رقابت های رياضی( 60
بسته آموزشي اوربيتال 133

پرسش های چهارمين المپياد ايران )رقابت های 
رياضی( 61

پيامبر 30
تربيت جنسی و بلوغ در دختران 84

تشنه تر از من 46
توتان خامون و گور گنجينه هايش 108

توطئه در هرم 53
توليد مثل و رشد و نمو 78

تهمت و سوظن 37
جادوگر و موميايی 53

جزيره بی تربيت ها4 47
جستجوگران بی باک 109

جناب روباه شگفت انگيز 48
جيم دگمه 49

چراهای تاريخ ايران از عصر باستان تا پيروزی 
انقالب اسالمی 110

چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهيم؟ 85
چگونه تدريس اثربخشی داشته باشيم؟ 86

چگونه در زمان سوختن نسوزيم؟ 38
چگونه روی حادثه را كم كنيم؟ 39

چهارشنبه های بستنی 69
چيست آن؟ 40

حمل و نقل 111
حوصله ام پيش تو جامانده است 70

حی علی خير العمل: پاسخ به20 پرسش درباره نماز 
جهت مربيان، والدين و نوجوانان با روش تمثيل و 

تشبيه 31
خوش به حال من 71

داستان های خوب و پند آموز 50
دانيل فارنهايت 112

دايرة المعارف تاريخ جهان 97
دردها و كشيدگی عضالت 32

درس پژوهی ايده ای جهانی برای بهسازی آموزش 
و غنی سازی يادگيری 87

درس آزمون زبان انگليسی هفتم 23
درس های فنالندی :آنچه دنيا می تواند از تغييرات 

آموزشی فنالند بياموزد 88
دزدان مقبره 53

دنيای هيجان انگيز پرندگان 79
دنيای هيجان انگيز موميايی ها و اهرام 113

ديداری شگفت با غياث الدين جمشيد كاشانی 51

ديداری شگفت با خواجه نظام الملک 51
ديداری شگفت با نصيرالدين طوسی 51

ديداری شگفت با نظامی گنجوی 51
راهنمای روش تحقيق علمی برای دانش آموزان 89

راهنمای عملی نگارش طرح درس 90
راهنمای كاهش اضطراب امتحان 91

رستم ايل: محمد بهمن بيگی 114
روبات بازو 134

رياضيات تكميلی )كتاب كار پايه هفتم( 62
زبان انديشان انگليسی پايه هشتم مجموعه آزمون ها 

و كاربرگ ها 24
سرگذشت پزشكی در ايران 115

سالمت محيط: هوای آلوده قاتل خاموش، زباله ای 
به نام سر  و صدا، كالس تميز من 116

سيد عبدالغفار طهوری 117
شاهنامه آخرش خوش است 52

شبح و ماهيگير 53
شخص شخيص ثالث كوچک )بيمه شخص ثالث 

با تكيه بر خودروهای سواری( 41
شيرين تر از شكر 54

شيوه های نوين آموزش زبان برای كودكان 25
عبداهلل نورانی 118

غالمرضا طاعتی 119
غياث الدين  جمشيد كاشانی 63

فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه 3
فارسی پايه نهم )دوره اول متوسطه( 4

فارسی نهم )متوسطه( 5
فارسی نهم ازديدگاه هشت مدرس 6

فارسی نهم دوره اول متوسطه 7
فارسی هشتم )متوسطه( 8
فارسی هفتم )متوسطه( 9

فرهنگ تصويری قرآن )الف و ب( 94
فرهنگ تصويری قرآن )پ تا چ( 94
فرهنگ تصويری قرآن )ح تا ر( 94
فرهنگ تصويری قرآن )ز تا ط( 94
فرهنگ تصويری قرآن )ع تا ل( 94
فرهنگ تصويری قرآن )م تا ه( 94

فرهنگ لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی 10
فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد 15 98

نمايـه   عنــوان                                      
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فلش كارت معلم بسته آموزشی زبان انگليسی پايه 
هشتم دوره اول متوسطه 26

قصه های كربال 55
قصه هايی از قابوسنامه 56

كاربرگ انگليسی پايه هفتم - دوره اول متوسطه 
27

كاربرگ مطالعات اجتماعی پايه نهم- دوره اول 
متوسطه 120

كاربرگ مطالعات اجتماعی پايه هفتم- دوره اول 
متوسطه 121

كتاب آزمون هفتم 43
كتاب كار آموزش قرآن پايه نهم 95

كتاب كار زبان انگليسی پايه هفتم 28
كتاب كار مطالعات اجتماعی پايه نهم متوسطه اول 

122
كتاب كار و تمرين رياضی پايه نهم- دوره اول 

متوسطه 64
كتابک مقاومت: دانستنی ها و خواندنی هايی از 
دوران دفاع مقدس ويژه نوجوان و جوان 123

گنجينه برتر 7 فارسی پايه هفتم 11

گنجينه برتر 8 فارسی پايه هشتم 12
گنجينه برتر 9 فارسی پايه نهم 13

گنجينه يادگيری رياضی سال دوم )پايه 8( دوره 
اول متوسطه 65

لناليستی و آرزوهای دور و دراز )4( 57
لناليستی و رازهای فوق سری )2( 57
لناليستی و روزهای پردردسر )1( 57
لناليستی و رويای جهانگردی )3( 57

لئوناردو داوينچی 132
ماجراهای ما و ريبا: رباتی كه می خواست به ما در 

موفقيت كمک كند 124
ماركونی )مخترع بی سيم، راديو( 125

 TIMS مجموعه سوال های علوم و رياضيات تيمز
)پايه هشتم سوم راهنمايی( 66

محتوای تكميلی مطالعات اجتماعی 126
محمد كرجی 127

مخترعان و ايده های داغ داغ 128
مسئوليت و ويژگی های يک معلم موفق 92

من سوزن قورت دادم 58
مير محمد علی شيرازی 129

نكته به نكته 14
نگاه ثمين ادبی 15

نگاهی به توسعه حرفه ای معلم 93
وقتی گلچه باد در چارقدش می پيچيد 59

ويليام موريس ديويس 130
همگام با ادبّيات و علوم ادبی 16

همه ما رياضيدان هستيم! 67
هندسه از ابتدا تا... جلد اول 68

هنر انديشيدن 42
100 فرمانروا و سردار ايران 99

7 مهارت اساسی برای معلمان به همراه ضميمه ای 
درباره ويژگی های معلمان حرفه مند در جهان 80

17 English in mind starter - work

17 English in mind starter - Student

18  Prospect Bilingual Dictionary: English to Persian

19 Activity book :Super safari1
  19 pupils book :Super safari1
20 pupils book :Super safari2

20 Activity book :Super safari2
21 Activity book :Super safari3
21  pupils book :Super safari3

  
        

نمايه   پديدآورندگان                                      

آصفی، هنگامه 85
آقازاده، محرم 90

آقاطاهر، آناهيتا  132
آگارد، استيو 132

آموزگار، حسين 89
آموزگار، يوسف 105، 107، 125

اٌمن، فرانسين 57
ابراهيم نژاد شيروانی، محبوبه سادات 116

ابوالحسن زاده، مسلم 84
ابوالحسنی، بهزاد 126

ابوالفضلی، الهام 35
احمدی، احمد رضا 44

احمدی فيروزجايی، فاطمه 3
احمدی نيا، محمدجواد 129

اخوت، مهر آيين 53
اروجی، شيرين 7

استويلس،پنی 72،73، 74، 75
اسكات، وندی ای 25

اشكان، ساناز 34
اصالنی، ابراهيم 124

اقتصادی، احمدرضا 85
اكبری، محمد 93

اكرمی، جمال الدين 131
اكسون شيمی پارس 133

الوندی، حسين 78
اميری نيا، كورش 103

انده، ميشل 49
ايزدپناه ، محمدعلی 22
ايزدی، محسن 38، 39

ايگلدن، گان 96
ايگلدن، هال 96
ايوبی، فاطمه 93

بابا جعفری، علی اكبر 122
باقری، مصطفی 14

باال زاده، اميركاوس 117
بخشعلی زاده، شهرناز 66

براتيان، مسعود 91
برهانی، مجيد 24

بک، جان 91
بوالحسنی، نعمت اله 7

بيات، حميدرضا 60
بينگهام، جين 97

پنتلند، پيتر 72، 73، 74، 75
پندی، زهره 60

پورشافعی، هادی 93
پورعباسی، عطااهلل 116

تاپلين، سام 97،133
تدين، نعيم 41
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ترابی، فرخنده 60
توانا علمی، جعفر 14

توال، خوسه 104
جغام، حسن احمد 105، 107، 125

جاللي، مريم 111
جواديان، مسعود 97، 110

جودی آرپادرسی، صمد 25
جهانگردی، كيومرث 91

چندلر، فيونا 97
چوبينه، مهدی 103

حسن بيگی، ابراهيم 46
حسينی، سيده مليحه 93

حقی، ولی 23
حكمت، عالم 45

حميدی، ارشک 68
حنيفه زاده، شهريار 3

حيدری راد، محسن 114
خانلری، معين 42

خانی، فريبا 58
خدابنده لو، يزدان 49

خرازی، جعفر 3
خمامی ابدی، مرتضی 60

خيرآبادی، رضا 26
دال، روآلد 48

داودی، خسرو 64
دپارتمان علمی مرآت 27،120

دوئرتی، گيليان 79
دهقان، مهدی 65

دييری، تری 53
رايس، ويليام بی 127
رستگارنيا، هاتف 25
رضايی، احسان 115

رضوی خراسانی، سيدحسين 110
رمضان زاده، محبوبه 83
رمضانی نژاد، بهنام 119

رئيسی دهكردی، فريدون 16
زندی، مريم 70

زورق، محمدحسن 29
زيارتی، حميدرضا 60

ساگور، ريچارد 85
ساالروند، فاطمه 71

ساالری، حسن 63، 76، 99، 112، 127، 130
سالبرگ، پاسی 88

سركارآرانی، محمدرضا 87
سعادت فر، سونيا 56

سعدونديان، سيروس 100
سلحشور، ماندانا 82

سلطانی مطلق، زهرا 3
سليمانی، اعظم 86

سليمانی، نقی 30
سليمی، حشمت اهلل 106، 110

سهرابی، طيبه  88
سيفی، زهرا 10

سيلور استاين نان، لورا 32
سيلور استاين، الوين 32

سيلور استاين، ويرجينيا 32
شاهسون، مصطفی 5، 8، 9

شاهينی، علی اصغر 6
شفيعی، شهرام 47

شورای كتاب كودک 98
شيخی، علی اكبر 6

صاحب فصول، صدرا 79، 113
صادق زاده وايقان، علی 118
صادق كوهستانی، عطيه 37

صادقی، علمدار 6
صمدی اقدم، محمد 62

ضرغاميان، مهدی 45
طاهباز، سحر 84
طيبی، محسن 6

عابدی جزی، ربابه 1
عدالتجو، زينب 104

عربلو، احمد 52
عزيزی،  مريم 2

عزيزی، مهدی 36
عسكری تپه، محمد 77

عسگری، مهناز 45
علوی، الهه 97

علوی كيا، محمدعلی 110
علوی مقدم، بهنام 26

عميق، مجيد 72، 73، 74، 75
غالمرضايی، حميدرضا 132

غالمی، بهمن 6
فتحی، كوروش 110

فروغ بخش، احمد 110
فناوری پيشرفته كاوشگر نياز فردا 134

فيض آبادی، ابوالقاسم 51
قاسمی، رضا 6، 16
قاسمی، فريده 18

قاسمی، محمدحسين 123
قاهری، حوری 121

قدوسيان، عبدالحميد 6
قرايی، سروش 96

قرايی، سما 96
قماشچی، پيمانه 57
قندالی، معصومه 3

كاشی، اسماعيل 101، 102
كاظمی ميقانی، مريم 4

كاكس، مايكل 108

كريمی خراسانی، كيان 60
كريمی، طيبه 92

كشاورزی، زهره 48
كيان نژاد، محمدرضا 32

كيانی، شهين 56
كيانی فر، محسن 50

گانری، آنيتا 109
گران والد، كيت 83

گروه علمی مبتكران 43، 61
گروه مؤلفان گنجينه برتر 11، 12، 13

گروه مؤلفان انتشارات مدرسه 28
گلد اسميت، مايک 128

لک زايی، علی رضا 95
لين وان، گورپ 130

مالی، ياسر 115
مجدفر، مرتضی 80
مجردی، مهتاب 81

محمودی، نرگس 89
مديحی، اكرم 3

مرادی، حسين 40
مروتی، زهرا 110

مزينانی، محمود 109
معينی كيا، مهدی 35

مقدم، علی رضا 88
مقصودی، مجتبی 97
مكسول، جان سی 42

مالمحمدی، مجيد 55
منشوری، مجيد 60، 64

موسويان، انسيه 69
مومن پور، مجيد 122

مهدوی، اعظم 59
مهربانی، فاطمه 15

مهرورز، مينا 67
مياحی، فاطمه 18

مياحی، ناديا 18
ميدلمن، امی 83
نادری، ناصر 94

نجفی، علی 6
نقی زاده، محرم 90

نورصالحی، شهره 108، 128
نيكوپور، جهانبخش 26

هادي منش، ابوالفضل 54
هاوسل، دبراجی 112

هيبتی، خليل 33
يزدانی، زينب 3

يوسفيان، محمد 31
     21 ,20 ,19 ,17    putcha، Herbert

17 stranks،  Jeff
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 آبشن
48

 آلتين
62

ابتكار دانش
 16 ،10 ،6

ابوعطا
 42
افق

 115 ،59
انجمن اوليا و مربيان

 91
ايده درخشان

 22
بخشايش

 122 ،95
بزم قلم

 37
بهشت

 21 ،20 ،19 ،17
به نشر

 30
بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران

 41 ،39 ،38 ،36
بين المللی گاج

 4
پيدايش

 128 ،109 ،108 ،94 ،58 ،57
پيشگامان پژوهش مدار

 80
 پيك ريحان

86
 تاج

9 ،8 ،5
تيرگان

 3
تيمورزاده

 116 ،104 ،32
جاويدان

 126
 جمال

54
چويل
 114

چهار درخت
 93

خليل هيبتی
 33

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 29

رسالت قلم
 75 ،74 ،73 ،72

 شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان
98

 ضريح آفتاب
85

طلوع دانش
 35

 عقيق برتر
13 ،12 ،11

 فرشيم
14

قديانی
 110 ،106

 كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
131 ،71 ،70 ،69 ،52 ،49 ،47 ،44

كتاب درمانی
 83

كتابك
 123

كمال انديشه
 34

گل واژه
 7

گيسا
 96 ،84 ،53

الهوت
 102 ،101

 مارينا
77

مبتكران
 111 ،65 ،61 ،60 ،43

مجيد برهانی
 24

 محراب قلم
130 ،127 ،112 ،103 ،99 ،97 ،55 ،45

 مرآت
121 ،120 ،90 ،88 ،87 ،64 ،27

 مرسل
1

مهر زهرا )س(
 15

 مهرآموز
125 ،107 ،105 ،89 ،2
 مؤسسه خانه كتاب

129 ،119 ،118 ،117 ،100
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

 40
مؤسسه فرهنگی فاطمی

 68
 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

132 ،124 ،78 ،76 ،67 ،66 ،63 ،50 ،46 ،28 ،26
مؤسسه نشر آوامتن

 81
ناديا مياحی

 18
 نخستين

51
 نقش و نگار

82
 نوروزی

56
 نوشته

113 ،79
هاوژين

 92
همای غدير

 31
هنر اول

 25
ياوريان

 23
 

نمايه ناشـر/ توليـدكننده
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آبشن 
48: جناب روباه شگفت انگيز 

آلتين 
62: رياضيات تكميلی )كتاب كار پايه هفتم( 

ابتكار دانش 
6: فارسی نهم ازديدگاه هشت مدرس، 10: فرهنگ 
لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی، 16: همگام با 

ادبّيات و علوم ادبی

ابوعطا 
42: هنر انديشيدن 

افق 
59: وقتی گلچه بــاد در چارقدش می پيچيد، 115: 

سرگذشت پزشكی در ايران 

انجمن اوليا و مربيان 
91: راهنمای كاهش اضطراب امتحان

ايده درخشان 
22: انگليسی از طريق فارسی1

بخشايش 
95: كتــاب كار آموزش قرآن پايه نهم، 122: كتاب 

كار مطالعات اجتماعی پايه نهم متوسطه اول

بزم قلم 
37: تهمت و سوظن

بهشت 
,English In Mind, Starter: Student Book/ Work book :17

,Puplis Book/ ActivityBook :1 Super Safari :19 
,Puplis Book/ Activity Book :2 Super Safari :20 
Puplis Book/ Activity Book :3 Super Safari :21 

به نشر 
31: پيامبر

بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران 
36: بدنــه درد )بيمه بدنه خــودرو(، 38: چگونه در 
زمان سوختن نســوزيم؟، 39: چگونه روی حادثه را 
كم كنيم؟، 41: شخص شخيص ثالث كوچک )بيمه 

شخص ثالث با تكيه بر خودروهای سواری(

بين المللی گاج 
4: فارسی پايه نهم )دوره اول متوسطه(

پيدايش 
57: لناليستی و روزهای پردردسر )1(، 57: لناليستی 
رويای  و  لناليستی   :57  ،)2( سری  فوق  رازهای  و 
جهانگردی )3(، 57: لناليستی و آرزوهای دور و دراز 
)4(، 58: من سوزن قورت دادم.، 94: فرهنگ تصويری 
قرآن )الف و ب(، 94: فرهنگ تصويری قرآن )پ تا 
چ(، 94: فرهنگ تصويری قرآن )ح تا ر(، 94: فرهنگ 
تصويری قرآن )ز تا ط(، 94: فرهنگ تصويری قرآن 
)ع تا ل(، 94: فرهنگ تصويری قرآن )م تا ه(، 108: 
توتان خامون و گور گنجينه هايش، 109: جستجوگران 

بی باک، 128: مخترعان و ايده های داغ داغ

پيشروان 
65: گنجينه يادگيری رياضی سال دوم )پايه 8( دوره 

اول متوسطه

پيشگامان پژوهش مدار 
80: 7 مهــارت اساســی برای معلمــان به همراه 
ضميمــه ای درباره ويژگی های معلمان حرفه مند در 

جهان

پيك ريحان 
86: چگونه تدريس اثربخشی داشته باشيم؟

تاج 
5: فارســی نهم )متوســطه(، 8: فارســی هشتم 

)متوسطه(، 9: فارسی هفتم )متوسطه(

تيرگان 
3: فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه

تيمورزاده 
29: دردها و كشــيدگی عضالت، 104: اطلس پايه 
ستاره شناسی، 116: سالمت محيط: هوای آلوده قاتل 
خاموش، زباله ای به نام سر  و صدا، كالس تميز من

جاويدان 
126: محتوای تكميلی مطالعات اجتماعی

جمال 
54: شيرين تر از شكر

چويل 
114: رستم ايل: محمد بهمن بيگی

چهار درخت 
93: نگاهی به توسعه حرفه ای معلم

خليل هيبتی 
33: اصول شهروندی در فرهنگ ايرانی: مروری بر 

مجموعه ای از رفتارهای پسنديده

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
30: انتظار تاريخ

رسالت قلم 
72: انرژی در حيات كره زمين، 73: انرژی در زمين 
و فضا، 74: انرژی در سوخت و قدرت، 75: انرژی در 

فناوری زندگی روزانه
شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان 

98: فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد 15

ضريح آفتاب 
85: چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهيم؟

طبيب 
29: دردها و كشــيدگی عضالت، 104: اطلس پايه 
ستاره شناسی، 116: سالمت محيط: هوای آلوده قاتل 
خاموش، زباله ای به نام سر  و صدا، كالس تميز من

درهمكرد  نام ناشر/ توليدكننده و عنوان                                      
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طلوع دانش 
35: آموزش تفكر انتقادی

عقيق برتر 
11: گنجينه برتر 7 فارسی پايه هفتم ، 12: گنجينه 
برتر 8 فارسی پايه هشتم، 13: گنجينه برتر 9 فارسی 

پايه نهم

فرشيم 
14: نكته به نكته

قديانی 
106: ايران ازكودتای رضاخــان تاپيروزی انقالب 
اسالمی، 110: چراهای تاريخ ايران از عصر باستان تا 

پيروزی انقالب اسالمی

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
44: اســب و سيب و بهار، 47: جزيره بی تربيت ها4، 
49: جيم دگمه، 52: شــاهنامه آخرش خوش است، 
69: چهارشنبه های بستنی، 70: حوصله ام پيش تو 
جامانده است، 71: خوش به حال من، 132: با مقوا 

صورتک های نمايشی بسازيم

كتاب درمانی 
83: بلوغ دختران

كتابك 
123: كتابک مقاومت: دانستنی ها و خواندنی هايی از 

دوران دفاع مقدس ويژه نوجوان و جوان

كمال انديشه 
34: انضبــاط در مدارس و رفتارهــای انضباطی-

اجتماعی دانش آموزان

گل واژه 
7: فارسی نهم دوره اول متوسطه

گيسا 
53: شبح و ماهيگير، 53: توطئه در هرم، 53: دزدان 
مقبره، 53: جادوگر و موميايی، 84: تربيت جنســی 
و بلوغ در دختــران، 96: اين كتاب برای پســران 

خطرناک است

الهوت 
101: از صفر تا 100 مطالعات اجتماعی هفتم، 102: 

از صفر تا صد مطالعات اجتماعی هشتم

مارينا 
77: آموزش مهارتهای ساخت آسان هواپيماهای كاغذی

مبتكران 
43: كتاب آزمون هفتم، 60: پرســش های پنجمين 
المپيــاد نوجوانان ايران )رقابت هــای رياضی(، 61: 
پرســش های چهارمين المپياد ايــران )رقابت های 
رياضی(، 65: گنجينه يادگيری رياضی ســال دوم 

)پايه 8( دوره اول متوسطه، 111: حمل و نقل

مجيد برهانی 
24: زبان انديشان انگليســی پايه هشتم مجموعه 

آزمون ها و كاربرگ ها

محراب قلم 
45: به خاطر يک اســب، 55: قصه های كربال، 97: 
دايرة المعارف تاريخ جهان، 99: 100 فرمانروا و سردار 
ايران، 103: استان خوزستان، 112: دانيل فارنهايت، 

127: محمد كرجی، 130: ويليام موريس ديويس

مرآت 
27: كاربــرگ انگليســی پايه هفتــم - دوره اول 
متوسطه، 64: كتاب كار و تمرين رياضی پايه نهم- 
دوره اول متوسطه، 87: درس پژوهی ايدهای جهانی 
برای بهســازی آموزش و غنی سازی يادگيری، 88: 
درس های فنالندی:آنچــه دنيا می تواند از تغييرات 
آموزشی فنالند بياموزد، 90: راهنمای عملی نگارش 
طــرح درس، 120: كاربرگ مطالعات اجتماعی پايه 
نهم- دوره اول متوســطه، 121: كاربرگ مطالعات 

اجتماعی پايه هفتم- دوره اول متوسطه

مرسل 
1: اتل متل ضرب المثل

مهر زهرا)س( 
15: نگاه ثمين ادبی

مهرآموز 
2: برگزيده ی داســتانهای شــاهنامه فردوسی جلد 
اول، : برگزيده ی داســتانهای شــاهنامه فردوسی 
جلــد دوم، 89: راهنمای روش تحقيق علمی برای 
دانش آموزان، 105: الكساندر گراهام بل، 107: آنتوان 
الوازيه )كاشف اكســيژن(، 125: ماركونی )مخترع 

بی سيم، راديو(

مؤسسه خانه كتاب 
100: ابراهيم رمضانی، 117: سيد عبدالغفار طهوری، 
118: عبداهلل نورانی، 119: غالمرضا طاعتی، 129: 

مير محمد علی شيرازی

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 
40: چيست آن؟

مؤسسه فرهنگی فاطمی 
68: هندسه از ابتدا تا... جلد اول

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 
26: فلش كارت معلم بسته آموزشی زبان انگليسی 
پايــه هشــتم دوره اول متوســطه، 28: كتاب كار 
زبان انگليســی پايه هفتم، 46: تشنه تر از من، 50: 
داستان های خوب و پند آموز، 63: غياث الدين  جمشيد 
كاشانی، 66: مجموعه سوال های علوم و رياضيات 
تيمز TIMS )پايه هشــتم ســوم راهنمايی(، 67: 
همه ما رياضيدان هستيم!، 76: آشنايی با جانوران: 
خزنــدگان، 78: توليد مثل و رشــد و نمــو، 124: 
ماجراهای ما و ريبا: رباتی كه می خواســت به ما در 

موفقيت كمک كند، 133: لئوناردو داوينچی

مؤسسه نشر آوامتن 
81: اقدام پژوهی به زبان ساده )معلم پژوهنده(

ناديا مياحی 
Prospect Bilingual Dictionary English to Pertion :18

نخستين 
51: ديداری شگفت با غياث الدين جمشيد كاشانی، 
51: ديداری شــگفت با نصيرالدين طوســی، 51: 
ديداری شگفت با خواجه نظام الملک، 51: ديداری 

شگفت با نظامی گنجوی

نقش و نگار 
82: بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان

نوروزی 
56: قصه هايی از قابوسنامه

نوشته 
79: دنيــای هيجان انگيز پرنــدگان، 113: دنيای 

هيجان انگيز موميايی ها و اهرام

هاوژين 
92: مسئوليت و ويژگی های يک معلم موفق

همای غدير 
32: حی علی خير العمل: پاسخ به20 پرسش در باره نماز 
جهت مربيان، والدين و نوجوانان با روش تمثيل و تشبيه

هنر اول 
25: شيوه های نوين آموزش زبان برای كودكان

ياوريان 
23: درس آزمون زبان انگليسی هفتم
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آبشن
تهران: م. انقالب، خ. جمال زاده جنوبی، شماره 114، 

ط. همكف. 
تلفن: 02166452606

آلتين
تبريز: شهرک سفير اميد، جنب مدرسه طالقانی، ک. 

صفا، پ.4.
تلفن: 04134756183

ابتكار دانش
قم: خ. صفائيه، ک .بيگدلــی )28(، ک. جالل زاده، 

فرعی اول، سمت راست، پ .69 
تلفن: 02537746567

ابوعطا
تهــران: خ. انقــالب، خ .12 فروردين، ســاختمان 

ناشران،  ط. چهارم.
تلفن: 02166485940

افق
تهران: خ .12 فروردين، خ .شهيد نظری غربی، ک . 

جاويد 1، پالک 2، ط. سوم.
تلفن: 02166413367

اكسون شيمی پارس
البرز: كرج، مهرشهر، فاز،. بلوار امامزاده طاهر، شهرک 

دريا، خ. ساحل1، پ.51. 
تلفن: 02633501950

انجمن اوليا و مربيان
تهران: فروشگاه: خ. قدس، ابتداي خ. طالقاني، شماره 
433، فروشگاه مركزي انتشارات انجمن اوليا و مربيان. 
دفتر نشر: خ. سپهبد قرني، نبش خ. سميه، ساختمان 
زنده ياد عالقه مندان، طبقه دهم، انجمن اوليا و مربيان.

تلفن: 02182284273

ايده درخشان
شيراز: بولوار بعثت، حد فاصل فلكه سنگی وچهار راه 

خلد برين، نبش كوچه 25. تلفن: 07136481298

بخشايش
قم: خ. شهدا، كوچه 28، پالک 143. 

تلفن: 02537737583

بزم قلم
قم: م. توحيد، خيابان ســواران، سواران 8، پ. 62. 

تلفن: 02538838036

بهشت
تهران: خ. سيد جمال الدين اسدآبادی )يوسف آباد(، 

خ. 28، خ. بيستون، پ. 73، واحد پنجم شمالی.
تلفن: 02188705954

به  نشر
تهران: م. انقالب خ. كارگر شمالی باالتر از چهارراه 

نصرت. ک. طاهری، پ. 16 طبقه سوم.
تلفن: 02188951740

بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران
تهران: خ. نلســون ماندال) آفريقا ســابق(، نبش خ. 

مريم. پالک 2. برج بيمه.
تلفن: 02124551290

بين المللی گاج
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردين، پ. 1302. 

تلفن: 02164363131

پيدايش
تهــران: خ. انقــالب، خ. فخررازي. خ. شــهداي 

ژاندارمري غربي، پ. 86. 
تلفن: 02166970270

پيشروان
تهران : خ. انقالب، خ. وحيد نظری، پ. 59. 

تلفن: 02161094311

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. كريم خان زند، خ. ماهشهر، نبش يگانه، 

پالک 3، واحد 12، ط. سوم.
تلفن: 02188345217

پيك ريحان
گرگان: خ. شهدا، نبش الله ششم، ساختمان غنچه، ط. دوم. 

تلفن: 01732239098

نام و نشانی ناشران و توليدكنندگان
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تاج
تهران: بزرگراه مدرس، ظفر، بين مدرس و افريقا، پ 

. 253، ط. دوم، نشر تاج.
تلفن: 02186080766

تيرگان
تهران: خ. انقالب، ايستگاه مترو دروازه دولت، بين خ. 

بهار جنوبی و مفتح، خ. خاقانی، پ .8.
تلفن: 02188813059

تيمورزاده
تهران: م. هفت تير، خ. كريمخان زند، پ .111، ط. 

سوم شرقی، انتشارات تيمورزاده. 
تلفن: 02188809090

جاويدان
تهران: م. انقــالب. خ. فروردين. ک. نوروز. پ. 26. 

تلفن: 02166404649

جمال
قم: خ. معلم، معلم 21، ک. نهم، پ. 422. 

تلفن: 02537742528

چويل
ياسوج: بلوار ارم، ارم 9، پ. 10. تلفن: 07433230402

چهار درخت
بيرجند: بين معلم 44 و خ. 15 خرداد، از نبش معلم 

44 مغازه دوم، ط. فوقانی. 
تلفن: 05632433286

دفتر نشر فرهنگ اسالمي
تهران: پاســداران، م. هروی، خ. وفامنش آزادی، خ. 

افتخاريان، ک. مريم، پ. 23.
تلفن: 02122940054

رسالت قلم
تهــران: خ. انقالب، خ. روانمهــر، بين فخررازی و 

دانشگاه، پ. 61.
تلفن: 02166400924

سام آرام
سميرم: فلكه ساعت، بن بســت بهار، درب چهارم. 

تلفن: 03153660858

شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان
تهران: خ. انقالب، خ. ابوريحان، ک. عنصری، شماره 

24، زنگ 1. 
تلفن: 02166404383

ضريح آفتاب
مشهد: امام خمينی 8، دفتر مركزی موسسه فرهنگی 

_ هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب.
تلفن: 05132280166

طبيب
تهران: بلوار كشاورز، خ. 16 آذر، شماره 68. 

تلفن: 02183383

طاليی
تهران: خ. طالقانی، خ. سرپرست جنوبی، ک. پارس، 

پ. 11، واحد 2.
تلفن: 02166483066

طلوع دانش
تهران: م. شهدا، خ. پيروزی، روبه روی ايستگاه مترو 

شيخ الرئيس، ک. رستمی، پ. 1. 
تلفن: 02188345682

عقيق برتر
تبريز: شهرک باغميشه، مجتمع شهريار 1، بلوک 2، 

ط. 3، واحدآ.
تلفن: 04136697088

فرشيم
مشهد: بلوار شريعتی 64. 3 ساختمان فجر واحد 112. 

تلفن: 05135230735

فناوری پيشرفته كاوشگر نياز فردا
تهران: روبه روی درب شــمال دانشــگاه صنعتی 
شريف، ک. تيموری، ک. شــهرام، پ. 2، ط. اول. 

تلفن: 02166089640

قديانی
تهــران: انقــالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای 

ژاندارمری شرقی، پ.90.
تلفن: 02166404410

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تهران: خ. بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، شماره 24-22.

تلفن: 02188715545

كتاب درمانی
تهران: م. انقالب، خ. كارگر جنوبی، ک. كامياب، بن 

بست يكم، پ. 2.
تلفن: 02166423370

كتابك
قم: خ. شــهيد فاطمی، ک. 18 فرعی 21، پ. 11. 

تلفن: 02537837483

كمال انديشه
تهــران: م. انقــالب، خ. كارگرجنوبــي، ابتداي خ. 

روانمهر، بن بست دولتشاهي، پ.1، واحد6.
تلفن: 5-02166973663
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گل واژه
تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بين دانشگاه و فخر 

رازی، پ. 184. تلفن: 02166462820

گيسا
تهران: م. انقالب،  خ. كارگر جنوبی - كوچه رشتچی 

- پالک 7 - واحد 1 - رنگ 1.
تلفن: 02166125724

الهوت
تهــران: خ. انقالب، خ. ارديبهشــت، بين خ. وحيد 

نظری، و خ. روانمهر، بن بست توحيد، پ. 4.
تلفن: 02166488496-7 و 664127070

مارينا
قم: خ. سميه، ک.3، پ. 31 ، انتشارات مارينا.

تلفن: 02537835016

مبتكران
تهران: م. انقــالب، خ، فخر رازی- خ. وحيدنظری. 

تلفن: 02161094311

محراب قلم
تهــران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای 

ژاندارمری، پالک 104.
تلفن: 02166490879

مرآت
تهران: خ. كريمخان زند،ابتدای خردمند شمالی، پ. 

80، ط. چهارم
 تلفن: 02188821500

مرسل
كاشان: خ. شهيد رجايی، خ. آيت اهلل مدنی، ک. فرخ 2، پ. 37. 

تلفن: 03155454513

مهر زهرا)س(
نجف آباد: چهارراه امام )ره(، ابتدای خ. پانزده خرداد 
جنوبی)10 متر پس از چهار راه سمت چپ(، پالک 8. 

تلفن: 03142618871

مهرآموز
تهران: خ شريعتی، خ مينا پالک 16 واحد6 2. تهران: 
خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران ،خ. دانشگاه، مجتمع 

تجاری دانشگاه، ط. زير زمين، نشر مهر آموز.
تلفن: 02166958140-02122277624

مؤسسه خانه كتاب
تهران:م. انقالب، بين صبا و فلســطين، پ. 1080. 

تلفن: 02188318653

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
تهران: خ.  انقالب،  بين خيابان  دانشگاه  و ابوريحان، 
پالک 1182، ســاختمان فروردين، ط10، واحد 38. 

تلفن: 02166486013

مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران: م. فاطمی ، خ. جويبار، خ. ميرهادی شرقی، 

پ. 14،  واحد2.
تلفن: 021889445545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران: خ. ســپهبد قرنی- نرسيده به پل كريمخان 

زند ، ک. شهيد حقيقت طلب، شماره 8. 
تلفن: 02188800324

مؤسسه نشر آوامتن
تهران: م. انقالب، خ. منيری جاويد، پ.32،  نيم ط.  زيرزمين. 

تلفن: 02188888203

نقش و نگار
تهــران: م. انقــالب،خ. 12 فروردين،خ. شــهدای 

ژاندارمری، پ. 118.
تلفن: 02166950725

نوشته
اصفهان: خ. فلســطين، صد متر مانــده به چهارراه 

فلسطين، پشت ايستگاه اتوبوس، ساختمان نويد
 تلفن: 03132226445

نوروزي
گلستان: گرگان، خ. شهيد بهشتی- بازار رضا – ط. همكف.

تلفن: 01732242258

هاوژين
ساری: خ. بعثت، نبش كوچه موّدت، ط. باالی آبميوه 

بعثت، نشر هاوژين.
تلفن: 01133361239

همای غدير
قم: خ. شهيدان فاطمی، انتهای ک. 30، ک. شهيد 

اسحاقی، پ. 199. 
تلفن: 02537837111

هنر اول
تبريز: گلكار، خ. نصر، ک. سينا، پ. 139. 

تلفن: 04133284738

ياوريان
اردبيل: مابين م. امام و م. شريعتی، جنب سرپرستی بانک رفاه. 

تلفن: 04533239319
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