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مقدمه

امروزه ،كتابهاي آموزشي و كمکدرسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ میرسند و دانشآموزان در سطح گستردهای آنها را مورد
استفاده قرار میدهند؛ از این رو بسیار شایسته است كه توان توليدكنندگان اينگونه كتابها ،به سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و پركردن
خألهای موجود هدايت شود.
ً
وزارت آموزشوپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر ،میتواند خصوصا با اتخاذ سياستهای تشويقي و حمايتي ،نقش عمدهای
در هدايت مجموعۀ پديدآورندگان كتابهاي آموزشي مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی
ايفا كند.
بیشک شناسايي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محيط آموزش و تقويت فرايند ياددهي ـ يادگيري
محسوب میشود و ابزاري كارآمد در تقويت نظام آموزش كشور به شمار میرود.
اجرای «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1379با این هدف آغاز شد .خوشبختانه هماکنون این طرح با طی سیری تکاملی
و با تصویب آییننامة «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،از حوزۀ کتاب آموزشی
به همۀ منابع و رسانهها آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.

کتابنامۀجشنوارهها

كتابنامۀ رشد ،عنوان مشترک فهرستهای سالیانه از کتابهای مناسب آموزشی است که معرفي توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و
مرتبط با برنامۀ آموزشی دورههای آموزش ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطۀ نظری و متوسطۀ مهارتی (فنی و حرفهای و کاردانش) در آنها مطمح
نظر قرار میگیرد .کتابنامهای که پیش رو دارید ،دو مشخصۀ متفاوت با کتابنامههای منتشر شده در این دبیرخانه دارد :نخست آنکه
ی برتر آموزشی حوزۀ خود و برگزیدۀ جشنوارههای رشد هستند و دوم آنکه بر خالف همۀ
کتابهای این مجموعه همه از زمرۀ کتابها 
کتابنامههای پیش از خود ،محدود به یک دورۀ تحصیلی خاص نمیشوند و کتابهای هر چهار دورۀ تحصیلی را دربرمیگیرند .بهواقع
کتابهای معرفی شده در این کتابنامه را میتوان گلچینی از بهترین کتابهای آموزشی ده سال گذشته شمرد.

شیوۀ تنظیم اطالعات

در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای معلم و دانشآموز آسان
میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار است:
شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد
صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.

نمایههای کتاب

در پایان کتابنامه چهار نمایه تنظیم شده است که به یافتن عنوان کتاب ،نام نویسنده ،نام مترجم و ناشر کتاب یاری میرساند.
چنانکه گفته شد به هر کتاب یک شماره داده شده است که نخستین رقم این شماره از چپ ،نشاندهندۀ جشنوارهای است که کتاب در آن
برگزیده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند .با دیدن نخستین رقم از
چپ ،جشنوارۀ مربوطه و سپس شمارۀ ردیف کتاب را میتوان پیدا کرد.
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جدول کتابهای مورد بررسی و برگزیده در دورههای نهگانۀ جشنوارۀ کتاب رشد
جشنوارۀ دورۀ
(سال اجرا)

مربوط به دورۀ تحصيلي

تعداد عناوين كتابهاي آموزشي
مرتبط و دريافتي مناسب تقديري و برگزيده

چاپ اول سالهاي تحت پوشش

اول ()1379

ابتدايي

1184

631

48

 78ـ  10( 68سال)

دوم ()1390

راهنمايي

1860

984

98

 79ـ  10( 69سال)

متوسطۀ نظري و پيشدانشگاهي

1766

686

120

فني و حرفهاي و كاردانش

367

173

57

ابتدايي

1308

559

60

 82ـ  4( 79سال)

راهنمايي

1019

461

65

 82ـ  3( 80سال)

متوسطۀ نظري و پيشدانشگاهي

1574

507

56

فني و حرفهاي و كاردانش

553

137

38

ابتدايي

1083

436

30

راهنمايي

625

360

29

متوسطۀ نظري و پيشدانشگاهي

1454

301

14

فني و حرفهاي و كاردانش

712

315

18

ابتدايي

1387

868

راهنمايي

827

489

فني و حرفهاي و كاردانش

529

24

متوسطۀ نظري و پيشدانشگاهي

1348

39

سوم ()1381

چهارم ()1383

جشنواره

پنجم ()1384

ششم ()1386

هفتم ()1387

هشتم ()1389
نهم ()1390

جمع

17596

6907

 80ـ  10( 70سال)

 83ـ  3( 81سال)
 85ـ  3( 83سال)

 86ـ  3( 84سال)
 3( 86 -88سال)

43

 3( 86 -88سال)
21
16

776

 3( 87 -90سال)
 3( 87 -90سال)
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همکاران

کار هر یک از جشنوارههای رشد ،رسم ًا با انتشار فراخوان آغاز میشود و تا روز برگزاری مراسم پایانی و معرفی کتابهای برگزیده و پدیدآورندگان
آنها ،ماهها طول میکشد .در این فاصله ،کارشناسان متعددی در مراحل گوناگون داوری و امور اجرایی جشنواره متحمل زحمتی شبانهروزی
میشوند .کاری که نتیجهاش پیش روی شما گسترده است ،محصول کوشش بسیاری از این کارشناسان است که متأسفانه اکنون یاد کردن
از آنها در این مجال میسر و شدنی نیست.

راهنمای استفاده از این کتابنامه

در شکل زیر ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی کتاب ،به ما میگوید که کتاب
چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

شمارة مدخل

مؤلف

عنوان کتاب

.13

تايلور ،کيم

پرواز با علم

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

حسين دانشفر

تهران :محراب قلم1378 ،

تعداد صفحات

قطع

 31ص

رحلی

پایة تحصیلی

شاخة آموزشي

گروه آموزشي

رشتة تحصيلي

پنجم

-

-

علوم تجربي

کلمات کلیدی
جانوران /گياهان /ريختشناسي.
چکیده
شناخت ساختار و پدیده ،به فراگیری بهتر علوم در کودکان کمک می کند .ساختارهای گیاهان و جانوران ،بلورها ،اسکلتها و
کندوی زنبورعسل ،چگونگی تقلید انسان از شکلهای موجود در طبیعت ،از مطالبی هستند که همراه با آزمایشهای ساده برای
کودکان در این مجموعه به چاپ رسیده است.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این کتابنامه یا فرستادن کتاب به این دبیرخانه ،به نشانی تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر
تکنولوژی آموزشی و کمکآموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه
نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادۀ دریافت دیدگاههای شماست.
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فصل اول
بخش اول

 10فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة اول
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ت توصيفي کتابهاي آموزشي
فهرس 
برگزیدهوتقدیریجشنوارة اول
دورة آموزش ابتدایی
سال 1379

 12فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة اول

دورة آموزش ابتدايي 13 1

آموزش علوم نوين

 .11آرتور ،کارين؛ روبرت بي ،ساند .آموزش
علوم نوين .حسين نير - .مشهد :آستان
قدس رضوي 452 ،1372 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /علوم نوين/
روش آموزش.

نکات اساسي در آموزش علوم...

 .12آبزن ،راجز [ ...و دیگران] .نکات
اساسي در آموزش علوم ابتدايي.
طاهره رستگار؛ حسين دانشفر - .ـ تهران:
علمي و فرهنگي 166 ،1374 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :ابتدايي :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش آموزش/
نقش معلم /دوره ابتدايي تحصیلی.

پرواز با علم :ساختار

 .13تايلور ،کيم .پرواز با علم :ساختار.
حسين دانشفر .ـ تهران :محراب قلم،1378 ،
 31ص :   .مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :جانوران /گياهان /ريختشناسي.

چکيده :کنجکاوي کودکان براي شناخت محيط طبيعي و اطراف خويش ،باعث میشود
تا دانشمندان ،براي آموزش صحيح و سريع آن روشهايي را ابداع کنند .به تجربه ثابت شده
است ،زماني که کودکان درگير فعاليتهاي کالسي و محيطي ميشوند ،يادگيري ب ه مراتب
مؤثرتر خواهد بود .با توجه به پيشرفت علوم و فناوري جديد ،الزم است آموزش علوم نوين
به کودکان نيز با روشهاي علمي جديد پيش رود .مؤلف کتاب آموزش علوم نوين با تعريف
علم نوين و رشد فکري کودکان ،آموزش علوم به روش اکتشاف را مورد بررسي قرار داده
و روش آزمايشگاهي را براي کالس درس طراحي کرده است .او در ادامه ،به نحوة پرورش
خالقيت و ايجاد تفکر انتقادي در کودکان پرداخته و چگونگي دخالت رياضيات و رايانه را در
آموزش علوم توضيح و آموزش داده است.

چکيده :معلم ،نقشي ويژه در روند نگرشها و مهارتهاي علمي کودکان دارد .چگونگي
انجام فعاليتها در بهبود مهارتهاي کودکان مؤثر است .معلم بايد از شروع کار تا پايان
آن با روشهاي پرسش و پاسخ ،تشويق کودکان به يادداشت برداري ،مشاهده کردن و...
آنان را همراهي کند .روش مسلط تدريس علوم در دوره ابتدايي هنوز همان روش يادگيري
حفظي به منظور پاسخگويي به سؤاالت امتحاني و کسب نمره باال است و آن نيز به دليل
شناخت ناکافي هدفها ،مفاهيم ،محتوا و روش صحيح تدريس علوم است.

چکيده :شناخت ساختار و پدیده ،به فراگیری بهتر علوم در کودکان کمک می کند.
ساختارهای گیاهان و جانوران ،بلورها ،اسکلتها و کندوی زنبورعسل ،چگونگی تقلید
انسان از شکلهای موجود در طبیعت ،از مطالبی هستند که همراه با آزمایشهای ساده
برای کودکان در این مجموعه به چاپ رسیده است.
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پرواز با علم :پرواز

 .14تايلور ،کيم .پرواز با علم :پرواز.
محمدعلي شميم .ـ تهران :محراب قلم،
 32 ،1378ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :پرواز /پرواز پرندگان/
هواپيما.

پرواز با علم :نور

 .15تايلور ،کيم .پرواز با علم :نور .محمود
اماني طهراني .ـ تهران :محراب قلم،1378 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :نور /بازتاب نور /انرژي(نور).

پرواز با علم :سرما

 .16تايلور ،کيم .پرواز با علم :سرما.
حسين الوندي .ـ تهران :محراب قلم،1378 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :سرما /گياهان و سرما/
جانوران و سرما.

چکيده :کودکان درباره اشيا و محيط اطرافشان بسيار کنجکاوند و همواره به دنبال
پاسخي براي پرسش هاي خويشاند .مؤلف در اين کتاب ،سعي دارد پرواز پرندگان
و عوامل پرواز به دست انسان را به گونه اي ساده و همراه با آزمايش هاي مرتبط و
تصاوير زيبا ،آموزش دهد.

چکيده :نور چيست؟ علت به وجود آمدن و ماهيت آن چيست؟ عملکرد آن چگونه است؟
کودکان همواره براي پرسشهاي خود به دنبال پاسخي هستند .آنها پاسخ بسياري از
پرسشهاي خويش را در اين کتاب مي يابند .پاسخها همراه با توضيحاتي در مورد نور،
پرتوهاي خورشيد ،سايهها ،عدسيها و ...است .در کنار هر يک از مثالها ،آزمايشهاي
سادهاي آورده شده است که عالوه بر سرگرمي ،به کودکان کمک مي کنند تا نکات
بيشتري درباره نور به دست آورند.

چکيده :سرما از مقولههايي است که از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و او
به طرق مختلف سعي در اکتشاف اين انرژي دارد .با مطالعه اين کتاب ،پاسخ بسياري از
سؤالها در مورد يخچالها ،کوههاي يخ ،برف ،برفک و ...همراه با تأثير سرما روي جانوران
و گياهان ،به کودکان آموزش داده میشود.
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بچهها و حفاظت از کره زمين ()2

 .17جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از کره
زمين ( :)2حفاظت از ذخاير زيرزميني.
محمدرضا هراتي .ـ تهران :شرکت انتشارات
فني ايران 44 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم  -پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت
محيط زيست /آموزش علوم /کودکان.

بچهها و حفاظت از کره زمين ()4

 .18جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از
کره زمين ( :)4حفاظت از حيوانات.
محمدرضا هراتي       .ـ تهران :شرکت انتشارات
فني ايران 44 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم  -پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت
محيط زيست /حفاظت حيوانات /کودکان.

بچهها و حفاظت از کره زمين ()3

 .19جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از
کره زمين ( :)3حفاظت از اقيانوسها،
درياچهها ،رودخانهها و جويبارها.
محمدرضا هراتي .ـ تهران :شرکت انتشارات
فني ايران 40 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم  -پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت
محيط زيست /آبها /مصرف آب /آلودگي هوا.

چکيده :منابعي مانند نفت،آهن ،نقره ،آلومينيوم ،مس و ...منابع ارزشمندي هستند که از
ميلياردها سال پيش در سياره زمين ذخيره شدهاند .اين ذخاير ،ارزشمند و در عين حال
محدود هستند به طوري که در صورت مصرف بيرويه ،چيزي از آنها باقي نخواه د ماند.
براي جلوگيري از اين اتفاق ،بايد به نحوه استفاده از ذخاير زمين توجه بيشتري شود .مؤلف
در اين کتاب با توضيح مقدار و انواع ذخاير موجود در زمين و حفاظت از آنها ،توصيههايي
درباره جمع آوري بطريهاي شيشهاي بيمصرف ،دقت در خريد وسايلي که عمر بيشتري
دارند ،جلوگيري از دور ريختن قوطيهاي آلومينيمي که قابليت بازيابي دارند ،و ...به همراه
مثالها و پرسشهايي با پاسخهاي چند گزينهاي ،براي دانشآموزان گردآوري کرده است.

چکيده :هر حيواني بخشي از زنجيره زيباي حيات موجود در زمين است .کوچکترين
حشره همانقدر براي بقاي زندگي روي سياره ما مهم است که بزرگترين فيل يا
باهوشترين انسان .پرندگان همواره گرسنهاند .آنها به قدري انرژي مصرف مي کنند که
بايد تمام وقت غذا بخورند .گاهي پرندگان روزانه چهار پنجم وزن خودشان غذا ميخورند.
آنها براي رفع تشنگي و شستوشوي خود به آب احتياج دارند .مؤلف در اين کتاب با
تشريح نيازهاي پرندگان ،سعي فراواني در آموزش و حمايت از پرندگان ،حشرات ،ماهيها،
حيوانات و ...دارد.

چکيده :هر سال بر تعداد ساکنان کره زمين افزوده میشود؛ در حالي که ميزان آب موجود
و قابل مصرف ،همان مقدار قبلي است .اگر يک روز آب نداشته باشيم ،به ارزش آن پي
ميبريم .روشهايي که انسان براي تهيه غذا ،حمل و نقل ،مصرفهاي مختلف ،توليد
انرژي و حتي براي تفريح از اقيانوسها و آبراههها استفاده مي کند ،عواملي هستند که
در حفاظت از منابع زمين مؤثرند .يافتن محل نشت آب در منزل و مکانهاي پنهان مثل
پشت ديوارها ،شيرها و ...باعث جلوگيري از به هدر رفتن آب میشود .اما کمترين نشت هم
موجب هدر رفتن آب بسيار میشود .آموزش نحوه استفاده از آب ،آلوده نکردن رودخانهها،
مراقبت از وارد شدن مايعات زيانآور در رودخانهها ،حفاظت از جويبارها و گسترش دادن
و فراگير کردن عقايد حفاظت از محيط زيست ،از مطالب مطرح شده در اين کتاب است.
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ببين ،بخوان ،بدان :غذاها و قندها

 .110سالک ،محمود .ببين ،بخوان،
بدان :غذاها و قندها .ـ تهران :پيدايش،
 31 ،1377ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :قندها /ساکارز /نيشکر/
تاريخ قند /غذاهاي قنددار.

ببين ،بخوان ،بدان :چگونه از...

 .111سالک ،محمود .ببين ،بخوان،
بدان :چگونه از گرماي درون زمين
استفاده کنيم؟ ـ تهران :پيدايش،1376 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :چهارم  -پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :زمين /گرماي زمين /درون
زمين /انرژي.

ببين ،بخوان ،بدان :غذا و الياف

 .112سالک ،محمود .ببين ،بخوان ،بدان:
غذا و الياف .ـ تهران :پيدايش32 ،1377 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :غذاهاي الياف دار /الياف
(غذا) /غالت /تغذيه.

چکيده :حدود  2500سال قبل ،قوم پارس که اجداد ما ايرانيها بودند ،هندوستان را فتح
کردند و با نيشکر آشنا شدند .آنها اين گياه را به سرزمين خود بردند و در کشت آن مهارت
يافتند .خوردنيهايي مثل بستني و شکالت ،قند دارند و مزه شيرين آنها هم به خاطر وجود
همين قند است .گاهي قند را به غذاها اضافه مي کنند تا از خراب شدن آنها جلوگيري شود.
لوبياي پخته ،سوپهاي آماده و سس گوجه فرنگي ،از خوراکيهاي خوشمزهاي هستند که
قند دارند .قند انواع مختلفي دارد .قند و شکري که در خانه مصرف ميکنيم ،ساکارز ناميده
ميشوند .ساکارز از دو گياه به نامهاي نيشکر و چغندرقند به دست ميآيد .عسل نيز قند دارد.
عسل داراي نوعي قند به نام فروکتوز است که در ميوهها هم وجود دارد.

چکيده :مقدار زيادي از انرژي دنيا با سوزاندن نفت و گاز و زغالسنگ که سوخت فسيلي
نام دارند ،به دست ميآيد .انرژيهاي موجود به سرعت مصرف ميشوند و رو به اتمام
هستند .بنابراين بايد انرژيهايي را که تمام نشدني هستند ،جايگزين آنها کرد و آن،
استفاده از انرژي گرمايي زمين است که به شکل طبيعي درون زمين وجود دارد .يکي از
اين انرژيها ،آبهاي گرم طبيعي است که گاهي به علت فشار زياد گرماي زمين به شکل
آبفشان ظاهر ميشوند .بخار آب گرم باعث چرخش ژنراتورها میشود و توليد برق مي کند.
مؤلف در اين کتاب با توضيح آبهاي گرم زير زمين ،چگونگي کار نيروگاهها و توليد برق،
چگونگي استخراج آب از زير زمين و ...سعي در آموزش علمي به دانشآموزان دارد.

چکيده :تارها يا رشتههاي ظريفي که در بعضي غذاها وجود دارند ،الياف ناميده ميشوند.
اين الياف ،کار گوارش غذا را آسانتر مي کنند .فقط در گياهان الياف وجود دارد .دانههاي
گياهي مثل برنج ،گندم و جو دو سر را غالت مينامند .پوسته اين دانهها پراز الياف است.
پوست ميوهها و سبزيجات نيز از قسمت داخلي يا گوشت آنها الياف بيشتري دارد .اگر اين
مواد خوراکي را به صورت پوست کنده مصرف کنيم ،مقدار زيادي از الياف را دور ريختهايم.
مؤلف در اين کتاب ،با معرفي انواع غذاهاي الياف دار و زود هضم ،سعي در آموزش کودکان
براي انتخاب غذاهاي مناسب و پرهيز از زيادهروي در غذاهاي چرب و حاوي قند دارد
و توصيه مي کند :در تغذيه کودکان ،بيشتر ،از ميوههاي تازه و اليافدار مصرف کنيد تا
سالمت آنها تأمين شود.
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دانستنيهاي بهداشتي 1

 .113ميرهاشميان ،تهمينه .دانستنيهاي
بهداشتي  :1من ويروس هستم
تهران :مدرسه 32 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش بهداشت /بهداشت
فردي /بیماریها /ويروس (بيماري).

دانستنيهاي بهداشتي  :2من...

 .114ميرهاشميان ،تهمينه .دانستنيهاي
بهداشتي  :2من باکتري هستم .ـ
تهران :مدرسه40 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /باکتريها/
باکتري شناسي.

دانستنيهاي بهداشتي 3

 .115ميرهاشميان ،تهمينه .دانستنيهاي
بهداشتي  :3من اسکلت بدن شما
هستم .ـ تهران :مدرسه 23 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم ،چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /آموزش
بهداشت /اسکلت بدن انسان.

چکيده :اين کتاب براي آشنا ساختن دانشآموزان با نکات اساسي بهداشتي تـأليف شده
است .مؤلف به کمک تصاوير و با معرفي داستانوار ،نحوه انتشار ويروسها ،نحوه ازدياد
آنها و چگونگي آلوده شدن بدن انسان توسط آنها را شرح داده است.

چکيده :مؤلف با معرفي باکتريها و فوايد آنها در زندگي انسانها ،داروهاي آنتي بيوتيک
و نحوه ساخت آنها از باکتريها و همچنين نقشي را که در نابود کردن باکتريهاي
بيماريزا دارند ،شرح داده است .او با معرفي داستان زندگي باکتريها با تصاويری زيبا ،نقش
آنها را در زندگي انسان ها ،تفاوت آنها با ويروسها و چگونگي توليد مثل و ازديادشان
را شرح داده است.

چکيده :اين کتاب با بيان داستاني درباره مطالعه درس علوم و ديدن يک اسکلت در حياط
مدرسه توسط دو دانشآموز ،به تشريح اسکلت بدن انسان پرداخته و اسکلت بدن انسان را
با اسکلت فلزي يک ساختمان مقايسه کرده و سپس نقش هريک از قسمتها را به همراه
تصاوير زيبا تشريح کرده است
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کتاب علوم من :عددها

 .116چالونر ،جک .کتاب علوم من:
عددها .پرويز اميني .ـ تهران :مدرسه،
 27 ،1378ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :شمارش /سرگرميها/
آموزش اعداد /آموزش رياضي.

چکيده :به کمک عددها ميتوانيم سن ،مقدار ،مسافت و بزرگي هرچيزي را نشان دهيم.
به عالوه ،عددها به ما در مورد تعداد چيزها نيز خبر ميدهند .شماره شناسنامهها ،تاريخ
تولد افراد و تعداد شمعهاي مورد نياز براي جشن تولد و ...همه به کمک اعداد مشخص:.
مصور ميشوند .شمارش با انگشتان دست شروع شد و انسانها بعدها دستگاه دهدهي
را به کار گرفتند .رايانهها هم از عددها استفاده مي کنند .دستگاه عدد نويسي رايانهها
دودويي يا بر مبناي دو است .اين دستگاه عدد نويسي را دودويي ميگويند .چرتکه اولين و
سادهترين ماشين حساب است که انسان از آن براي محاسبههاي گوناگون استفاده کرده
است .مهرههايي در چرتکه وجود دارد که يکانها ،دهگانها و صدگانها را نشان ميدهد.
با حرکت دادن اين مهرهها ميتوان عددهاي صفر تا  999را با هم جمع و يا از هم کم
کرد .مؤلف در اين کتاب با معرفي اعداد و کاربرد آنها در زندگي روزمره به کمک تصاوير
و کاغذهاي رنگي چسبان ،به آموزش اعداد به کودکان پرداخته است.

کتاب علوم من :صدا

 .117آردلي ،نيل .کتاب علوم من :صدا.
امير صالحي طالقاني .ـ تهران :مدرسه،1378 ،
 27ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /صدا/
ارتعاش صدا.

کتاب علوم من :هوا

 .118آردلي ،نيل .کتاب علوم من :هوا.
سياوش شايان .ـ تهران :مدرسه27 ،1378 ،
ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :دوم و سوم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /هوا /آزمايش.

چکيده :کودکان دربارة محيط اطراف و اشياي پيرامونشان بسيار کنجکاو هستند و بايد
درباره محيط اطرافشان ديد علمي پيدا کنند .اين امر مستلزم آن است که کودک بپرسد،
جستوجو کند و بينديشد .مؤلف در اين کتاب ،صدا و خواص آن را بيان کرده و چگونگي
ارتعاش صدا ،سرعت صدا ،صداهاي حيوانها ،موسيقي و ...را با استفاده از تصاوير ،براي
کودکان شرح داده است .اين کتاب آزمايشهاي جالبي دارد که همگي براي کودکان قابل
اجرا هستند.

چکيده :کنجکاوي کودکان درباره هوا ،اکسيژن ،آسمان ،ابرها و ...قابل تعمق است .آنها
خيلي از چيزها را لمس مي کنند ،ميچشند و ...اما براي دانستن بسياري از پديدههاي علمي
و آنچه که پيرامونشان اتفاق ميافتد ،الزم است ديد علمي پيدا کنند .مؤلف در اين کتاب،
براي نشان دادن نقش هوا در تنفس ،حرکت اشياء و بادبانها ،چرخش پروانههاي بادي و...
مجموعه از تصاوير و آزمايشها را تدارک ديده است.
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کتاب علوم من :جاذبه

 .119آردلي ،نيل .کتاب علوم من:
جاذبه .عليرضا توکلي صابري .ـ تهران:
مدرسه 27 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمايش
علمي /جاذبه.

چکيده :آموزش علوم با استفاده از ابزار ،اشياء و آزمايشها ،باعث ايجاد خالقيت و پرورش
توانايي ذهني کودکان میشود .مؤلف اين کتاب ،برخي مفاهيم پايه علمي را معرفي کرده
و به تعريف جاذبه و خواص :.مصور آن پرداختهاست .آزمايشهاي کتاب به سادگي توسط
کودکان در منزل قابل اجراست.

کتاب کار و خودآزمون علوم...

 .120کريمي ،پروانه .کتاب کار و
خودآزمون علوم تجربي پنجم ابتدايي.
ـ تهران :شورا 136 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /هدف آموزش /يادگيري /دورة
ابتدايي /پايه پنجم.

کتاب کار و خودآزمون علوم...

 .121مشايخي ،مهناز؛ آذرپي ،آذردخت.
کتاب کار و خودآزمون علوم تجربي
سال دوم ابتدايي .ـ تهران :شورا،1377 ،
 136ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /هدف آموزش /يادگيري /دورة ابتدايي.

چکيده :در اين کتاب سعي شده است تا دانشآموزان به سوي خود يادگيري و خود
ارزشيابي سوق داده شوند .در آغاز هر درس پرسشهايي طرح شده است که دانشآموز
را به تفکر وا ميدارند و با هدف و مفهوم هر درس بيشتر آشنا مي کنند .همچنين
برگههاي کار گروهي براي هر درس آورده شده است که پس از انجام فعاليتها توسط
دانشآموزان تنظيم ميشوند تا با ثبت و مرور تجربيات خود ،به يافتهها و اشتباهاتشان
پي ببرند .براي مثال ،در صفحه  15کتاب ،يک تحقيق عملي به شرح زير مطرح شده
است :ماجراي خاکي را بنويسيد که از خرد شدن سنگها حاصل شده باشد .براي داستان
خود تصوير بکشيد .سپس از دانشآموزان خواسته شده است که نتايج تحقيق خود را در
برگه کار گروهي ثبت کنند و راههاي مختلف خرد شدن سنگها و تبديل شدن آنها
به خاک را بنويسند.

چکيده :اين کتاب به دانشآموزان مقطع دوم ابتدايي کمک مي کند تا علوم را با انجام
فعاليتهاي ذهني و عملي بياموزند و از يادگيري متکي بر حافظه بپرهيزند .نمونهاي از
راهبردهاي به کار گرفتهشده در اين کتاب که دانشآموزان را با راهنمايي معلمان و اوليا
سوي خوديادگيري و خود ارزشيابي ،رشد خالقيت و پويايي سوق ميدهد ،درصفحة  67به
اين صورت آمده است :مهارت /مشاهده :آيا زمين همه چيزها را به طرف خود ميکشد؟ مواد
و وسايل الزم :يک ورق کاغذ ،يک سنگ و يک مداد .با دو نفر از ياران گروه خود ،مواد باال
را در دست بگيريد و همزمان با هم آنها را به طرف زمين رها کنيد .سپس به اين پرسشها
پاسخ دهيد .1 :کدام يک از مواد زودتر به زمين ميرسد؟ چرا؟  .2کدام يک از مواد ديرتر به
زمين ميرسد؟ چرا؟ نتيجه :زمين تمام چيزها را به طرف خود ميکشد.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة اول

کتاب کار و خودآزمون علوم...

 .122کريمي ،پروانه .کتاب کار و
خودآزمون علوم تجربي سال چهارم
ابتدايي .ـ تهران :شورا 150 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :چهارم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /هدف آموزش /يادگيري /پاية
چهارم /دوره ابتدايي.

کتاب کار و خودآزمون علوم...

 .123سپه دوست ،سهيال .کتاب کار و
خودآزمون علوم تجربي سال سوم
ابتدايي .ـ تهران :شورا 174 ،1376 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /هدف آموزش /يادگيري /پاية سوم/
دورة ابتدايي.

مثل دانشمندان کار کنيم

 .124همتي ،محبت اهلل؛ اميني ،پرويز .مثل
دانشمندان کار کنيم :قطبنماي من.
ـ تهران :افق 56 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم ،چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /قطب نما/
جهتها.

چکيده :اين کتاب ،دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايی را به سوي خودآموزي و خودارزشيابي
هدايت مي کند تا از طريق فعاليتهاي گروهي که در اين کتاب توصيه شده است ،همگام
با اهداف کتابهاي درسي علوم ،آموختههاي خود را تقويت کنند .هر درس با پرسشهايي
شروع میشود که دانشآموز را به تفکر در مورد هدف و مفهوم آن درس وا ميدارد .موارد
کليدي هر درس در قالب طرحهاي خطي و مفهوم نما در اختيار فراگيران قرار گرفته
است .دانشآموزان پس از انجام فعاليتهاي هر درس ،برگههاي کار گروهي مربوط به
آن را تنظيم مي کنند تا مروري بر تجربيات خود داشته باشند و به يافتهها و اشتباهات خود
پي ببرند .ترغيب مخاطبان به استفاده از نقاشي ،داستان نويسي و گزارش نويسي از ديگر
ويژگيهاي خوب اين کتاب است که به پرورش خالقيت و نوآوري آنان در زمينه علوم
کمک مي کند.

چکيده :اين کتاب دانشآموزان سوم ابتدایي را ياري مي کند تا به سوي خودآموزي و
خودارزشيابي قدم بردارند و از طريق فعاليتهاي گروهي که در اين کتاب توصيه شده است،
همگام با اهداف کتابهاي درسي علوم ،آموختههاي خود را تقويت کنند .در آغاز هر درس،
پرسشهايي نيز مطرح شده است که دانشآموز را به تفکر وا ميدارند و با هدف و مفهوم
هر درس بيش تر آشنا مي کنند .برگههاي کار گروهي براي هر درس آورده شده است که
پس از انجام فعاليتها ،توسط خود دانشآموزان تنظيم ميشوند تا با ثبت و مرور تجربيات
خود ،به يافتهها و اشتباهات شان پي ببرند .ترغيب مخاطبان به استفاده از نقاشي ،داستان
نويسي و گزارش نويسي ،از ويژگيهاي خوب اين کتاب است که به رشد خالقيتها و
نوآوري آنان در زمينة علوم کمک مي کند.

چکيده :راه و روشي که دانشمندان براي يافتن پاسخهاي سؤاالت به کار بردهاند ،بخشي
از علم است .ايجاد انگيزه براي سؤال و تحريک کنجکاوي بيشتر در کودکان ،از اهميت
فوقالعادهاي برخوردار است؛ هرچند که کودکان ذات ًا پرسشگرند و در پي يافتن پاسخهاي
علمي هستند .اين کتاب با بياني صميمي و به روش علمي ،انگيزة پرسيدن و عالقه به
شناخت محيط پيرامون را در کودکان تقويت مي کند تا آنها بيشتر بپرسند؛ پاسخهاي
روشني دريافت کنند و يادگيريشان تقويت شود.
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اسرار طبيعت

 .125ويلکز ،آنجال .اسرار طبيعت .شهال
افشار سليماني .ـ تهران :کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان 47 ،1376 ،ص:.
مصور (رنگی)
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :طبيعت /شگفتيهاي
طبيعت /اسرار طبيعت /پرندگان /گياهان.

شگفتيهاي علوم

 .126ماريزگي ،پيرالکروا؛ شارل ،رونژيه.
شگفتيهاي علوم .ترانه امير ابراهيمي .ـ
تهران :مدرسه 87 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمايش
علوم /شگفتيهاي طبيعت.

آموزش خاطرهنويسي

 .127حسينينژاد ،حسين .آموزش
خاطرهنويسي .ـ تهران :بي نا،1378 ،
 74ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :معلم  -والدين
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :آموزش خاطرهنويسي/
خاطرهنويسي /مهارت نوشتاري.

چکيده :مجموعة «اسرار طبيعت» به معرفي طبيعت ،گياهان ،پرندگان ،پروانهها ،حيوانات
خانگي ،گلها ،حفظ محيط زيست و ...ميپردازد .در اين کتاب ،آشنايي با طبيعت و...
به همراه تصاوير رنگي و به روش کام ً
ال ساده و قابل فهمي به کودکان آموزش داده
شده است .مؤلف سعي کرده است ،ساختن وسايل و ابزار دستي مورد نياز و آزمايشهاي
گوناگون درباره رشد گياه و زندگي حيوانات و تغذيه آنها را از طريق تصوير آموزش دهد.

چکيده :اساس آموزش علوم ،بر مشاهده و آزمايش است .بعضي از مفاهيم موجود در
کتابهاي علوم سال چهارم و پنجم و دورة راهنمايي براي دانشآموزان قابل فهم نيست؛
مگر اين که آموزش آنها ،از طريق آزمايشهاي عملي و قابل لمس باشد .او بايد خود
بتواند گياهي را پرورش دهد و مراحل رشد آن را ببيند .زندگي حيوانات را از نزديک
مشاهده کند .با وسايلي مانند دماسنج ،ترازو ،آهنربا و ...کار کند .به طبيعت اطراف خود
توجه بيشتري داشته باشد و عمال آن را تجربه کند؛ زيرا ضمن اين مشاهدات ،تحقيقات و
تجربههاست که سؤالهاي زيادي برايش پيش ميآيد؛ سؤالهايي که يافتن پاسخ آنها،
او را به کشف و نمونه سازي و شناخت بهتر دنيايي که در آن زندگي مي کند ،سوق ميدهد.

چکيده :ثبت بهترين لحظات زندگي و افزايش مهارت نوشتاري ،از فوايد خاطره نويسي و
نگارش لحظههاي مهم زندگي است .مؤلف در اين کتاب ،سعي در آموزش صحيح نگارش
و تحرير خاطرات و جملهبندي صحيح دارد .او قالب نزديک ب ه خاطره را که همان داستان
است ،با مثالهايي جالب توجه توضيح داده است و سعي در آموزش مهارت نوشتاري و
نگارش صحيح اتفاقات روزمره به شکل داستاني دارد.
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روش تدريس زبان فارسي

 .128زندي ،بهمن .روش تدريس زبان
فارسي(در دورة دبستان) .ـ تهران :سمت،
 268 ،1378ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :زبانآموزي (فارسي)
کلمات کليدي :روش تدريس /زبانآموزي
ادبيات فارسي /مهارتهاي زباني /آموزش
معلمان.

چکيده :نويسنده ،اين کتاب را به منظور افزايش دانش نظري آموزگاران در حيطه
آموزش زبان فارسي در پنج بخش تدوين کرده است .در بخش نخست ،خوانندگان با
ويژگيهاي عمومي زبان ،ساختمان زبان فارسي و نظام نوشتاري آن آشنا ميشوند .بخش
دوم ،به آموزش مهارتهاي زباني اختصاص دارد .بخش سوم ،به زبانآموزي دانشآموزان
غيرفارسي زبان ميپردازد .بخش چهارم ،درباره زبانآموزي و اختاللهاي زباني است.
سرانجام در بخش پنجم ،موضوع ادبيات در دوره دبستان بررسي شده است.

بچهها هم ميتوانند قصه بسازند

 .129همتي ،اسماعيل .بچهها هم ميتوانند
قصه بسازند ـ تهران :مدرسه112 ،1378 ،
ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :معلم  -والدين
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :داستان نويسي /کودکان/
قصه سازي.

چکيده :نويسنده اين کتاب به والدين و مربيان آموزشميدهد که :کودکان و خردساالن
نيز توانايي آفريدن قصه را دارند .اين کتاب حاوي شش بخش است .نويسنده در بخش
اول به طرح مسأله و بسط آن ميپردازد .در بخش دوم ،روش قصهسازي را شرح ميدهد.
بخش سوم را به گزارش از چگونگي کار در کالس اختصاص داده است .در بخش چهارم
دربارة قصهسازي گروهي بحث مي کند .در بخش پنجم نيز نمونهاي از قصههاي ساخته
شده توسط کودکان را آورده است .درفصل آخر نيز به نتيجهگيري از کار خود پرداخته است.

آموزش مهارتهاي زباني

 .130صفارپور ،عبدالرحمان .آموزش
مهارتهاي زباني (پاسخ به پرسشهاي
معلمان) .ـ تهران :مدرسه 215 ،1377 ،ص:.
مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :معلم
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :زبانآموزي /مهارتهاي
زباني /مشکل آموزش.

چکيده :اين کتاب شامل پاسخ به پرسشهايي درباره زبانآموزي آموزگاران است .مؤلف
آن را به  15بخش تقسيم کرده و در هربخش ،به صورت پرسش و پاسخ به مشکالت
آموزگاران جواب داده است.
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فرهنگ دبستاني

 .131شکري ،گيتي .فرهنگ دبستاني
(ج  1و  .)2ـ تهران :پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات فرهنگي 2 .1374 ،ج؛  959ص.
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم و پنجم
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :فارسي /واژهنامهها /زبان/
ادبيات کودکان.

زيبانويسي براي کالس اول دبستان

 .132حاجيان ،فردوس .زيبا نويسي
براي کالس اول دبستان .ـ تهران :ني،
3 ،1374ج :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :فرايند نوشتاري /نوشتن
(خط) /يادگيري /مهارت نوشتن (خط)/
مهارت نوشتن /خواندن /زيبا نويسي.

دفتر شب

 .133باغچهبان ،ثمينه .دفتر شب .ـ
تهران :ني 5 ،1375 ،ج :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :يادگيري /خواندن /مهارت
نوشتن /فرايند نوشتاري.

چکيده :انسان با ايجاد تغييرات اجتماعي و اقتصادي در محيط زندگي خود ،وسايل
ارتباطي و آموزشي را گسترش ميبخشد .کودک نيز بر اثر اين تغييرات محيط تغيير
مييابد .همه اين تغييرات ،بر دامنه واژه هاي کودک مي افزايد .کودکان براي يافتن
پاسخ پرسش هايشان به منابعي نياز دارند .لغت نامه ها ،واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها
منابع مناسبي هستند و مي توانند راهنماي پرسشگران خود باشند .مؤلف در اين
فرهنگ نامه دو جلدي با گردآوري حدود پانزده هزار واژه ـ که شامل امالهاي
گوناگون واژه ها ،واژه هاي ارجاعي و ترکيبي نيز ميباشد ـ سعي در ارائه چارچوب
نظري و بسيار سادهاي دارد .با توجه به اين که ترکيبهاي ساده باعث درک بهتري
از تعريف علمي میشود ،کوشش شده است تا تعريفها گمراه کننده نباشند و نظم
فکري کودک را برهم نزنند تا به مقصود و موضوع راه يابند.

چکيده :اين مجموعه در سه دفتر تدوين شده و نويسنده آنها کوشيده است تا دانشآموز
پايه اول ابتدايي را با خط تحريري آشنا کند .آموزش در اين مجموعه ،قدم به قدم پيش
رفته است و حروف الفبا بهتدريج معرفي شدهاند که اين شيوه يادگيري فارسي و فراگيري
مهارت در خواندن را بهبود ميبخشد.

چکيده :مجموعه دفتر شب در پنج جلد و به ترتيب حروف الفباي فارسي اول تنظيم شده
است .در چند دفتر اول مجموعه ،نويسنده به گونهاي کار کرده است که آموزگار و پدر و
مادر از کودک بخواهند :ابتدا فکر کند ،سپس جواب را بگويد و آنگاه بنويسد .از نگاه مؤلف،
توجه و دقت از همه چيز مهمتر است؛ تا آن جا که در مقدمه مينويسد :کار نيکو کردن،
فقط از پر کردن نيست؛ بلکه الزمه آن ،توجه و دقت در کار است.
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فراگيري مهارتهاي زباني

 .134ضرغاميان ،مهدي .فراگيري
مهارتهاي زباني (ويژه دورة دبستان):
بازي با زبان .ـ تهران :ني120 ،1375 ،
ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم و سوم
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :زبانآموزي /مهارتهاي
زباني.

پيک آفتاب

 .135مساعد ،ژاله .پيک آفتاب (تمرين
خواندن براي سال اول به دوم و سال دوم
دبستان) .ـ تهران :دنياي مادر3 ،1375 ،ج
ص3 ،ج :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :اول و دوم
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :آموزش خواندن /مهارت
خواندن /يادگيري.

کمک به کودکان در يادگيري...

 .136رابرت .اي .ريس؛ مرلين .ن .سايرام؛ مري،
مونتگومري ليندکوئيت .کمک به کودکان
دريادگيري رياضيات .مسعود نوروزيان .ـ
تهران :مدرسه 344 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :معلم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /وظيفه
معلم /روش آموزش /يادگيري.

چکيده :در اين کتاب ،نويسنده کوشيده است تا با نگرشي زبانشناختي به ساختار زبان و با
استفاده از جاذبههاي ادبيات کودکان ،الگوي شيوهاي نوين و پويا را در آموزش زبان مادري
به وجو د آورد .از اين رو ،برنامههاي آموزشي کتاب ،شامل :درک مطلب ،صرف و نحو ،و
متن قالب بازي است که بر پاية متن زماني ويژه کودکان بنا شده است.

چکيده :پيک آفتاب مجموعهاي سه جلدي و در واقع نوعي سرگرمي آموزشي است که
تمرين خواندن ،مهارت در خواندن ،نحوه درست جملهنويسي و به کارگيري جمالت جمع و
مفرد ،خوشنويسي و ...را به شيوه داستاني به کودکان آموزش ميدهد .مؤلف ،اين کتابها
را به ويژه براي روزهاي تعطيل تابستان گردآوري کرده است تا کودکان ،حروف الفبا و
خواندن را فراموش نکنند و با پرداختن به آنها ،مروري بر محتواي کتابهاي درسي خود
داشته باشند.

چکيده :رياضيات ،يک شيوه تفکر است .رياضيات ،مطالعه الگوها و ارتباطات است .ما
ميتوانيم به کودکان کمک کنيم تا ارتباط رياضيات را با جهان واقعي دريابند .فرض اين
که :کودکان با ذهني همچون يک لوح سفيد به مدرسه ميآيند! آشکارا نادرست است .ما
بايد به آنان کمک کنيم تا مطالبي را که هم اکنون آموختهاند ،با مطالب قبلي ارتباط دهند.
ايجاد جرقه در علف خشک ذهن دانشآموزان و برافروختن آتش عالقه آنان به رياضيات،
از مسئوليتهاي مهم معلم است .کتاب کمک به کودکان در يادگيري رياضيات ميتواند
به عنوان يک منبع غني و راهبردي ،راهگشاي معلمان رياضي ،به ويژه در مقاطع ابتدايي
و راهنمايي باشد .برخي از سر فصلهاي اين کتاب عبارتند از :رياضيات چيست؟ چه نوع
رياضياتي بايد آموزش داده شود؟ کودکان چگونه رياضيات ميآموزند؟ ساختن پلهاي
يادگيري مفاهيم اوليه اعداد و...
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آموزش تفکر و حل مسأله در رياضي

 .137فرستن ،چر .آموزش تفکر و حل
مسأله در رياضي .پرويز اميني .ـ تهران:
قدياني 104 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /آموزش
تفکر /تفکر.

آموزش رياضيات در دورة ابتدايي

 .138هارلينک ،پل .آموزش رياضيات
در دورة ابتدايي :صدها فکر بکر .ـ
تهران :ني 78 ،1374 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /روش
آموزش /موفقيتهاي تحصيلي.

چکيده :حل مسأله چهار فرايند در بردارد که عبارتند از :فهم مسأله ،يافتن راه حل آن،
حل کردن و بررسي مسأله براي ارزشيابي و اصالح .براي حل مسأله بايد از راهبردهاي
آن مثل الگويابي ،کشيدن تصوير و نمودار ،مدل سازي ،جمعآوري اطالعات ،حدس زدن،
بررسي کردن و نوشتن عبارت رياضي استفاده کرد .حل مسأله فقط به حل سادة آن محدود
نمیشود؛ بلکه مجموعهاي از فعاليتهاست که در هنگام رويارويي با مسأله بايد از آنها
استفاده کرد.

چکيده :آموزگاران مدارس در تدريس خود و براي اين که بتوانند مفاهيم اساسي را به
راحتي و به شکل صحيح آموزش دهند ،به شگردهاي خاصي نياز دارند .به اين منظور،
بايد برنامهاي منظم طراحي کنند .برنامهاي که در آن ،جنبههاي عقالني آموزش را مدنظر
قرار دهد؛ تا موفقيت خود را در تدريس شاهد باشد؛ تا گفتههايش پس از پايان درس ،در
اعماق وجود شاگردان نفوذ کند؛ تا آن درس به صورت دانستهاي هميشگي ،نزد آنها باقي
بماند .مؤلف در کتاب صدها فکر بکر ،با طرح روشهاي بسيار نوين و ابتکاري ،اين آرزو را
به تحقق نزديک ميسازد .هر معلمي با خواندن اين کتاب ميتواند به راحتترين صورت
و درسها را به دانشآموزان خويش ارائه دهد و شاهد فراگيري بهتر و آسانتر آنان باشد

علوم در دورة ابتدايي :صدها فکر...

 .139وارد ،آلن .علوم در دورة ابتدايي:
صدها فکر بکر .احسان اشرفي .ـ تهران:
ني 160 ،1374 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :معلم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش.

چکيده :راههاي آموزش علوم بسيار گوناگون است .علوم را هم ميتوان از راه آزمايشگاه
و وسايل پيچيده آن آموزش داد؛ هم در جوي آشنا با وسايل بسيار ساده و ابتدايي؛ و هم از
راه استفاده از تجربه ديگران .بايد به کودکان کمک کرد تا عالوه بر کسب ساير قابليتها،
مهارتهاي الزم براي تبديل شدن به يک دانشمند کوچک را به دست آورند .با ارائه
توضيحات روشن و آموزنده درباره مفاهيم علمي ،افراد ترغيب خواهند شد که با شور و
هيجاني بيشتر به کارهاي علمي بپردازند.
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2پر2 ،پر4 ،پر

 .140رحماندوست ،مصطفي2 .پر2 ،پر،
4پر .ـ تهران :محراب قلم 24 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :پيش دبستانی ،اول ،دوم و
سوم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :شعر کودکان /آموزش
مفاهيم رياضي.

آموزش رياضيات دورة ابتدايي

 .141همتي ،محبت اهلل .آموزش رياضيات
دورة ابتدايي :کسر .ـ تهران :مدرسه،1377 ،
 163ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش علوم /رياضي(کسر)/
کسر /رياضي دورة ابتدايي.

آموزش رياضيات دورة ابتدايي

 .142همتي ،محبت اهلل .آموزش رياضيات
دورة ابتدايي :عدد نويسي .ـ تهران :مدرسه،
 87 ،1376ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :سوم ،چهارم و پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /عدد(رياضي)/
تاريخ رياضي /رياضي دورة ابتدايي.

چکيده :اين کتاب که  24صفحه دارد ،براي گروههاي سني «الف و ب» سروده شده
است .در آن ،اعداد از يک تا ده آموزش داده ميشوند و تصاوير کتاب در اين آموزش نقش
مؤثري دارند.

چکيده :اين کتاب که از پنج بخش تشکيل شده است ،به آموزش مفاهيم رياضي براي
دانشآموزان دوره ابتدايي ميپردازد .مؤلف ،در بخش اول مفهوم کسر و در بخش دوم
جمع و تفريق؛ در بخش سوم عددهاي رياضي ،در بخش چهارم ضرب و در بخش پنجم،
برگههاي خودآزمايي را آورده است .او در هر بخش ،مفهوم آن بخش را توضيح داده و
تمرينهاي ويژه آن بخش را ارائه کرده و به تفهيم هر چه بهتر آن موضوع پرداخته است.

چکيده :انسان هاي اوليه در هنگام داد و ستد و يا رفع بعضي از نيازهاي خود ،احتياج به
شمارش داشتند؛ مث ً
ال آن ها براي شمردن تعداد حيوانات موجود در گله و ...نشانه هايي
براي شمارش به شکل امروزي نداشتند و از روش تناظر يک به يک استفاده مي کردند؛
مثال براي شمارش حيوانات خود ،در مقابل هر حيوان يک سنگريزه داخل کيسهاي
ميانداختند و براي دانستن تعداد دامهاي گله ،سنگي را از کيسه بيرون ميآوردند .روشي
که امروزه ما نيز در عددنويسي استفاده ميکنيم ،شايد شيوه تکامل يافته همان روش
انسان هاي اوليه در شمارش با انگشتان دست و يا اشياي قابل دسترس باشد .مؤلف
در کتاب عدد نويسي ،در هر بخش با معرفي اعداد و جايگاه آن ها در زندگي روزمره،
سعي در تفهيم مسائل رياضي و نقش آن ها به دانش آموزان ابتدايي را دارد .او با توضيح
مفهوم رقم ،يکان ،دهگان و صدگان و مفهوم مرتبه ،طبقه و جايگاه هر رقم و کمک به
دانش آموزان در خواندن اعداد بزرگ و تشريح تاريخ عددنويسي و اصطالحات کيلومتر،
هکتار و متر و ...با استفاده از روش داستاني و تصاوير ،به آموزش رياضي پرداخته است.
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رشد رياضي

 .143بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)1ـ تهران :مدرسه،1377 ،
 68ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم ،چهارم و
پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /رياضي
دورة ابتدايي /مهارتهاي رياضي /يادگيري/
هدف آموزش.

رشد رياضي

 .144بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)2ـ تهران :مدرسه،1377 ،
 70ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :دوم و سوم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /سرگرمي/
دورة ابتدايي /رياضي و سرگرمي /شمارش.

رشد رياضي

 .145بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)3ـ تهران :مدرسه،1377 ،
 73ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /رياضي و
سرگرمي /دورة ابتدايي /اندازهگيري /هندسه/
اعداد /چهار عمل اصلي.

چکيده :ايجاد زمينه فراگيري مفاهيم و مهارتهاي رياضي و به کارگيري اين مهارتها
در زندگي روزمره ،از اهداف اين مجموعه است .هر شماره از اين مجموعه شامل سي درس
با موضوعهاي متعدد ،همراه با فعاليتها و تمرينهاي هدفدار است .گنجاندن عنوانهاي
مهم آموزشي و سرفصلهاي رايج رياضي در قالب بازي ،چيستان و فعاليتهاي گوناگون
ديگر در خالل درسها ،از شاخصهاي ويژه اين مجموعه است .اين مجموعه ،کودک
را در برابر مفاهيم رياضي قرار ميدهد تا او با حل مسائل رياضي ،بر توان يادگيري ،فهم
دقيق مطلب و تقويت حافظه خود بيفزايد .نقش خانواده نيز در مسير آموزش مورد توجه
است و بيشتر سیستمهاي آموزشي به اهميت اين نوع تعليم در موفقيت دانشآموزان پي
بردهاند .مؤلف اين کتاب نيز در اين مجموعه براي رسيدن به اين هدف سعي کرده است
تا هر درس را در دو بخش جداگانه به گونهاي طراحي کند که در بخش نخست کودک
به تنهايي مطالب را فراگيرد و در بخش دوم با مشارکت خانواده در حل مسائل بکوشد.

چکيده :براي ايجاد شکل اصولي آموزش و کسب موفقيت در آن ،بايد بين دانشآموزان
رقابت به وجود آورد و فعاليتهاي آنها را متنوع و شاد کرد تا کودکان مطالب مورد
نياز را در کنار بازي و سرگرمي بياموزند .بازيها ،جدولها و تمرينهاي عملي موجب
رشد خالقيت و افزايش قدرت آفرينندگي در دانشآموزان میشود .مؤلفان در اين کتاب
با گردآوري مطالب در زمينة شمارش و ارزش مکاني عددها ،جمع و تفريق ،هندسه،
اندازهگيري و تفکر رياضي ،سعي در آشنايي کودکان با مفاهيم پايه رياضي دارند و در هر
بخش ،با استفاده از سرگرميهاي ساده و طراحي تمرينهاي مناسب ،به آموزش جذابيت
بيشتري دادهاند.

چکيده :انتقال علوم از جمله رياضيات به نسلهاي آينده ،از وظايف نسل حاضر و به ويژه
دانشمندان رياضي است .تفکر روي معادلهها و مسائل پيچيده رياضي نيز از همين مقوله
است .در مسير آموزش رياضي و انتقال آن به نسلهاي آينده ،به هزاران روش آموزشي
بر ميخوريم که هريک سليقه متفاوتي دارد .براي اين انتقال و آموزش صحيح ،بايد به
طريقة گام به گام پيش رفت و آموزش رياضي را از دوره ابتدايي آغاز کرد و به شکل
تفريحي و سرگرمي ادامه داد تا براي کودکان خسته کننده نباشد .همچنين بايد بتوان به
آن شکل کاربردي داد .مؤلفان در اين کتاب با گردآوري و طراحي بخشهايي مانند چهار
عمل اصلي و ارزش مکاني اعداد ،با استفاده از چهار عمل اصلي ،هندسه و اندازه گيري،
عددهاي کسري و اعشاري به کمک بازي و سرگرمي ،سعي دارند مفاهيم اصلي و پايه را
به کودکان آموزش دهند.
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رشد رياضي

 .146بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)4ـ تهران :مدرسه،1377 ،
 68ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /رياضي و
سرگرمي /دورة ابتدايي /اندازهگيري /اعداد.

چکيده :ايجاد زمينة فراگيري مفاهيم و مهارتهاي رياضي و به کارگيري اين مهارتها در
زندگي روزمره ،از اهداف مجموعه رشد رياضي است .گنجانيدن عنوانهاي مهم آموزشي
و سرفصلهاي رايج رياضي در قالب بازي ،چيستان و فعاليتهاي ديگر ،کودک را در برابر
مفاهيم رياضي قرار ميدهد تا با حل مسائل رياضي برتوان يادگيري ،فهم دقيق مطلب و
تقويت حافظة او افزوده شود .اين کتاب به چهار عمل اصلي رياضي ،اعداد صحيح ،هندسه و
اندازهگيري ،عددهاي کسري و اعشاري به همراه سرگرميهاي ساده ميپردازد و در پايان،
شامل حل مسائل مرتبط با بخشهاست.

رشد رياضي

 .147بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)5ـ تهران :مدرسه،1378 ،
 75ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /يادگيري/
مهارت رياضي.

رشد رياضي

 .148بديعي ،محمدزمان؛ ايرجي ،محسن.
رشد رياضي ( .)6ـ تهران :مدرسه،1378 ،
 74ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /اعداد/
اعداد اعشاري /اندازهگيري /هندسه.

چکيده :مجموعه رشد رياضي در شش جلد براي دانشآموزان دورة ابتدايي طراحي و تأليف
شده و فعاليتهاي متنوع و شادي بخشي دارد که شامل بازي ،رقابت و ...میشود .در اين
کتاب ،دو هدف اساسي وجود دارد .1 :ايجاد زمينه فراگيري مفاهيم و مهارتهاي رياضي؛
 .2به کارگيري اين مهارتها در زندگي روزمره .از شاخصهاي ويژه اين مجموعه ،گنجاندن
عنوانهای مهم آموزشي و سرفصلهاي رايج رياضي در قالب بازي ،چيستان و فعاليتهاي
گوناگون در خصوص درسهاست .قرار گرفتن کودک در برابر مفاهيم رياضي ،به افزايش
توان يادگيري ،فهم دقيق مطالب و تقويت حافظة او کمک مي کند.

چکيده :آموزش رياضي در قالب بازي ،چيستان و فعاليتهاي گوناگون ديگر در خالل
درسها از اهداف مهم آموزشي در کتاب رشد رياضي  6است .اين کتاب سي درس با
موضوعهاي متعدد و فعاليتها و تمرينهاي هدفمند دارد و کودک را در برابر مفاهيم
رياضي قرار ميدهد تا با حل مسائل رياضي ،توان يادگيري ،فهم دقيق و حافظة آنها
تقويت شود .دانشآموز در صفحه اول هردرس بايد به تنهايي و مستقل ،تمرين يا فعاليتي را
انجام دهد .سپس در صفحه دوم هردرس ،به کمک يکي از افراد خانواده و يا دوستان خود،
يک بازي يا تمرين سرگرم کننده مربوط به همان مبحث رياضي را انجام دهد .چهار عمل
اصلي با اعداد صحيح و تئوري اعداد ،عددهاي اعشاري ،کسري ،اندازهگيري و هندسه و
آمار و احتماالت از مباحث اصلي اين کتاب است .مؤلف در آن به کمک تصاوير و طراحي
مسائل مرتبط و همچنين در پايان کتاب با حل مسائل ،سعي دارد مفاهيم فوق را به طور
صحيح به کودکان آموزش دهد.
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کشفيات رياضي با قطعههاي نمونه

 .149هوگيوم ،شرلي .کشفيات رياضي با
قطعههاي نمونه .عليرضا توکلي صابري .ـ
تهران :مدرسه 50 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :سوم و چهارم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /اشکال
هندسي /مفاهيم رياضي.

کشفيات رياضي دربارة شمارش...

 .150هوگيوم ،شرلي .کشفيات رياضي دربارة
شمارش و اعداد .عليرضا توکلي صابري .ـ
تهران :مدرسه 50 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم و چهارم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /مفاهيم
رياضي /شمارش اعداد /اعداد.

آموزش رياضيات دورة ابتدايي

 .151ريد ،کتي .آموزش رياضيات دورة
ابتدايي :اندازهگيري ( .)1عليرضا توکلي
صابري .ـ تهران :مدرسه 59 ،1376 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :سوم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /اندازهگيري/
رياضي دوره ابتدايي.

چکيده :درک مفاهيم رياضي ،مدلهاي واقعي و فعاليتهاي ساده ،از اصول آموزش
صحيح رياضي هستند .قطعههاي نمونه ،مجموعهاي از قطعههاي رنگي هستند که از
شش شکل جداگانه تشکيل شدهاند :دو لوزي مختلف ،يک شش ضلعي ،يک مثلث ،يک
ذوزنقه و يک مربع .از قطعههاي نمونه ميتوان براي معرفي شکلهاي هندسي متعارف به
کودکان استفاده کرد .کشف جستوجوي قطعهها ،به دانشآموزان اين امکان را ميدهد
که در حين بازي کردن با آنها ،دربارة خصوصيات چند ضلعيها ،روابط بين آنها و روابط
بين ضلعها و زاويهها را به طور غيرمستقيم آموزش ببينند .همچنين از اين طريق ميتوان
فرصت ترکيب شکلهاي جديد را به دانشآموزان داد .کتاب قطعههاي نمونه در چهار جلد
تنظيم شده است که هر جلد نمونهها و مثالهاي متفاوتي را ارائه ميدهد.

چکيده :مفاهيم رياضي را ميتوان با فعاليتهاي ساده و مدلهاي واقعي درک کرد.
فعاليتها ،دانشآموزان را درگير کار رياضي و کار گروهي مي کنند و مدلها ،دانشآموزان
را بر ميانگيزند تا به جست و جو بپردازند؛ نمايش دهند؛ مسأله حل کنند؛ چيز بسازند؛ به
بحث بنشينند؛ بررسي و تحقيق کنند؛ شرح دهند و سرانجام به پيشبيني برسند .با استفاده
از محور اعداد و جدول اعداد که مدلهاي مناسبي براي کشف دستگاه عددي مبناي ده
هستند ،ميتوان معناي اعداد و رابطه بين آنها را کشف کرد .دانشآموزان ،اعداد را مرتب
مي کنند؛ چندتا چندتا ميشمارند؛ اعداد رمزي را کشف مي کنند؛ به جمع و تفريق دست
ميزنند و نحوة فکر کردن به طور جبري را شروع مي کنند.

چکيده :آموزش اندازهگيري براي دانش  آموزان دورة ابتدايي ،با اندازهگيري اشياء آغاز
میشود .چيزهايي که در منزل وجود دارد ،خريدهايي که انجام میشود ،مقدار موادي که
براي مصارف مختلف مورد نياز است ،ظرفهايي که در اندازههاي مختلف در منزل استفاده
میشود و ...از جمله مواردي هستند که کودکان به کمک والدين ميتوانند از حجم و اندازه
آنها مطلع شوند .مقايسة وسائل مورد استفاده کودک در منزل ،همچون اسباب بازيها،
توپ و ...يا وسائل عمومي و ...کودکان را با اندازة اشياء آشنا ميسازد .آموزش از طريق
اشکال هندسي قابل درک براي کودکان ،از جمله موارد موفق آموزش اندازهگيري است و
کودکان از طريق آن ،اشياي اطراف خود را بهتر درک مي کنند .کتاب «اندازهگيري» در دو
مجموعه تنظيم شده است و موضوع اندازهگيري را به دانشآموزان دوره ابتدايي ،به شکلي
قابل فهم و با مثالهاي کودکانه عرضه مي کند.
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آموزش رياضيات دوره ابتدايي

 .152ريد ،کتي .آموزش رياضيات دوره
ابتدايي :اندازهگيري ( .)2عليرضا توکلي
صابري .ـ تهران :مدرسه 59 ،1377 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :اندازهگيري /آموزش
رياضي /رياضي دوره ابتدايي.

بازي ،بازي ،رياضي :آموزش...

 .153گارسيا ،آدال .بازي ،بازي ،رياضي:
آموزش رياضيات به کودکان و
نوجوانان .سرور کتبي .ـ تهران :نيکراد،
3 ،1378ج :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم ،معلم و والدين
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /سرگرمي
رياضي /بازيهاي آموزشي.

آن مرد در باران آمد

 .154حمزه زاده ،محمد .آن مرد در باران
آمد .ـ تهران :قو 24 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :داستان تخيلي /داستانهاي
مذهبي.

چکيده :اندازه گيري ،يک عرصة طبيعي ايجاد مي کند .برآورد کردن ،يک مهارت اساسي
در رياضي است و دانشآموزان ميتوانند در آن درکي از رياضيات و کسر داشته باشند.
اندازهگيري ،قدرت حدس کودکان را باال ميبرد و کمک مي کند تا آنها بتوانند مفاهيم
کسرها را بيشتر بفهمند .دانشآموزان قبل از آن که بتوانند کسرها را بخوانند و بنويسند
معني آن را به طور کامل درک کنند  -آن را در عمل به کار ميبرند .آنها ميگويند :نصف
بستني را خوردم .اما آن را در هنگام انجام فعاليتها به بحث ميگذارند .آنها با ديدن و حس
کردن و جا به جا کردن وسايل اندازه گيري ،مفاهيم را فرا ميگيرند .به عالوه ،با شرکت
در يک بحث گروهي ،آموختههاي خود را تثبيت ميسازند و اعتماد به نفس پيدا مي کنند.

چکيده :مؤلف در اين مجموعه سه جلدي سعي کرده است تا علم رياضي را همراه با انواع
بازيهاي مختلف به صورت يک نفره ،دو نفره و ...و با کمک تصاوير به کودکان آموزش
دهد .در ابتداي هر بازي نيز عالوه بر عنوان ،روش و وسايل مورد نياز بازيها ،هدف و نيز
تعداد بازيکنان مشخص شده است .کودک با مطالعة اين کتاب ،نه تنها مهارتهاي خود را
افزايش ميدهد ،بلکه به رقابت با کودکان ديگر ميپردازد.

چکيده :اين کتاب ،قسمتي از داستان آب آوردن حضرت ابوالفضل العباس عليهالسالم براي
کودکان تشنهلب دشت کربال را بيان مي کند و کودکان را با تشنگي و مشقتهاي صحراي
کربال آشنا ميسازد .بهعالوه ،جانبازي حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را با جانبازي
عموي شخصيت داستان مقايسه مي کند.
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قصهاي به شيريني عسل

 .155قاسمنيا ،شکوه .قصهاي به شيريني
عسل .ـ تهران :سروش 89 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :محمد(ص) ،پيامبر اسالم/
پيامبر اسالم /زندگي پيامبر /تولد پيامبر /بعثت
پيامبر.

فرشتههاي احمد  -فرشتههاي زهرا

 .156صلواتیان ،محمد حسين .فرشتههاي
احمد  -فرشتههاي زهرا .ـ تهران:
محراب قلم2 ،1378 ،ج :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :آموزش ديني /اخالق/
آموزش کودکان /قصه گويي.

در باغ سبز قرآن

 .157ابراهيمي ،جعفر .در باغ سبز قرآن.
ـ تهران :صابرين 56 ،1377 ،ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم و پنجم
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :قرآن /آموزش قرآن /فرآيند
نوشتاري.

چکيده :مؤلف در اين کتاب ،داستان تولد و زندگي پيامبر اسالم را تا بعثت ايشان بيان کرده
و با بياني شيوا و داستاني ،مراحل زندگي پيامبر از تولد ،زندگي در صحرا ،بازگشت ،تربيت،
نوجواني ،جواني و ...تا بعثت را آورده است .نويسنده با استفاده از بياني زيبا ،شکل داستاني و
به کمک تصاوير ،مطالب را براي کودکان جذاب کرده است.

چکيده :کتاب فرشتههاي احمد  -فرشتههاي زهرا شامل چهارده داستان تصويري است
و کودک را راهنمايي مي کند تا با ديدن تصاوير و ارتباط دادن آنها به هم ،داستاني را در
ذهن خود بپروراند و آن را بازگو کند .اين روش ،توانايي قصه پردازي و قصه گويي کودک
را رشد ميدهد .موضوع داستانها عموم ًا درباره مسائل اخالقي و مذهبي است.

چکيده :اين کتاب که  56صفحه دارد ،با استفاده از تصاوير زيبا ،قرآن را به صورت شعر
و با زباني ساده به کودک آموزش ميدهد .در واقع با تمرين ،قواي تفکر و درک او را نيز
باال ميبرد.
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اکسيژن و همبازيهايش

 .158کتبي ،سرور .اکسيژن و
همبازيهايش .ـ تهران :کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان 48 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /اکسيژن/
آموزش به کمک داستان.

روشها و فنون در آموزش علوم

 .159جمعي از صاحبنظران و کارشناسان
يونسکو .روشها و فنون در آموزش
علوم .مهتاش اسفندیاري( ...و همکاران) .ـ
تهران :مدرسه 205 ،1365 ،ص
قطع :وزیری بزرگ
پايه تحصیلی :کارشناس  -معلم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /هدف آموزش.

هفت حکايت از بچهها و پيامبر

 .160رحماندوست ،مصطفي .هفت
حکايت از بچهها و پيامبر .ـ تهران :افق،
 24 ،1377ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :پيامبر اسالم /محمد(ص)،
پيامبر اسالم /کودکي پيامبر.

چکيده :براي آشنا ساختن کودکان با مفاهيم علمي و عوامل طبيعي ،الزم است مطالب
به زبان آنها و به شکل داستان ارائه شوند تا در ساختار ذهني کودک جا گيرند و فراموش
نشوند .در کتاب «اکسيژن و همبازيهايش» ،خواص مواد شيميايي و موارد استفاده آنها
در قالب قصههايي لطيف و جذاب به رشته تحرير درآمده و چگونگي تبديل گاز کلر سمي
به نمک آشپزخانه ،تبديل اکسيژن به آب و يا زغال به الماس مورد بحث و بررسي قرار
گرفته است.

چکيده :با پيدايش ابزار و وسايل جديد ،توانايي انسان در زمينه مشاهده به نحو شگفتآوري
گسترش يافته است .به ياري اين ابزار و وسايل ميتوانيم اجزاي بينهايت کوچک داده را
که ميليونها برابر بزرگ شدهاند و همچنين ستارگان دوردست موجود در خارج از محدوده
جهان مکشوف را مشاهده کنيم .شيوههاي دستيابي به واقعيتهاي علمي نيز دقيق تر
شدهاند .مؤلف در اين کتاب ،براي افزايش کارآيي تدريس و يادگيري علوم ،راهنماييهاي
جالبي را گردآوري کرده است تا معلماني که در جستوجوي روشهاي بهتر براي تدريس
علوم هستند ،از آنها بهره بگيرند و به مطالعة عميق و گستردهتري بپردازند.

چکيده :مؤلف اين کتاب 7 ،داستان مختصر از کودکي پيامبر (زماني که با حليمه ،دايهاش
زندگي ميکرد) و برخورد پيامبر با بچهها را به شيوه داستاني و با کمک گرفتن از تصوير
بيان کرده است.
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آشنايي با محصوالت مهم کشاورزي

 .161شايان ،سياوش .آشنايي با
محصوالت مهم کشاورزي (:)9
محصوالت انباري (سيب زميني و پياز) .ـ
تهران :مدرسه 30 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :کشاورزي /محصوالت
کشاورزي /سيب زميني /پياز.

چکيده :به محصوالتي انباري ميگوييم که در تغذيه انسان اهميت زيادي دارند و انسان
آنها را در انبار نگهداري مي کند تا هروقت که نياز داشت ،به آنها دسترسي داشته باشد.
سيبزميني ،انرژي ،پروتئين ،چربي ،مواد معدني و انواع ويتامينها را در بردارد و به تنهايي
يک غذاي کامل به حساب ميآيد .در زمان قاجاريه ،ميرزا ملکم خان سيبزميني را به ايران
آورد و از آن پس کشت سيبزميني رواج يافت .پياز ،محصول بومي منطقهاي است که
امروزه از هندوستان تا کشور فلسطين کشت میشود .آَشنايي با محصوالت مهم و اساسي
کشاورزي در جهان و ايران و اين که يک محصول از ديدگاههاي مختلف علمي ،اقتصادي،
سياسي و اجتماعي در چه درجهاي قرار دارد ،از اهميت زيادي برخوردار است.

راهکارهاي آموزش جغرافيا

 .162شايان ،سياوش؛ چوبينه ،مهدي؛ ملک
عباسي ،منصور .راهکارهاي آموزش
جغرافيا .ـ تهران :شورا 168 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /روش
آموزش /ارزشيابي.

چين

 .163شايان ،سياوش .چين .ـ تهران:
محراب قلم 24 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :چين(کشور) /مذاهب چين/
تاريخ چين.

چکيده :براي درس جغرافيا ،چهارده روش تدريس وجود دارد .روش سخنراني ،روشي
قديمي و از موضوعات سنتي جغرافياست .براي انجام اين روش ،بايد مراحل گوناگوني
را طي کرد و يا حتي آنها را روي کاغذ نوشت ،دسته بندي و درآخر جمع بندي کرد.
روش ديگر ،بازديد علمي است .اين کتاب ،ارزشيابي ابزار درس جغرافيا ،سطوح يادگيري و
همچنين طراحي تدريس و مراحل مختلف آن را توضيح ميدهد.

چکيده :کلمه چين ،يادآور امپراتوريهاي بزرگ چين ،سفرهاي ماکوپولو و ديوار چين است
که در ايران باستان همواره با ما چين همراه بودهاست .مردم با شنيدن کلمات چين و ماچين
به ياد نواحي دوردست با عجايب بسيار ميافتادند .امروزه ،کشور چين ديگر کشور دوردستي
نيست؛ بلکه سرزمين گستردهاي با جمعيت بسيار است که مذاهب و زبانهاي گوناگون دارد.
آنها براي بيان يک معناي جديد يا پيچيده ،دو يا چند کلمه ساده را کنار هم ميگذارند .طب
سوزني را چينيها اختراع کردند.
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سياره نازنين

 .164شايان ،سياوش .زمين ،سياره نازنين.
تهران :مدرسه 36 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا/
زمين(کره) /زمين شناسي.

چکيده :کره زمين يکي از سيارههاي منظومه شمسي است .در مرکز اين منظومه ،خورشيد
قرار گرفته است و  365روز طول ميکشد تا زمين يک بار به دور خورشيد بچرخد .باالترين
و پايينترين نقاط زمين ،قطب نام دارند و به علت چرخش زمين به دور خود ،اندکي فرو
رفتهاند .قسمت مرکزي زمين نيز که استوا ناميده میشود ،برآمده است .کره زمين ،پوسته،
جبه ،هسته خارجي و هسته داخلي دارد .انسان روي پوسته کره زمين زندگي مي کند و سه
اليه دارد به نامهاي :ترپوسفر ،استراتوسفر ،يونوسفر .اين کتاب ،نام ديگر سيارهها و ساير
نکتههاي آموختني را بيان مي کند و نشان ميدهد که :زمين ،خانه ماست! و بايد خردمندانه
از آن استفاده کنيم.

کتاب فعاليت :جهت براي دورة...

 .165گارديا ،ويليام؛ فراز ،بروس .کتاب
فعاليت :جهت براي دورة دبستان.
عليرضا توکلي صابري .ـ تهران :باران،1377 ،
 41ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /جهت/
کرة جغرافيايي /آموزش قبل از مدرسه.

کتاب فعاليت :مقياس و فاصلهها

 .166گارديا ،ويليام؛ فراز ،بروس .کتاب
فعاليت :مقياس و فاصلهها .عليرضا
توکلي صابري .ـ تهران :باران45 ،1377 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :مقياس /فاصله /اندازه.

چکيده :جهتهاي اصلي ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب هستند که فراگيري آن در
نقشهخواني ،داراي اهميت است .اصطالح باال به عنوان دور شدن از مرکز زمين و پايين به
عنوان نزديک شدن به مرکز زمين به کار ميرود که فراگرفتن آن ،به افراد کمک زيادي
مي کند .از قطب نما ميتوان براي تعيين جهت استفاده کرد .عالوه بر چهار جهت اصلي،
چند جهت فرعي نيز وجود دارد .تفاوت بين باال و پايين ،روي يا باالي ،دور يا نزديک،
اندازهها و ...بحث اساسي جهتهاست و آشنايي با آنها ،مهارت نقشه خواني را افزايش
ميدهد.

چکيده :مفهوم مقياس و فاصله بسيار انتزاعي و متضمن توانايي تخمين زدن ،پيدا کردن و
نشان دادن فاصلههاي واقعي بين مراکز و منطقههاي داده شده است .بايد اقالم واقعي را با
مدلهاي مقياسي مقايسه کنيم تا به اين نتيجه برسيم که :نقشه ،معرف يک منطقة واقعي
است که به اندازه آن به مقدار زيادي کاهش داده شده است .نشان دادن فاصلهها با استفاده
از اصطالحاتي مانند :راست ،چپ ،باال ،پايين و همچنين بيان اين که :مقياس چگونه تغيير
مي کند؟ مدل مقياس چيست؟ چگونه ميتوان يک مقياس نقشه ساخت و فاصله روي آن
را نشان داد؟ در کتاب مقياس و فاصلهها آمده است.
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کتاب فعاليت :کره

 .167گارديا ،ويليام؛ فراز ،بروس .کتاب
فعاليت :کره .عليرضا توکلي صابري .ـ
تهران :باران 49 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :کره (جغرافيايي) /استوا/
موقعيتجغرافيايي.

چکيده :نقشهها که اطالعات مفيدي درباره آموزش جغرافيا دارند ،تنها زماني براي
کودکان قابل فهم هستند که به آنها درست کردن نقشه ،خواندن و چگونگي استفاده از
آن ياد داده شود .تعيين موقعيت مکانهاي آشناي روي کره زمين ،مناطق آبي و خشکي
و ساير عوارض زمين ،از بحثهاي اساسي جغرافياست .کره زمين به دو نيمکره شمالي
و جنوبي تقسيم میشود که استوا خط مرز بين آنهاست .نقشهها ،هم کروي (گرد) و
هم مسطح (ديواري) هستند .دقت نقشههاي کروي بيشتر است؛ زيرا به زمين شبيهترند.

کتاب فعاليت :نشانهها

 .168گارديا ،ويليام؛ فراز ،بروس .کتاب
فعاليت :نشانهها .عليرضا توکلي صابري.
تهران :باران 31 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :نشانه /نقشه خواني /کره
جغرافيا.

کتاب فعاليت :موقعيت براي دورة...

 .169گارديا ،ويليام؛ فراز ،بروس .کتاب
فعاليت :موقعيت براي دورة دبستان.
عليرضا توکلي صابري .ـ تهران :باران،1377 ،
 53ص :.مصور
قطع :رحلی رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :موقعيت /موقعيت
جغرافيايي /جهت /فاصله.

چکيده :آموزش نقشه خواني و استفاده از کرههاي جغرافيايي ،يک مهارت مهم در حل
مسائل روزمره است .راهيابي در سفر ،فهم گزارشهاي هواشناسي ،وقايع جوي و بسياري
مطالب ديگر ،همه به توانايي خواندن و فهم نقشهها نياز دارد .نقشههاي بيشماري روي
صفحه تلويزيون ،روزنامهها ،کتابهاي درسي ،ايستگاههاي قطار ،اتوبوس و يا مترو وجود
دارند .اين کتاب ،فعاليتها و تجربياتي را براي والدين و آموزگاران تدارک ميبيند که به
کمک آنها ميتوانند فهميدن و مهارتهاي نقشه خواني کودکان را افزايش دهند.

چکيده :موقعيت ،توضيح ميدهد که چگونه يک محل با جاهاي ديگر ارتباط دارد .بايد
گفت :تعيين موقعيت ،نسبي است .يعني :يک شي در سمت چپ يک فرد ،ميتواند در
سمت راست فرد ديگري باشد و اين موقعيت ،به جهتي که اين افراد در مقابل آن هستند،
بستگي دارد .با درک موقعيت ،ميتوان مدار نصفالنهار مبدأ و خط تاريخ بينالمللي و
عوارض طبيعي را تعيين کرد و دريافت که شکل خشکي در موقعيتهاي مختلف ،چه
تفاوتهايي مييابد ،جهتهاي اصلي ،قارهها ،طول و عرض جغرافيايي و شمارهگذاري
روي نقشه ،از مباحث موقعيت جغرافيايي است.
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هفت گام اساسي تا انشاء نويسي

 .170بهراميان ،اکرم .هفت گام اساسي
تا انشاءنويسي .ـ تهران :آموختاران،
 45 ،1378ص 45 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم  -چهارم  -پنجم
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :انشاء /تمرين /آموزش انشاء.

چکيده :اين کتاب براي آموزش انشاء در مقطع ابتدايي نوشته شده است و براي معلمان و
مربياني که سعي دارند دانشآموزان در طول يک دوره تحصيلي خالقانه بنويسند و از اين
درس لذت ببرند ،مفيد ميباشد و به بررسي علل بيعالقگي دانشآموزان نسبت به درس
انشاء پرداخته و به دو مشکل اساسي ،عدم توانايي دانشآموزان در توليد فکر يا انديشه براي
نوشتن و عدم جذابيت کالس انشاء اشاره دارد.

صحراها

 .171جنينگر ،تري .صحراها .رضا شيرازي.
تهران :پيام آزادي 24 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /جغرافيا/
صحراها.

رودخانهها

 .172جنينگر ،تري .رودخانهها .رضا
شيرازي .ـ تهران :پيام آزادي24 ،1376 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :پنجم
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :رودخانهها /آبها /چرخه
آب.

چکيده :بيش از يک هفتم کره زمين را مناطق صحرايي پوشانده است .صحرا ،سرزميني
خشک است که باران کمي در آن ميبارد و گياهان اندکي نيز در آن ميرويد .مناطق
صحرايي به دو ناحيه تقسيم ميشوند :مناطق صحرايي بسيار سرد و مناطق صحرايي بسيار
گرم ،اين مناطق ،در قسمتهايي از آفريقا ،آسيا ،آمريکاي شمالي و جنوبي گسترده شدهاند.
در اين مناطق ،فقط گياهاني ميتوانند برويند که داراي ريشههاي بلند هستند؛ مثل درخت
آقاقيا .حيواناتي که در اين مناطق هستند ،حس بينايي و شنوايي نيرومندي دارند .شتر،
شناخته شدهترين حيوان در اين منطقه است

چکيده :آب ،حدود سه چهارم از سطح زمين را فراگرفته است .مقداري از آب در زمين
فرو ميرود و آبهاي زيرزميني را تشکيل ميدهد؛ مقداري به صورت يخ در مناطق قطبي
وجود دارد ،و مقداري نيز روي سطح زمين شناور است که تغييرات عمدهاي را بر سطح زمين
پديد ميآورد .آبهاي سطحي به واسطه تابش خورشيد بخار ميشوند و به باال ميروند
و ابر تشکيل میشود .هنگامي که ابرها به منطقهاي سرد وارد شوند ،ذرات کوچک آب به
همديگر ميپيوندند و چون سنگين ميشوند ،به طرف پايين نزول مي کنند و باران ميبارد.
مراحل تکامل يک رودخانه و دورة بلوغ گياهان رودخانهاي ،انواع ماهيها ،چگونگي تصفيه
آب ،اندازهگيري سرعت جريان آب يک نهر و تجزيه شدن سنگها از دانستنيهاي علمي
براي جوانان و نوجوانان است.
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زبان و مهارت زباني

 .173فالد ،جيمز؛ سالوس ،پيتر .اچ .زبان
و مهارت زباني .علي آخشيني .ـ مشهد:
آستان قدس رضوي 500 ،1369 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :زبانآموزي
کلمات کليدي :زبانآموزي /تحول زبان/
مهارت زباني.

نماز هواپيما

 .174هنرجو ،حميد .نماز هواپيما.
تصویرگر؛ محمدحسین صلواتیان .ـ تهران:
مهدا 11 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم ،چهارم و پنجم
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :نماز /آموزش نماز /اذان.

نگرشي نو برآموزش علوم تجربي...

 .175هارلن ،وين .نگرشي نو برآموزش
علوم تجربي در دورة ابتدايي.
شاهده سعيدي .ـ تهران :مدرسه،1378 ،
 215ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /روش
آموزش /دورة ابتدايي.

چکيده :مؤلفان اين کتاب ،ابتدا اطالعاتي نظري در مورد زبان ،رشد زبان کودک و تحول
زبان ،در اختيار خوانندگان ميگذارند .سپس ،در فصلهاي چهارم تا دهم ،به بررسي
مهارتهاي زباني ميپردازند .ادبيات کودکان ،گونههاي زباني ،کودکان استثنايي و مديريت
برنامه ،عنوان فصلهاي پاياني کتاب است.

چکيده :اين کتاب ،با استفاده از تصوير و شعر ،سعي در آموزش اذان ،وقت نماز و ...به
کودکان دارد.

چکيده :آموزش علوم تجربي به کودکان ،به تجهيزات و وسايل پيشساختي آزمايشگاهي
نياز ندارد ،بلکه ميتوان در محيطي طبيعي و آشنا ،با تحريک حس کنجکاوي ،پديدههاي
علمي و ماهيت علم را از طريق وسايل و مواد و اتفاقات روزمره به آنان آموخت و فرصت
بحث و اکتشاف شخصي را به آنان داد تا در نتيجة اعتماد به نفس و نگرش مثبت به
يادگيري علوم ،مفاهيم علمي برايشان واضح و روشن شوند .آموزش علوم ،به معني ايجاد
توانايي درگير شدن در اکتشافهاي علمي است که در نتيجه ،به پرورش ادراک ميانجامد.
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بچهها و حفاظت از کرة زمين ()1

 .176جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از کرة
زمين ( :)1در سيارة ما چه خبر است!
محمدرضاهراتي.ـتهران:شرکتانتشاراتفني
ايران 38 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت
محيط زيست /آلودگي آب /باران اسيدي/
اثر گلخانهاي.

چکيده :تا 15سال پيش ،هواي کره زمين خالص ،تميز و براي تنفس مناسب بود .به تدريج
صنعت وارد زندگي انسانها شد و ساختن کارخانهها و راه انداختن توليدات گوناگون ـمانند
اتومبيلـ باعث آلودگي هوا شد؛ تا حدي که اکنون آسمان آبي را به آسمان قهوهاي تبديل
کرده است ! افزايش جمعيت کره زمين باعث تخريب جنگلها و تهديد زندگي جانداران شده
است .جمعيت ،زباله توليد مي کند و باعث آلودگي محيط زيست میشود .اثرات گلخانهاي که
ناشي از تابش گرماي آفتاب و توليد گازهاي جديد از طريق کارخانهها ،نيروگاههاي برق و
اتومبيلها ميباشد .باعث محبوس شدن گرماي خورشيد شده و باعث گرماي بيش تر کرة
زمين و صدمه ديدن اليه اوزون شده است .نتيجه اين امر ،رشد گياهان کند ،پالنکتونها
نابود و بیماریهايي مانند آب مرواريد در چشم ،سرطان پوست و ...گسترش مييابد .مؤلف
در اين کتاب با ذکر آلودگيهاي آبها ،زبالههاي موجود و ...سعي کرده است احساس
حفاظت از محيط زيست و قدرت همکاري کودکان را در اين زمينه افزايش بخشد.

بچهها و حفاظت از کرة زمين ()6

 .177جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از
کرة زمين ( :)6مصرف عاقالنة انرژي.
محمدرضا هراتي .ـ تهران :شرکت انتشارات
فني ايران 45 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت
محيط زيست /حفاظت از زمين /سيارة زمين/
کودکان.

بچهها و حفاظت از کرة زمين ()5

 .178جاونا ،جان .بچهها و حفاظت از
کرة زمين ( :)5سبز نگهداشتن زمين.
محمدرضا هراتي .ـ تهران :شرکت انتشارات
فني ايران 39 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :محيط زيست /حفاظت از
محيط زيست /سيارة زمين /کودکان.

چکيده :در شب ،هنگامي که هوا تاريک میشود ،با فشاردادن کليدي ،روشنايي دوباره
ظاهر میشود .براي اين روشنايي نياز به انرژي داريم .بعضي از وسايل با باتري کار مي کنند.
بيشتر باتريها جيوه دارند .جيوه فلز خطرناکي است که با دور انداختن باتريها ممکن است
به درون زمين نفوذ کند .براي گرم کردن خانه نيز به انرژي گرمايي (حرارتي) نياز داريم.
انرژي گرمايي از طريق مجراهاي وسيله گرمازا ،هواي خانه را گرم و گرمتر مي کند و براي
اين کار ،انرژي فراواني مصرف میشود .البته اين روند را ميتوان با روشهايي مطلوبتر
کرد .مؤلف در اين کتاب ،با توضيح نحوة استفاده از باتريها ،نحوه گرم کردن منازل،
صرفهجويي در مصرف آب گرم ،استفاده نکردن از اتومبيل در مسيرهاي کوتاه ،جلوگيري از
خروج گرماي اتاق و سرماي يخچال و وادار کردن کودکان به تفکر در اين زمينهها ،سعي
در آموزش آنها دارد.

چکيده :رنگ سبز زمين ،نشان دهنده سالمت زمين است .زمين سبز بيانگر اين است که
گياهان رشد مي کنند ،خاک حاصلخيز است ،مقدار زيادي آب وجود دارد ،هوا تميز است و
سرانجام اين که حيوانات مکانهايي براي زندگي و چيزهايي براي خوردن دارند .اهميت
گياهان و به ويژه درختان به خاطر عملکرد آنها در مقابلهاي است که آنها با اثر گلخانهاي
و توليد اکسيژن ،يعني هواي الزم براي زيستن انجام ميدهند .مؤلف در اين کتاب با تشريح
نقش درختان در حفاظت از محيط زيست ،استفاده از کيسههاي پارچهاي براي جمع آوري
زبالهها ،ترويج کاشتن گياه ،صرفه جويي در مصرف کاغذ ،حفاظت از جنگلها و حيوانات
و همچنين محافظت از زمين ،به آموزش کودکان در سالم نگه داشتن زمين پرداخته است.
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کشفيات رياضي با قطعههاي...

 .179گودنو ،جودي .کشفيات رياضي با
قطعههاي مبناي ده .عليرضا توکلي .ـ
تهران :مدرسه 49 ،1378 ،ص :.مصور
قطع:
پايه تحصیلی :چهارم و پنجم
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /سرگرمي
رياضي.

چکيده :اين کتاب به دانشآموزان کمک مي کند تا دربارة دنياي شگفت انگيز عددها
بررسي کنند .آنها هنگامي که مکعبها را ميشمارند و دسته بندي مي کنند ،درک خودرا
از دستگاه ارزش مکاني گسترش ميدهند .در هنگام انجام دادن عمليات رياضي جمع و
تفريق ،درک خودشان را از اين اعمال افزايش ميدهند و معناي عددها را کشف مي کنند.
اين کتاب  40صفحه فعاليت يک صفحهاي تکثير کردني ،فعاليت تعميمي ،دو تحقيق ،يک
بازي ،جايزههاي دانشآموزي و پاسخ به مسائل را در بردارد .فعاليتهاي عملي و ساده در
کشفيات رياضي دانشآموزان را در کار رياضي درگير مي کنند.

40
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .21جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)7آب .احمد
خواجه نصير طوسي- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص
قطع :رحلي
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آب /آموزش علوم.

چکيده :کتاب حاضر ،هفتمين مجلد از مجموعه  20جلدي نوجوانان دانش دوست تحقيق
مي کنند! است که در کشور انگلستان براي دانشآموزان سنين  8تا  11سال به عنوان
آموزش علوم تدريس میشود .هر جلد از اين مجموعه ،به موضوع خاصي اختصاص دارد.
براي مثال جلد هفتم به موضوعاتي ميپردازد که در زمينه آب است .هر کتاب شامل دو
بخش است .در هر بخش ،مطالب علمي به زباني که براي دانشآموزان گروه سني قابل
فهم باشد ،بيان میشود .به دنبال آن ،پرسشهايي مطرح شده است که دانشآموزان در
هنگام تالش براي پاسخگويي ،ميتوانند ميزان درک خود را بسنجند .از اين گذشته ،در
هر بخش ،تعدادي فعاليتهاي عملي و آزمايش آمده است که دانشآموز را با شيوه کار
پژوهش آشنا مي کند.

آب در کشورهاي آسيا ـ اقيانوسيه

 .22آب در کشورهاي آسيا ـ اقيانوسيه.
ژاله موسوي- .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 64 ،1378 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آب /آب و فرهنگها/
حفاظت آب.

چکيده :کتاب حاضر ،از جمله کتابهاي منتشر شده در مرکز انتشارات مشترک آسيا -
اقيانوسيه (  )ACPاست که در آن ،کشورهاي دو قاره ،نظرات علمي ،آموزشي و ادبي خود را
درباره آب ارائه کردهاند .اين کتاب چهار فصل دارد .که فصل اول به سياره پر آب ،فصل دوم
به توضيح و تشريح آب و فرهنگها ،فصل سوم به بحران آب و فصل چهارم به چارهانديشي
براي حفاظت آبها و نجات درياها و درياچهها از آلودگي و نابودي پرداخته است .بخش دوم،
آب و نقش فرهنگها در حفاظت آب و ارزش آب در کشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار
داده و داستانهاي ملي و محلي درباره آب در کشورهاي مختلف آسيايي را ذکر کرده است.
وجود تصاوير و طرحهاي مرتبط با آب و همچنين تصاوير تخيلي درباره آب به امر آموزش
جذابيت بيشتري داده است.

تاريخ انقالب

 .23خرامان ،مصطفي .تاريخ انقالب (:)4
آري- .تهران :تاريخ و فرهنگ67 ،1378 ،
ص 67 ،ص
قطع :وزیری كوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /خميني،
روح اهلل /سخنرانيهاي امام خميني.

چکيده :آري ! عنوان چهارمين کتاب از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب ميباشد که ويژه
دانشآموزان دورههاي راهنمايي است .در اين کتاب ،خوانندگان برخي از وقايع و حوادث
سياسي پس از انقالب اسالمي را که عمدت ًا در قالب شعر ،روايت ،خاطره ،تصوير و ...نقل
شده است ،مورد مطالعه قرار ميدهند .اين مجموعه اساس ًا براي آگاهي و شناخت بيش تر
نوجوانها و جوانهاي پس از انقالب سال  1357تدوين شده است .در اين کتاب ،عمدت ًا
وقايع پس از تثبيت نظام جمهوري اسالمي ايران در تاريخ دوازدهم فروردين ماه سال 1358
ش بررسي و تحليل میشود ،وقايعي همچون رفراندوم ،ترور ،سوء قصد در خانه جهاد براي
سازندگي ،برگزاري اولين نماز جمعه در تهران به امامت آيت اهلل طالقاني ،اولين شهيد
محراب و انتخاب اولين رياست جمهوري.
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آزمون و آموزش عربي

 .24اشکبوس ،عادل .آزمون و آموزش
عربي سال دوم راهنمايي :شامل جزوه،
قواعد دستوري اول و دوم راهنمايي- .تهران:
تاجيک 112 ،1378 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان عربي
کلمات کليدي :زبان عربي /آموزش زبان
عربي /آزمونها.

چکيده :اين کتاب کمک آموزشي درس عربي براي سال دوم راهنمايي طراحي شده و
شامل جزوه قواعد دستوري عربي سال اول و دوم راهنمايي ،نمونه سؤال از درسهاي
کتاب ،نمونه سؤال امتحانات در طول سال و پايان سال ،سؤاالت طبقه بندي شده کل
کتاب و سؤاالت المپياد عربي است که به شکلهاي مختلف ،از جمله کامل کردني ،چند
گزينهاي ،کوته پاسخ ،پر کردن جاي خالي ،يافتن مترادف و متضاد ،جمله سازي ،جدول
کلمات متقاطع ،اصالح غلطهاي عمدي ،درک مطلب ،پاسخ با توجه به تصوير و ...ارائه
شده است .استفاده از اين کتاب ،موجب صرفه جويي در وقت دبير و دانشآموز میشود.

آسمان پر ستاره

 .25غفارزاده ،مهرداد .تاريخ انقالب (:)6
آسمان پر ستاره- .تهران :تاريخ و فرهنگ،
 74 ،1378ص
قطع :وزیری كوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :سخنرانيهاي امام خميني/
خميني ،روح اهلل /تاريخ ايران.

چکيده :آسمان پر ستاره عنوان ششمين کتاب از مجموعه تاريخ انقالب است که با هدف
شناساندن برخي از وقايع انقالب اسالمي ايران براي گروه سني کودک و نوجوان فراهم
شده است .اين مجموعه اساس ًا با تصوير ،شعار ،روايت و خاطره همراه است .در جلد حاضر،
نحوه شهادت برخي از بنيانگذاران و مسئوالن مهم جمهوري اسالمي ايران بازگو شده است.
از جمله :شهادت شهيد چمران ،باهنر و رجايي ،شهيد بهشتي و  72تن از ياران انقالب،
سومين شهيد محراب و برخي عمليات نظامي ،مانند عمليات طريق القدس.

آشنايي با زبان

 .26ضرغاميان ،مهدي .فراگيري مهارتهاي
زباني ( 2ويژة دورة راهنمايي) :آشنايي با
زبان- .تهران :ني 142 ،1375 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :زبانآموزي /مهارتهاي
زباني.

چکيده :به ويژه آن که در سايه دستاوردهاي علوم انساني روشن شده است که تسلط
بيشتر بر زبان مادري ،عالوه بر افزايش پيشرفت تحصيلي ،در سازمان دادن ذهن انسان
و نيز جامعه پذيري و کسب موقعيتهاي برتر اجتماعي ،نقش بسزايي دارد .کتاب فراگيري
مهارتهاي زباني ،کوششي در جهت به ثمر رساندن شيوهاي نوين در آموزش جنبههاي
گوناگون زبان فارسي است و در چهار جلد براي دانشآموزان دورة راهنمايي فراهم آمده
است.کتاب حاضر ،جلد دوم از اين مجموعه است و در  9فصل سامان يافته است .هر فصل
شامل موارد زير است ،متن (که رماني است از فرانسه به فارسي ترجمه شده) ،کلمات
مشکل و سخت ،جمالت متنوع ،پاراگرافها و نکات دستوري .عناوين فصلها عبارتند از:
لشکرکشي ،راز بالي سوزان ،نخستين مبارزه ،خيانت ،جنگ تکنيکي ،خيانت باز هم خيانت،
فرار ،نيروي هوايي ،و آزادي.
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آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان

 .27زنبقي ،فرزانه .آشنايي با قرآن کريم
براي نوجوانان :شرح و ترجمه جزء پنجم.
تهران :تاريخ و فرهنگ 84 ،1379 ،صقطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :تفاسير شيعه /ترجمه قرآن/
آموزش زبان.

چکيده :مجموعه آشنايي با قرآن کريم شامل  30جلد است .در هر جلد از آن ،شرح و
ترجمه يکي از جزءهاي قرآن کريم ارائه شده است .در اين کتاب ،جزء پنجم بيان شده
است .در زير هر عنوان که به آيه يا آياتي خاص اشاره دارد ،شرح خالصهاي آورده شده که
با توجه به مخاطبان مجموعه ،محور آن قصههاي مربوط به قرآن و ماجراها و حوادثي است
که سبب نزول آيات به پيامبر اکرم (ص)بوده است .ابتدا توضيحات مربوط به آيات متناسب
با گروه سني مخاطب تنظيم و تأليف شده است و به دنبال آن ،ترجمه آيات حروف و متن
متمايز مشخص شده است .عالوه بر آن ،تصويرسازي متناسب با موضوع انجام شده است
تا جاذبه و زيبايي کار افزايش يابد .در اين تصاوير ،عناصري وجود دارند که متناسب با معني
و مفهوم بعضي آيات در همان جزء انتخاب و طراحي شدهاند.

آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان

 .28زنبقي ،فرزانه .آشنايي با قرآن کريم
براي نوجوانان :شرح و ترجمه جزء چهارم.
تهران :تاريخ و فرهنگ 88 ،1379 ،صقطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :قرآن کريم /شأن نزول/
آيات /ترجمه /آموزش قرآن /مفاهيم قرآني/
تفاسير شيعه.

چکيده :عالقه به قرآن و چگونگي فراگيري آن ،از ابتداي سنين کودکي تا بزرگسالي در
آدمي وجود دارد و چگونگي آموزش آن بسيار مهم است .اين کتاب با زباني ساده به شرح
آيات و شأن آنها ميپردازد و جزء چهارم را که شامل سوره آل عمران از آيه  20تا 92
و سوره نساء از آيه  1تا  23است ،به رواني ترجمه مي کند تا نوجوانان بتوانند با اين کتاب
آسماني انس بيشتري پيدا کنند و آن را بهتر متوجه شوند.

آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان

 .29زنبقي ،فرزانه .آشنايي با قرآن کريم
براي نوجوانان :شرح و ترجمه جزءاول.
تهران :تاريخ و فرهنگ 83 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :آموزش قرآن /سورة بقره/
سورة حمد /تفاسير شيعه /مفاهيم قرآني.

چکيده :کتاب آشنايي با قرآن کريم براي نوجواناني که تمايل به آموزش قرآن دارند ،بسيار
مفيد است .آنان از طريق اين کتاب ميتوانند با ترجمه و شرح و مفاهيم قرآني بهخوبي
آشنا شده و قرآن را بياموزند .مؤلف در اين کتاب ،به جزء اول قرآن کريم که شامل سورة
حمد و سوره بقره از آيات  1تا  141است و همچنين به ترجمه ،شرح ،تفسير و شان نزول
آن آيات پرداخته است
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آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان

 .210زنبقي ،فرزانه .آشنايي با قرآن کريم
براي نوجوانان :شرح و ترجمه جزءدوم.
تهران :تاريخ و فرهنگ 79 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :تفاسير شيعه /آموزش
قرآن /شرح آيهها /سورة بقره /قرآن کريم.

چکيده :از مهمترين و اساسيترين موضوعات در فهم و درک قرآن کريم براي نوآموزان،
شرح ،ترجمه و تفسير آيات است تا آنان که ميخواهند با اين کتاب آسماني بيشتر آشنا
شوند ،بتوانند بهخوبي به مفاهيم قرآني پي ببرند .کتاب آشنايي با قرآن کريم ضمن
برخورداري از موارد فوق ،به جزء دوم قرآن ميپردازد که دربرگيرنده آيات  142تا 252
سوره بقره است.

آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان

 .211زنبقي ،فرزانه .آشنايي با قرآن کريم
براي نوجوانان :شرح و ترجمه جزءسوم.
تهران :تاريخ و فرهنگ 80 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :قرآن کريم /شرح آيهها/
سورة بقره /سورة آل عمران /آموزش قرآن.

آشنايي با هنرهاي اسالمي ()1

 .212هراتي ،محمد مهدي؛ کشاورز ،محمد
علي .آشنايي با هنرهاي اسالمي (:)1
خط معقلي- .تهران :مدرسه 35 ،1377 ،ص
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /هنرهاي
اسالمي /خط /خط معقلي /خط کوفي.

چکيده :عالقه و اشتياق به قرآن کريم از ابتداي سنين کودکي تا بزرگسالي در آدمي وجود
دارد و اگر نيک به آن توجه شود ،بسيار سودمند واقع میشود .مؤلف ،اين مجموعه را در سي
جلد و در هر جلد ،يک جزء را به تفکيک آورده و با زبان ساده همراه با شرح ،ترجمه و اشاره
به شان نزول آيهها و آشنايي با مفاهيم قرآني بيان کرده است تا نوجوانان ضمن آشنايي
با شرح دقيق جزء به جزء قرآن ،به مفاهيم آن نيز پي ببرند .در اين جلد ،جزء سوم که در
برگيرنده آيه  253تا  286سوره بقره و آيه  1تا  91سوره آل عمران ميباشد ،ذکر شده است

چکيده :يکي از انواع خط کوفي ،خط بنايي است که به کوفي بنايي يا کوفي معقلي معروف
است .نوعي از آن را خط آجري ميگويند .اين خط ،بيش تر با آجر روي بناهاي قديمي
ساخته شده است و به همين دليل به آن خط بنايي هم ميگويند .کتاب حاضر،به آموزش
خط کوفي  -معقلي پرداخته است تا دانشآموزان ضمن مطالعه اين کتاب و انجام تمرينات
آن ،بتوانند نمونههايي از خط کوفي معقلي را اجرا کنند .مداد ،پاک کن ،کاغذ سفيد ،گونيا،
مقوا ،کاغذ شطرنجي (مربعي) از ابزار مورد نياز براي نوشتن خط معقلي هستند .در اين کتاب
به آموزش روش استفاده از آنها پرداخته شده و در واقع اين کتاب راهنمايي براي نگارش
کلمات ساده با خط بنايي است ،مانند کلمههاي :اهلل ،محمد ،علي و ،...البته بهمرور کلمات
مشکل را هم در بر ميگیرد و به آموزش شکلهايي مثل شمسه علي ،شمسه ترکيبي
ترنجي ،شمسه معقلي ،شمسه گره دار و ...نيز ميپردازد.
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آغاز جبر ()1

 .213گودنو ،جودي؛ هوگيوم ،شرلي .آغاز
جبر ( .)1عليرضا توکلي صابري- .تهران:
مدرسه 54 ،1376 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /جبر.

چکيده :انجمن ملي معلمان رياضي ( )NCTMتأکيد مي کنند که :آماده ساختن
دانشآموزان با تجربههاي جبري غير محسوس در دوره دبستان ،آنها را در استفاده از
جبر براي حل مسائل آماده مي کند .بسياري از دانشآموزان درک نمي کنند که جبر يک
ابزار براي حل مسأله است نه يک سلسله نشانههاي محاسباتي .اين کتاب مقدمهاي است
غير محسوس براي آغاز تفکر در جبر که با معرفي مسائلي آغاز میشود که در آنها
دانشآموزان از مکعبها استفاده مي کنند .اين کتاب (جلد نخست آغاز جبر) شامل هشت
دسته مسأله است .هر دسته شش صفحهاي از آن ،روي يک نوع مسأله تأکيد مي کند.
ذيل هر يک از آنها نمودارهايي براي نشان دادن حرکتهاي مکعبها ،همچنين حل
مسألهها وجود دارد.

آغاز جبر ()2

 .214گودنو ،جودي .آغاز جبر (.)2
عليرضا توکلي صابري- .تهران :مدرسه،
 54 ،1376ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /جبر.

آفرينش ،پيک ويژه کارهاي...

.215هاشمي شبستري ،کمال .آفرينش،
پيک ويژه کارهاي دستي (- .)5تهران:
حافظ 31 ،1377 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن
کلمات کليدي :دوخت /الگوهاي دوخت/
کارهاي دستي.

چکيده :کتاب حاضر دومين جلد از مجموعه آغاز جبر است که مطالبي در زمينه جبر
غيرمحسوس با استفاده از مکعبها دارد .معلمان شوراي ملي رياضيات ( )NCTMتأکيد
مي کنند که :آماده ساختن دانشآموزان با تجربههاي جبري غير محسوس در دوره دبستان،
آنها را در استفاده از جبر براي حل مسائل آماده مي کند .در اين کتاب دانشآموزان با هشت
دسته مسائل روبهرو هستند که ذيل هر يک از آنها توضيحهاي مفصلي همراه با تصاوير
براي حل آنها داده شده است .دانشآموزان ميتوانند در حل آنها  -که برخي مشکل و
برخي ديگر آسان هستند  -از معلمان خويش کمک بگيرند .ترکيبهاي عددي ،معماهاي
عددي ،ترازوي شاهيندار ،نسبتها و ترکيبهاي عددي ،طرحهاي عددي ،مسايل کسر،
دايرههاي متصل ،و مسايل حرفي عناوين فصلهاي کتاب را تشکيل ميدهند.

چکيده :روميزيهاي زيبا با طرحهاي گوناگون ،تابلوهاي بدون قاب ،روبالشهاي متنوع،
حلقههاي تزييني و قابهاي ابتکاري ،طرحهاي مختلف براي آشپزخانه ،کارهاي دستي
مختلف براي سرگرمي و تزيين ،از مطالب عمده کتاب حاضر است .مؤلف سعي کرده تا اين
کارهاي دستي ،ابتکاري و حالت سرگرمي داشته باشد تا عالقهمندان از اجراي آنها لذت
بيشتري ببرند و با استفاده از خالقيت خود ،کارهاي زيباتر و بهتري تهيه کنند .دانشآموزان
با مطالعه و انجام تمرينها و اجراي دستورالعملهاي اين کتاب ،اطالعات مفيدي درباره
طرحهاي دستي فرا خواهند گرفت و با اجراي دستورالعملها ،ميتوانند به تکه دوزي و
ساخت وسايل تزييني اقدام کنند.
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آمادگي در برابر زلزله

 .216دانشفر ،حسين؛ حسيني ،احمد.
آمادگي در برابر زلزله- .تهران :مدرسه،
 40 ،1379ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :زلزله /پيشگيري از زلزله/
پيش بينيهاي ايمني.

چکيده :پوسته زمين از قطعاتي تشکيل شده است که هر چند وقت يک بار و به طور
ناگهاني در محل گسلها (شکستگيها)حرکت مي کنند .در نتيجه ،زلزله اتفاق ميافتد.
زلزله ،واقعهاي است که امکان وقوع آن هميشگي است ،قابل پيش بيني و يا قابل جلوگيري
نيست ،ولي با انجام فعاليتهاي پيشگيري ساده ميتوان خطرات و خسارات ناشي از آن را
کمتر کرد .کتاب آمادگي در برابر زلزله ،اقدامات ضروري قبل از وقوع ،هنگام وقوع و پس از
وقوع زلزله را با استفاده از تصاوير گويا و اولويتبندي نکات ضروري به تفصيل بيان مي کند.
ضمايم آخر کتاب نيز علت بروز زلزله ،اهميت استحکام ساختمانها در هنگام زلزله و آمادگي
در برابر زلزله را با جزئيات بيشتري بررسي مي کند.

آموزش زبان عربي از راه بازي و...

 .217کريمي ،قاسم .آموزش زبان
عربي از راه بازي و سرگرمي :براي
کودکان .تهران :مدرسه 47 ،1370 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :زبان عربي
کلمات کليدي :زبان عربي /آموزش زبان
عربي /آموزش از طريق سرگرمي.

چکيده :کتاب حاضر ،براي آموزش عربي جهت افراد مبتدي طراحي شده است .در نتيجه،
براي يادگيري بهتر ،از نقاشي و تصوير استفاده شده است .مؤلف با استفاده از تصاوير و
طراحي فضاهاي خالي براي جايگزيني نام صحيح هر تصوير و استفاده از حرف اول اسم
هر تصوير ،کمک مي کند تا دانشآموزان براي دستيابي به نام هر شکل ،راهنمايي شوند .در
قسمتهاي ديگر با استفاده از حل جدول و پر کردن خانههاي خالي براي هر تصوير و پر
کردن جاهاي خالي جمالت ،به يادگيري کمک مؤثري شده است.

آموزش مفاهيم ديني همگام با...

 .218باهنر ،ناصر .آموزش مفاهيم ديني
همگام با روانشناسي رشد- .تهران:
شرکت چاپ و نشر بينالملل 275 ،1378 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :روان شناسي رشد /مفاهيم
ديني.

چکيده :امروزه در دنياي علم ،تحقيقات وسيعي صورت ميگیرد تا آموزشهاي ديني با توجه
به يافتههاي روانشناسي شکل يابند .اين يافتهها نيز بهطور مستمر مورد بررسي قرار ميگيرند
و در آنها ،اصالحاتي صورت ميپذيرد .تجربيات موجود و تحقيقات انجام شده در مدارس
نشان ميدهند که مسأله آموزش ديني از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و گاه با تأثيرات
معکوسي همراه است .اين کتاب ،تالش دارد تا به دو سؤال مهم پاسخ گويد .1 :کودک در
رشد و تکامل درک ديني از چه دورههايي عبور مي کند و ويژگيهاي آنها چيست؟  .2با
توجه به ويژگيهاي اين دوره و درک کودک از مفاهيم ديني ،آموزش مفاهيم ديني چگونه
بايد صورت گيرد؟ اثر حاضر تالش دارد تا با تکيه بر روانشناسي رشد ،به بررسي مراحل رشد
و تکامل درک ديني بپردازد و با مطالعه چگونگي درک کودکان و نوجوانان از مفاهيم ديني،
شيوههاي مناسب آموزش معارف اسالمي در اين دورههاي سني را پيشنهاد دهد.
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آموزش مفاهيم قرآن

 .219وکيل ،مسعود؛ سيف ،مهدي.
آموزش مفاهيم قرآن- .تهران :مهد
قرآن 6 ،1379 ،ج ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :آموزش قرآن /مفاهيم
قرآني.

آموزش و ارزشيابي مهارتهاي...

 .220رزبا ،ريچارد .ب .آموزش و
ارزشيابي مهارتهاي يادگيري.
حسين دانشفر؛ طاهره رستگار- .تهران:
مدرسه 265 ،1379 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :معلم  -کارشناس  -والدين
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموختن /مطالعه و
فراگيري /تدريس علمي /ارزشيابي/
مهارتهاي آموزش.

ابنسينا

 .221آرقند ،بيژن؛ .فرزانگان :ابن سينا.
تهران :دفتر انتشارات کمک آموزشي، 156 ،1379ص
قطع :پالتویی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :ابن سينا ،حسين بن
عبداهلل /آثار /زندگينامه.

چکيده :اين مجموعه شش جلدي ،براساس آموزش معناي لغات اکثر (کلماتي که بسيار
تکرار شده است) ،تنظيم شده است تا قرآن آموزان بتوانند با يادگيري معناي کمترين
کلمات ،بيشترين عبارات و آيات قرآن را معنا کنند .در اين مجموعه ،چگونگي تشخيص
وزن کلمات و شناخت وزن ،مهمترين اسامي ،پر کاربردترين قواعد صرف ،انواع فعل و قواعد
نحو بيان شده است .هر کتاب هشت درس دارد که از يک مقدمه ،ده عبارت قرآني ،دو
جدول کلمات و سه نوع تمرين تشکيل شده است .در دروس اين مجموعه ،مهمترين قواعد
صرف و نحو زبان عربي که توانايي درک معناي آيات قرآن را وسعت ميدهد ،از ساده به
مشکل آموزش داده شده است.

چکيده :روشهاي تفکر در علم را مهارتهاي يادگيري مينامند .مهارتهاي يادگيري،
در واقع کارهايي هستند که دانشمندان در هنگام مطالعه و تحقيق انجام ميدهند .مشاهده،
اندازهگيري و همچنين استنباط و آزمايش ،از جمله مهارتهاي انديشيدن هستند که
عالوه بر دانشمندان ،دانشآموزان نيز در حين علم آموزي به آن ميپردازند .اين کتاب با
تأکيد بر ارزشيابي و مهارتهاي يادگيري ،از دو بخش تشکيل شده است :در بخش اول،
دانشآموزان با مهارتهاي مشاهده ،برقراري ارتباط ،طبقه بندي ،اندازه گيري ،استنباط و
پيش بيني آشنا ميشوند و تمرينهايي را انجام ميدهند .در بخش دوم ،معلم و دانشآموزان
بايد مهارتهايي را مورد بررسي قرار دهند و براساس آنها فعاليتهاي علمي را در مدرسه
و خانه طراحي و اجرا کنند.

چکيده :حسين بن عبداهلل ملقب به بوعلي سينا در سال  370ه.ق در روستاي خرمثين
بخارا به دنيا آمد .او از نوجواني به طبابت پرداخت و بسياري از امراض العالج و ناشناخته را
درمان کرد .در سن  16سالگي به قصد طبابت نوح بن منصور به دربار سامانيان راه يافت و
به عنوان پاداش در کتابخانه سلطنتي به مطالعه پرداخت .بوعلي با ابوريحان بيروني همعصر
بود و با او مباحثهها ميکرد .وي شاگردان بسيار تربيت کرد که از آن جمله ميتوان به اينها
اشاره کرد :ابوعبيد جوزجاني ،بهمنيار ،ابي زيله ،ابوعبداهلل معصومي .بوعلي سينا سرانجام در
سال  428ه .ق به علت بيماري قولنج از دنيا رفت و بدنش را در همدان به خاک سپردند.
قانون ،شفا ،لسان العرب (در  10جلد) ،االنصاف (در  20جلد) ،اشارات ،نجات ،مختصراالصغر
در باب منطق و ...از آثار وي است.
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بالیای انسانی :اثرگلخانهای

 .222ادموندز ،آلکس .بالياي انساني:
اثرگلخانهاي .رضوان دزفولي- .تهران:
پيدايش 32 ،1378 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :گرمايش جهان /جنگلهاي
باراني /اثر گلخانه اي.

علم و عمل ( :)4ارتباطات

 .223کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)4ارتباطات .امير فرهنگ
معتمدي- .تهران :مدرسه 40 ،1378 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /ارتباطات/
شنوايي.

ارزشها

 .224ارزشها .مرتضي بهمن آزاد- .تهران:
مدرسه 15 ،1378 ،ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم اجتماعی
کلمات کليدي :ارزشها /روابط بين
اشخاص /نوجوانان /روان شناسي /آموزش
ارزشها.

چکيده :بعضي از گازها درست مانند شيشه گلخانهها عمل مي کنند .آنها حرارت خورشيد
را از جو به زمين عبور ميدهند ،اما مانع از آن ميشوند تا دوباره به فضا برگردد .به اين
عمل ،اثر گلخانهاي ميگويند .بعضي از گازهاي موجود در جو نيز همين حالت را ايجاد
مي کنند .کره زمين با تابش خورشيد گرم میشود ،اما اشعه تابشي زمين به علت وجود
گازهايي مانند بخار آب ،دي اکسيد کربن ،متان و ...از جو زمين خارج نمیشود (گازهاي
گلخانهاي ) .اين کتاب با ارائه موضوعاتي همچون :اثر گلخانهاي ،گازهاي گلخانهاي ،تغيير
آب و هوا ،خطر سيل ،آَشفتگي ،محيط زيست و ...به بررسي اثرات گلخانهاي در زندگي
انسانها پرداخته است.

چکيده :تمام موجودات ،اعم از انسان و يا حيوان از طرق مختلف با يکديگر ارتباط برقرار
مي کنند .انسانها معموال از طريق صحبت کردن و يا استفاده از زبان بدن با يکديگر ارتباط
برقرار مي کنند .هرکس ميتواند با استفاده از زبان بدن ،بي آن که حرفي بزند ،با ديگران
ارتباط برقرار کند .شما با لباسي که ميپوشيد ،حالتي که به چهره خود ميگيريد و ...از زبان
بدن استفاده ميکنيد .همه اينها ،پيامهايي درباره شما هستند .اما آنچه که افراد مختلف
از اين عالئم و پيامها دريافت مي کنند ،ممکن است هميشه مشابه نباشد ،زيرا حس بينايي
ميتواند شما را به اشتباه بيندازد و اشياء هميشه آن گونه که به نظر ميرسند ،نيستند .اين
کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :زبان بدن ،شنيدن ،خطاهاي
بينايي ،پيامها ،سرعت صوت ،صحبت کردن ،ماوراي صوت و ...روشهاي رايج و گوناگون
ارتباط گرفتن را که از زبان عالمات تا تلفن را در بر ميگیرد ،بررسي مي کند.

چکيده :ارزشها ،قانونهاي اخالقي برخاسته از اصول اعتقادي هستند که در زندگيها
عجين شدهاند .اين اصول در رفتار ،گفتار ،گزينشهاي ما به طور عميق تأثير ميگذارند.
ارزشها بسيار متنوع هستند و اشتراک ارزشها در ميان گروهها ،بستگي به کشور ،فرهنگ،
قوميت ،مذهب ،محل زندگي ،سن و ...دارد .اين کتاب به بررسي مجموعه ارزشهايي
ميپردازد که سبب شکلگيري شخصيت فردي و اجتماعي ميشوند .همچنين اعمال و
اقداماتي که سبب راهنمايي افراد ميشوند ،به همراه تصاوير بيان کرده است.
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از توان بيشتر بدانيم

 .225داودي ،خسرو .از توان بيشتر بدانيم.
تهران :مدرسه 104 ،1377 ،ص :.مصورقطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /توان /دورة
راهنمايي /رياضي.

از زمان چه ميدانيم ؟

 .226برنلي ،فرانکلين منسفيلد .از زمان
چه ميدانيم؟ رويا خويي- .تهران :نشر
مرکز 124 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :زمان /آموزش علوم/
سنجش زمان /اندازهگيري زمان.

تغذيه و تندرستي :افزودنيها و...

 .227نوتريج ،رودا .تغذيه و تندرستي:
افزودنيها و چاشنيها .محمود سالک.
تهران :پيدايش 30 ،1378 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :موادغذايي /افزودههاي
غذايي /چاشنيها /تغذيه.

چکيده :کتاب حاضر دومين نوشتار از مجموعه کتابهاي کوچک رياضي دوره راهنمايي
است که با عنوان از توان بيشتر بدانيم به چاپ رسيده است .اين کتاب تنها به موضوع
درسي توان اختصاص دارد .مطالعه و حل تمرينهاي اين کتاب به خوانندگان کمک مي کند
تا درسهاي رياضيات عمومي را در دوره نظري و نظام جديد آموزشي بهتر ياد بگيرند و
مسائل آن را با مهارت بيشتري حل کنند .اين کتاب همچنين دروس نماد علمي و ترتيب
انجام عمليات را که در کتابهاي درسي فعلي وجود ندارد ،آموزش ميدهد .دانشآموزان به
تنهايي يا با استفاده از معلمان خويش ميتوانند تمرينها را حل کنند .تعريف توان ،محاسبه
عبارتهاي توان دار ،ساده کردن عبارتهاي تواندار ،تمرينهاي دورهاي و پاسخ تمرينها،
عمده ترين موضوعها و فصلهايي هستند که در کتاب به چشم ميخورد .

چکيده :کتاب حاضر ،درباره روشها و شيوههاي گوناگوني است که بشر در طول تاريخ
براي سنجش زمان ابداع کرده است .تدبيرها و وسايلي که انسان براي افزايش دقت
اندازهگيري زمان انديشيده ،قراردادهاي ملي و بين المللي تعيين وقت ،انواع مختلف تقويمها
و چگونگي تدوين آنها ،منشأ نامهاي روزها ،هفتهها و ماههاي سال و همه مطالب ديگري
که به نوعي با زمان و اندازهگيري آن سروکار دارند ،در اين کتاب آمده است و در مجموع،
اطالعات جامعي در زمينههاي فوق الذکر به دانشآموزان ارائه ميدهد .هفت روز بودن
هفته ،نام ماههاي سال ميالدي ،انواع ساعت ،اختراع ساعت تقويمها در زمانهاي آينده،
سفر به فضا و ...از مطالب ديگر اين کتاب است.

چکيده :تمام مواد (شيميايي و طبيعي) که براي نگهداري غذا به آن اضافه ميشوند،
افزودني نام دارند .بعضي افزودنيها نيز صرف ًا رنگ ،طعم و مزه غذا را تغيير ميدهند .مواد
افزودني بسته به مورد استفاده آنها ،به دستههاي گوناگوني تقسيم ميشوند .مهمترين
آنها عبارتند از :مواد نگهدارنده ،ضداکسيده شدن ،امولسيون کننده ،پايدار کننده ،طعم دهنده
و رنگ دهنده .کتاب افزودنيها و چاشنيها ،نوع افزودنيهاي مواد غذايي را به ما معرفي و
دقت در نوع تغذيه و انتخاب مواد غذايي را براي تندرستي توصيه مي کند .همچنين تاريخچه
افزودنيها ،شيوه استفاده از آنها و نکاتي در مورد مواد غذايي آماده را به ما ميآموزد.
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الفباي قصه نويسي ()1

 .228سرشار (رهگذر) ،محمدرضا .الفباي
قصه نويسي (- .)1تهران :پيام آزادي،
 127 ،1369ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستان /قصهنويسي /آموزش
قصهنويسي /فن نگارش /داستاننويسي.

چکيده :در ادبيات ،تنها وسيله انتقال فکر و احساس ،کلمات هستند .نويسنده در به کارگيري
هر کلمه ،ترکيب ،تعبير ،تشبيه ،حرف اضافه و ...و حتي عالمت نگاري ،منظور خاصي را
دنبال مي کند .او به واسطه هريک از اين انتخابها ،ميخواهد فکر و احساس ،يا تصوير
خاصي را به خوانندهاش منتقل کند .به همين علت است که ميگويند :در يک نثر هنري
اصيل ،هيچ چيز اتفاقي و تصادفي نيست .داستاني بودن نثر ،يکدستي نثر ،تازگي و زنده
بودن آن ،غنا ،پيرايگي ،ايجاز و زيبايي ،از جمله عوامل موفقيت يک نثر است .در اين کتاب،
ضمن بيان ويژگيهاي يک هنرمند خوب ،نوع نگاه هنرمند به زندگي و هستي شرح داده و
مراحل اولیة قصه نويسي بيان میشود .ضمن آن که در خاتمة کتاب ،ويژگيهاي يک نثر
خوب داستاني مورد تحليل قرار ميگیرد.

الفباي قصه نويسي ()2

 .229سرشار (رهگذر) ،محمدرضا .الفباي
قصه نويسي (- .)2تهران :پيام آزادي،
 221 ،1377ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستان /قصهنويسي /آموزش
قصهنويسي /فن نگارش /داستاننويسي.

الکتريسيته و مغناطيس

 .230جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)3الکتريسيته
و مغناطيس .احمد خواجهنصير طوسي.
تهران :فاطمي ،واژه 32 ،1374 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي ،حرفه و فن
کلمات کليدي :برق /مغناطيس /الکتريسيته.

چکيده :حکايت ،يکي از قديميترين گونههاي ادبي رايج در کشورماست که جاي خود را
در اجتماع و ميان طبقات مختلف مردم به طرز وسيعي گشوده است .حکايتها ،ويژگيهاي
مهمي دارند که از آن جملهاند :موضوع آنها ،قالب روايي ،وضوح و روشني ،داشتن پيام،
موجز،و مختصربودن .براي اين که بتوانيم قصه خوبي تأليف کنيم ،بايد ابتدا بدانیم که
بهتراست چه موضوعهايي را براي داستان انتخاب کنيم .همچنين بايد بدانيم که قصه يا
داستان را از کجا شروع کنيم .ساختمان داستان ،عاملهاي کشش در داستان و نحوه نقد
داستان از عوامل کليدي شناخت داستان هستند .در اين کتاب که جلد دوم اين مجموعه
است ،ضمن توضيحاتي درباره حکايت ،داستان و قصه ،تفاوت هريک از آنها با يکديگر
بيان میشود .سپس مهمترين مسائل داستان نويسي همراه با چند متن داستان کوتاه(همراه
با نقد) ميآيد.

چکيده :بيشتر آهنرباهايي که امروز ،از آنها استفاده ميکنيم ،از آهن يا فوالد ساخته
شدهاند .براي ساختن وسايلي مانند راديو ،تلويزيون ،تلفن و ميکروفون ،از آهنربا استفاده
میشود .در همه موتورهاي الکتريکي ،آهنربا به کار رفته است .با استفاده از آهنربا ميتوانيم
در نيروگاهها برق ايجاد کنيم .کشتيها ،هواپيماها و کاشفان به ياري آهنربا راه خود را
مي يابند .آهنرباهاي الکتريکي نوع ديگري از آهنرباها هستند .اين نوع آهنرباها با قطعهاي
از آهن خالص ساخته ميشوند و سيمي روکش دار به دور آن ميپيچد .الکتريسيته در يک
نيروگاه توليد ميشوند .نيروگاهها براي توليد برق ،از زغال سنگ ،آب يا اتم استفاده مي کنند.
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تغذيه و تندرستي :الياف غذايي

 .231انگليش ،جين .تغذيه و تندرستي:
الياف غذايي .محمود سالک- .تهران:
پيدايش 31 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد غذايي /الياف غذايي/
رژيم غذايي.

چهرههاي درخشان :اميرکبير

 .232حسن زاده ،فرهاد .چهرههاي
درخشان :اميرکبير- .تهران :دفتر انتشارات
کمک آموزشي 80 ،1377 ،ص
قطع :پالتویی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :اميرکبير ،تقي /تاريخ
قاجاريان /سرگذشت نامه اميرکبير.

چکيده :الياف غذايي ،رشتههاي نازک و ظريفي هستند که در گياهان وجود دارند .با
اين که قابل هضم نيستند ،اما به عملکرد صحيح دستگاه گوارش کمک مي کنند .مقدار
الياف در پوست دانهها ،ميوهها ،لوبيا و نخود بيشتر از درون آنهاست .مصرف غذاهاي
پر الياف از پوسيدگي دندانها جلوگيري مي کنند .کتاب الياف غذايي ،اهميت و نقش الياف
غذايي را در گوارش غذا توضيح ميدهد و مواد غذايي حاوي ليف را معرفي مي کند .برخي
سرفصلهاي اين کتاب عبارتنداز :ليف چيست ؟ ،چگونگي افزايش الياف در رژيم غذايي،
مشکالت گوارش و....

چکيده :محمدتقي اميرکبير در سال  1222هـ .ق به دنيا آمد .پدرش کرباليي قربان،
آشپز دربار محمد شاه قاجار در زمان وزارت قائم مقام فراهاني بود .در سن  27سالگي به
دستگاه نظام (ارتش)آذربايجان راه يافت و از منشيهاي مخصوص محمد خان زنگنه براي
نوشتن نامههاي محرمانه و حکمهاي نظامي او شد .بعد از کشته شدن قائم مقام فراهاني،
او به وزارت آذربايجان رسيد .در سال  1265هـ .ق با به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه،
به سمت وزير اعظم منصوب شد .او در دوران وزارت خود .اصالحات بسياري انجام داد،
از جمله :انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه ،اعزام دانشجويان به خارج از کشور براي تحصيالت
عاليه ،تأسيس مدرسه دارالفنون و ...اميرکبير در سال  1268هـ .ق با دسيسه اطرافيان از
وزارت بر کنار و به کاشان تبعيد شد .سرانجام مدتي بعد به دستور ناصرالدين شاه ،وي را در
حمام فين کاشان به شهادت رساندند.

انرژي

 .233جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)11انرژي.
ناصر مقبلي- .تهران :فاطمي ،واژه،1375 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي /منابع انرژي /ذخيرة
انرژي /آموزش علوم.

چکيده :ما در همه زمان از انرژي استفاده ميکنيم .انرژيهايي که بدن ما را به جنبش وا
ميدارند ،از غذا به دست ميآيند .انرژي گرمايي که بدنمان را گرم نگه ميدارد نيز از غذا
حاصل میشود .بدن ما از سوختن غذايي که ميخوريم ،انرژي به دست ميآورد .سوختن
غذا در ماهيچههاي ما صورت ميگیرد .وقتي نفت ،گاز و زغال سنگ مصرف ميکنيم ،در
واقع از مقداري انرژي که مدتها پيش از خورشيد به دست آمده است ،استفاده ميکنيم .اين
انرژي در بدن گياهان و جانوران ريزي بوده است که مردهاند و بهتدريج نفت و گاز را تشکيل
دادهاند .در دنيا ،فقط مقدار معيني نفت ،زغال سنگ و گاز وجود دارد .بنابراين ،دانشمندان در
جست و جوي راههاي جديدي براي به دست آوردن انرژي هستند.
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علم و عمل ()6

 .234کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم و
عمل ( :)6انرژي .شاهده سعيدي- .تهران:
مدرسه،1376 ،
 39ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /انرژي /منابع
انرژي.

انرژيهاي جايگزين :انرژي...

 .235ريکارد ،گراهام .انرژيهاي
جايگزين :انرژي گرمايي زمين.
محمود سالک- .تهران :پيدايش32 ،1376 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي /منابع انرژي /گرما/
منابع زمين.

انرژيهاي جايگزين :انرژي گياهي

 .236هوتون ،گراهام .انرژيهاي
جايگزين :انرژي گياهي .محمود سالک
تهران :پيدايش 21 ،1378 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي گياهي /انرژيهای
جايگزين /انرژيهاي پايان ناپذير.

چکيده :در علوم ،واژه انرژي به گونهاي خاص به کار ميرود .انرژي بهطور کلي درباره
چيزهايي است که تغيير مي کنند .انرژي پتانسيل ،انرژي جنبشي ،انرژي گرمايي و ...از
اشکال مختلف انرژي محسوب ميشوند .برخي چيزها در خود انرژي ذخيره دارند و براي
ايجاد تغيير شکل آماده هستند .انرژي ذخيره شده را انرژي پتانسيل ميگويند ،وقتي چيزي
تغيير مي کند ،يعني نوعي انرژي داشته است که به آن انرژی جنبشي ميگويند .اين کتاب با
ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :درباره انرژي ،انرژي ناپديد میشود،
انرژي حاصل از گاز ،انرژي گرمايي در حرکت ،غذا براي کسب انرژي و ...به دانشآموزان
فرصت ميدهد تا درباره منابع مختلف انرژي و چگونگي رسيدن به آن تحقيق کنند و به
درک بهتري از فرايندهاي علم دست يابند.

چکيده :انرژيهاي جايگزين ،راهي براي خروج جهان از بحران انرژي است .ذهن سازنده
انسان از هم اکنون بايد در فکر استفاده از انرژيهاي تمام نشدني به جاي انرژيهايي مثل
نفت ،گاز ،زغالسنگ و ...باشد .کتاب حاضر ،ضمن آشنايي دانشآموزان با انرژيهاي
جايگزين و تمام نشدني ،آنها را با روشهاي تحقيق و بررسيهاي علمي آشنا ميسازد.
نياز ما به انرژي ،گرماي زير پاي ما ،انرژي گرمايي زمين ،انرژي آب گرم ،سنگهاي خشک
و داغ و انرژي موجود ،از بخشهاي مختلف اين کتاب است .هر يک از بخشهاي مذکور
به توضيح و تشريح چگونگي استفاده از انرژيهاي فوق پرداخته و وجود اين مخازن را با
تصويرهاي رنگي ملموستر کرده است.

چکيده :سوختهاي فسيلي که تأمين کننده انرژي مورد نياز ما هستند ،در آيندهاي نه
چندان دور تمام خواهند شد .از سوي ديگر ،گازهاي حاصل از سوختن آنها مثل شيشه
گلخانه ،از خروج گرماي خورشيد جلوگيري مي کنند و دماي زمين افزايش مييابد .بنابراين،
انرژي گياهي ميتواند جايگزين مناسبي باشد .تنها در دويست سال گذشته است که جهان
صنعتي از فوايد سوختهاي گياهي غافل شده است .کتاب انرژي گياهي ،سعي دارد نقش
اساسي سوختهاي گياهي را در تأمين انرژي بشر مورد تأکيد قرار دهد و مخاطب را با
انواع روشهاي سنتي استفاده از انرژي گياهي مثل تهيه زغال و روشهاي مدرن مثل
بيوگازها آشنا سازد.
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انرژيهاي جايگزين :انرژي آب

 .237ريکارد ،گراهام .انرژيهاي
جايگزين :انرژي آب .محمود سالک
تهران :پيدايش 32 ،1377 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي آب /انرژيهاي
جايگزين /آموزش علوم.

چکيده :جريان آب ،يکي از قديميترين منابع انرژي است .امواج ،جريانهاي دريايي ،جزر
و مدها ،رودهاي خروشان و آبشارها همگي انرژي جنبشي يا حرکتي فراواني دارند .اين
انرژي برخالف انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي ،تجديد شدني است و تمام نمیشود.
پس اگر راههاي مناسبي براي استفاده از آن پيدا کنيم ،در آينده ،نيرويي خواهيم داشت که
بيضرر ،ارزان و فاقد هر نوع آلودگي خواهد بود .در بخشهاي مختلفي از کتاب انرژي
آب ،شيوههاي گوناگوني که انسان تا کنون براي استفاده از انرژي آب به کار گرفته است،
توضيح داده میشود و روشهاي پيشبيني شده براي آينده نيز مورد بررسي قرار ميگیرد.

چرا و چگونه ؟ ( :)7انرژي اتمي

 .238اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه ؟
( :)7انرژي اتمي .بهروز بيضايي- .تهران:
قدياني 48 ،1376 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي /انرژي اتمي/
اندازهگيري انرژي /آموزش علوم.

انرژيهاي جايگزين :انرژي باد

 .239ريکارد ،گراهام .انرژيهاي
جايگزين :انرژي باد .محمود سالک.
تهران :پيدايش 32 ،1378 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي باد /انرژي جايگزين/
مهار انرژي.

چکيده :انرژي عبارت است از استعداد و نيروي انجام کار .معروفترين نوع انرژي ،انرژي
اتمي است .مواد سوختي فسيلي از قبيل زغال سنگ ،نفت و گاز طبيعي ،از منابع انرژي
تجديد شدني مانند خورشيد ،باد ،جزر و مد و ...مواد سوختي هستهاي مانند اورانيوم و
پلوتونيوم از منابع تأمين انرژي هستند .تأسيسات انرژي هستهاي در شرايط معمولي با محيط
زيست سازگارند و به موادي همچون اورانيوم نياز دارند ،يعني موادي که به غير از استفاده
سوختي ،هيچ مصرف ديگري ندارند .بنابراين استفاده از ذخاير مواد سوختي هستهاي ،بدون
صرف هزينههاي ذخيره و نگهداري خيلي باال ،براي ساليان متمادي امکانپذير است .اين
کتاب با ارائه موضوعاتي همچون :انرژي و جامعه ،دنياي هسته اتم ،انرژي هستهاي و محيط
زيست ،به بررسي نقش انرژي اتمي در زندگي انسان پرداخته است.

چکيده :استفاده از نيروي باد ،يکي از روشهاي جديد براي توليد انرژي است که به محيط
زيست آسيب نميرساند .جا به جايي هواي گرم و سرد ،باد توليد مي کند .باد مقدار زيادي
انرژي جنبشي دارد که ميتوان آن را براي توليد برق به کار گرفت .مردم قديم از نيروي باد
در دريانوردي و آسياب بادي استفاده مي کردند .امروزه از توربينهاي بادي براي توليد برق
استفاده میشود .از تلمبههاي بادي نيز براي بيرون آوردن آب از چاه و يا باال آوردن آب
رودخانه و آبياري مزرعه استفاده میشود .کتاب انرژي باد با سرفصلهايي مانند :استفاده از
نيروي باد در قديم ،انرژي باد در عصر جديد ،مزرعههاي بادي ،طرحهايي براي آينده و ...ما
را با محسنات و مشکالت مهار اين انرژي آشنا مي کند.
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انرژيهاي جايگزين :انرژي خورشيدي

 .240ريکارد ،گراهام .انرژيهاي
جايگزين :انرژي خورشيدي .محمود
سالک- .تهران :پيدايش 32 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي /انرژيهاي جديد/
صرفه جويي.

چکيده :در اين کتاب ،چگونگي استفاده از انرژي و نيروي خورشيد نشان داده شده
است .نيروي خورشيد پاکيزه است و ميتوانيم انرژي مورد نيازمان را از آن بگيريم .زغال
سنگ ،نفت و گاز هوا را آلوده مي کنند و سرانجام يک روز تمام ميشوند ،اما خورشيد
هميشه به درخشش خود ادامه ميدهد و نيروي آن هميشگي و ماندني است .متأسفانه
انرژي موجود چنان بسرعت مصرف ميشوند که رو به اتمام هستند .به همين دليل،
آشنايي با انواعي از انرژي که تمام نشدني محسوب ميشوند و ميتوانند در آينده کمبود
انرژي را جبران کنند ،براي دانشآموزان ضروري به نظر ميرسد .نيروي خورشيدي
از طبيعت سرچشمه ميگیرد و چون انسان در توليد آن دخالتي ندارد ،آلودگي ايجاد
نمي کند .با ساختن نيروگاههاي خورشيدي بزرگ ميتوان مقدار زيادي برق توليد کرد.
نيروي خورشيد وقتي مفيدتر خواهد بود که بتوانيم آن را ذخيره کنيم.

اولين کتاب نقاشي من

 .241گنگالوف ،ايوان .پيترفي ،آگنس.
اولين کتاب نقاشي من .رزي ميناسيان
و بوغاسيان- .تهران :مدرسه 94 ،1372 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /آموزش
نقاشي /طراحي /اصول طراحي.

چکيده :طراحي زباني است که همه ما ميتوانيم از آن استفاده کنيم ،زيرا همه ميدانيم که
اشکال در همه جا ،يک معني دارند .مثال درخت در همه جا درخت و يک خانه هم يک خانه
است .فقط کافي است که اصول صحيح طراحي را بياموزيم .در بخش اول کتاب با عنوان
چگونه طراحي کنيم ؟ دانشآموزان اصول طراحي را ميآموزند .در بخش دوم ،پرسپکتيو و
ترکيببندي را دانشآموزان ميآموزند .در بخش سوم ،به آموزش فنون نقاشي پرداخته شده
است .وسايل و فنون نقاشي ،رنگها در نقاشي و اصول نقاشي ،معرفي رنگهاي اصلي و
فرعي ،نمايش رنگهاي متضاد ،شيوههاي رنگآميزي ،معرفي انواع رنگها ،کار با آبرنگ
و ...از مباحث ديگر اين کتاب است .دانشآموزان با مطالعه اين کتاب ،عالوه بر سرگرمي ،با
هنر نقاشي و طراحي آشنا ميشوند و مطالب جالب و مفيدي ميآموزند.

تاريخ انقالب ( :)13ايرباس 300

 .242يحييپور ،مناف .تاريخ انقالب
( :)13ايرباس - .300تهران :تاريخ و
فرهنگ85 ،1379 ،ص
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /جنگ ايران و
عراق /سقوط هواپيماي مسافربري ايران.

چکيده :ايرباس  ،300عنوان سيزدهمين کتاب از مجموعه تاريخ انقالب ميباشد که
ويژه کودکان و نوجوانان با هدف آشنا ساختن آنها با حوادث ايران اسالمي تدوين شده
است .عمده مطالب اين مجموعه در قالبهاي شعر ،خبر ،روايت ،خاطره ،تصوير و قصه
بيان شده است .در جلد حاضر ،ضمن مروري بر مهمترين وقايع و حوادث سال  1367ش،
واقعه سقوط و هدف قرار گرفتن هواپيماي ايرباس  300ايراني توسط ارتش متجاوز آمريکا
توصيف شده است .در اين کتاب ،عالوه بر آن مراحل مقدماتي ،پذيرش قطعنامه  598از
سوي ايران و پيامدهاي آن به اختصار بيان شده است.
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باد در گيسوان آتش

 .243وااليي ،علي اکبر .باد در گيسوان
آتش :داستان تحريم تنباکو و قيام ملت
ايران عليه قرارداد استعماري  1980رژي.
تهران :مدرسه 192 ،1379 ،ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :حکومت قاجاريان /تحريم
تنباکو /قرارداد استعماري رژي /فتواي تحريم
تنباکو.

بالياي انساني :بارانهاي اسيدي

 .244ادموندز ،آلکس .بالياي انساني:
بارانهاي اسيدي .رضوان دزفولي.
تهران :پيدايش 32 ،1378 ،صقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بارانهاي اسيدي /محيط
زيست /هوا /حفاظت محيط زيست.

چکيده :اين کتاب ،داستاني تاريخي درباره حکومت قاجاريه و ناصرالدين شاه است .تحريم
تنباکو ،قيام ملت ايران عليه قرار داد استعماري  1890رژي ،ورود انگليسيها از جمله تالبوت
به ايران ،دادن انحصار مصرف دخانیات به مدت  50سال به شرکت تالبوت ،مبارزات مردم
علیه این قرارداد ،فتوای تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي ،از مطالب مورد بحث در اين
کتاب است .دانشآموزان و عالقهمندان به تاريخ سياسي ايران با مطالعة اين کتاب ،ضمن
آشنايي با مسائل و وقايع آن دوران ،اطالعات مفيدي در اين باره به دست خواهند آورد.

چکيده :يکي از آثار و نتايج آلودگي هوا ،باران اسيدي است .در دو دهه اخير ،در برخي
نواحي صنعتي بر اثر فعاليتهاي کارخانهها ،ميزان دي اکسيد گوگرد و دي اکسيد ازت در
هوا افزايش يافته است .اين دو ماده ،در اتمسفر ،با اکسيژن و بخار آب واکنش شيميايي
ايجاد مي کند و به صورت اسيد نيتريک و اسيد سولفوريک در ميآيد .اين ذرات اسيدي،
مسافتهاي طوالني را به وسيله باد طي مي کنند و به صورت باران ،برف و يا مه اسيدي بر
سطح زمين فرو ميريزند .باران اسيدي باعث از بين رفتن بناها و آثار تاريخي میشود .اين
کتاب با ارائه موضوعاتي همچون :باران اسيدي چيست ؟ آسمان آلوده ،عوامل آلودگي ،منابع
انرژي جديد و ...به دانشآموزان فرصت ميدهد تا با يکي از پديدههاي ويرانگر حيات زمين،
يعني باران اسيدي آشنا شوند و به درک بهتري از فرآيندهاي علمي دست يابند.

تاريخ انقالب ( :)15بازگشت...

 .245کريمي ،قاسم .تاريخ انقالب
( :)15بازگشت پرستوها- .تهران :تاريخ
و فرهنگ 71 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /جنگ ايران و
عراق /بازسازي.

چکيده :بازگشت پرستوها ،عنوان پانزدهمين کتاب از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب
ميباشد که ويژه کودکان و نوجوانان فراهم آمده است .نگارنده در اين مجموعه ،عمدت ًا در
قالبهاي شعر ،تصوير ،خاطره و قصه ،بخشي از تاريخ انقالب اسالمي در سال  1369ش
را بيان کرده است .در اين جلد ،برخي از وقايع مهم سال  1369بيان شده است ،از قبيل:
انتخابات مجلس ،المپياد رياضي و پيامهاي نوروزي .مهمترين واقعه اين سالها که در اصل
مبحث اصلي اين جلد نيز محسوب میشود ،بازگشت اسراي جنگي است ،با توجه به اين که
برخي از آنها بيش از  10سال در اسارت بودند .در اين جلد ،چندين خاطره از اسراي مذکور
درج شده است.
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بازآموز زبان انگليسي (سوم راهنمايي)

 .246اصلي پور ،محمد .حسيني ،عباس.
بازآموز زبان انگليسي (سوم
راهنمايي)- .تهران :مؤسسه خدمات علمي
آموزش رزمندگان اسالم 136 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
دورة راهنمايي /پايه .3

باغ هميشه بهار

 .247طاهباز ،سيروس .باغ هميشه بهار.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان 30 ،1366 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :قالي /قاليبافي /هنر فرشبافي.

بافتههاي حصيري

 .248هراتي ،محمد مهدي .بافتههاي
حصيري- .تهران :مدرسه 24 ،1376 ،ص:.
مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /بافتههاي
حصيري /کاردستي.

چکيده :کتاب حاضر آموزش مجدد مفاهيم درسي است .پس از مطالعة دقيق کتابهاي
درسي ،خواندن اين کتاب ضمن بازآموزي مفاهيم در قالبي جديد و متنوع ،دانستههاي
دانشآموزان را با آزمونهاي مختلف ميسنجد .هر درس شامل تمرينهاي گوناگون و
متنوع از جمله :کامل کردنی ،سؤالي منفي ،تغيير زمان ،هماهنگ کردن ،چهار گزينه اي
و ...ميباشد .در هر درس تستهاي گوناگوني جهت ارزشيابي وجود دارد .استفاده از تصاوير
مرتبط با متن ،راهنمايي براي درک بهتر مطالب و مفاهيم درسي است .سؤالهاي امتحان
نهايي دانشآموزان و داوطلبان آزاد سالهاي قبل ،گردآوري شده است تا دانشآموزان
پس از مطالعة کتاب ،براي دانش افزايي و تست خود ضمن حل تمرينها خود را بيازمايند.

چکيده :کهنهترين نمونه فرش ،پس از دو گذشت بیش از هزار سال ،امروزه هنوز در
دست است .اين فرش که به عنوان پوشش اسب به کار ميرفت ،در سال  1320شمسی
در حفاریهاي کوهستان آلتاي ،در دهکده پازيريک واقع در سيبري جنوبي به دست آمد و
به نام فرش پازيريک معروف است .اين فرش ،تنها نمونه بازمانده هنر از زمان هخامنشيان
است .شکيباترين و بي ادعاترين هنرمندان جهان ،قالي بافان ايران هستند .فرشهاي ايران
در اندازهها ،طرحها و رنگهاي مختلفي در نقاط مختلف ايران بافته ميشوند .در اين کتاب،
ضمن توضيحات مختصر دربارة نوع ،شکل ،سبک و رنگ فرش ايراني با استفاده از تصاوير،
انواع فرشهاي ايران براي دانشآموزان دورة ابتدايي و راهنمايي معرفي میشود.

چکيده :حصير از قديميترين زيراندازهاي ايراني است که از ني يا برگ درخت خرما بافته
میشود .کهنترين فرش حصيري در حدود  5500سال پيش در کرمان به دست آمده
است .حصير بافي ،هنر و صنعتي است که در آن ،مواد اوليه افت نمي کند و هدر نميرود .به
همين دليل به آن صنعت سازنده ميگويند .کتاب بافتههاي حصيري مواد مورد نياز براي
بافتن حصير و روش کار حصيربافي را توضيح ميدهد .در هر قسمت ،مواد و وسايل مورد
نياز و روش اجرا را توضيح و آموزش داده است .دانشآموزان با مطالعه و اجراي روشهاي
حصيربافي ضمن سرگرمي ،هنري قديمي را ميآموزند و اطالعات مفيدي درباره تاريخچه
اين هنر و موارد استفاده آن ميآموزند.
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بافتههاي کاغذي

 .249هراتي ،محمد مهدي .بافتههاي
کاغذي- .تهران :مدرسه 36 ،1370 ،ص:.
مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /بافتههاي
کاغذي /تزيين /کاردستي.

چکيده :اين کتاب ساختن وسايلي از کاغذ را از ساده به مشکل آموزش ميدهد .ولي به
طور کلي ،وسايل ساخته نميشوند تنها بافتههايي از رشتههاي کاغذي بهوجود ميآيند
که نهايت ًا ميتواند با خالقيت کار هنري محسوب شود ،نه وسيله! ،کارها در آغاز ساده به
نظر ميرسند و هر چه به آخر کتاب نزديک شويم ،نمونهها مشکل ميشوند .ابزار کار نيز
بسيار ساده است ،انواع کاغذهاي رنگي ،تيغ ،قيچي ،خط کش ،مداد و کمي چسب ،البته
همراه با کمي ابتکار و خالقيت .مؤلف با آموزش بافتههاي کاغذي ،ضمن ايجاد سرگرمي
براي دانشآموزان ،آنها را به تزيين وسايل تشويق مي کند ،به طوري که حتي ميتوانند از
بافتههاي خود آلبومي درست کنند.

بانک سؤاالت راهنماي آموزش و...

 .250ميرحسني ،اکبر .اکبري ،رامين.
هاخورديان ،آريس.بانکسؤاالتراهنماي
آموزش و آزمونهاي طبقهبندي شده
و ...زبان انگليسي سال دوم راهنمايي.
تهران :علوي 210 ،1379 ،صقطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان دوم /آموزش زبان دوم.

چکيده :کتاب تمرين حاضر ،براي پاسخگويي به برخي تمرينات و مباحث تکميلي درس
زبان انگليسي سال دوم راهنمايي فراهم شده است .در اين کتاب ،واژگان ،ساختارهاي
دستوري ،مبحث الفاظ و تلفظها ،مکالمههاي واقعي و معنيدار و حتي متون خواندني
مناسب با سطح دانشآموزان اين مقطع ارائه شده است .اين کتاب به دانشآموزان فرصت
ميدهد تا از زبان انگليسي ،در تجارب شخصي خويش استفاده کنند .هدف اصلي اين کتاب،
تبديل روند يادگيري زبان انگليسي به تجربهای معنيدار و لذت بخش است .تمرينهاي هر
درس طوري طراحي شدهاند که در ابتدا ،مطالب جديد به دانشآموز معرفي میشود .سپس
دانشآموز به سمت تمرينهاي کنترل شده هدايت میشود و سرانجام به تمرينهايي
ميپردازد که نياز به خالقيت زبان انگليسي دارد.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .251جنينگر ،تري .نوجوانان دانشدوست
تحقيق ميکنند( :)9بدن انسان .حسين
دانشفر- .تهران :فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بدن انسان /کالبد شناسي
انسان /اسکلت /آموزش علوم.

چکيده :بدن انسان از تعداد بسيار بسيار زيادي سلول ساخته شده است .سلولها،
کوچکترين اجزاي ساختماني بدن ما هستند .اجزا يا قسمتهاي اصلي بدن عبارتند از:
 .1پوست ،استخوانها و اسکلت ،ماهيچهها و حرکت ،قلب و عروق ،دندان ،گوارش ،خون،
حرف زدن و شنيدن ،چشم و بينايي ،حواس و اندامهاي حسي ،اعصاب و مغز ،اندامهاي
دفع کننده مواد زايد.
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برنامه هاي آموزش هنر...

 .252هزاوهاي ،هادي .برنامههاي
آموزش هنر (براي معلمان راهنمايي).
تهران :دفتر امور کمک آموزشي وکتابخانهها 232 ،1363 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :معلم
کلمات کليدي :آموزش هنر /هدف
آموزش /نقاشي /طراحي /چاپ.

چرا و چگونه ؟ ( :)9بالياي طبيعي

 .253رايشهارت ،هانس .چرا و چگونه؟
( :)9بالياي طبيعي .بهروز بيضايي.
تهران :قدياني 1376 ،ص 48 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :زلزله /آتشفشان /طوفان/
گردباد /سيل /خشکسالي /آموزش علوم.

تاريخ انقالب ( :)8به سوي پيروزي

 .254خرامان ،مصطفي .تاريخ انقالب
( :)8به سوي پيروزي- .تهران :تاريخ و
فرهنگ 56 ،1378 ،ص
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /جنگ ايران
و عراق.

چکيده :کودکان با نقاشي کردن و ساختن آثار هنري ،مطالب را سريعتر ميآموزند تا با
نگارش آن .همچنين ،کودک از حدود  4ماهگي به کمک نيمکره راست مغز اجسام و اشياء
را ميشناسد .در نتيجه ،مطالب گوناگوني را در سنين متفاوت ياد ميگیرد که با شرح شفاهي
آنها ،امکان اين يادگيري ممکن نيست .کتاب حاضر هفت فصل دارد و توضيح ميدهد
که با آموزش هنر ،کودک سعي در کسب مهارتهاي فني در طراحي و نقاشي دارد .خلق
هر هنري ،ضمن تقويت همکاري و همفکري بين کودکان ،در رشد شخصيت اجتماعي
و فردي ،مذهبي ،اقتصادي و ...آنها مؤثر است .طرز ساختن وسايل کار ،آموزش هنر،
انواع چاپ و کالژ يا وصلهگري ،برنامههاي هنري و طراحي و نقاشي ،بخشهاي اصلي
کتاب حاضر هستند .کتاب داراي ضميمه اي است که آشنايي با اصول طراحي (ديزاين )
را ميآموزد.

چکيده :زمين هر از گاهي نشانههايي از نيروي هولناک خود را به نمايش ميگذارد.
زماني کوهي منفجر میشود و ميليونها تن گدازه سوزان و مذاب آَتشفشاني به هوا پرتاب
میشود .زماني ديگر زمين ميلرزد و ساختمانهاي بزرگ را همچون خانههاي مقوايي در
هم ميريزد .هنگامي ديگر امواج سهمگين و طوفانهاي عظيم ،نيروي لگام گسيخته خودرا
نشان ميدهند .اين حوادث هزارها و گاهي صدها هزار انسان را به گام مرگ ميبرند .در اين
کتاب که از مجموعه ،چرا و چگونه ؟ است ،دربارة بالياي طبيعي سخن به ميان آمده و با
استفاده از عکسها و نقاشيهاي فراوان ،بزرگترين باليايي که انسان از آنها لطمه ديده،
بيان و توصيف شده است .خواننده اين کتاب در مييابد که اين باليا چگونه اتفاق ميافتد و
چگونه انسان ميتواند خود را در برابر آنها محافظت کند .اين کتاب همچنين نشان ميدهد
که فعاليتهاي کره خاکي ما چهقدر قابل پيش بيني است.

چکيده :به سوي پيروزي ،عنوان هشتمين کتاب از مجموع ه کتابهاي تاريخ انقالب
ميباشد که براي گروه سني کودک و نوجوان با هدف آشنايي کودکان و نوجوانان پس از
انقالب با وقايع و حوادث سياسي انقالب اسالمي ايران فراهم شده است ،اين وقايع عمدت ًا
در قالب شعر ،خاطره ،تصوير و روايت نقل شده است ،جلد حاضر به وقايع و رويدادهاي
مهم سال  1362ش اختصاص دارد .خوانندگان ابتدا با جريان عمليات مختلف نوروز سال
 1362ش آشنا ميشوند و سپس مسائل مربوط به خبرگان رهبري ،اخبار و رويدادهاي مهم
ورزشي و سينمايي را مرور مي کنند.
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بيان تصويري با شکلهاي هندسي

 .255کشاورز ،محمد علي .بيان تصويري
با شکلهاي هندسي :گوشهاي از
مباني ارتباط تصويري- .تهران :مدرسه،
 80 ،1378ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :طراحي /طراحي هندسي/
عالئم تصويري /نشانه شناسي.

چکيده :استفاده از شکلهاي هندسي براي تصوير سازي ،دامنه گسترده و وسيعي دارد که
افراد در زمانهاي مختلف با به کارگيري آنها ،به خلق و آفرينش نقشهاي بديع پرداخته و
نمونههاي بي شماري از آنها را ميتوان در زندگي روزمره مشاهده کرد .کاربرد شکلهاي
هندسي را ميتوان در گره چينيهايي که در معماري و هنرهاي دستي به کار رفته است،
مشاهده کرد .کاشيکاري مساجد بيشماري با چينش زيبا و هماهنگ اين شکلها منقوش
شدهاند و بسياري از درها ،پنجرهها و آجرکاريهاي قديمي با اين شيوه زينت يافتهاند.
کتاب حاضر ،با تدارک  27قطعه شکل هندسي ،به تصويرسازي با قطعات و اشکال هندسي
پرداخته و قطعات و اشکال هندسي را ترکيب کرده است و در مجموع ،دانشآموزان را با
شکلهاي هندسي آشنا کرده و به تصوير سازي و ارتباط تصويري دست زده است.

سالم باشيم ( :)2بيماري چگونه ...

 .256صادقي ،رويا؛(و ديگران) .سالم باشيم
( :)2بيماري چگونه بهوجود ميآيد؟
تهران :مدرسه 103 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن ـ علوم تجربی
کلمات کليدي :پزشکي /بهداشت/
بیماریها.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .257جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند(:)10
پرندگان .حميده علمي غروي- .تهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :پرندگان /مهاجرت پرندگان/
انواع پرندگان /آموزش علوم.

چکيده :بشر هميشه در فکر افزايش طول عمر و يافتن راز جاودانگي بوده است .انسانهاي
سالم ،جامعة سالم و کارآمد را به وجود ميآورند و توسعه ميدهند .کتاب بيماري چگونه به
وجود ميآيد؟ ابتدا به تاريخچ ه بیماریها و شيوههاي درمان در گذشته پرداخته و سپس
با اشاره به عوامل بيماريزاي زنده مثل ميکروبها و عوامل غير زنده ،مثل سرمازدگي و
سوختگي جزئيات مربوط به هريک را تشريح کرده و چگونگي مقابله بدن با آنها را توضيح
داده است .برخي از سر فصلهاي اين کتاب عبارتند از :ارتباط محيط زيست با سالمت
انسان ،قارچها ،انگلها ،تأثير آداب و رسوم در سالمت انسانها ،منگوليسم ،تاالسمي و....

چکيده :در مجموع ،بيش از  8000نوع پرنده در جهان است .وجود پرندگان ،جهان را
براي ما مکاني با صفا و شادي بخش کرده است .انداز ه پرندگان بسيار متفاوت است .شکل
بال پرندگان ،گوناگون است .همه پرندگان قادر به پرواز نيستند .پرهاي پرندهها ،تن آنها
را گرم و خشک نگه ميدارند .همچنين تن پرندهها را از ضربه خوردن و خراشيده شدن
به چيزهاي سخت ،محافظت مي کنند .پرندگان غذاهاي گوناگون ميخورند .شما اغلب
ميتوانيد با نگاه کردن به نوک پرنده بفهميد که خوراک او چيست .خصوصيات پا نيز
چيزهاي بسياري را درباره پرندگان آشکار ميسازد .دراوائل بهار ،پرندگان نر به جست و
جوي پرندههاي ماده ميروند .النه بيشتر پرندگان به شکل فنجان است .پرندهها اغلب
النه خود را در ميان شاخههاي درختان و يا بوتهها ميسازند .تعداد تخمهايي که يک پرنده
هر بار ميگذارد ،در انواع پرندگان متفاوت است .رنگ تخم پرندهها هم بسيار گوناگون
است .پس از گذشت چهارده روز يا بيشتر ،جوجه تخمهايي که گرم نگه داشته شدهاند ،
براي خارج شدن از تخم آماده هستند.
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پروژههاي علمي

 .258ورايزنگا ،داريل .پروژههاي علمي.
عليرضا توکلي صابري- .تهران :محراب قلم،
 96 ،1378ص
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /تحقيق/
آزمايش علوم.

تاريخ انقالب ()3

 .259شمس ،محمدرضا .تاريخ انقالب
( :)3پرواز  4721پاريس- .تهران :تاريخ و
فرهنگ 65 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :خميني ،روح اهلل /تاريخ
ايران /تاريخ پهلوي.

تغذيه و تندرستي :پروتئينها

 .260اينگليش ،جين .تغذيه و
تندرستي :پروتئينها .محمود سالک.
تهران :پيدايش 32 ،1379 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :پروتئين /تغذيه.

چکيده :انجام پروژههاي علمي توسط دانشآموزان ،غالب ًا باعث تفکر و خالقيت ذهني آنان
میشود .مؤلف در اين کتاب ،براي به کارگيري روشهاي علمي و ايجاد عالقه و خالقيت
در کودکان ،يک سلسله آزمايشهاي علمي را معرفي کرده است .او با طرح چند موضوع
اساسي در زمينة علوم ،به کودکان آموزش ميدهد تا بتوانند آزمايشهايي را انجام دهند و
مسائل را حل کنند .در واقع ،خود آنها با انجام آزمايشهايي ساده به حل مسائل ميپردازند.

چکيده :پرواز  4721پاريس  -تهران عنوان سومين نوشتار از مجموعه کتابهاي تاريخ
انقالب است که براي گروههاي سني کودک و نوجوان و با هدف آشنا ساختن دانشآموزان
پس از انقالب اسالمي ايران فراهم شده است .خوانندگان در اين جلد از اين مجموعه با
جريان سفر حضرت امام خميني (پس از  15سال تبعيد)به ايران و اوجگيري تظاهرات
مردمي آشنا ميشوند .عالوه بر آن ،شرح موضوعاتي مانند فرار شاه از ايران ،ورود امام
به فرودگاه مهرآباد ،تشکيل دولت موقت ،نبردهاي خياباني ،روز پيروزي و روزهاي بعد از
پيروزي نيز به اختصار آمده است.

چکيده :پروتئين از کلمه يوناني به معني اصلي يا اساسي ريشه گرفته است .در ميان تمام
مواد غذايي ،پروتئين از همه اساسيتر است ،زيرا بدن بدون آن قادر به رشد و حفظ سالمتي
نيست .برخالف برخي از مواد غذايي ،پروتئين در بدن ذخيره نمیشود و بايد هميشه در
غذاي روزانه وجود داشته باشد .بدن ،پروتئين اضافي را ميسوزاند و به انرژي تبديل مي کند.
واحدهاي سازنده پروتئينها ،اسيدهاي آمينه ناميده ميشوند .تا کنون بيست و دو نوع اسيد
آمينه شناخته شده است .بدن ما مي تواند بيشتر اين اسيدآمينهها را خود بسازد ،ولي هشت
نوع از آنها را بايد از طريق غذا و به مقدار صحيح و الزم تأمين کرد ،زيرا اگر يکي از اسيدهاي
آمينه خيلي کم باشد ،بدن نميتواند از هيچ يک از اسيدهاي آمينه ديگر که موجود هستند،
استفاده کند .کتاب پروتئينها از مجموع ه تغذيه و تندرستي با بيان ساده و قابل فهم ،نوجوانان
را با ارزش غذايي پروتئينها و شيوههاي تغذيه سالم ،کشف پروتئينها و ...آشنا مي کند.
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تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .261حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان ( 1و
- .)2تهران :انتشار 120 ،1366 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .262حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان ( 3و
- .) 4تهران :انتشار 93 ،1366 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مطالعه تاريخ ،در واقع وسيلهاي براي بزرگتر کردن جهان ،زمان و مکان است.
انسان با درک درست علل و عوامل حوادث تاريخي و چگونگي ارتباط آنها ،جهان را
بهتر خواهد شناخت و درباره حوادث زمان حال نيز با آگاهي بيشتر قضاوت خواهد کرد.
کتاب حاضر،اولين جلد از مجموعه تاريخ تمدن جهان ميباشد که نگارنده سعي کرده
است در قالبهاي داستان يا سفرنامه به نقل وقايع و رويدادهاي تاريخي بپردازد .جوانان و
نوجوانان در اين مجموعه ضمن مروري برفرآيند يکجا نشيني ،روستانشيني و شهر نشيني
انسانها ،با برخي تمدنهاي بابليان ،مصر و مصريان (حضرت موسي) ،شهرهاي کنار
رودسند ،شهرهاي چين قديم ،روم قديم ،زندگي حضرت عيسي ،اقوام و اديان هند و ايران
باستان آشنا ميشوند.

چکيده :مطالعه تاريخ در واقع وسيلهاي جهت شناخت جهان و شگفتيهاي آن است ،زيرا
با درک درست وقايع تاريخي ميتوان به پيشبيني وقايع و ساختن دنيايي بهتر اقدام کرد.
کتاب حاضر که سومين و چهارمين جلد از مجموعه تاريخ تمدن جهان ميباشد ،شامل
برخي وقايع و حوادث تاريخي است که نگارنده آنها را در قالبهاي سفرنامه و داستان
فراهم آورده است .در اين جلد ،اين موارد آمدهاند :ظهور اسالم ،جنگهاي پيامبر اسالم،
گسترش نظام و فرهنگ اسالمي ،انحطاط و سقوط روم ،جنگهاي صليبي ،محکمه و
تفتيش عقايد در قرون وسطاي اروپا ،هجوم مغولها ،ويراني شهرها و قتل عام مردم
بيگناه ،مارکوپولو و چين ،و سرانجام فتح قسطنطنيه.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .263حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان ( 5و
- .)6تهران :انتشار 128 ،1374 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مطالعه تاريخ در واقع وسيلهاي براي شناخت جهان اطرافمان است ما با شناخت
تاريخ ،ضمن عبرت گرفتن از برخي وقايع ،به پيشبيني برخي رويدادهاي عصر خويش نائل
ميشويم« .تاريخ تمدن جهان» مجموعهاي  20جلدي است که نگارنده طي آن ،داستان
زندگي انسان را از ابتداي خلقت تاکنون شرح ميدهد .در جلد حاضر ( 5و ،)6نگارنده عمدت ًا
به تاريخ تمدن اروپا از قرون وسطا تا انقالب فرانسه پرداخته و زير هر يک از فصلها،
پرسشهايي براي مرور مطالب عرضه کرده است ،خوانندگان در اين جلد با اين موارد آشنا
ميشوند :سرزمين انگلوساکسونها ،رنسانس ،قيام مارتين لوتر ،تحوالت علمي ،و...
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تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .264حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان ( 7و
- .)8تهران :انتشار 118 ،1374 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ تمدن /تمدن جهان/
تاريخ جهان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .265حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان ( 9و
- .)10تهران :انتشار 111 ،1366 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مطالع ه تاريخ و شناخت فرهنگ و تمدن ملل مختلف ،ضمن آشنا ساختن انسان
با نحوه زندگي مردم جهان ،باعث شناخت بيشتر از تمدنها میشود .اين شناخت به ما
کمک مي کند تا آينده را بهتر بسازيم .تحليل وقايع و حوادث تاريخي ،ما را به پيش بيني
وقايع آينده رهنمون ميسازد .تاريخ تمدن جهان مجموعهاي است که طي آن ،نگارنده
در قالبهاي سفرنامه و داستان به نقل وقايع و رويدادهاي تاريخ زندگي بشر ميپردازد.
وي خوانندگان را با فرهنگ ملل مختلف و فرآيند رشد ،تحول و افول برخي تمدنها آشنا
ميسازد .کتاب حاضر اين موارد را عرضه کرده است :ايران در عصر صفويه ،حکمرانان
مسلمان در هند و تحوالت عظيم در روسيه ،مهاجرت به کشور جديدآمريکا ،جنگهاي
استقالل در آمريکا ،تحوالت بزرگ علمي و فلسفي و تأثير آنها در انقالب اجتماعي قرن
هجدهم ،و انقالب فرانسه.

چکيده :خواندن تاريخ ،معرفت ما را نسبت به جهاني که در آن زندگي ميکنيم ،بيشتر
مي کند .تاريخ ملتها و اقوام ،مملو از حوادث و اتفاقات بيشمار است که خواندن آنها در
کنار يکديگر باعث گسترش جهان ما میشود .کتاب حاضر مروري بر تاريخ تمدنهاي
جهان و داستان زندگي انسان است .نگارنده در اين کتاب ،در قالبهاي داستان و سفرنامه،
مراحل رشد ،تولد ،شکوفايي و انحطاط برخي تمدنها را عرضه کرده است .در اين جلد،
اين موضوعها شرح داده شده است :عصر ناپلئون ،جنبشهاي آزادي خواهانه در اروپا و
امپراتوري عثماني ،جنبشهای آزادي بخش در آمريکاي التين ،جنگ ترياک در چين،
تجارت برده ،جنگهای داخلي آمريکا و جنبشهاي آزاديخواه در روسيه و لهستان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .266حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (11
و - .)12تهران :انتشار 159 ،1366 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مجموعه تاريخ تمدن جهان ،پنجرهاي به سوي شناخت و تحليل تمدنهاي جهان
است .اين مجموعه در قالبهاي داستان و سفرنامه به نقل و تحليل رويدادها ،همچنين
مراحل تولد ،رشد ،شکوفايي و انحطاط برخي تمدنهاي جهاني ميپردازد .نگارنده در جلد
حاضر به نقل وقايع تاريخ کشور ايران بعد از دوران حکومت صفويه و تشکيل حکومت
قاجاريه ميپردازد .ظهور دولت نادرشاه و تأسيس دولت و سلسله افشاريه ،تأسيس سلسله
زنديه ،تأسيس سلسله قاجاريه ،سلطنت ناصرالدين شاه ،اوضاع اجتماعي و جنبشهاي
مردمي و تحوالت فرهنگي عصر قاجاريه ،از جمله برخي ديگر از مطالب اين کتاب است.
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تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .267حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (13
و - .)14تهران :انتشار 111 ،1366 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .268حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)15
تهران :انتشار 175 ،1374 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .269حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)16
تهران :انتشار 184 ،1375 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مجموع ه حاضر که با عنوان تاريخ تمدن جهان يا داستان زندگي انسان تدوين
شده است .،به دانشآموزان کمک مي کند تا ديد روشنتري نسبت به جهان اطراف خود
داشته باشند .نگارنده در اين مجموعه سعي کرده است تا وقايع ،حوادث ،تولد و رشد تمدنها
و نيز افول برخي از آنها را در قالبهاي داستان و سفرنامه نقل و تحليل کند .در اين جلد
خوانندگان با مهمترين پيشرفتها و تحوالت علمي و فلسفي قرن  19آشنا ميشوند.
پيشرفتهاي پزشکي ،اختراعات ،علوم تاريخ و جغرافيا ،ادبيات (روسيه ،انگلستان ،فرانسه،
آمريکا)و تحوالت در زمينه تعليم و تربيت ،از جمله آنهاست.

چکيده« :تاريخ تمدن جهان» يا «داستان زندگي انسان» ،مجموعهاي است که در رسيدن
نوجوانان و جوانان به هدف مذکور ،آنها را ياري ميرساند .نگارنده در اين مجموعه سعي
کرده است وقايع و حوادث تاريخي ،همچنين مراحل تولد ،رشد ،شکوفايي و افول برخي
تمدنها را نقل و تحليل کند .جلد حاضر به نقل بخشي از وقايع قاره اروپا و آمريکا در قرن
 19ميپردازد .خوانندگان با مطالعه اين کتاب ،اين موضوعات را مورد مطالعه قرار ميدهند:
وحدت ايتاليا ،فروپاشي امپراتوري اتريش ،ايجاد کشورهاي کانادا ،استراليا و زالندنو ،جنگ
بوئرها در افريقاي جنوبي ،نهضتها و قيامهاي آزادي بخش در آفريقا ،نهضت ترکهاي
جوان در ترکيه ،توسعه طلبي آمريکا ،قيام چينيها و انقراض سلسله منچو ،ژاپن ،و آزادي
هندوستان.

چکيده :شناخت و تسلط بر علم تاريخ ،ما را در تحليل وقايع و همچنين پيشبيني وقايع
قويتر مي کند .مجموع ه تاريخ تمدن جهان يا داستان زندگي انسان مشتمل بر نقل و تحليل
وقايعي است که نوجوانان و جوانان را در شناخت بهتر تاريخ ظهور ،پيشرفت و افول برخي
تمدنهاي جهان ياري ميدهد .در کتاب حاضر برخي وقايع ،حوادث و تحوالت قاره اروپا و
امريکا در قرن بيستم بيان شده است ،براي مثال :جنگ جهاني اول ،جنگهاي مذهبي در
ايرلند ،انقالب اکتبر روسيه ،استقالل اندونزي ،ظهور فاشيسم در ايتاليا ،جنگ داخلي اسپانيا،
بحران اقتصادي در امريکا ،چين پس از جنگ جهاني اول و دوم.
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تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .270حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)17
تهران :انتشار 192 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :تاريخ تمدن جهان يا داستان زندگي انسان مجموعهاي است که نويسنده طي آن،
ضمن آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با تاريخ تمدن جهان ،درک آنها را از بروز برخي وقايع
آسانتر مي کند .در اين مجموعه ،مراحل تولد ،رشد ،شکوفايي و افول برخي تمدنهاي
جهان در قالبهاي داستان و سفرنامه بيان شده است .جلد حاضر در راستاي همين هدف به
نقل بخشي از تاريخ ايران در عصر مشروطيت ميپردازد .در جلد حاضر ،عالوه بر آن ،اين
موضوعات نيز مطرح میشود :ايران و وقايع سال  ،1919کودتاي سوم اسفند ،تغيير کابينه،
استقرار کامل ديکتاتوري رضاخان ،و از نخست وزيري جم تا سقوط رضا شاه.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .271حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)18
تهران :انتشار 159 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .272حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)19
تهران :انتشار 151 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /تمدن جهان.

چکيده :مجموع ه تاريخ تمدن جهان يا داستان زندگي انسان که در راستاي اين هدف
نگارش يافته ،به دانشآموزان ياري ميدهد تا ضمن تاريخ تمدن جهان ،علل توسعه،
پيشرفت و افول برخي تمدنها را در جهان دريابند .کتاب حاضر در قالبهاي داستان و
سفرنامه به نقل بخشي از تاريخ جهان ،يعني قرن بيستم ميپردازد .خوانندگان با مطالعه
اين کتاب ،با اين موضوعات آشنا ميشوند .سازمان ملل (ساختار و مؤسسات وابسته به آن)،
تحوالت جهاني ،کشورهاي اروپايي ،اوضاع کشورهاي آسيايي و اروپاي شرقي ،اوضاع
کشورهاي آسيايي و اوضاع کشورهاي آمريکايي التين پس از جنگ جهاني دوم.

چکيده :نگارنده در اين مجموعه ،در قالبهاي داستان و سفرنامه ضمن آشنا ساختن
جوانان و نوجوانان با حوادث و وقايع تاريخي ،علل پيشرفت ،توسعه و افول برخي تمدنها
را شرح ميدهد .در جلد حاضر دانشآموزان طي دو فصل با مهمترين رويدادهاي خاورميانه
و قاره آفريقا پس از اتمام جنگ جهاني دوم آشنا ميشوند .در هر قسمت از وقايع ،سؤاالتي
طراحي شده است که به درک و مرور مطالب کتاب ياري ميرساند.
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تاريخ تمدن جهان يا داستان...

 .273حکيمي ،محمود .تاريخ تمدن
جهان يا داستان زندگي انسان (.)20
تهران :انتشار 167 ،1380 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ جهان /تاريخ ايران/
تاريخ تمدن /جنگ جهاني دوم /کودتاي 28
مرداد .1332

دانشنامه نوين( :)5تاريخ هنر...

 .274حکيمي ،محمود .دانشنامه
نوين( :)5تاريخ هنر (هنرمندان و
صنعتگران) .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 52 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :آموزش هنر /تاريخ هنر/
هنر /تاريخ هنرمندان و صنعتگران.

چرا و چگونه ؟ ()12

 .275گايز ،دارلين .چرا و چگونه ؟ (:)12
تازهترين کشفيات دربارة پيدايش و
مرگ دايناسورها .بهروز بيضايي- .تهران:
قدياني 52 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :دايناسورها /انواع دايناسورها
حيوانهاي ماقبل تاريخ.

چکيده :کتاب حاضر به تشريح قسمتي از تاريخ سياسي ايران ميپردازد .و دوران پس از
جنگ جهاني دوم و دوران پيکار با استعمار را بررسي مي کند .اين کتاب که دو فصل دارد،
از تاريخ سياسي معاصر کشورمان سخن ميگويد .مؤلف در اين کتاب ،به ذکر جزئياتي از
تاريخ ايران ،دولتهاي مختلف پس از جنگ جهاني دوم ،کنفرانسها ،مسائل سياسي،
امتيازات ،قراردادها ،کميسيونها ،ملي شدن صنعت نفت و ...پرداخته است .عناوين فصل
دوم عبارتنداز :دولت مصدق ،پيروزي ايران در ديوان الهه ،استعفاي مصدق ،تغييرات در
مجلس ،کودتاي  28مرداد  ،1332گلوله باران خانه نخست وزيري و....

چکيده :اين کتاب شامل پنج جلد با عناوين :جهان گياهان ،جهان حيوانات ،حمل و نقل،
علوم و اختراعات ،ورزش و تفريح ،تاريخ هنر (هنرمندان و صنعتگران) است .کتاب حاضر،
شامل اطالعاتي درباره هنر باستان ،هنر روم باستان ،هنر در ايران باستان ،عجايب هفتگانه
در دنياي باستان ،کليسا و هنر ،هنر بيزانسي ،غرب و بربرها ،قرون وسطا ،معماري رمانسک،
معماري گوتيک ،عصر رنسانس ،مکتب امپرسيونيسم ،مکتب اکسپرسيونيسم ،هنر در قرن
بيستم ،معماري اسالمي ،خطاطي ،نقاشي ،مينياتور ،سفالگري ،تذهيب ،صحافي و ...است.

چکيده :کتاب «دايناسورها» ما را به گذشته ميبرد تا تاريخ هيجان انگيز دايناسورهای
زوال يافته را روايت کند .با مطالعه اين کتاب در مي يابيم که آگاهيهاي جديد درباره
گذشته زمين ،بهاندازه تازهترين کشفها درباره کيهان و فضا ،جذاب و هيجان انگيزند.
اگر چه دايناسورها موجوداتي بسيار قديمي و زوال يافتهاند ،اما دانش ما درباره آنها کامال
جديد است .اين کتاب با توصيفهايي جذاب درباره آلوزوسها ،برونتوزروس ،براکيوزروسها
و خويشاوندان گوناگون آنها ،به خواننده از دوران بسيار کهن زمين و زندگي در آن درک
عميقي ميدهد .اين کتاب به ما ميآموزد که گذشته نيز مانند آينده ،زمينه مناسبي براي
پژوهش علمي است.
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تصويري از بهار

 .276سيدي ،حسين .تصويري از بهار.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 80 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :سيماي پيامبر اکرم(ص)/
محمد(ص) ،پيامبر اسالم /رفتار پيامبر.

چکيده :در اين کتاب سيماي پيامبر گرامي اسالم به تصوير در آمده است .نگارنده ابتدا از
سيماي ظاهري و سپس از شخصيت و رفتارهاي شخصي آن حضرت ،بهداشت شخصي
و رعايت بهداشت محيط سخن به ميان آورده است .همچنين ذکر مطالبي درباره نماز و
نيايش ،روزه ،فروتني ،خشم و رفتار آن حضرت در خانه و اجتماع از جمله نکاتي است که
نگارنده بدان پرداخته است .در ذيل هر مطلب نام منبع و شماره صفحه آن ذکر شده و
فهرست منابع و مآخذ نيز در پايان کتاب آورده شده است.

تمرين زبان انگليسي براي...

 .277بيرجندي ،پرويز ،عناني سراب ،محمد
رضا .تمرين زبان انگليسي براي
دانشآموزان سال سوم راهنمايي.
تهران :مدرسه 215 ،1374 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان انگليسي /آزمونها و تمرينها /دوره
راهنمايي /پاي ه .3

چکيده :اين مجموعه ضمن معرفي لغتها و اصطالحهای جديد هر درس به معرفي آنها
از طريق دادن معادل فارسي و تصوير پرداخته است .هدف مؤلف اين است که دانشآموزان
با نگاه کردن به تصاوير و تلفظ کردن لغتها ،آنها را به مطالب کتاب ربط دهند و با ديدن
مجدد تصاوير بتوانند لغتها را بنويسند .پر کردن جاهاي خالي ،جور کردن و يافتن لغتهاي
ناهماهنگ با بقيه ،زمينه کافي يادگيري لغتهاي کليدي را فراهم مي کنند .نکتههاي
تلفظي هر درس از طريق جدول معرفي شده و در پايان ،ضمن طرح درک مطلب ،متن
کوتاهي در ارتباط با الگوي دستوري درس مورد نظر داده شده است تا دانشآموزان با
مهارت ،خواندن آن را تمرين کنند.

تمرينات و نمونه سؤاالت...

 .278غالمپور ،سهراب .تمرينات و نمونه
سؤاالت انگليسي نوين مخصوص
دوم راهنمايي- .تهران :آزمون نوين،
 142 ،1377ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
کتابهاي درسي /دوره راهنمايي /پايه /2
زبان انگليسي /دستور زبان انگليسي.

چکيده :کتاب حاضر در هجده درس ،بخش مربوط به مرور و دوره تمرينات کتاب و
هفت آزمون تدوين يافته است .دانشآموزان با استفاده از روشهاي متنوع آموزش واژگان،
بهويژه استفاده از تصاوير ،جدولها ،بازي با کلمات ميتوانند در زمينههاي گوناگون ،از
قبيل :دستورزبان ،لغت ،مکالمه و ....توانا شوند و در نتيجه به استفاده از زبان انگليسي براي
برقراري ارتباط قادر خواهند شد .تمرينهاي هر بخش از آسان به مشکل است و تمام
سطوح يادگيري زبان انگليسي سال دوم راهنمايي را شامل میشود .اين تمرينها شامل پر
کردن جاهاي خالي ،جمالت سؤالي ،منفي و ...است.
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تمرينات و نمونه سؤاالت...

 .279غالمپور ،سهراب .تمرينات و
نمونه سؤاالت انگليسي مخصوص
سوم راهنمايي- .تهران :آزمون نوين،
 160 ،1377ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :زبان انگليسي /آموزش
زبان انگليسي /راهنماي آموزشي.

چکيده :کتاب حاضر  11درس و يک مقدمه دارد که شامل محتواي آموزش کتاب درسي
زبان پاي ه دوم راهنمايي است .در اين کتاب با استفاده از تصاوير ،جدولها ،بازي با کلمات،
توجه کافي به اهميت نياز به لغت براي فراگيري زبان خارجه ايجاد میشود .تمرينهاي
هر درس از آسان به مشکل تنظيم شده است و شامل تمامي سطوح يادگيري در محدوده
شناخت ميباشند .مطالب اين کتاب تکميل مطالب کتاب درسي است و دانشآموزان با
مطالعه و انجام تمرينهاي اين کتاب ،بنيه علمي خود را تقويت خواهند کرد.

چرا و چگونه؟

 .280دروشر ،ب .ويتوس .چرا و چگونه؟
( :)1جانوران چگونه ميبينند ،ميشنوند و
حس مي کنند! .بهروز بيضايي- .تهران:
بنفشه 48 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :جانوران /بينايي جانوران/
شنوايي جانوران /احساس جانوران.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .281جنينگر ،تري .نوجوانان
دانشدوست تحقيق ميکنند (:)8
جانوران کوچک باغچه .صديقه ابراهيمي.
تهران :فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :حيوانهاي باغچه/
جانوران /آموزش علوم.

چکيده :بعضي جانوران ،صداها را ميشنوند و امواج حرارتي را ميبينند .برخي ديگر اين
قابليت را دارند که از کيلومترها فاصله ،بو را حس کنند .جانوران ،پديدههايي را تشخيص
ميدهند که براي انسان غير قابل تصور است .با اين وجود چنين حواسي براي آنها بسيار
عادي و غريزي است و مسألهاي ماوراي غريزه و حس تلقي نمیشود .اين کتاب با ارائه
موضوعاتي همچون :حس بينايي ،حس تشخيص رنگ ،حس تشخيص دما ،حس المسه
و ارتعاش ،حس شنوايي ،حس تشخيص فراصوت ،حس بويايي ،حس مغناطيسي ،ساير
تواناييهاي حسي و ...به دانشآموزان فرصت ميدهد تا از طريق سه حس بينايي ،شنوايي
و المسه به شناسايي جانوران بپردازند و به اين ترتيب ،درک درستي از آنها به دست آورند.

چکيده :موضوع اين کتاب درباره بعضي از بيمهرگان است که در باغچهها يافت ميشوند.
تعداد زيادي از جانوران گوناگون را ميتوان در باغ و باغچه پيدا کرد .چند تا از اين جانوران
مانند مگسها ،کفشدوزکها ،پروانهها ،پشهها ،حلزونها و ...ميباشند .اگر اين جانوران
را به دقت بررسي کنيم ،مطالب تازه بسياري درباره آنها فرا ميگيريم ،مثال :شب پره
و پروانه تخمهاي ريزي روي برگ گياهان ميگذارند .از اين تخمها،الرو يا کرمينههايي
بيرون ميآيند و...
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جبر()2

 .282دين ،سوزان .جبر( .)2عليرضا توکلي.
تهران :محراب قلم 84 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /جبر /دوره
راهنمايي.

جبر مقدماتي ()1

 .283ساندرسن ،کارن .جبر مقدماتي (.)1
عليرضا توکلي- .تهران :محراب قلم،1378 ،
 83ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /جبر /دوره
راهنمايي.

چکيده :فعاليتهاي مختلف با جبر به دانشآموزان کمک مي کند تا مفاهيم و مهارتهاي
جبر نظير :منطق ،تشخيص بصري ،حل مسأله ،اعداد اول ،اعداد مرکب ،فاکتورگيري،
طراحي حل معادله ،مساحت چند ضلعيها ،قضية فيثاغورث و بسياري ديگر از مباحث
رياضي را بياموزند .به طور معمول دانشآموزان هنگام يادگيري مفاهيم جبري ،از حل کردن
معماها ،پرکردن جدولها ،طراحي مکعبها ،رسم شکلها و بسياري ديگر از فعاليتها لذت
ميبرند .اين کتاب زمين ه مناسبي را براي آشنايي مخاطبان با جبر فراهم مي کند .فعاليتهاي
کتاب به گونهاي است که سبب میشود دانشآموزان ،مفاهيم اساسي جبر مقدماتي را به
روش جالب فرا گيرند .کتاب حاضر جلد دوم از مجموعة جبر براي هرروز است که بازيها
و سرگرميهاي متنوعي را همراه با پاسخ دارد.

چکيده :کتاب حاضر اولين جلد از مجموع ه جبر براي هرروز است و فعاليتهاي آسان و
هيجاني را براي دانشآموزان فراهم مي کند که با انجام دادن آنها دانشآموزان در نشانهها
و معادله به درک بااليي ميرسند .مجموع ه فعاليتهاي اين کتاب به گونهاي است که
دانشآموزان ميتوانند در مورد اين بخش از رياضيات (جبر) فکر کنند و مفاهيم اساسي
جبر مقدماتي را فرا گيرند .سه موضوع اصلي در اين کتاب فراهم آمده است .که عبارتنداز:
معادالت ،منطق و استدالل و طرحها و اعداد صحيح .با مطالعة منطق ،استدالل و طرحها،
آنها روشهاي حل مسأله و مفاهيم نظريه اعداد را براي حل کردن مسائل ،به کار ميبرند
و روابط و طرحها را کشف مي کنند .و هنگام مطالعه درباره اعداد صحيح دانشآموزان از
معماها ،بازيها و طرحها استفاده مي کنند تا دستورهاي عملياتي را براي کار با اعداد صحيح
کشف کنند.

تاريخ انقالب ()9

 .284شمس ،محمدرضا .تاريخ انقالب
( :)9جنگ شهرها- .تهران :تاريخ و فرهنگ،
 65 ،1378ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :جنگ ايران و عراق /تاريخ
ايران /بمباران مناطق مسکوني.

چکيده :جنگ شهرها ،از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب است که به وقايع و رويدادهاي
سال  1363اختصاص دارد .نگارنده سعي کرده است که در قالب شعر ،تصوير ،خاطره و
روايتهاي متنوع ،اين تاريخ را به نمايش بگذارد .پس از آزادي خرمشهر در سال  1361و
غلبه ايران بر حمالت دشمن و باز پسگيري ساير نقاط اشغال شده ،رژيم عراق که وضع
را چنين ديد ،جنگ را به داخل شهرها کشاند .عراق ابتدا با استفاده از موشکهاي دور برد،
شهرهاي مرزي را هدف قرار داد و بعد اقدام به بمباران هوايي و حمله به شهرهاي بزرگ و
پر جمعيت مثل تهران با استفاده ازموشکهاي زمين به زمين کرد .در اين جلد از مجموعه
ياد شده ،به شرح اين مرحله از جنگ و انقالب اسالمي توجه شده است
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جنگلهاي مناطق معتدل

 .285جنينگر ،تري .تحقيقات
جغرافيدان جوان :جنگلهاي مناطق
معتدل .حسين ايرايي- .تهران :پيام آزادي،
 47 ،1377ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /جنگل/
مناطق معتدل.

چکيده :کتاب حاضر ،ضمن معرفي جنگلها به توضيح درباره قسمتهاي مختلف يک
درخت ،معرفي انواع درختان ،راههاي گوناگون استفاده از درخت ،علت آتش سوزي در
جنگل ،ايجاد جنگلهاي جديد ،کاغذ ،زغال چوب ،باغهاي ميوه ،جنگلهاي مناطق
مديترانهاي ،بلندترين و قديميترين درختان جهان ،جنگلهاي استراليا و ...ميپردازد .در
بخش انتهايي ،چند مورد تحقيق گردآوري و واژههاي دشوار ،توضيح داده شده است .در
قسمتهاي مختلف کتاب نيز با استفاده از تصاوير مناسب و مرتبط ،به آموزش مطالب شکل
جذاب و مناسبتري داده است.

چگونه در اردو زندگي کنيم

 .286هارود ،ديويد .چگونه در اردو
زندگي کنيم؟ قاسم کريمي- .تهران:
قدياني 61 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :اردو /اداره اردو.

چکيده:اين کتاب شيوههاي متنوع زندگي اردويي را به خوبي توضيح ميدهد و شوق
تجربه در اين عرصه را درون خواننده بر ميانگيزد .خانوادهها ميتوانند با استفاده از
توصيههاي اين کتاب ،روزهاي خوش و لذتبخشي را در طبيعت بگذرانند و همکاري
دسته جمعي و زندگي پر تنوع و فعال گروهي را تجربه کنند .کتاب چگونه در اردو زندگي
کنيم ؟ گروههاي مختلف مردم را فرا ميخواند تا چگونه زيستن درون طبيعت را بياموزند،
لحظاتي به ياد ماندني براي خود بيافرينند و خاطره زندگي در دل طبيعت را بر خاطرات
خود بيافزايند .دانشجويان نيز با اجراي درست اين توصيهها ميتوانند شرايطي مطلوب براي
زندگي گروهي و ارتباط اجتماعي و تفاهم و تبادل تجربه فراهم آورند.

چرا و چگونه؟ (مجموعه  7جلدي)

 .287چرا و چگونه؟ (مجموعه 7
جلدي) .بهروز بيضايي- .تهران :قدياني،
7 ،1374ج :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي/
دائرئ المعارفها /آموزش کودکان.

چکيده :کتاب حاضر ،شامل جلدهاي اول تا هفتم از مجموع ه کتابهاي چرا و چگونه ؟
است که در يک جلد به چاپ رسيدهاند .در اين مجموعه توضيح داده میشود که غريزههاي
استثنايي حيوانات را چگونه ميتوان تفسير و توجيه کرد ،و همچنين چگونه ميتوان از
انقراض نسل بعضي از حيوانات جلوگيري کرد .نخست بايد بر اساس ساختار وجودي رفتار
و مهمتر از همه به حواسي که از آن طريق خود را با جهان اطراف تطبيق ميدهند ،پي
ببريم .نگارنده در اين کتاب ،انواع حسهاي حيوانات و ساير تواناييهاي آنان را نسبت به
انسانها توضيح ميدهد.
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چرا و چگونه؟ (مجموعه  6جلدي)

 .288چرا و چگونه؟ (مجموعه 6
جلدي) .بهروز بيضايي- .تهران :قدياني،
6 ،1373ج :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي/
دائرئالمعارفها /آموزش کودکان /آموزش
علوم.

چرا و چگونه؟ (مجموعه  7جلدي)

 .289چرا و چگونه؟ (مجموعه 7
جلدي) .بهروز بيضايي- .تهران :قدياني،
7 ،1376ج :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي/
دائرئالمعارفها /آموزش کودکان.

تغذيه و تندرستي :چربيها

 .290نوتريج ،رودا .تغذيه و تندرستي:
چربيها .محمود سالک- .تهران :پيدايش،
32 ،1378ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد غذايي /بهداشت/
تغذيه /چربيها.

چکيده :کتاب حاضر شامل جلدهاي  15تا  20مجموعه کتابهاي چرا و چگونه ؟ ميباشد
که ويژه دانشآموزان دوره راهنمايي و دبيرستان فراهم شده است .مطالع ه اين کتاب ،به
خوانندگان در تکميل کردن درسهاي علوم و زيست شناسي خود کمک مي کند .جلد
حاضر ،به بررسي گنجهاي زيرزمين اختصاص دارد .نگارنده بر اين باور است که گنج حتم ًا
نبايد صندوقي پر از سنگهاي قيمتي ،کيسههاي پر از سکههاي طال يا غاري مملو از غنايم
دزدان دريايي باشد ،بلکه يک سکه نادر از دوران روم باستان يا مهميزي آهني که سوار کار
رزمندهاي در دوران قديم در نبرد گم کرده بود نيز ميتوانند ارزش مادي و معنوي فراواني
داشته باشند .در اين کتاب درباره اين موضوعها صحبت شده است .گنجهاي گم شده در
سالهاي بسيار دور در تمام نقاط جهان ،روشهاي جستوجو يافتن گنج ،گنجهاي مدفون
شده ،طالهاي دزدان دريايي و گنجهاي غرق شده ،و همچنين انواع گنجهاي پيدا شده.

چکيده :کتاب حاضر مشتمل بر جلدهاي هشتم تا چهاردهم مجموع ه چرا و چگونه ؟
ميباشد .نگارنده در اين کتاب با استفاده از تصاوير فراوان ،به بررسي فرآيند و تاريخچه پرواز
ميپردازد .تاريخ نشان ميدهد که رؤياي پرواز در انسان براي دسترسي به ستارگان ،به زمان
خلقت انسان بر ميگردد .نگارنده در توضيح اين سخن ،ابتدا به مراحل اوليه پرواز انسان به
وسيله بالون و بالهاي مصنوعي ميپردازد و سپس پيشتازان هوانوردي جهان را همراه با
ابداعات آنها معرفي مي کند .خوانندگان در بخش انتهايي با مهمترين پيشرفتهاي پرواز،
يعني هواپيماهاي مافوق صوت ،موشکها و ماهوارهها آشنا ميشوند.

چکيده :چربيها در اکثر غذاها وجود دارند و منبعي سرشار از انرژي هستند .چربيها بدن
مارا گرم نگه ميدارند و اندامهاي آسيبپذير بدن را مانند يک اليه محافظ در بر ميگيرند.
چربيها حاوي ويتامينهای آ ،د ،اي ،کا و بعضي مواد معدني مهم هستند .آنها به دو
گروه اصلي تقسيم ميشوند .1 :چربيهاي اشباع شده مثل چربي شير ،لبنيات ،تخم مرغ
و گوشت .2 .چربيهاي اشباع نشده مثل چربي به دست آمده از گياهان ،ميوهها و برگها.
کتاب چربيها و با تعريفي ساده از اين ماده غذايي ،ما را با خواص ،انواع مختلف و مصرف
صحيح چربيها آشنا مي کند .برخي فصلهاي اين کتاب عبارتند از :قلب و چربي ،خيلي
چاق ،خيلي الغر ،غذاهاي پراز الياف و...

دورة آموزش راهنمايي 75 2

چوبها و ريشهها

 .291جاللي ،عبدالرضا .چوبها و
ريشهها- .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 38 ،1373 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /هنر تزيين.

چکيده :چوبها و ريشههاي درختان ميتوانند ابزار خوبي براي تزيين باشند .آميزش هنر
و سليقه سبب میشود که بتوانيم با استفاده از ريشهها و يا با اضافه کردن چوبي به چوب
ديگر ،شکلي ايجاد کنيم .کتاب حاضر ،به آموزش هنر و تزيين به وسيله چوبها و ریشهها
پرداخته است .تمام صفحات کتاب شامل نمونههایی از ساختههای هنری از چوبها و
ريشههاست تا دانشآموزان ضمن مشاهده آنها جهت ساخت وسايل هنري فکر تازهاي
بگيرند و ضمن به کارگيري قطعات چوب و ريشه ،وسايلي را براي تزيين منزل يا اتاق
کار بسازند .نمونههاي جالبي از دست سازها و هنرهاي دستي در صفحههاي مختلف اين
کتاب ،طراحي و گردآوري شده است.

بالياي انساني :حفره اوزون

 .292ادموندز ،آلکس .بالياي انساني:
حفره اوزون :شکاف در اليه اوزون.
رضوان دزفولي- .تهران :پيدايش32 ،1378 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :اليه اوزون /محيط زيست/
آموزش علوم.

چکيده :الي ه اوزون ،اليه محافظ حساسي از گاز طبيعي  3 Oاست که در استراتوسفر
(حدود  11تا  50کيلومتري سطح زمين)يافت میشود .اين گاز نجات بخش با جذب و
کاهش اثرات مخرب امواج ماوراء بنفش خورشيد ،مانند يک صافي ،کره زمين را از اثرات
تخريبي امواج آسيب زا مصون نگه ميدارد .يکي از داليل به وجود آمدن شکاف در اوزون،
وجود نوعي ماده شيميايي مصنوعي در جو به نام کلروفلوئور کربن ميباشد .نور خورشيد
باعث شکسته شدن مولکولهاي اين ماده میشود و در نتيجه ،اتمهاي کلر آزاد ميشوند.
تک تک اتمهاي کلر به مولکولهاي اوزون حمله مي کنند .اين کتاب با ارائ ه موضوعاتي،
همچون :الي ه اوزون ،نابودي زنجيره غذايي در طبيعت ،عوامل تخريب الي ه اوزون ،ترميم
حفره اوزون و ...به بررسي نقش الي ه اوزون در زندگي انسانها پرداخته است.

تاريخ انقالب ()10

 .293شيخي ،مژگان .تاريخ انقالب
( :)10حلبچه خانه سوري- .تهران :تاريخ و
فرهنگ 73 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :جنگ ايران و عراق/
حلبچه /تاريخ ايران.

چکيده :کتاب حاضر ،دهمين جلد از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب ميباشد که با
عنوان حلبچه ،خانه سوري با هدف آشنا ساختن نوجوانان و کودکان پس از انقالب با وقايع
و رويدادهاي انقالب اسالمي ايران فراهم شده است .نگارنده عمدت ًا با استناد به روايات،
تصاوير ،خاطرات و اشعار به اين امر اهتمام ورزيده است .در اين جلد ،وقايع سال  1364ش
و بمباران شهر حلبچه عراق توسط عراقيان توصيف شده است .مهمترين وقايع اين سالها
عبارت بودند از :ادامه حمالت موشکي صدام به شهرهاي بزرگ ،عمليات عظیم والفجر 8
و پيروزي ايران در فتح فاو ،چهارمين انتخاب رياست جمهوري و برخي اخبار و رويدادهاي
ورزشي ،فرهنگي و هنري.
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چرا و چگونه؟ ( :)4خزندگان و...

 .294نيکيش ،مانفرد .چرا و چگونه؟ (:)4
خزندگان و دوزيستان .بهروز بيضايي.
تهران :قدياني 56 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :دوزيستان /خزندگان/
مارها /سوسمارها /آموزش علوم.

چکيده :خزندگان و دوزيستان در نظر بسياري از مردم ترسناک هستند .هر چه بيشتر
درباره دوزيستان و خزندگان پژوهش شود ،به همان نسبت احساس ترس و چندش از
آنها کمتر میشود و توجه ما نيز بيشتر به آنها جلب خواهد شد .قورباغههاي آَشيانه
ساز ،الکپشتهاي قالب انداز و کروکوديلهايي که از تخمهايشان محافظت و پرستاري
مي کنند ،تا چند دهه به طور کلي براي بشر ناشناخته بودند .اين کتاب که جلد چهارم از
مجموع ه چرا و چگونه ؟ است ،به دوزيستان و خزندگان سراسر دنيا نگاهي گذرا انداخته
و از پيدايش آنها ،زندگي عادي آنها و نکات ويژه و خصوصيات کمياب زندگي آنها
سخن گفته است .هدف از نگارش اين کتاب ،آشنايي بيشتر با اين جانوران و تالش براي
حفاظت آنهاست.

خود آزمون هدفدار زبان انگليسي...

 .295رزازيان ،مريم؛ صادق رنجي ،جعفر .خود
آزمونهدفدارزبانانگليسيسالسوم
راهنمايي براي معلمان و دانشآموزان.
تهران :شورا 191 ،1371 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :زبان انگليسي /آموزش
زبان انگليسي /دستور زبان انگليسي /دوره
راهنمايي /پايه .3

خود آزمون هدفدار زبان انگليسي...

 .296رزازيان ،مريم ،صادق رنجي ،جعفر .خود
آزمون هدفدار زبان انگليسي سال دوم
راهنمايي براي معلمان و دانشآموزان.
تهران :شورا 208 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
دوره راهنمايي /پايه .2

چکيده :کتاب حاضر ،شامل مجموعه سؤالهايي از مطالب کتاب درسي زبان سال سوم
راهنمايي است .سؤالها نسبت به حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي و بر اساس
جدول هدف _ محتوا تهيه و تدوين شده است .در کنار سؤالها ،زمان پاسخگويي ،بارم
و درجه دشواري و ...قرار گرفته است .بنابراين ،دانشآموزان ميتوانند سؤاالت را از تمام
سطوح يادگيري انتخاب کنند و تمرينها را انجام دهند .استفاده از جملههاي پر کردني و يا
استفاده از تصاوير در حل تمرينها ،استفاده از جملههاي به هم ريخته براي مرتب کردن
آنها و ...به يادگيري کمکهاي مؤثري مي کنند.

چکيده :کتاب حاضر شامل سؤالهايي از مطالب کتاب درسي زبان دوم راهنمايي ميباشد.
سؤالها نسبت به حجم و محتواي مباحث مختلف کتاب درسي و براساس جدول هدف و
محتوا و هدفهاي علمي ،ارزشيابي تهيه و تدوين شده است .در طراحي سؤالهاي کتاب،
انطباق سؤالها با هدفهاي مهم يادگيري ،توجه به سطح يادگيري ،سطح دشواري سؤالها،
تناسب ميان تعداد سؤالها باحجم و اهميت مطالب هرگفتار ،بررسي و توجه شده است.
جدول هدف و محتوای راهنمايي براي طرح سؤالهاي مناسب در قالب مفاهيم و اهداف
و محتواي آموزش زبان ميباشد .سؤالهايي با عنوان به اين پرسشها پاسخ دهيد آمده
که براي هر پرسش ،سطح يادگيري ،سطح دشواري و زبان پرسش به صورت سؤال و بارم
نوشته شده است .پاسخ صحيح پرسشهاي کامل کردني ،صحيح ،غلط و چهار گزينهاي با
ذکر شمارههاي موضوع آن در انتهاي هر بخش آورده شده است.
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چرا و چگونه ؟ ( :)8داستان پرواز

 .297هايلند ،هرولد جوزف .چرا و
چگونه؟ ( :)8داستان پرواز :از بالون
تا موشک .بيژن اردشيرپور- .تهران:
قدياني 48 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :پرواز /هواپيماها /بالون/
موشک /آموزش علوم.

چکيده :فکر پرواز انسان را از روزگاران بسيار قديم متوجه خود ساخت .در سال 1903
م برادران رايت نخستين پرواز خود را با هواپيماهاي موتوري به نحو موفقيتآميزي انجام
دادند .اين موفقيت ،آغاز به کارگيري اين موتورها در هواپيماي ارتشي ،مسافربري و ...بود.
همزمان با پيشرفت فناوري ،ساخت انواع هواپيماهاي پيشرفته نيز رو به فزوني يافت .در
سال  1968م هواپيماهاي مسافربري مافوق صوت از جمله توپولف و کنکورد در کشورهاي
صنعتي ساخته شد و ...اين کتاب با ارائه موضوعاتي همچون :رؤياي پرواز ،سبک تر از هوا،
پيشتازان هوانورد ،سريعتر از صوت ،موشکها و ماهوارهها و ...به بررسي داستان پرواز
پرداخته است.

دانستنيهاي کامپيوتر براي نوجوانان

 .298رفين ،برايان .واتس ،اسميت .واتس،
ليزا .دانستنيهاي کامپيوتر براي
نوجوانان .امير مسعود جهان بين- .تهران:
مدرسه 32 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن /رياضي/
کامپيوتر
کلمات کليدي :آموزش رايانه /رايانه.

چکيده :امروزه رايانه از ابزارهاي مهم زندگي محسوب میشود و هر فرد عالقهمند
به آموختن ،مجبور به استفاده از آن ميباشد .کتاب حاضر بينشي کلي درباره رايانه ارائه
ميدهد .مطالب آن به زباني ساده و نيمه علمي بيان شده است و تصاوير متنوع آموزشي را
ملموستر کرده است .تعريف دستگاه رايانه ،رايانههاي قديمي و جديد ،اجزاي يک رايانه،
انواع و طرز کار رايانه ،حافظه رايانه ،فرمان دادن به رايانه ،نرم افزارهاي رايانه ،نقش رايانه
در صنعت و تجارت و مدلهاي رايانه ،از مطالب عمده اين کتاب ميباشد و دانشآموزان و
عالقهمندان با مطالعه آن ،اطالعاتي کلي پيرامون رايانه ،به دست ميآورند.

دانستنيهايي از قرآن

 .299اسرار ،مصطفي .دانستنيهايي از
قرآن- .تهران :قو 200 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :آموزش قرآن /شناخت
قرآن.

چکيده :در اين برهه از زمان که دشمنان اسالم و قرآن تهاجم وسيعي را در بعد فرهنگي
پيريزي کردهاند ،ضرورت پناه بردن به دژ محکم اسالم يعني ،قرآن و عترت و بهرهمندي
از چشمههاي زالل معارف الهي که از قلههاي بلند آن سرازير است ،آشکارتر میشود.
اولين گامهاي آشنايي با اين وديعه الهي ،شناخت اجمالي آن ميباشد .کتاب حاضر گامي
است براي آشنايي با قرآن و شناخت اجمالي و ويژگيها و خصوصيات سورهها و آيات که
متناسب با گروه سني ج و د تهيه شده است .خوانندگان ضمن آشنايي با مفاهيم سوره و
آيه ،با وحي و اقسام آن ،نحوه گردآوري قرآن ،عالمت گذاري قرآن ،سورههاي مکي و
مدني ،اولين و آخرين سورهها ،معاني و شأن نزول برخي سورهها ،زندگي پيامبران ،معجزه
و اعجاز قرآن ،آشنا ميشوند.
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چرا و چگونه ؟ ()14

 .2100ل .کين ،مارتين؛ بار،هاينز .چرا و
چگونه ؟ ( :)14دانش الکترونيک و
کاربردهاي آن .بهروز بيضايي- .تهران:
قدياني 48 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :الکترونيک /آموزش علوم/
الکتريسيته.

چکيده :اغلب به عصري که در آن زندگي ميکنيم ،عصر اتم ميگويند .ولي پژوهش در باره
نيروي اتمي و کاربرد آن بدون علم الکترونيک قابل تصور نيست .بنابراين درستتر آن است
که عصر حاضر را عصر الکترونيک بناميم .براي درک بهتر درباره الکترونيک ،ابتدا بايد نکاتي
درباره الکتريسيته بدانيم ،زيرا اين دو با يکديگر ارتباط تنگاتنگي دارند .الکتريسيته در حقيقت
انرژي ذراتي از اجزاي اتم است که بار منفي دارند .به وسيله علم الکترونيک ،دستگاههاي
ارتباطي بيسيمي و راديويي پديد آمد .تا منجر به اختراع رايانه شد .اين کتاب با ارائه موضوعاتي
همچون :عصر الکترونيک ،از الکترون تا الکترونيک ،علم الکترونيک چگونه پيشرفت مي کند،
وسايل الکتريکي چگونه کار مي کنند ،کاربرد الکترونيک و ...به بررسي دانش الکترونيک و
کاربردهاي آن پرداخته است.

چرا و چگونه ؟ ( :)19دانشمندان...

 .2101تبل ،جين .چرا و چگونه ؟
( :)19دانشمندان بزرگ .بهروز بيضايي.
تهران :قدياني 48 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :دانشمندان /آموزش علوم/
سرگذشت دانشمندان.

چکيده :دانشمنداني همچون ارشميدس (مخترع چگالي) ،مايکل فارادي (کاشف
الکتريسيته) و ...از جمله کساني بودند که با استفاده از آزمايشهاي عملي ،فرضيات خود
را به اثبات ميرساندند .آنها اغلب راهحل هر پرسش را به صورت فرضيه مطرح و سپس
بررسي مي کنند که آيا تمام حقايق با اين فرضيه مناسبند يا نه ؟ برخي نيز همچون انيشتاين
مخترع اتم بودند ،يعني به نوع ديگري از دانشمندان تعلق داشتند .آنها اکتشافات خود را
نه در آزمايشگاه ،بلکه تنها از طريق تفکر ،انديشيدن و محاسبه به انجام ميرساندند و از
هيچ گونه آزمايشهاي عملي براي اثبات فرضيات خود استفاده نمي کردند .اين کتاب با ارائه
موضوعاتي همچون :دانشمندان و پژوهشگران ،ارشميدس ،کپرنيک ،انيشتاين و ...به بررسي
کشفيات دانشمندان بزرگ پرداخته است.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2102جنينگر ،تري .نوجوانان
دانشدوست تحقيق ميکنند (:)19
دانهها و نهالها .محمدحسين اميرتهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص:.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بذرها /آزمايش بذرها/
نهالها /آموزش علوم.

چکيده :همه دانهها از گلها به وجود ميآيند .بيشتر گلها از چهار بخش تشکيل شدهاند.
اين چهار بخش به ترتيب از خارج به داخل عبارتند از :کاسبرگها ،گلبرگها ،پرچمها و
برچهها .وقتي مقداري از گرده يک گل روي برچههاي گلي از همان گياه بنشيند ،برچهها
رشد مي کنند و تبديل به ميوه ميشوند .بعضي از ميوهها فقط يک دانه دارند .بعضي ديگر
دانههاي زياد دارند .اگر دانهها در خاک خوب قرار بگيرند ،رشد مي کنند و به گياه جديدي
تبديل ميشوند .هنگامي که دانه شروع به روييدن مي کند تا به گياه تبديل شود ،ميگوييم
جوانه زده است .دانه پيش از آن که جوانه بزند ،بايد سه چيز داشته باشد :آب ،گرما و اکسيژن.
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چرا و چگونه ؟ ()15

 .2103فرانکشتاين ،نوربرت فون .چرا
و چگونه ؟ ( :)15درجست و جوي
گنجهاي گمشده و پيدا شده .بهروز
بيضايي- .تهران :قدياني 52 ،1377 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :جست و جوي گنج/
گنجهاي مدفون /گنجهاي غرق شده.

چرا و چگونه ؟ ( :)10درجهان...

 .2104اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه ؟
( :)10درجهان رياضيات .بهروز بيضايي.
تهران :قدياني 56 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي -ریاضی
کلمات کليدي :رياضي /دايرئ المعارف
کودکان /آموزش رياضي.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2105جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند (:)15
درختان .محمد علي شميم- .تهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :درختها /جنگل /آموزش
علوم.

چکيده :کتاب حاضر ،پانزدهمين جلد از مجموعه چرا و چگونه ؟ است که با عنوان
توجوي گنج ،گنجهاي گمشده و پيدا شده براي نوجوانان و جوانان تدوين شده است.
جس 
در گنجهاي تمام قرنها ،روش جستوجوي گنج ،گنجهاي مدفون ،طالهاي دزدان دريايي
و گنجهاي غرق شده و گنجهاي پيدا شده از عناويني هستند که نگارنده ذيل آنها مطالب
متنوعي همراه با تصاوير آورده است.

چکيده :رياضيات جالبتر از آن است که برخي فکر مي کنند .امروزه هيچ کس نميتواند
بدون آشنايي با اصول ساده اين علم ،به زندگي خود ادامه دهد .جمع ،تفريق ،ضرب و
تقسيم ،عملياتي هستند که در زمان خريد و يا به هنگام محاسبه دخل و خرج خود از آنها
کمک ميگيريم .انسانهاي اوليه هيچگونه درکي از عدد نداشتند .در اين کتاب گفته شده
است که آنها چگونه در طول تاريخ ب ه تدريج به آگاهي از رياضي دست يافتند و آن را
توسعه دادند .خواننده در اين کتاب با زبان رايانه آشنا میشود و از برخي جنبههاي رياضيات
که در سفرهاي فضايي عصر جديد مهم هستند ،آگاهي مييابد همچنين درباره توپولوژي
(مکان شناسي)که از جديدترين رشتههاي دانش رياضي به شمار ميآيد ،اطالعاتي کسب
مي کند .فصلهاي مربوط به نوشتههاي رمزي ،معماهاي رياضي و حقههاي محاسباتي و
نيز محاسبه احتمال و شانس برنده شدن در بازيها ،موجب تفريح و سرگرمي ،خواننده
میشود.

چکيده :درختان براي زندگي ما و جانداران ديگر اهميت بسيار دارند .آنها ،غذا و
مکانهايي براي آشيانهسازي بسياري از جانوران فراهم مي کنند .براي ما نيز انواع ميوه
و محصوالت غذايي توليد مي کنند .همچنين هوايي را که تنفس ميکنيم ،پاکيزه نگه
ميدارند .تنه و ساقه درخت ،آب و کانيها را از ريشه به برگها ميرسانند .قسمت ديگر،
شامل برگها و شاخهها میشود .برگها براي درخت غذا ميسازند .قسمت سوم ،ريشه
درخت است .ريشهها همچنين آب و نمکهاي کاني را از خاک ميگيرند .ريشههاي يک
درخت بلوط بزرگ ممکن است در روز بيش تر از  200ليتر آب از خاک جذب کنند .هر
نوع درخت ميوه خاصي دارد که در آن ،دانههاي آن درخت جا دارند .ميوه از رشد گل به
وجود ميآيد .ميوه هر درخت يک يا چند دانه دارد که پس از روييدن و رشد کردن ،به يک
درخت جديد تبديل میشود
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درختان

 .2106درختان .سهيال غلتاني- .تهران:
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 68 ،1379ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :درختها /جنگل/
اکوسيستم.

چکيده :اين کتاب يکي از کتابهاي مشترک مرکز انتشارات مشترک آسيا /اقيانوسيه
()ACPاست که در آن ،به حفاظت از درختان و محيط زيست ميپردازد و پنج بخش دارد.
در بخش اول ،به درختان شگفتانگيز در منطقه آسيا و اقيانوسيه پرداخته است .در بخش
دوم ،درختان و جنگلهاي شمال و جنوب در منطقه آسيا و اقيانوسيه را که شامل جنگلهاي
گرمسيري ،جنگل منگرو ،شمال آسيا و ...است ،معرفي مي کند .در بخش سوم اکوسيستم
جنگل ،را توضيح داده است ،در بخش چهارم به بررسي فوايد درختان و در بخش پنجم به
حفاظت از جنگلها ،نگهداري از جنگل و درختان پرداخته است.

درک مفاهيم رياضي از طريق...

 .2107دفت ،جان .درک مفاهيم رياضي
از طريق بازيهاي آموزشي .حسن
نصيرنيا- .تهران :مدرسه 148 ،1376 ،ص
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /آموزش به
کمک بازي /بازيهاي آموزشي.

دريا و ساحل دريا.

 .2108جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)18دريا و
ساحل دريا .حميده علمي غروي- .تهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :جانداران دريايي/
زيستشناسي ساحلي /حيوانهاي دريايي/
دريا /ساحل.

چکيده :بسياري از معلمان در سالهاي اخير به اين واقعيت رسيدهاند که بازيهاي مناسب،
نقش بسزايي در آموزش رياضيات کودکان دارند .اين گونه بازيها ،اگر به عنوان بخشي
از يک برنامه درسي متوازن به کار روند ،مزاياي بيشماري براي کودکان دارند .اين کتاب
با ارائه موضوعهايي چون :بازيهاي يک نفره ،بازيهاي دو نفره ،بازيهاي مخصوص
گروههاي کوچک،بازيهايي براي کالس و بازيهایي مخصوص فضاي باز و زمين باز،
به بررسي درک مفاهيم رياضي از طريق بازيهاي آموزشي پرداخته است و دانشآموزان با
مطالعه اين اثر به درک واقعي رياضيات ميرسند و توانايي حل مسئله در آن افزايش مييابد.

چکيده :تقريب ًا سه چهارم سطح زمين را آب دريا پوشانده است .آب اقيانوسها و درياها
هميشه شور است .شوري آب درياهاي گرم از شوري آب درياهاي سرد بسيار زيادتر است.
شورترين درياي روي زمين ،بحرالميت است .در کف دريا نيز کوههاي بلند مانند کوههاي
روي خشکي وجود دارند .جانوران و گياهان بسيار زيادي در دريا زندگي مي کنند .بعضي
از انواع سوختهايي که مصرف ميکنيم ،از زير دريا به دست ميآيند .همچنين آب دريا
معموال آبي يا خاکستري رنگ به نظر ميرسد .قسمتهاي بسيار عميق دريا هميشه تاريک
است و بدن بعضي از ماهيهاي اعماق دريا ،نور و روشنايي ايجاد مي کند.
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دفتر تمرين عربي سال اول...

 .2109کريمي ،قاسم ،ميرحاجي ،حميد.
دفتر تمرين عربي سال اول راهنمايي.
تهران :شورا 152 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :زبان عربي
کلمات کليدي :زبان عربي /آزمونها و
تمرينهاي عربي /کتابهاي درسي /دوره
راهنمايي /پايه اول.

چکيده :آموختن زبان عربي مستلزم اين است که دانشآموزان دانستههاي خود را به
شکلهاي مختلف به کار گيرند تا از سويي معني و مفهوم کلمهها در ذهنشان ماندگار
شود و از سوي ديگر ،قواعد جملهنويسي و جملهسازي در حالتهاي گوناگون تمرين شود.
به اين منظور ،کارشناسان امر به تأليف دفتر تمرين عربي (براي دوره راهنمايي تحصيلي)
همت گماردهاند .آنان معتقدند که اين دفتر ،ضمن ارائه راهنماييهاي کاربردي براي انجام
درست هر تمرين ،دانشآموزان را به انجام آگاهانه ،عميق و انديشمندانه هر تمرين ترغيب
مي کند .در دفتر تمرين عربي دوره راهنمايي تحصيلي ،قبل از شروع تمرينهاي هر درس،
اهداف اصلي تمرينهاي آن درس مطرح و مشخص شده است .معرفي اين هدفها
به دانشآموز کمک مي کند تا تمرکز خود را روي مهمترين چيزها بسنجد .براي نمونه،
آشنايي دانشآموزان با مفاهيم جملهسازي و جملهنويسي ،اسمهاي مذکر و مونث ،درک
مفهوم اسم اشاره و انواع آن و ...از اهداف اصلي دفتر تمرين عربي سال اول راهنمايي
تحصيلي است.

دفتر تمرين عربي سال اول...

 .2110آراسته ،اعظم .دنياي هنر :دنياي
هنر مکرومه بافي و آويز(- .)2تهران:
حافظ 60 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن
کلمات کليدي :آموزش هنر /مکرومه بافي.

تاريخ انقالب ( :)2دهکده کوچک...

 .2111شمس ،محمدرضا .تاريخ انقالب
( :)2دهکده کوچک نوفل لوشاتو.
تهران :تاريخ و فرهنگ 67 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :خميني ،روح اهلل /تاريخ
ايران /تاريخ پهلوي.

چکيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي جالب ،زيبا و متنوع از آويز ،آباژور،کيف ،جاگلداني،جا
حولهاي ،روميزي ،و اشياي فانتزي است .اگر فردي هيچگونه اطالعاتي در زمينه
مکرومهبافي آويز يا آباژور نداشته باشد ،اما به اين هنر عالقهمند باشد ،اين کتاب ميتواند او
را در شروع کار ياري دهد .عمده فعاليت در مکرومهبافي ،گرهزني است و مبتديان بايد عمل
را به صورتي ياد بگيرند که بتوانند آن را بسرعت و به آساني انجام دهند.

چکيده :اين کتاب با هدف شناساندن پارهاي از وقايع تاريخ شکوهمند اسالمي ايران و
رهبري نهضت امام خميني (ره)به طبع رسيده است .در اين جلد ،خوانندگان با وقايع پيش
از انقالب و بخشهايي از تاريخ انقالب آشنا ميشوند .تالش مؤلف بر آن است که ،به:
جشنهاي شاهنشاهي خودکامگي شاه ،تاريخ شاهنشاهي ،فضاي باز سياسي ،يادي از
جهان پهلوان تختي و دکتر شريعتي ،آتش گرفتن سينما رکس آبادان ،دولت آشتي ملي،
جمعه خونين ،سيزده آبان ،شروع اعتصابات و ...اشاره کند.
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ديدار با فردا

 .2112گروگان ،حميد .ديدار با فردا.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان 23 ،1362 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم اجتماعي
کلمات کليدي :زندگي عشايري /کوچ  نشيني/
فقر.

ديوان پروين اعتصامي

 .2113اعتصامي ،پروين .ديوان پروين
اعتصامي- .تهران :قدياني660 ،1372 ،ص
قطع :پالتویی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :اعتصامی ،پروین /شعر
فارسی /شاعران معاصر /دیوان پروین
اعتصامی.

چکيده :خانه صحرانشينان با خانههاي مردم در شهرها خيلي تفاوت دارد .آنها فقط يک
اتاق دارند و آن هماتاقي که سقفش را خودشان از موي بز ميبافند .آنها همواره خوشحالند،
چون حاال شاه و خان و فئودال ندارند .خودشان ميگويند :ميدانيم که دوران رنج ما رو به
پايان و آيندهاي روشن در انتظارمان است .ما به وعده قرآن يقين داريم که ميگويد :آينده
مال مستضعفان است .کتاب ديدار با فردا مشکالت ،درد و رنجهاي قشرهاي فقير کشور
ايران و ساير کشورها ،همچنين ظلم و ستمهايي که در دوره شاه و حکومت مستبدان به
آنها شده است را شرح ميدهد .افريقا ،لبنان و فلسطين ،از جمله کشورهايي هستند که
سالها زير سلطه جباران قرار داشتهاند.

چکيده :بخش عمده شعر پروين بهانديشههاي اخالقي او اختصاص دارد و شاعر به شيوه
سعدي پند و اندرزي ميدهد و به نصايح اخالقي ميپردازد .کتاب حاضر که کل ديوان
پروين اعتصامي است ،با اين ويژگيها به چاپ رسيده است:
 .1اشعار برحسب قالب شعري دسته بندي شدهاند.
 .2در هر بخش ،اشعار اعراب گذاري شده و يا به عبارت ديگر ،مشکولاند.
 .3در هر بخش ،نظام الفبايي براساس قافيه شعرها مراعات شده است.
 .4از عالئم نگارش و نشانههاي سجاوندي بهره گرفته شده است.
 .5معاني دشوار لغات هر صفحه از ديوان ،زير همان صفحه ذکر شده است.

چرا و چگونه ؟ ( :)20رازهاي...

 .2114کوته ،راينر .چرا و چگونه ؟
( :)20رازهاي ناشناخته .بهروز بيضايي.
تهران :بنفشه 51 ،1378 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :شگفتيهاي جهان /اسرار
طبيعت /آموزش علوم.

چکيده :بسياري از مردم معتقد به وجود پديدههاي اسرارآميزي ،همچون شهر آتالنتيس
هستند .اينها پديدههايي هستند که ميتوان باور کرد ،ولي سند يا اجباري در باور داشتن
آنها نيست .براي نمونه ،بيشتر مردم ،ستارگان نوراني يا سيارهها و ابرهاي عدسي گونه
و ...را مشاهده مي کردند و آنها را بشقاب پرنده ميپنداشتند .اين کتاب با ارائة موضوعاتي
همچون :تماس با خارج از زمينيان ،رازهاي دوران پيشين ،پيشگويي آينده ،نيروهاي جهان
ديگر ،و جانوران اسرارآميز ،به دانشآموزان فرصت داده است تا گزارشي قابل درک از دنياي
گسترده و رازهاي ناشناخته آن داشته باشند.
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چرا و چگونه ؟ ( :)16راهزنان...

 .2115تارنووسکي ،ولفاگانگ .چرا و
چگونه؟ ( :)16راهزنان دريايي .بهروز
بيضايي- .تهران :قدياني 44 ،1377 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي /تاریخ
کلمات کليدي :راهزنان دريايي /دزدان
دريايي.

راهنماي بازيهاي ايران

 .2116قزل اياغ ،ثريا .راهنماي
بازيهاي ايران- .تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي 896 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تربيت بدني
کلمات کليدي :بازيها /بازيهاي ايران/
بازيهاي نمايشي /دايرئ المعارفها.

علم و عمل ( :)8رشد

 .2117کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم و
عمل ( :)8رشد .حسين الوندي- .تهران:
مدرسه 43 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /رشد /مراحل
رشد.

چکيده :تاريخ راهزني دريايي ،با تاريخ تجارت بازرگاني ،تاريخ جنگ ،تاريخ سياسي و تاريخ
حقوقي و قضاوت درهم آميخته است .اين امر را ميتوان با مطالعه زندگينامه بسياري از
دزدان دريايي معروف به طور مستقيم دريافت .آنها زندگي کاري خود را به عنوان دزد،
باجگير و چاقوکشهاي خرده پا و کوچک شروع کردند ،بعد در مأموريت مردان با نفوذ و
در پشت صحنه ،ناخداي کشتيهاي راهزني دريايي شدند و در اين منصب اغلب به عنوان
قهرمانان ملي شناخته شدند .باالخره آنها را دريادارهاي نيروي دريايي سلطنتي خواندند.
در اين کتاب ،شرح ماجراها و رويدادهاي راهزنان دريايي دوران باستان ،درياي شمالي
نورمنها ،برادران ويتالي و فرانسيس در يک بيان شده است.

چکيده :در اين کتاب ،عمده بازيها و سرگرميهاي کشور ايران گردآوري شده است.
نگارنده بازيها و سرگرميها را ذيل سه بخش يعني :بازيهاي ورزشي ،بازيهاي نمايشي
(اجرا شده در مجالس ميهماني ،جشنها ،اعياد و ...سياه بازي)و بازي  -سرگرمي (مانند لي
لي لي لی حوضک يا قاپ بازي)تقسيم کرده است .مجموع ًا  2506بازي و سرگرمي در اين
کتاب شناسايي و شرح داده شده است .نگارنده در ابتدا ،شيوههاي تعيين نوبت در بازيها و
شيوههاي يادگيري آن را توضيح داده و سپس بازيهاي کتاب را براساس استانها آورده
است .در هر بازي ،نام بازي ،تعداد نفرات ،ابزار و تجهيزات ،منطقه بازي ،گروههاي سني
بازيکنان و شرح آنها درج شده است .بازيهايي که در ارتباط با کودکان است ،ميتواند
براي دانشآموزان دوره راهنمايي مفيد واقع شود.

چکيده :از رشد و نمو سلول تخم نر و ماده ،پس از آن که دوره جنیني را طي کرد ،فرد
جديدي متولد میشود .فرد متولد شده طي مراحل رشد خود ،صحبت کردن و درک زبان
را خيلي سريع ياد ميگیرد .او اين کار را از طريق شنيدن و تقليد شنيدهها انجام ميدهد.
پس از رسيدن به سن بلوغ ،ممکن است با سرعت رشد کند که به آن رشد جهشي گفته
میشود .در اين سن ،بدن دچار تغييراتي میشود ،يکي از آن را که ميتوان مورد توجه قرار
داد ،اندازه قد است .اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :رشد
سريع ،رشد و نمو ،رشد سالم ،چگونه رشد ميکنيم ! افزايش سن ،قلمه زدن گياهان و...
به دانشآموزان فرصت ميدهد تا با چگونگي رشد و نمو خود و ديگر موجودات زنده آشنا
شوند و به درک بهتري از فرآيندهاي علم دست يابند.
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تاريخ انقالب ( :)1روح اهلل از...

 .2118شمس ،محمدرضا .تاريخ انقالب
( :)1روح اهلل از تولد تا تبعيد- .تهران:
تاريخ و فرهنگ 45 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :خميني ،روح اهلل /تاريخ
ايران /تاريخ پهلوي.

چکيده :کتاب حاضر ،يکي از عناوين مجموعهاي است که هر چند امکان دارد کاستيهايی
داشته باشد ،لکن با تالش برخي از عالقهمندان و هنرمندان نشر کتاب کودک و با هدف
شناساندن برخي وقايع تاريخي انقالب اسالمي به دانشآموزان تدوين يافته است.
در کتاب حاضر ،يعني کتاب اول ،خوانندگان با زندگينامه و مبارزات سياسي رهبر کبير
انقالب اسالمي ،امام خميني (ره)تا زمان تبعيد ايشان به عراق آشنا ميشوند .عالوه بر آن،
خوانندگان ويژگيهاي شخصيتي ،تقوا ،تحصيالت ،مبارزات سياسي ،واقعه  15خرداد سال
 ،1342اعتراض امام به اليحه استعماري کاپيتوالسيون و نحوه تبعيد حضرت امام به عراق
را مطالعه مي کنند .اين کتاب داراي تصاويري از مقاطع ياد شده است.

رياضيات زيبا و دوست داشتني...

 .2119رولو ،مارتين .رياضيات زيبا و
دوست داشتني براي نوجوانان (.)1
کاظم فائقي- .تهران :لوح دانش128 ،1379 ،
ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي؛ هوش
کلمات کليدي :آموزش رياضي/
سرگرميهاي رياضي.

چکيده :امروزه اين سؤال مطرح است که آيا به واقع رياضي زيبا و دوست داشتني است؟
اگر چنين است ،چرا بسياري از دانشآموزان از آن گريزان هستند ،رياضيدانان براي حل
اين مشکل سعي فراوان کردند و توانستند با خلق بازيها و سرگرميهاي مختلف ،رياضيات
را لذت بخشتر کنند .در اين کتاب  158مسأله ،بازي و سرگرمي و معماي رياضي همراه با
تصاوير و حل آنها آمده است .برخي از آنها ساده و برخي ديگر مشکل هستند .ميتوان
هر يک از آنها را براي دانشآموزان خاصي به کار برد .مسائل و بازيهاي کتاب نظم
موضوعي و يا ساختاري مشخص ندارند .به همين جهت ميتوان به دلخواه آنها را حل
کرد .در اين کتاب بخصوص بازيهاي مختلفي با دومينو و چوب کبريت ارائه شده است.

رياضيات زيبا و دوست داشتني...

 .2120رولو ،مارتين .رياضيات زيبا و
دوست داشتني براي نوجوانان (.)2
کاظم فائقي- .تهران :لوح دانش،1379 ،
 128ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي؛ هوش
کلمات کليدي :آموزش رياضي/
سرگرميهاي رياضي.

چکيده :در عصر ما رياضيدانان ميکوشند که پيچيدهترين مسائل رياضي را در قالب
معماهاي تفريحي ،بازيهاي فکري و سرگرميهاي ذهني عرضه کنند .تا پرداختن به
رياضيات نه تنها کسالت روحي به دنبال نداشته باشد ،بلکه وسيلهاي براي رفع خستگيهاي
ذهني به حساب آيد .معماها و مسائل مطرح شده در اين کتاب و نحوه ارائه آنها ،براي
تمام نوجوانان  -با تواناييها و زمينههاي متفاوت جذاب و شوق انگيز است .برخي ساده و
بعضي کمي مشکلتر هستند که بي شک توجه نوجوانان تيزهوش را به خود جلب مي کنند.
بخصوص در اين کتاب بازيهاي زيادي با دومينو و چوب کبريت عرضه شده است .گفتني
است کليه معماها پاسخ دارد و هيچ يک نياز به آموزشهاي سخت ندارد .يادآوري میشود
که اين کتاب نظم يا ساختار مشخص و معماها ترتيب خاصي ندارند.
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رياضيات زيبا و دوست داشتني...

 .2121رولو ،مارتين .رياضيات زيبا و
دوست داشتني براي نوجوانان (.)3
کاظم فائقي- .تهران :لوح دانش128 ،1379 ،
ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي؛ هوش
کلمات کليدي :آموزش رياضي/
سرگرميهاي رياضي.

رياضيات زيبا و دوست داشتني...

 .2122رولو ،مارتين .رياضيات زيبا و
دوست داشتني براي نوجوانان (.)4
کاظم فائقي- .تهران :لوح دانش128 ،1379 ،
ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي؛ هوش
کلمات کليدي :آموزش رياضي/
سرگرميهاي رياضي.

چکيده :دانش رياضي زيبا و دوستداشتني است ،اما برخيها از آن بيزارند .اکنون
رياضيدانها تالش مي کنند تا روشهاي جديدي براي پرداختن به مسائل رياضي در قالب
معماهاي تفريحي و بازيهاي فکري و ذهني عرضه کنند تا شوق دانشآموزان را به
آموختن اين علم برانگيزند و خالقيت و ابتکار آنها را پرورش دهند .کتاب رياضيات زيبا
و دوست داشتني (براي نوجوانان) براي تحقق اين اهداف نوشته شده است .در اين کتاب،
با تغيير در نحوه آموزش رياضي ،مسائل کاربردي رياضي به صورت بازيهاي فکري و
سرگرمي مانند دومينو و معماهايي با چوب کبريت ارائه شدهاند و دانشآموز مسائل رياضي
را درک مي کند و با حل آنها آشنا میشود .پاسخ مسائل نيز در آخر کتاب به چاپ رسيده
است.

چکيده :آيا به راستي دانش رياضي زيبا و دوستداشتني است؟ در اين صورت چرا برخي
همواره از آن بيزار هستند؟ امروزه دانشمندان رياضي سعي دارند تا با استفاده از زمينههاي
مختلف نظير :بازيهاي فکري ،تکميل جدول جادويي ،دومينو ،دوزبازي ،بازي با نقطه ،معما
و ...علم رياضي را شيرينتر کنند .معماها و مسائل مطرح شده در اين کتاب و نحوه ارائه
آنها ،براي تمام نوجوانان  -با تواناييها و زمينههاي متفاوت  -جذاب و شوق انگيز است.
در اين کتاب بازيهاي متنوعي با دومينو و چوب کبريت براي عالقهمندان عرضه شده
است .معماهاي اين کتاب ساده و داراي راه حل هستند .عالوه بر آن ،پاسخ همه آنها در
پايان کتاب نوشته شده است.

علم و عمل ( :)5زمان

 .2123کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم و
عمل ( :)5زمان .حسين دانشفر- .تهران:
مدرسه 43 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /زمان/
وسايل اندازه گيري.

چکيده :هزاران سال است که مردم از تغييرات وضع ماه و ستارگان ،به عنوان يک وسيله
براي اندازهگيري زمان استفاده مي کنند .يک سال ،يعني مدت زماني که زمين يک بار به
دور خورشيد ميچرخد .اين مدت در مورد ساير سيارات فرق مي کند .پس طول روز آنها با
همديگر مساوي نيست .چينيها و روميها در دو هزار سال قبل از ساعتهاي آبي استفاده
مي کردند .ساعتهاي ديگري هم وجود دارند که از مواد جاري استفاده مي کنند و ميتوان
زمان را با آنها اندازه گرفت .بسياري از تمدنهاي قديمي ساعتهاي شني و آفتابي
داشتهاند .اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :ساعتهاي
بدن ما ،در مسير زمان ،آسمان شب ،سيارات ،اقسام ساعت و ...به بررسي نقش زمان در
زندگي انسانها پرداخته است.
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زمين و فضا

 .2124بولر ،لورا .زمين و فضا .خسرو
خواجه- .تهران :سازمان جغرافيايي نيروهاي
مسلح 78 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :آموزگاران ابتدايي و دبيران
جغرافيا در راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش علوم /زمين /فضا.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2125جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)17زندگي
در آبگير .محمود اماني طهراني- .تهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بوم شناسي /تاالب/
حيوانهاي تاالب /گياهان تاالب /آموزش
علوم.

چکيده :اين کتاب ،اولين بخش از سلسله کتابها براي دانشآموزان  5-16ساله است
و داراي بخشهاي زير است :صور فلکي در آسمان ،شب و روز ،تماشاي ماه ،خورشيد و
خانوادهاش و واژهنامه فني .موقعيت خورشيد در آسمان ،ساعت آفتابي ،اختالفات زمان،
ساعت سايهاي و ...از مباحث ديگر اين کتاب است که اطالعات مفيدي درباره فضا به
دانشآموزان ارائه ميدهد .در هريک از اين فعاليتها ،موضوعهاي عملي ارائه و در پي آن
سؤالهايي مطرح شده که پاسخ آنها از طريق آزمايش انجام کار عملي با ابزار و وسايل
ميسر است.

چکيده :آبگيرهاي طبيعي معمو ًال از پر شدن گودالهاي سطح زمين از آب باران به وجود
ميآيند .براي اين که گودالها بتوانند آب را در خود نگه دارند ،بايد زمين زير آنها از خاک
رس يا سنگ باشد .معموال عمق آبگيرها ،به قدري کم است که نور خورشيد به کف آنها
ميرسد و گياهان ميتوانند در آب رشد کنند .بعضي از آبگيرها آن قدر وسعت دارند که
ميتوان در آنها قايقراني کرد ،اما بعضي ديگر کوچکند .آبگيرهايي که فقط مدت کوتاهي
آب دارند و بعد خشک ميشوند ،آبگير موقتي ناميده ميشوند .آبگيرهايي که هميشه آب
در آنها وجود دارد ،آبگير دائمي ناميده ميشوند .زندگي گياهان و جانوران در يک آبگير،
به هم وابسته است .اين وابستگي ،زنجيره غذايي نام دارد .جانوران و حشرات متنوعي در
آبگيرها زندگي مي کنند ،از جمله :قورباغه ،وزغ ،سمندر ،سنجاقک ،سوسک ،سوس ،مگس
و عنکبوت آبي.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2126جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)20سازهها.
مجيد ملکان- .تهران :فاطمي ،واژه،1376 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي؛ حرفهوفن
کلمات کليدي :آموزش علوم /سازهها.

چکيده :کتاب حاضر ضمن معرفي و تعريفي از سازهها ،مهمترين سازههاي ساختماني
(خانه و ديوارها)و سازههايي نظير پلها ،جادهها ،راهسازي و س د سازي را توضيح ميدهد.
هريک از اين کتابهاي موضوعي براي دانشآموزان شامل دو بخش است .در هر بخش،
مطالب علمي به زباني که براي دانشآموزان اين گروه سني قابل فهم باشد ،بيان و به دنبال
آن پرسشهايي مطرح شده است .دانشآموزان به هنگام پاسخگويي ،ميزان درک خود را
ميسنجند .عالوه بر آن ،در هر بخش فعاليت عملي و آزمايش درج شده است که ضمن
تعليم شيوه کار پژوهش ،درک مطالب علمي را آسانتر مي کند.

دورة آموزش راهنمايي 87 2

علم و عمل ( :)9سازهها و نيروها

 .2127کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)9سازهها و نيروها .مجيد
ملکان- .تهران :مدرسه 39 ،1378 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /سازهها/
نيرو /انرژي.

ستاره توس(داستان زندگي)...

 .2128کيانپور ،حسين .ستاره توس
(داستان زندگي خواجه نصيرالدين
طوسي)- .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 199 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي فارسي/
نصيرالدين طوسي ،محمد بن محمد.

چکيده :موجودات زنده هم مانند اشياء و ساختمانها ،ساختار تشکيل دهنده خاص خود را
دارند .همه موجودات زنده از واحدهاي بسيار کوچکي به نام سلول تشکيل شدهاند .سلولها
به قدري ريزند که نميتوان آنها را با چشم بدون وسيله ديد .همانگونه که سازهها
ساختار تشکيل دهنده اشياء را شکل ميدهند ،اسکلت نيز ساختار بدن موجودات زنده را
شکل ميبخشد اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :پلها،
بتن ،اصطکاک ،سلولهاي گياهي ،اسکلت ،پوست و ...به دانشآموزان فرصت ميدهد تا
درباره سازهها و نيروها ،شکل ساختمان و موجودات زنده تحقيق کنند و به درک بهتري از
فرآيندهاي علم دست يابند.

چکيده :به شهادت تاريخ ،تمدن اسالمي ارزندهترين سهم را در غناي انديشه و پيشبرد
تمدن بشر داشته است .سهم نخبگان و برجستگان مسلمان در اين زمينه بهقدري چشمگير
بوده است که چشمپوشي از آن مانند انکار خورشيد در روز آفتابي است .در اين ميان ،بهويژه
بيشترين سهم را ايرانيان داشتهاند .در کتاب حاضر ،يکي از اين ايرانيان ،يعني خواجه
نصيرالدين طوسي معرفي میشود .مؤلف به شرح زندگي ،مدارج علمي ،آثار و تآليفات او
پرداخته و اوضاع اجتماعي  -سياسي عصر او را نقل و تحليل کرده است .خوانندگان در اين
کتاب با مهمترين خدمات اين دانشمندان اسالمي و تآثير آن در ظهور و تربيت دانشمندان
بعدي و همچنين نحوه برخورد وي در نزد حاکمان مغول آشنا ميشوند

سرگرميهاي رياضي با ماشين...

 .2129ويلز ،رز .سرگرميهاي رياضي
با ماشين حساب .پرويز اميني- .تهران:
مدرسه 67 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :ماشين حساب/
سرگرميهاي رياضي.

چکيده :ماشين حساب فقط براي محاسبهکردن و يافتن سريع جواب دلخواه نيست .بلکه
يکي از وسايل سرگرمکننده رياضيات به شمار ميآيد .با ماشين حساب ميتوانيد به معماها
پاسخ دهيد ،حيلههاي سرگرم کنندهاي براي مراسم ويژه بسازيد ،قدرت حدس زدن را در
خودتان تقويت کنيد ،پول تو جيبي دوستتان را حدس بزنيد ،و حتي ميتوانيد با ماشين
حساب پيامهاي رمزي درست کنيد .در اين کتاب دانشآموزان ضمن آشنايي با تاريخچه
خلق ماشين حساب ،نحوه عملياتها ،تواناييها ،معادالت و بازيهاي مختلف با آن را فرا
ميگيرند .اين کتاب ميتواند براي حل مسائل رياضي ،همچنين سرگرم شدن دانشآموزان
و تکميل مباحث درسي ،مفيد باشد.
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سلمان فارسي

 .2130ملکي ،عباس .سلمان فارسي.
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،1377 ،
 45ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :سلمان فارسي /ياران پيامبر.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2131جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)12سنگها و
خاک .حسين دانشفر- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :سنگها /خاک/
زمينشناسي /آزمايش خاک.

چهرههاي درخشان :سهراب سپهري

 .2132حسيني ،محمد حسن .چهرههاي
درخشان :سهراب سپهري- .تهران:
دفتر انتشارات کمک آموزشي82 ،1377 ،
ص :.مصور
قطع :پالتویی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :سپهري ،سهراب /اشعار/
فعاليتهاي هنري /زندگي نامه.

چکيده :اين کتاب زندگينامه سلمان فارسي است .نام او روزبه بود و در خانوادهاي اصيل
و ثروتمند در اصفهان به دنيا آمد .والدين نياکانش بر دين زرتشت بودند .او در جواني نام
سلمان را بر خود برگزيد .از همان ابتدا به مسائل مذهبي عالقهمند و در پي حقيقت بود .با
اين نيت و با ترک ديار به دمشق نزد اسقف رفت و آن جا مژده ديدار آخرين پيامبر را دريافت
کرد و با کارواني که راهي عربستان براي تجارت بود ،رفت .در مسير او را به بردگي گرفتند
و آن مصادف با حضور پيامبر در يثرب شد .سلمان با نشانههايي که درباره پيامبر از اسقف
به ياد داشت ،سرگذشت خويش را به رسول خدا گفت .سلمان يکي از ياران پيامبر شد .او
در جنگهاي زيادي همراه پيامبر(ص)و علي (ع)بود و در فتح مدائن شرکت کرد و مدتي
استاندار نواحي عراق و ايران در زمان عمر شد.

چکيده :زميني که روي آن زندگي ميکنيم ،از سنگ پوشيده شده است .سنگها از مواد
شيميايي مخصوصي به نام کاني ساخته شدهاند .باد ،يخ و باران باعث فرسودگي و ترک
خوردن سنگهاي کوه ميشوند .گل ،ماسه و قطعه سنگهايي که به وسيله رودها و امواج
به دريا ريخته ميشوند ،به صورت اليههاي ضخيم در ته دريا رسوب مي کنند .اين مواد
در طول هزارها سال به هم فشرده ميشوند و سنگهاي جديدي را ميسازند .خاک براي
ما بسيار با ارزش است .همه گياهاني که ما ميخوريم ،در خاک ميرويند .جانوران هم از
گياهاني تغذيه مي کنند که در خاک ميرويند .گياهان براي رشد کردن ،آب و نمکهاي
کاني موجود در خاک را ميگيرند .وقتي که هم ميميرند ،نمکهاي کاني دوباره وارد خاک
ميشوند

چکيده :سهراب سپهري در سال  1307ش در کاشان متولد شد .تحصيالت ابتدايي را در
کاشان گذراند و براي ادامه تحصيل به تهران آمد .در دانشگاه تهران رشته نقاشي را به پايان
رساند و بعد از آن در مدرسه هنرهاي زيباي پاريس در رشته ليتوگرافي (چاپ سنگي)ثبت نام
کرد .سپهري عالوه بر نقاشي ،شعر هم بهخوبي ميسرود .در سال  1330ش اولين مجموعه
اشعار خود را با عنوان مرگ رنگ منتشر کرد و بعد از آن ،ديگر مجموعههای شعري خود را
تحت عناوين :زندگي خوابها ،آواز آفتاب ،شرق اندوه ،صداي پاي آب ،مسافر ،حجم سبز
را منتشر ساخت .اين مرد بزرگ به علت بيماري مهلک سرطان خون مدتي در انگلستان و
پس از آن در بيمارستان پارس تهران بستري شد و سرانجام در اول ارديبهشت سال 1359
ش به ديار باقي شتافت.
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سؤاالت استاندارد کتاب زبان...

 .2133نوجوان ،جمشيد .سؤاالت
استاندارد کتاب زبان انگليسي سوم
راهنمايي- .تهران :مؤسسه انتشارات کيا،
 162 ،1379ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان دوم /آزمونها /دوره راهنمايي /پايه .3

سياره زمين

 .2134دانش پژوهان نوجوان (:)1
سياره زمين .سعيد مدرسي قزويني .قزوين:
پرک 64 ،1377 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا ،علوم تجربي
کلمات کليدي :سياره /زمين /سياره زمين/
فرسايش سنگها.

چکيده :مجموعه سؤاالت حاضر که به صورت درس به درس تنظيم و با توجه به
سؤالهاي پايان سال طراحي شده و در هردرس پنج بخش با کاربرد :واژگان ،نکتههاي
دستوري ،درک مطلب ،امال و در نهايت تلفظ بررسي شده است .روش کتاب به صورت حل
تمرينهاي کتاب درسي توسط دانشآموزان پس از تدريس معلم است و باعث میشود:
مطالب درسي را بهتر بفهمند با سؤالهاي امتحاني پايان سال آشنا شوند و به نقاط ضعف
خود پي ببرند .اين مجموعه داراي يازده درس با ذکر خالصه نکتههاي دستوري هر درس،
نمونه سؤالهاي مهم ،کاربرد واژگان ،امال ،تلفظ و درک مطلب ميباشد

چکيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي نسبت ًا کامل مشتمل بر موضوعات مختلف است که در
آن ،عالوه بر آموزش راههاي مطالعه و نظريات يادگيري ،تصاوير و آزمايشهاي متعددي
براي دانشآموزان عرضه شده است .در اين کتاب ،همچنين سعي شده است در به کارگيري
مفاهيم و اصطالحات ،نوعی هماهنگي با کتب درسي ايجاد شود تا مشکلي در هنگام
مطالعه آن به وجود نيايد .در اين کتاب ،مطالب گوناگوني درباره زمين ،اتمسفر ،ويژگيهاي
ن و اقيانوسها ،فرسايش سنگها ،باد،
جغرافيايي زمين ،پيدايش کوهها ،پيدايش آتش فشا 
باران ،برف ،پيشبيني هوا ،فلزات ،منابع معدني و نظايري از اين قبيل آمده است.

سياره زمين

 .2135جنينگر ،تري .سياره زمين.
غالمرضا خواجه پور- .تهران :مؤسسه
جغرافيايي و کارتوگرافي سحاب48 ،1377 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :زمين /سياره زمين.

چکيده :کتاب حاضر به توضيح درباره درون زمين ،قارهها ،جزيرهها ،آتش فشانها ،زلزلهها،
جو زمين ،وضع هوا ،شرايط آب و هوايي ،آلودگي ،رودخانهها ،يخچالهاي طبيعي ،فصلها،
اقيانوسها ،درياها ،هوا و گياهان و ...پرداخته است .تصاوير گوناگون و رنگي موجود در
کتاب ،به شناخت و درک مطالب کمک مي کند .قسمتهاي ضميمه ،يکي به نام چيزهايي
براي ساختن که تجربههاي آزمايشي براي آموزندگان دارد و ديگري به نام چيزهايی براي
يافتن که خواننده را به مطالعه بيشتر راغب مي کند ،حاوي پرسشهايي در باره متن است.
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سيري در گلستان خوشنويسي

 .2136الماسي ،مهدي .سيري در
گلستان خوشنويسي- .تهران :کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان،1377 ،
 60ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :خوشنويسي /خط /آموزش
خط /تاريخ خوشنويسي.

چکيده :خوشنويسي تا حدي نوعي هماهنگي را بيان مي کند .خوشنويسي اسالمي با
نوشتن کالم خدا شروع شد و خطي که امروز در ايران و کشورهاي مسلمان به کار ميرود،
از دو خط ابتدايي عربي يعني کوفي و نسخ و آن نيز از الفباي خطي و سرياني اقتباس شده
است .حتي ابن مقله از خط کوفي ،شش خط استخراج کرد .با مطالعه سيري در گلستان
خوشنويسي ،دانشآموزان به انواع خطوط اسالمي و مباحثي در باره خوشنويسي و عرفان،
خوشنويسي و ساير هنرها ،بزرگان خوشنويسي و خوشنويسي در زمان ما و ...پي خواهند
برد .اين کتاب همچنين نمونههايی از خطوط مختلف از اساتيد خوشنويسي را براي آشنايي
دانشآموزان گردآوري کرده است.

هم قصه ،هم پند ( :)3شبي در کنار...

 .2137معيني فر ،زهره .هم قصه ،هم
پند ( :)3شبي در کنار چوپان و 32
حکايت اخالقي ديگر- .تهران :قدياني،
 72 ،1379ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :داستانهاي اخالقي/
اخالق /فضايل اخالقي.

چکيده :اخالق و فضايل پيامبر و اولياي دين و همچنين آشنايي با اين مسائل ،براي
کودکان بسيار مهم و سودمند است .دانشآموزان ميتوانند از طريق آشنا شدن با اين فضايل
و صفات حسنه ،آنها را در زندگي خويش به کار ببرند .کتاب حاضر به ذکر داستانهايي
کوتاه از زندگي و طرز برخورد پيامبر و ائمه اطهار با ديگران پرداخته است تا از اين طريق،
صفات برگزيده آن بزرگواران را در البهالي زندگي آنان به مخاطبان خود ارائه دهد ،صفاتي
از جمله :ايثار ،دوست داشتن ،تواضع ،نيکي ،مشورت و شجاعت

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2138جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)13صداها.
اسفنديار معتمدي- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :صداها /صوت /شنوايي/
آموزش علوم.

چکيده :بسياري از صداها ،دنياي ما را زيبا مي کنند .بعضي از مردم از شنيدن صداي
پرندگان و بعضي ديگر از گوش دادن به موسيقي لذت ميبرند .موسيقي ،زندگي مارا
شاد و خوشحال مي کند .بعضي از صداها بلند و بعضي ريز و بعضي ديگر بم هستند .يکي
از بلندترين صداهايی که ميشنويم ،صداي رعد است .موجهاي صوتي که با رعد ايجاد
ميشوند ،بسيار سريع حرکت مي کنند ،بعضي از هواپيماهاي جت تندتر از صوت حرکت
مي کنند .اينگونه هواپيماها را فوق صوت يا سوپرسونيک مينامند .ارتعاشهاي صوتي از
مواد ميگذرند ،ولي نميتوانند از فضاي خالي ماده عبور کنند .بسياري از حيوانات و جانوران
صداي مشخصي دارند .کتاب حاضر به بررسي صداهاي مختلف انسانها و حيوانات و رعد
و ...پرداخته است.
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چرا و چگونه ؟ ( :)17صورتهاي...

 .2139اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه ؟
( :)17صورتهاي فلکي و نشانههاي
نجومي .بهروز بيضايي- .تهران :بنفشه،
 54 ،1377ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :صورتهاي فلکي /نجوم/
آموزش علوم.

تاريخ انقالب ( :)7عبور از کارون

 .2140خرامان ،مصطفي .تاريخ انقالب
( :)7عبور از کارون- .تهران :تاريخ و
فرهنگ 75 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /جنگ ايران و
عراق /عمليات بيت المقدس.

چکيده :پیشينيان ما در هزاران سال پيش ،نام خدايان ،قهرمانان و جانوران را به
صورتهاي فلکي ميدادند .بسياري از صورتهاي فلکي از قبيل :حمل ،عقرب يا اسد ،خود
گوياي آن هستند که چرا چنين نام گرفتهاند ،ولي در مورد برخي ديگر از صورتهاي فلکي
بايد به افسانههايي که در اين رابطه بيان شدهاند  ،مراجعه کرد .شکلهاي صورتهاي
فلکي دايرئالبروج (مدار ظاهري عبور خورشيد از ميان اين صورتهاي فلکي را دايرئالبروج
مينامند).يا مدار جانوري از قبيل حمل(بره)و ثور(گاو)و ...نقش بسيار مهمي در زندگي
انسانهاي تمام زمانها و تمام جامعههاي فرهنگي بازي مي کردند .اين کتاب با ارائه
موضوعاتي همچون :ميلياردها خورشيد در دور دست ،دايرئالبروج ،آسمان ،ستارگان در
طول سال ،و اختر شناسي و طالع بيني نجومي ،به بررسي صورتهاي فلکي و نشانههاي
نجومي پرداخته است.

چکيده :عبور از کارون با هدف آشنا ساختن نوجوانان با وقايع و حوادث مهم تاريخ انقالب
اسالمي ايران تدوين شده است .اين وقايع به طور عمده با شعر ،سرود ،روايت ،خاطره و
تصوير فراهم شده است .در اين کتاب ،وقايع سال  1361ش از ابتدا تا انتها ذکر شده است.
خوانندگان در اين کتاب با اين موضوعات آشنا ميشوند :عمليات مختلف جنگي ،اعم از
منظم و غير منظم ،عمليات بيت المقدس ،چهارمين شهيد محراب ،انتخاب خبرگان رهبري،
منشور برادري ،عمليات والفجر و برخي سخنرانيهاي حضرت امام خميني در اين سال.

چرا و چگونه ؟ ( :)5عجايب...

 .2141رايشهارت،هانس .چرا و چگونه؟
( :)5عجايب هفتگانه جهان .بهروز
بيضايي- .تهران :قدياني 51 ،1379 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :عجايب هفتگانه/
دايرئالمعارف کودکان.

چکيده :از دورانهاي پيش در طبيعت بشر اين احساس وجود داشته است که هميشه در
جستوجوي ظرفيتها و قابليتهاي ويژه و چشمگير باشد .عجايب هفتگانه جهانبخشي
از تالشهاي انسان براي دستيابي به عظمت و زيبايي است .در اين کتاب که جلد پنجم
از مجموعه چرا و چگونه ؟ است ،عجايب هفتگانه جهان ،يعني اهرام سه گانه خئوپس
(عظيم ترين بناي ساختماني جهان ،البته پس از ديوار چين) ،باغهاي معلق بابل يا باغهاي
سميراميس ،پيکره زئوس در المپيا ،معبد آرتيمس ،آرامگاه موزولوس ،مجسمه غول پيکر
رودوس و فانوس دريايي اسکندريه همراه با تصاوير ،مشخصات ويژگيهاي آنها به
خوانندگان معرفي میشود.
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2142جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)14غذا .فروغ
فرجود تهران :فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد غذايي /تغذيه /آموزش
علوم.

چکيده :غذا به ما کمک مي کند تا گرم بمانيم .به ما انرژي ميدهد تا راه برويم ،صحبت
کنيم و بسياري از کارهاي ديگر را انجام دهيم .بعضي از غذاهاي ما از حيوانات و بعضي
ديگر از گياهان به دست ميآيند .گياهان بر خالف حيوانات ،غذاي خود را ميسازند .نحوه
ارتباط ميان غذاي حيوانات و گياهان ،زنجيره غذايي نام دارد .تمام زنجيرههاي غذايي با
گياهان شروع ميشوند .دانشمندان ،غذاهايي را که به بدن ما انرژي ميدهند ،کربوهيدرات
و چربي مينامند .پروتئينها ،مواد غذايي بدن را ميسازند .پروتئينها در گوشت ،ماهي ،مغز
گردو ،لوبيا و نخود يافت ميشوند .ويتامينها کمک مي کنند تا همه قسمتهاي بدن ما
درست کار کنند و سالم بمانند .کتاب حاضر به توضيح مواد غذايي مورد نياز بدن انسان،
زنجيره غذايي و ...پرداخته است.

تاريخ انقالب ( :)5فهميده ،رزمنده...

 .2143کريمي ،قاسم .تاريخ انقالب
( :)5فهميده ،رزمنده کوچک- .تهران:
تاريخ و فرهنگ 101 ،1378 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :فهميده ،محمد حسين/
خميني ،رو ح اهلل /سخنرانيهاي امام خميني.

فرهنگنامهقرآني

 .2144اسرار ،مصطفي .فرهنگنامه قرآني.
تهران :قو 196 ،1377 ،صقطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :فرهنگنامه قرآني /آموزش
قرآن.

چکيده :فهميده ،رزمنده کوچک ،عنوان پنجمين کتاب از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب
ميباشد که براي گروه سني کودک و نوجوان فراهم شده است .هدف از نگارش اين
مجموعه ،ارائه مطالبي براي شناساندن تاريخ و وقايع مهم انقالب اسالمي به گروه سني
مذکور است .وقايع و حوادث اين مجموعه عمدت ًا در قالب شعر؛ تصوير ،روايت و خاطره
است .در کتاب حاضر که بخشي از وقايع جنگ تحميلي را بازگو مي کند ،ماجراي شهادت
حسين فهميده نقل شده است ،همان نوجوان سيزده سالهاي که امام خميني (ره)وي را رهبر
انقالب نام داد .او با بستن نارنجک به کمر خود و رفتن به زير تانک ،نه تنها ايثار و فداکاري
خود را نشان داد ،بلکه جان بسياري از رزمندگان را نجات داد .نام او هميشه در تاريخ انقالب
و جنگ تحميلي عراق عليه ايران ماندگار است.

چکيده :اين فرهنگ با هدف آشنايي خوانندگان به ويژه نوجوانان و جوانان ،با اطالعات،
موضوعات و مطالب قرآن کريم منتشر شده است .آشنايي با نامها ،صفات قرآن ،مناطق
جغرافيايي ،زندگي پيامبران ،مکانها ،شخصيتها ،علوم قرآن ،کتابهاي آسماني و ...از
جمله مفاهيمي هستند که در اين فرهنگنامه به آنها توجه شده است .اين کتاب شامل
بيش از  500واژه ،موضوع و مفهوم قرآني است که به ترتيب حروف الفباي عربي مرتب
شده و ذيل هر يک  -به نسبت  -توضيحات کوتاه و گاه بلند آمده است .آزر اولين واژه و
يهود آخرين واژه اين فرهنگ است.
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چرا و چگونه ؟ ( :)2فيزيک نوين

 .2145اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه؟
( :)2فيزيک نوين .بهروز بيضايي.
تهران :بنفشه 56 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :فيزيک /آموزش علوم.

چکيده :نور در خأل با سرعت غير قابل تصور 300هزار کيلومتر در ثانيه انتشار مييابد.
سرعت هيچ چيز باالتر از اين سرعت نيست .انسان بايد در مييافت که طبيعت در قلمرو
کوچکترينها ،بزرگترينها و پرشتابترينها ،کام ً
ال متفاوت از آنچه که انتظار ميرود،
رفتار مي کند .نور ميتواند به صورت ذره الکتريکي نيز نمودار شود .وقتي انسان ميخواهد
براي الکترونها محل معيني را در اتم در نظر بگيرد ،ناگهان در مييابد که آنها در همه
مدارهاي اتم هستند و در هيچ يک نيستند .اسرارآميزتر از آن ،پديدههايي است که در دنياي
کوچکترين کوچکها ،يعني کوارکها و کلوئونها (ذرات تشکيلدهنده هسته)ميگذرد.
اين کتاب با ارائه موضوعاتي همچون :انيشتن و سرعت نور ،دنياي کوچکترين ذرات،
انفجار بزرگ و ابديت ،به بررسي فيزيک نوين پرداخته است.

قصههاي شيرين :قابوس نامه

 .2146کشاورزي ،مرجان .قصههاي
شيرين :قابوس نامه- .تهران :پيدايش،
 111 ،1379ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :قابوس نامه /عنصرالمعالي،
کيکاوس بن اسکندر /داستانهاي فارسي.

چکيده :قابوسنامه ،يکي از آثار ارزشمند زبان فارسي است که نويسنده آن ،عنصرالمعالي
کيکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار ،از شاهزادگان خاندان زياري است.
او کتاب قابوسنامه را در چهل و چهار باب براي پسرش گيالن شاه نوشت .هدف او
از نگارش اين کتاب ،انتقال تجارب خويش به پسرش بود .قابوسنامه گنجينهاي از پند،
حکمت ،حکايت ،ضربالمثل و ...است .در مجموعه حاضر ،گزيدهاي از حکايتهاي
شيرين قابوسنامه به زبان ساده بازنويسي شده است .همچنين سعي شده است تا برخي از
ضربالمثلها و يا جملههاي پندآموز آن نيز براي نوجوانان معرفي شود.

قند

 .2147نوتريج ،رودا .تغذيه و تندرستي:
قند .محمود سالک- .تهران :پيدايش،1377 ،
 32ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :قند و شکر /قندها /تغذيه.

چکيده :قند ميتواند منبعي عالي از انرژي باشد .در خانه همه ما از شکر و حبه قند
استفاده میشود .اين مواد را از چغندر قند و نيشکر به دست ميآورند و به آن قند تصفيه
شده ميگويند :به هنگام تهيه قندهاي تصفيه شده که ساکارز نام دارد ،تمام ويتامينها و
کانرهاي مفيد آن جدا ميشوند و در هنگام مصرف مستقيم ًا جذب خون ميشوند .به اين
روش ،انرژي بدن خيلي سريع تأمين میشود ،ولي پس از مصرف شدن آن قند نيز انرژي
بدن به سرعت پايين ميآيد و احساس خستگي ميکنيم ،طوري که بايد باز هم قند بخوريم.
افراط در خوردن قند ،کار دستگاه گوارش را مختل مي کند .اما قند موجود در خوردنيهايي
مثل ميوه و عسل ،تصفيه نشدهاند و براي دستگاه گوارش مفيدند .کتاب قند ،به نحو جذابي
اهميت قندها را در زندگي انسان و طرز تهيه آنها شرح ميدهد.
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کارگاه انشاء ()1

 .2148کمالي ،رودابه؛ روحاني ،مريم.
کارگاه انشاء ()1آموزش انشاء و
آيين نگارش براي دانشآموزان اول
راهنمايي- .تهران :قدياني 88 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :فارسي /انشاء و تمرين /فن
نگارش.

چکيده :يکي از بهترين راهها ارتباط بين امروز و فرداي جهان ،نوشتن است و هرکس براي
اين که انسان موفق فردا باشد ،بايد خوب و درست نوشتن را بياموزد .در اين کتاب ،مراحل
نگارش انشا به صورت گامبهگام آموزش داده شده است .به کمک اين کتاب دانشآموزان،با
شيوه اصولي و ممکن براي نوشتن و انشانويسي آشنا ميشوند .همچنين نمونههايي از ميان
انشاهاي همسن و سالهاي سال اول انتخاب شده است تا خوانندگان با استفاده از آنها
نقاط ضعف و قوت خويش را شناسايي و سپس به رفع آن اقدام کنند .در اين کتاب ،توصيف
اساس و زير بناي نوشتن در نظر گرفته و کوشش شده است تا نحوه خوب ديدن ،خوب
شنيدن ،ترکيب حواس و تمرين نوشتن آموزش داده شود.

کارگاه انشاء ()2

 .2149کمالي ،رودابه .کارگاه انشاء ()2
آموزش انشاء و آيين نگارش براي
دانشآموزان دوم راهنمايي- .تهران:
قدياني 96 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :فارسي /انشاء و تمرين /فن
نگارش.

کارگاه انشاء ()3

 .2150کمالي ،رودابه .کارگاه انشاء ()3
آموزش انشاء و آيين نگارش براي
دانشآموزان سوم راهنمايي- .تهران:
قدياني 88 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :فارسي /انشاء و تمرين /فن
نگارش.

چکيده :يکي از بهترين راههاي ارتباط بين امروز و فرداي جهان ،نوشتن است و هرکس
براي اين که انسان موفق فردا باشد ،بايد خوب و درست نوشتن را بياموزد .دانشآموزان
در کتاب سال اول ،توصيف ساده را آموختند و در کتاب حاضر توصيف پيچيده را خواهند
آموخت .توصيف پيچيده در اين کتاب ،در ارتباط با توصيف ساده آدمها ،توصيف حالتهاي
آدمها ،توصيف روابط بين آنها ،روابط انساني در فضاهاي کوچک و بزرگ و توصيف آدمها
و مکانها و ارتباط آنها با يکديگر است .نگارنده براي کمک به فهم مباحث ياد شده،
نمونههاي فراواني از توصيفهاي مذکور را آورده است.

چکيده :يکي از بهترين راههاي ارتباط بين امروز و فرداي جهان ،نوشتن است .هرکس
براي اين که بتواند انسان موفق فردا باشد ،بايد خوب و درست نوشتن را بياموزد .اگر کتاب
کارگاه انشا را خوانده باشيد ،با توصيف و انواع آن و همچنين نوشتن يادداشت روزانه آشنا
شدهايد .در اين کتاب مبحث توصيف ذهني ـ تخيلي آموزش داده شده ،مانند دو کتاب ديگر
با توجه به درس نگارش فارسي نوشته شده است .در فصل نخست ،توصيف ذهنی ـ تخيلي،
در فصل دوم ،گزارش نويسي و در فصل سوم ،نوشتههاي تحليلي آمده است .نگارنده براي
سهولت يادگيري ،زير هر فصل نمونههايي مستند از موضوعات ياد شده آورده است تا
دانشآموزان با رؤيت آنها ،خود را محک بزنند.
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کاشفان بزرگ و سفرهايشان

 .2151کوته ،راينر .چرا و چگونه ؟
( :)11کاشفان بزرگ و سفرهايشان.
بهروز بيضايي- .تهران :قدياني56 ،1375 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :سفرهاي زمان باستان/
کاشفان سرزمینها /سفرهاي اکتشافي.

چکيده :در قرن گذشته ،هنوز از اين سو به آن سوي اقيانوس اطلس چندين هفته طول
ميکشيد و براي سفر دريايي از اروپا به هندوستان چندين ماه وقت الزم بود .اگر امروزه
درباره کره خاکي خود بسيار بيشتر از انسانهاي زمان قديم ميدانيم ،آن را مديون خدمات
شايسته دريانوردان بيباک ،کاشفان شجاع و پژوهشگران خستگي ناپذير هستيم .کتاب
حاضر به ماجراهاي کاشفان بزرگ ميپردازد ،يعني افرادي که با وجود آگاهي از خطرهاي
بسياري که آنها را تهديد ميکرد ،از مرزهاي شناخته شده پافراتر ميگذاشتند .گاهي
اين سفرها براي دستيابي به ادويههاي پرارزش ،طال و سنگهاي قيمتي و يا به انگيزه
شهرتطلبي و ...بوده است .کتاب حاضر به معرفي کاشفان بزرگ و خدماتشان پرداخته
است.

کاملترين و جديدترين راهنماي...

 .2152ميرحسني ،اکبر .اکبري ،رامين.
هاخورديان ،آريس .کاملترين و جديدترين
راهنمايآموزشيوآزمونهايطبقهبندي
شده و استاندارد زبان انگليسي سوم
راهنمايي .تهران :علوي 169،1379،ص :.مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان دوم /آموزش زبان دوم.

چکيده :هدف از انتشار کتاب حاضر،کمک به آموزش بهتر دانش آموزان و داوطلبان
ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي است .خوانندگان در اين کتاب،جديدترين
راهنماي آموزش و آزمون هاي طبقه بندي شده و استاندارد زبان انگليسي سال سوم
راهنمايي رامورد مطالعه قرار مي دهند .اين کتاب بر اساس آخرين تغييرات و اهداف
نوين آموزشي شامل بيش از صدها پرسش و پاسخ چند گزينه اي در زمينه ساختار
دستوري (جداول ساختاري) ،واژگان (همايندها) ،تلفظ ،درک مطلب ،ديکته ،تمرين،
نمونه سؤال هاي امتحاني نيم ثلث اول اول ،دوم ،سوم و پايان ترم سال سوم راهنمايي
تدوين شده است.براي هريک از موارد يادشده،تصاوير متنوعي به چاپ رسيده است.

کتاب تکليف زبان انگليسي سال...

 .2153وحدتي ،عبدالرضا .کتاب تکليف
زبان انگليسي سال دوم راهنمايي.
تهران :مدرسه 175 ،1378 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :زبان انگليسي /آموزش
زبان انگليسي /دوم راهنمايي /پايه .2

چکيده :کتاب حاضر در سه بخش تدوين شده است :بخش اول ،صورت تمرينهاي کتاب
درسي دانشآموزان ميباشد که در صورت لزوم تغيير مختصري به آن داده میشود .در
اين بخش دانشآموزان بايد پس از هر درس جديد تکاليف خود را در اين کتاب بنويسند
تا نيازي به نوشتن صورت تمرينها نباشد و بهتر ارزشيابي کنند .در اين قسمت ،مطالب
ضروري تحت عنوان خودآزمايي آمده است.بخش اول جزء برنامه درسي دانشآموزان دوم
راهنمايي ميباشد .بخش دوم کتاب جنبه خالقيت و کاربردي دارد که شامل تمرينهاي
متنوع و انواع سرگرميها و بازيهاي آموزنده است .و الگوي خوبي براي رسم الخط ارائه
کرده است .در آغاز تمرينهاي هر درس لغتها و ساختارهاي آن درس نوشته شده است.
تا با توجه به معنايشان ،آنها را تمرين کنند.
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کتاب تمرين انگليسي...

 .2154عناني سراب ،محمدرضا(...،و ديگران).
کتاب تمرين انگليسي سال سوم
راهنمايي شامل :سؤاالت طبقهبنديشده
کليه مطالب کتاب به صورت درس به درس....
تهران :استادي 174 ،1379 ،صقطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان دوم /آموزش زبان دوم.

کتاب تمرين زبان انگليسي سال...

 .2155عناني سراب ،محمدرضا ؛(...و
ديگران) .کتاب تمرين زبان انگليسي
سال دوم راهنمايي شامل :سؤاالت
طبقهبندي شده کليه مطالب به صورت درس
به درس- ....تهران :استادي136 ،1378 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
زبان دوم /آموزش زبان دوم.

کتاب کار و خود آزمون جغرافيا ...

 .2156شرکاء ،پوران؛ لمسه چي ،فريده.
کتاب کار و خود آزمون جغرافيا ،اول
راهنمايي- .تهران :شورا 136 ،1379 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /دوره
راهنمايي /پايه .3

چکيده :کتاب حاضر در ادامه جلد قبلي ،با ارائه فضايي معنيدار و واقعي ،فراگيري زبان را
تعميق ميبخشد .مطالب کتاب براي پاسخگويي به برخي مشکالت درس زبان انگليسي و
ارائه تمرينات تکميلي تدوين شده است .در اين کتاب ،واژگان ،ساختارهاي دستوري ،مبحث
تلفظ ،مکالمههاي واقعي و حتي متون خواندني مناسب با سطح دانشآموزان مهيا شده
است .تمرينهاي هر درس طوري طراحي شدهاند که در ابتدا ،مطالب جديد به دانشآموزان
معرفي ميشوند .در پايان کتاب ،سؤاالت امتحان نهايي خرداد و شهريور ماه سال  1377و
 1378ش شهر تهران بهچاپ رسيده است.

چکيده :هدف از انتشار اين کتاب ،ارتقا بخشيدن سطح کيفي دانشآموزان و کمک به
آموزش بهتر آنهاست .اين کتاب براساس آخرين تغييرات و اهداف نوين آموزشي شامل
بيش از صدها پرسش و پاسخ چند گزينهاي در زمينه ساختارهاي دستوري (جدولهاي
ساختاري) ،واژگان (همايندها) ،تلفظ ،درک مطلب ،ديکته ،تمرين ،نمونه سؤالهاي
امتحانات نيم ثلثهاي اول ،دوم ،سوم و پايان ترم سال دوم راهنمايي است .اين کتاب همراه
با تصاوير مختلف و متنوع ،ضمن شاداب کردن آموزش ،درک مفاهيم را آسانتر ميسازد.

چکيده :اين کتاب فعاليتهاي مختلفي در زمينه درس جغرافيا ارائه ميدهد تا دانشآموزان
در فعاليتهاي يادگيري در کالس درس فعاالنه شرکت کنند و لذت بيشتري ببرند .به اين
ترتيب ،مطالب آموخته شده نيز تا مدت زمان بيشتري در خاطرشان ميماند .کتاب کار،
فعاليتهاي گروهي را با راهنمايي معلم توصيه مي کند .همچنين درباره بعضي از مفاهيم يا
اصطالحات کتاب جغرافياي سال اول راهنمايي توضيحات بيشتري ميدهد تا با مطالعه
آن ،مفاهيم مربوط را عميقتر درک کنند .کتاب حاضر 27 ،درس منطبق با دروس کتاب
جغرافياي سال اول راهنمايي دارد و در هر درس ،آزمون به شکل چهار گزينهاي براي حل
و انتخاب گزينه صحيح توسط دانشآموزان طراحي شده است تا آنها پس از مطالعه درس،
ضمن پاسخ به سؤالها خود را بيازمايند.
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کتاب کار دانشآموز

 .2157رخ فروز ،هوشنگ .کتاب کار
دانشآموز :رياضي پايه سوم راهنمايي.
تهران :مرکز نشر فرهنگي رجاء198 ،1379 ،
ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /رياضي/
دوره راهنمايي /پايه  /3راهنماي آموزشي/
تيمز(.)TIMSS

چکيده :کتاب حاضر در نه بخش به صورت کتاب کار دانشآموزي ،به آموزش رياضي
پايه سوم راهنمايي پرداخته است .در هر بخش ،با ارائه تمرينهاي گوناگون به سنجش
اطالعات رياضي آنها پرداخته است .حساب ،جبر ،بردار ،اعداد حقيقي ،معادله خطی،
دستگاه ،دوران و آمار ،ديگر بخشهاي کتاب را تشکيل ميدهند .بخش پاياني کتاب
به نمونهاي از سؤاالت عملکردي تيمز اختصاص دارد .سؤاالت عملکردي طرح تيمز
که به صورت سؤاالت استاندارد هستند ،دانشآموزان را به صورت علمي و عملي ،براي
پاسخگويي به سؤاالت آماده مي کنند .دانشآموزان با حل تمرينهاي کتاب حاضر ،رياضي
پايه تحصيلي خود را با موفقيت پشت سر خواهند گذاشت.

تاريخ انقالب ( :)12کرم ابريشم

 .2158حسن زاده ،فرهاد .تاريخ انقالب
( :)12کرم ابريشم- .تهران :تاريخ و
فرهنگ 69 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران /جنگ ايران
و عراق /قطعنامه  /598موشک کرم ابريشم.

چکيده :کرم ابريشم ،عنوان دوازدهمين کتاب از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب
ميباشد که به وقايع و حوادث سال  1366اختصاص يافته است .در اين مجموعه ،حوادث
و رويدادهاي انقالب اسالمي به طور عمده در قالبهاي شعر ،تصوير ،روايت ،داستان و
خاطره نقل شده است .هدف اصلي اين مجموعه ،فراهم آوردن منابعي است که به شناخت
رويدادها و پيامدهاي حوادث سالهاي پس از انقالب اسالمي ،به نوجوانان و جوانان کمک
مي کند .در جلد حاضر ،ضمن مروري بر عمليات جنگ سال  ،1366تصويب قطعنامه 598
از سوي سازمان ملل متحد بررسي شده است .يکي از وقايع ديگر اين سالها ،ساخت و
استفاده از موشکي به نام کرم ابريشم است که ايران براي اولين بار در جنگ نفت کشها
از آن استفاده کرد.

چرا و چگونه ؟ ( :)18کيهان در...

 .2159اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه ؟
( :)18کيهان در مرزهاي فضا و زمان.
بهروز بيضايي- .تهران :قدياني 48،،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئ المعارف کودکان/
کيهانشناسي /حيات در کيهان /آموزش علوم.

چکيده :ستارگان و کهکشانها ،عالم کائنات يا کيهان را ميسازند .عالم هميشه وجود
نداشته است ،بلکه شايد حدود  15ميليارد سال پيش در اثر نخستين انفجار به وجود آمد .پس
از اين واقعه بود که فضا ،زمان و ماده معني يافت .دانشي را که به پژوهش درباره ساختار و
تکامل تمام عالم کائنات ميپردازد ،کيهانشناسي مينامند .کتاب حاضر ،خواننده را با علم
کيهان شناسي آشنا ميسازد .اين کتاب به پرسشهايي درباره آغاز جهان ،پايان عالم ،فضا،
زمان ،ساختار و مرزهاي کيهاني ،حدود و محدوده کيهان ،حيات در ساير کرات ديگر ،نحوه
برقراري ارتباط با ساير کرات و ...پاسخ ميدهد.
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2160جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)2گرما .احمد
خواجه نصير طوسي- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1374ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :گرما /حرارت /انرژي
گرمايي /آموزش علوم.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...

 .2161جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)5گلها.
صديقه ابراهيمي- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :گلها /گياهان /آزمايش
گياهان /آموزش علوم.

چکيده :آتش براي انسانهاي اوليه ،روشنايي و گرما ايجاد ميکرد .آنها ياد گرفته بودند
که با گرماي آتش غذا بپزند .روشنايي آتش ،جانوران را دور ميکرد .براي سوختن و ايجاد
آتش به وجود هوا نياز است .چوب ،دانه کبريت و کاغذ بدون هوا نميسوزند .غير از چوب
و کاغذ ،سوختهاي ديگر عبارتند از :زغال سنگ ،نفت ،گاز و ...هنگامي که در آفتاب يا
کنار آتش مينشينيم ،بدن ما گرم میشود .وقتي تند حرکت ميکنيم ،ميدويم و يا حرکات
ورزشي انجام ميدهيم ،گرم ميشويم ،زيرا مقداري از مواد غذايي موجود در بدنمان به گرما
تبديل میشود .هواي گرم و سرد باعث انبساط و انقباض مواد ميشوند .کتاب حاضر به
بررسي انرژي گرمايي زمين پرداخته و استفاده از گرما ،نحوه اندازهگيري ،نقش گرما در به
وجود آمدن باران و ...را بررسي مي کند.

چکيده :کتاب حاضر ،به تفصيل روش تدريس ،فعاليتها و اطالعات علمي را در اختيار
معلمان ميگذارد و يک دوره درسي جامع را تشکيل ميدهد .ويژگي اين کتاب براي
دانشآموزان اين است که شامل دو بخش است .در هر بخش ،مطالبي علمي به زبان ساده
بيان میشود .به دنبال آن ،پرسشهايي مطرح میشود که دانشآموز به هنگام تالش براي
پاسخگويي ،ميزان درک خود را ميسنجد .به عالوه ،در هربخش تعدادي فعاليتهاي علمي
پيشنهاد شده است که بر اساس آنها ،دانشآموز هم با نحوه انجام کارهاي علمي آشنا
میشود و هم مطالب علمي را بهتر درک مي کند .سرانجام در هر بخش نحوه انجام چند
آزمايش ارائه شده است که دانشآموز را با شيوه کار پژوهشي آشنا مي کند.

گلدوزي

 .2162مقدم ،سيميندخت .گلدوزي.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان 64 ،1370 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :گلدوزي /هنر /آموزش
هنر /قالبدوزي.

چکيده :گلدوزي ،هنر نقشبندي با سوزن و نخهاي مختلف روي انواع پارچههاست .اين
هنر بعد از صنعت پارچهبافي به وجود آمد .از زمانهاي قديم ،زنان پارچههاي کتان را براي
سر دست و يقه لباس ،پردههاي ديواري ،رويه بالش و ...زينت ميدادند .کتاب حاضر ،هنر
گلدوزي را به خوانندگان نوجوان آموزش ميدهد .نگارنده در اين کتاب ،شيوههاي مختلف
گلدوزي را با زباني ساده و رسا توضيح داده است .اين شيوهها از سادهترين نوع گلدوزي
مثل کوک و شالل شروع و به زيباترين و پيچيدهترين ترکيب از دوختهاي مختلف ختم
میشود .در اين کتاب ،نمونههاي سنتي و جديد ،همچنين تلفيقي از آنها ارائه شده است.
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گليم بافي

 .2163ناظمان ،نوشين؛ صاحب ،ترانه.
آموزش هنرهاي سنتي :گليم بافي.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 40 ،1370 ،ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /هنرهاي
سنتي /گليم بافي.

گنج آزمون انگليسي...

 .2164خزائي ،حميد .گنج آزمون
انگليسي مخصوص سوم راهنمايي:
جديدترين تمرينات و نمونه سؤاالت انگليسي:
شامل صدها سؤال و تمرين استاندارد....
تهران :جماران 168 ،1379 ،ص :.مصورقطع :وزیری
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :زبان انگليسي
کلمات کليدي :زبان انگليسي /آموزش
زبان انگليسي /آزمونها و تمرينهاي زبان
انگليسي /دوره راهنمايي /پايه .3

چکيده :اين کتاب اصول اوليه گليم بافي ،انواع بافت گليم و طريقه بافت چند وسيله را
به دانشآموزان آموزش ميدهد .آشنايي با وسايل گليم بافي مانند نخ ،ماسوره و ...و طرز
استفاده از دار گليم بافي ،انواع بافت گليم مثل بافت ساده ،بافت ساده راه راه ،بافت متفاضل
و بافت مفرس ،نقشاندازي با پود اضافي ،بافت نقاشي روي گليم ،و طرز بافت کيف پول،
جامدادي ،جا قنداني ،جاليواني ،رويه دمپايي ،تل سر و خورجين از فنوني است که اين کتاب
به آموزش آنها پرداخته است

چکيده :کتاب گنج آزمون براساس آخرين اهداف کتاب درسي و بارمبندي تدوين شده
است .بخشهاي مختلف آن عبارتند از :تمرينهاي درس به درس جهت آشنايي با شيوه
سؤالهاي طرح شده در امتحان .جدولهاي ابتکاري شامل جدول واژگان ،کلمات متضاد
و ضماير و افعال و ...آزمونهاي کامل و کوتاه همراه با نمونه سؤالهاي آزمون شفاهي.
تمرينهاي موضوعي جهت يادآوري نکات گرامري و ...المپياد زبان انگليسي .سؤاالت
تيزهوشان و نمونه سؤالهاي نهايي سراسر کشور.مسابقه و نظر سنجي.

ماشينها ،دستگاهها و ابزارها ...

 .2165پارکر ،استيو .دانستنيهاي علمي
مصور(:)3ماشينها،دستگاههاوابزارها
چگونهکارميکنند؟.مهديحسيني-.تهران:
پيام آزادي 39 ،1371 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن
کلمات کليدي :دانستنيهاي علمي/
آموزش علمي /ماشينها /ساخت ماشين.

چکيده :اين کتاب کارکرد دستگاهها و ابزارها را توضيح ميدهد .دانشآموزان با مطالعه
اين کتاب ،اطالعاتي درباره استوديو ،تلويزيون و قسمتهاي مختلف آن (ماهواره تلويزيوني،
رئوستات ،انيميشن)ورزشها و انواع مسابقات اتومبيلراني و موتور سواري ،مراکز ورزشي
و تاريخ توپ فوتبال ،بادبانها و بادبان کشتي ،کارخانجات و صنعت که در خط توليد قرار
گرفتهاند ،ساخت اتومبيل ،منسوجات ،پااليشگاه ،پااليش نفت و گاز طبيعي ،بدن انسان و
قسمتهاي مختلف آن ،مراحل رشد جنين ،وسايل مورد استفاده يک پزشک در مطب و...
که براي ذهن پرسشگر نوجوانان همواره مطرح است به دست ميآورند .استفاده از تصاوير
رنگي ،به جذابيت مطالب افزوده است.
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مانند دانشمندان کار کنيد !

 .2166کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم و
عمل ( :)1مانند دانشمندان کار کنيد !.
عادل يغما -تهران :مدرسه 39 ،1376 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /ارزشيابي/
طبقه بندي /آموزش عملي.

توگو با ديگران از اهميت بااليي برخوردار
چکيده :در يادگيري مطالب ،شيوه بحث و گف 
توگو مي کنند .آنان
است .دانشمندان غالب ًا در باره کارهاي خود با يکديگر بحث و گف 
تمام چيزهايي را که مورد توجهشان واقع میشود ،يادداشت مي کنند تا در صورت لزوم،
از آن استفاده کنند .به اين ترتيب ،درباره موضوع مورد نظر خود ،اطالعات مهم را
جمعآوري و سپس طبقهبندي مي کنند و ...اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان
موضوعاتي همچون :مباحثه ،برنامهريزي ،يادداشتبرداري ،طبقهبندي ،ارزشيابي ،آزمايش،
فرضيهسازي ،استنباط و ...به دانشآموزان فرصت ميدهد تا مانند دانشمندان عمل کنند و
به طور عملي با روشهاي فراگيري علم آشنا شوند.

ماه و اقمار منظومه شمسي

 .2167اوبالکر ،اريک .چرا و چگونه ؟ (:)3
ماه و اقمار منظومه شمسي .بهروز
بيضايي- .تهران :بنفشه 56 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماه /منظومه /خسوف/
کسوف /آموزش علوم.

چکيده :ماه به خاطر نزديک بودن به زمين ،اولين جرم آسماني بود که انسان توانست در
مورد فاصله ،اندازه ،ابعاد مناظر آن به تحقيق و بررسي بپردازد .ماه در مسير خود ،اگر ميان
خورشيد و زمين قرار گيرد ،سايهاش به سطح زمين ميافتد .در اين هنگام ،کسوف پديد
ميآيد .زماني که ماه کامل باشد ،خسوف پديد ميآيد .اقمار زيادي در منظومه شمسي وجود
دارند ،مثال سياره مشتري حداقل  16قمر به همراه خود دارد .يکي از زيباترين سيارهها ،زحل
است که تا به حال  22قمر آن کشف شده است .اين کتاب با ارائه موضوعاتي همچون:
ماه ،همسايه ما در کيهان ،چشم اندازهاي ماه ،پرواز به ماه ،اقمار سيارات ديگر و ...به
دانشآموزان فرصت ميدهد تا هر چه بيشتر با ساختار ،نحوه پيدايش و تاريخ تشکيل ماه
آشنا شوند و به درک بهتري از فرايندهاي علمی دست يابند.

مايعات

 .2168کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)10مايعات .مرتضي خلخالي.
تهران :مدرسه 40 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /مايعات.

چکيده :مايعات را ميتوان به دو دسته مايعات خالص و مخلوط دستهبندي کرد .مايعاتي
که از يک ماده تشکيل شدهاند  ،خالص نام دارند .مايعاتي که از دو يا بيش از دو ماده تشکيل
ميشوند ،مخلوط نام دارند .مايعات پخش شونده و باال رونده ،مايعات غليظ و مايعات رقيق
را ميتوان از انواع مايعات به شمار آورد .اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان
موضوعاتي همچون :نفت خام ،گروهبندي مايعات ،خون مايع حياتبخش ،گازهاي مايع
شده ،مخلوط کردن مايعات ،مايعات پخششونده و باال رونده و ...به بررسي نقش مايعات
در زندگي انسانها پرداختهاست.
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مجموعه انرژيهاي جايگزين

 .2169مجموعه انرژيهاي جايگزين.
محمود سالک- .تهران :پيدايش5 ،1379 ،ج
(در یک مجلد ،مصور)
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي /انرژيهاي
جايگزين /گرماي درون زمين /انرژي گياهي/
آب /باد /خورشيد.

مجموعه تغذيه و تندرستي

 .2170مجموعه تغذيه و تندرستي.
محمود سالک- .تهران :پيدايش6 ،1378 ،ج.
(در یک مجله ،مصور)
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بهداشت /مواد غذايي/
تغذيه /سالمتي.

چکيده :اين مجموعه در پنج مجلد شامل عناوين زير است :گرماي درون زمين ،انرژي
گياهي ،انرژي آب ،انرژي باد و انرژي خورشيدي .مؤلف در اين مجموعه با ذکر و تشريح
انرژيهايي که ميتوانند جايگزين انرژيها و منابع مورد استفاده فعلي بشر قرار گيرند،
استفاده از انرژيهايي مانند انرژي گياهي ،آب ،باد ،گرماي درون زمين و استفاده از انرژي
خورشيدي را توصيه کرده است .در هر بخش با استفاده از تصاوير مرتبط و معرفي انواع
مختلف انرژيها ،طريقه ذخيره و استفاده از آنها را نيز توضيح داده است .دانشآموزان با
مطالعه اين مجموعه ،درباره انرژيهاي فعلي و انرژيهاي مورد نياز و جايگزين اطالعات
جالبي به دست ميآورند.

چکيده :مجموعه تغذيه و تندرستي در شش جلد با عناوين زير است ،پروتئينها ،چربيها،
قند ،ويتامينها ،الياف غذايي ،افزودنيها و چاشنيها .مجموعه حاضر ،با هدف آشنا کردن
نوجوانان با مسائل تغذيه از سنين پايين ،سعي دارد آنان را با عادات تغذيه صحيح و
مناسب آشنا کند تا براساس آگاهيهايي که به دست ميآورند ،روش تغذيه صحيح و مقدار
انرژي مورد نياز بدن را به دست آورند .براي اين منظور ،اطالعات جالبي درباره پروتئينها،
چربيها ،قندها ،مقدار انرژي و کالري موجود در هر غذا ،نقش الياف غذايي در جذب و هضم
مواد غذايي ارائه داده و بيان داشته است که چه ميوههايي سبب هضم بهتر غذا ميشوند و
چه افزودنيهايي مجاز هستند .در مجموع ،اطالعات مفيدي درباره تغذيه صحيح و روش
آن براي آگاهي بيشتر دانشآموزان و نوجوانان ارائه داده است.

مجموعه علم و عمل

 .2171کمپ بل ،لس .مجموعه علم و
عمل .عادل يغما- .تهران :مدرسه،1379 ،
 10ج( .در یک مجلد ،مصور)
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :هوا /مواد شيميايي/
ارتباطات /زمان /انرژي /محيط /سازهها و
نيروها /مايعات.

چکيده :مجموعه علم و عمل ،شامل ده جلد با عناوين زير است :مانند دانشمندان کار
کنيم ،مواد شيميايي ،ارتباطات ،زمان ،انرژي ،محيط ،رشد ،سازهها و نيروها و مايعات.
مجموعه حاضر ،اطالعات مفيدي درباره مطالب زير ارائه ميدهد :آب وهوا ،محيط زيست،
مواد تأثيرگذار در محيط زيست ،انرژيهاي موجود در اطراف ما ،رشد و نمو گياهان و...
زمان ،اندازهگيري زمان ،تعيين سن ،تغييرات در جهان ،اختراع ساعت ،اقسام ساعت ،هوا،
حبابهاي هوا ،اشياي پرنده ،تلفن ،سرعت صوت و ...روش آموزش در اين مجموعه،
مباحثه ،انجام آزمايشها و تحقيق و وسايل است.
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علم و عمل ( :)7محيط

 .2172کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)7محيط .محمدعلي شميم.
تهران :مدرسه 40 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /محيط/
زندگي انسانها.

چکيده :به منطقه طبيعي زيست جانوران و گياهان ،زيستگاه گفته میشود .هر زيستگاه
جانداران متفاوتي دارد .همه اين جانداران براي تأمين غذا به هم وابستهاند .در هر اجتماع،
جمعيتهاي زيادي وجود دارد .هر جمعيت ،شامل افرادي است که به يک نوع جانور يا گياه
تعلق دارند .اندازه هر جمعيت به وسيله صيادان آن کنترل میشود و ...اين کتاب با ارائه
آزمايشهاي مختلف و بيان موضوعاتي همچون :کيسههاي زباله ،مطالعه گياهان ،بررسي
عوامل محيطي ،زنجيرههاي غذايي ،پرندگان چگونه زمستان را ميگذرانند ! و ...به بررسي
نقش محيط در زندگي انسانها پرداخته است.

مردي که ميشمرد

 .2173تاهان ،ماليا .مردي که ميشمرد.
عليرضا توکلي- .تهران :محراب قلم،1377 ،
 214ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :داستان رياضي /شمردن/
رياضيدانان.

چکيده :مردي که ميشمرد داستان مردي است به نام برميز سامير که مهارت عجيبي
در شمردن دارد .وي ميتواند با يک نگاه ،شاخههاي يک درخت و يا گلهاي يک باغ را
بشمرد .نويسنده در جادهاي با برميز روبرو و با او همسفر میشود .در طي سفر ماجراهايي
اتفاق ميافتد که برميز نيروي فوق العاده و هوش سرشار خودش را درباره رياضيات نشان
ميدهد و براي خودش اعتبار و شهرت به دست ميآورد .خواننده ضمن خواندن يک داستان
خوب ،با بزرگان دانش رياضي آشنا میشود و به رازها و لذتهاي مسائل رياضي پي ميبرد.

مروري بر رسم فني(اصول طراحي)...

 .2174پيچ ،سوزان .مروري بر رسم
فني(اصول طراحي و نقشه کشي به
زبان ساده) .مهرنوش رياحي اصل تهران:
مدرسه 55 ،1379 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن
کلمات کليدي :رسم فني /نقشه کشي/
طراحي.

چکيده :در اين کتاب ،اصول و مباني طراحي و نقشهکشي با استفاده از مثالها و مواد
ملموس به زبان ساده بيان شده است و براي دانشآموزان ،معلمان و عالقهمندان به
رسم فني و نقشه کشي ،جذابيت خاصي دارد .در حقيقت اين کتاب ،از مراحل طراحي و
نقشهکشي تا مرحله ساخت يک محصول ،آگاهي و شناخت کلي به خواننده ميدهد و يک
راهنماي رسم فني براي مبتديان است .تصويرهايي در اين زمينه نيز دارد .اين کتاب ،مراحل
تهيه طرح اوليه از جسم و ساختن مدل را نشان ميدهد .در انتهاي کتاب ،عالقهمندان
ميتوانند درباره وسايل پيشرفتهتر از رسم فني و همچنين عالئم اختصاري و نمادهاي مورد
استفاده در نقشهکشي که به منظور تسهيل در ترسيم به کار ميروند ،اطالعات بيشتري
کسب کنند.
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چرا و چگونه ؟ ( :)13مکانيک... ،

 .2175نوتکين ،جروم ،گولين ،سيدني .چرا
و چگونه ؟ ( :)13مکانيک ،ماشينهاي
ساده ،انرژي .بهروز بيضايي- .تهران:
بنفشه 48 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مکانيک /ماشينهاي
ساده /انرژي.

منظومه ظهر روز دهم

 .2176امين پور؛ قيصر .منظومه ظهر روز
دهم- .تهران :سروش 18 ،1373 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :عاشورا /واقعه عاشورا/
حسين بن علي (ع) ،امام سوم.

چکيده :اساس فناوري امروز ،دانش کاربردي مکانيک است .مکانیک به بررسي حرکت
و سکون مواد جامد ،مايع و گاز و نيروهايي ميپردازد که اين حرکات و سکون را به وجود
ميآورند .انسان آز آغاز تاکنون ،سرسختانه تالش کرده است تا به قوانين حاکم بر اجسام
پي ببرد و انرژي و نيروي آنها را به خدمت خود در آورد .اين تالش با اختراع ماشينهاي
سادهاي همچون اهرم ،سطح شيبدار ،گوه و قرقره شروع شد .سرانجام هنگامي که
پژوهشهاي تازه بر اساس روشهاي علمي آغاز شد و ...اين کتاب با موضوعاتي همچون:
مفاهيم بنيادي مکانيک ،ماشينهاي ساده ،سطح شيب دار ،منابع انرژي و ...به بررسي نقش
مکانيک ،ماشينهاي ساده و انرژي در زندگي انسان پرداخته است

چکيده :اين کتاب يک منظومه بلند حماسي در باره کربالي حسين(ع)ميباشد که
گوشههايي از ماجراي عظيم کربال ،يعني روز دهم ماه محرم(روز عاشورا)را به زبان ساده و
به صورت منظوم براي نوجوانان به تصوير کشيده است.
اشعار کتاب واقعه روز عاشورا و به میدان رفتن امام حسین(ع) و کودکانی که درواقعه کربال
شهید شدند را بیان می کند .متن حاضر ماجرای کودکی است که در ورود به میدان نبرد خود
را این چنین معرفی می کند :من آنم که امیرم و موالیم حسین(ع) است و چه نیک موالیی.
و با این معرفی خود را در خورشید عاشورا محو می کند و گمنام ،شهید میشود.

مهارتهايجغرافيايي

 .2177گودرينگتن ،استفن؛ چيتندن،
گريس .مهارتهاي جغرافيايي .محمود
معافي /حسن وحداني تبار- .تهران :مدرسه،
 148 ،1374ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دبيران جغرافيا
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /جغرافي/
اطالعات جغرافيايي.

چکيده :اين کتاب به عنوان يک ماده درسي افزايشي ،عالئق ،رغبتها و نيز مهارتهاي
عملي در درس جغرافيا را توسعه ميدهد .کتاب حاضر چهل عنوان دارد .عکسها ،نقشهها
و نمودارهاي آن نيز به گونهاي انتخاب شده است که رغبت دانشآموزان را بر ميانگيزد
و مهارتهاي جغرافيايي را در آنان فراهم ميسازد .نوآوري در ارائه مطالب و موضوعهاي
جغرافيايي ،از مشخصههاي اصلي کتاب است .نمودارها ،نقشهها و عکسها ،تکنيک و
فنون آب و هوايي و نمودارهاي تصويري چهار بخش کلي کتاب را تشکيل ميدهند.
بوهوا ،ترسيم نقشه فشار هوا ،پيشبيني
تعريف نقشه ،ترسيم نقشه ،استفاده از منابع شبکه آ 
هوا ،نقشههاي توريستي ،آماري جرياني و ...از ديگر مطالب و عناوين مطرح شده در اين
کتاب است.
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مواد

 .2178جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)1مواد .احمد
خواجه نصير طوسي- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد صنعتي /آزمايش مواد/
مواد /آموزش علوم.

چکيده :در زمان قديم ،مردم اوليه از مواد بسيار کمي استفاده مي کردند .آنها ،ابزارها و
سالحهاي خود را از سنگ ،چوب و شاخ جانوران ميساختند .لباس و پوشاکشان از خز و
پوست جانوران بود .امروزه ما از مواد بسيار گوناگوني استفاده ميکنيم ،بعضي طبيعي و
بعضي مصنوعي هستند .بعضي از مواد طبيعي را از گياهان و جانوران به دست ميآوريم.
بعضي ديگر از اين مواد طبيعي مثل سنگ ،خاک رس ،طال ،زغال سنگ و نفت را از
زمين تهيه ميکنيم .موادي که در اين کتاب تشريح شدهاند  ،عبارتند از :چوب ،کاغذ،
الستيک ،الياف ،زغال سنگ ،نفت ،آهن و فوالد ،ماسه ،شن و رس ،سيمان و بتون ،شيشه
و پالستيک.

مواد شيميايي

 .2179کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)3مواد شيميايي .مرتضي
خلخالي- .تهران :مدرسه 40 ،1376 ،ص:.
مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /مواد
شيميايي /آزمايش علوم.

چکيده :مواد شيميايي ،زندگي تمام موجودات زنده را تحت الشعاع خود قراردادهاند .امروزه،
انسانها چه در صنعت و چه در زندگي روزمره ،از اين ماده استفادههاي فراواني به عمل
ميآورند .از آن جمله ،در تهيه بسياري از غذاها ،از مواد شيميايي استفاده میشود ،زيرا اين
مواد بر پايداري و دوام ماده غذايي ميافزايند .رنگها ،مواد نگهدارنده (نمک و الکل) ،ضد
اکسيد کنندهها ،امولسيون کنندهها و ...اين کتاب با ارائه آزمايشهاي گوناگون و بيان
موضوعاتي همچون :مواد شيميايي در غذاهاي ما ،حل کردن مواد شيميايي ،تقطير آب
نمک ،شناساگرها ،تحقيق درباره تغييرات شيميايي ،نمک ،جداسازي مواد شيميايي ،ايمني
در کار با مواد شيميايي و ...به بررسي نقش مواد شيميايي در زندگي انسانها پرداخته است

مواد شيميايي در زندگي

 .2180جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)6مواد
شيميايي در زندگي .احمد خواجه نصير طوسي.
تهران :فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد شيميايي /آزمايش
مواد /مواد /آموزش علوم.

چکيده :کتاب حاضر ،ششمين جلد از مجموعه کتابهاي نوجوانان دانش دوست تحقيق
مي کنند! است که با عنوان مواد شيميايي در زندگي در دو بخش به چاپ رسيده است .در
هر بخش ،مطالب علمي به زباني ساده ارائه شده است .همچنين ،در هر بخش ،تعدادي
فعاليتهاي علمي پيشنهاد شده است که دانشآموز را ،هم با نحوه انجام کارهاي عملي و
هم درک مطالب آشنا ميسازد .در اين کتاب ،ارتباط ميان مواد شيميايي با گرما ،زغالسنگ،
نفت و هوا توضيح و پيرامون برخي مواد شيميايي نظير کربن ديوکسيد ،اسيدها ،قلياها،
نمک ،قند ،صابونها و ...مطالبي درج شده است.
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تاريخ انقالب ()11

 .2181کريمي ،قاسم .تاريخ انقالب
( :)11موج اف .ام- .تهران :تاريخ و فرهنگ،
 77 ،1379ص :.مصور
قطع :وزیری کوتاه
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :تاريخ
کلمات کليدي :جنگ ايران و عراق /تاريخ
ايران.

چکيده :کتاب حاضر ،از مجموعه کتابهاي تاريخ انقالب ميباشد که با عنوان موج
اف -ام و با هدف شناساندن وقايع و رويدادها ،همچنين پيامدهاي انقالب اسالمي ايران
به کودکان و نوجوانان پس از انقالب به چاپ رسيده است .اين وقايع عمدت ًا در قالبهاي
داستان ،روايت ،خاطره ،تصوير و شعر نقل شدهاند .اين کتاب به رويدادهاي سال 1365
ش اختصاص دارد .در اين سال ،وقايع مهمي از قبيل :ادامه حمالت عراق به شهرها ،ادامه
عمليات ايران در داخل جبهههاي جنگ ،عمليات کربالي  5و برخي اخبار ورزشي ،فرهنگي
و هنري نقل شده است .موج اف .ام خاطره کوتاهي است که طي آن ،شبهاي بمباران
هوايي .تهران توسط موشکها از زبان يکي از شهروندان آن بازگو میشود .در آن سالها،
راديوها هميشه روي موج اف .ام بود تا همه افراد صداي آژير خطر را بشنوند.

مومياييها

 .2182تارنووسکي ،ولفاگانگ .چرا و
چگونه ؟ ( :)6مومياييها .بهروز بيضايي.
تهران :قدياني 52 ،1376 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :موميايي /موميايي
مصنوعي /آموزش علوم.

نگرش مثبت يا مثبت نگري

 .2183نگرش مثبت يا مثبت نگري.
مرتضي بهمن آزاد- .تهران :مدرسه،1378 ،
 15ص:.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم اجتماعي
کلمات کليدي :نگرش (روان شناسي)/
مثبت نگري /موفقيت /روان شناسي/
روانشناسي فردنگر.

چکيده :اعتقاد به مرگ و زندگي پس از آن ،مسألهاي است که ک موبيش در تمام اديان با
تفاوتهاي جزئي به آن اشاره شده است .مطالعه اين کتاب نشان ميدهد که اصو ًال ذات
و فطرت بشري خداجوست و اعتقاد به جهان ديگر و زندگي پس از مرگ در آن با فطرت
بشري آميخته است .اين کتاب نشان ميدهد که چرا مومياييها براي پژوهشهاي تاريخ
شناسي و اقوام شناسي بسيار جالب هستند .همچنين آَشکار ميسازد که وجود مومياييها
همواره با تصور و تخيل انسانها از وجود مرگ و اميدهاي او به ادامه زندگي در جهان ديگر،
کام ً
ال با همديگر مرتبط ودرهمآميختهاند .مومياييهاي طبيعي ،مومياييهاي مصنوعي،
مومياييهاي مصر باستان و مومياييهاي پروي باستان از عناوين اين کتاب هستند.

چکيده :نوع نگرش در زندگي بسيار مهم و حائز اهميت است .با پرورش نگرشهاي
مثبت ،امکان فعاليتها و يادگيري بيشتر در زندگي فراهم میشود .مؤلف در اين کتاب،
نگرش را از دو ديدگاه مثبت و منفي بررسي کرده و نظريات مختلف را در رابطه با گسترش
نگرشهاي مثبت و منفي برشمرده و چنين بيان کرده است که :با نگرش مثبت ،زندگي
معنا و مفهوم بيشتري پيدا مي کند .مشکالت زندگي آسانتر حل میشود .اهداف در
زندگي قابل دسترس ميشوند .اشتباهات در زندگي گرفتاري کمتري به بار ميآورند و در
آخر ،زندگي آينده را شوق انگيزتر مي کند
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نقاشي با رنگ گواش

 .2184نقاشي با رنگ گواش .علي
ميرزا بيگي- .تهران :مدرسه 48 ،1377 ،ص:.
مصور
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /نقاشي/
نقاشي با رنگ گواش.

چکيده :استفاده از گواش و مواد مورد نياز و مهارتهاي مختلفي که در خلق آثار هنري
گوناگون با استفاده از گواش به کار ميرود ،در اين کتاب آموزش داده شده و شامل سه
قسمت است .در قسمت اول ،مواد مورد نياز و در قسمت دوم روشهاي کاربرد گواش شرح
داده شده است .قسمت سوم ،شامل طرحها و برنامههايي ميباشد که مرحله به مرحله توسط
دانشآموزان بايد دنبال شود .تمرين ترکيب رنگها و ساختن رنگهاي جديد ،معرفي سه
رنگ اصلي(آبي ،زرد و قرمز)و ساختن رنگهاي فرعي يا ثانويه مثل سبز ،بنفش و نارنجي از
مطالب آموزشي اين کتاب است .مؤلف ضمن ارائه طرحهاي ،اوليه براي رنگ آميزي مرحله
به مرحله از پرندگان ،حيوانات و درختان ،ضمن ارائه الگويي براي يادگيري ،اين فعاليت را
به شکل سرگرمي در آورده و براي دانشآموزان جذاب نموده است.

نقشه و نقشه کشي

 .2185تيلور ،باربارا .نقشه و نقشه
کشي .شهال طهماسبي- .تهران :مدرسه،
 32 ،1376ص :.مصور
قطع :خشتی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :جغرافيا
کلمات کليدي :نقشه کشي /نقشه /ترسيم
نقشه.

نود و پنج ()95فعاليت علمي بدن...

 .2186واريزنگا ،داريل .نود و پنج ()95
فعاليت علمي بدن انسان .عليرضا
توکلي- .تهران :محراب قلم127 ،1376 ،
ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :بدن انسان /فعاليت علمي/
آموزش علوم /فيزيولوژي.

چکيده :نقشه ،تصوير سادهاي است که جاي اشياء را نشان ميدهد .در اين کتاب ،نقشههاي
گوناگون ،روش ترسيم نقشه ،روش استفاده از آنها بحث و بررسي شده و اطالعاتي براي
انجام تحقيقات ارائه شده است .حتي استفاده از نقشه براي پيادهروي در خارج از شهر را نيز
در اين کتاب ميتوان يافت .جهتيابي ،محليابي ،کاربرد نقشه ،طول و عرض جغرافيايي،
تهيه نقشه و ...از ديگر مطالب اين کتاب هستند .همراه با تصاوير مناسب و مرتبط به
دانشآموزان ارائه ميشوند .تمرينهاي اندازهگيري ،ترسيم نقشه و ...از فعاليتهايي هستند
که با انجام آنها ميتوانند به صورت علمي و عملي با اين مفاهيم آشنا شوند.

چکيده :کتاب بدن انسان ،با روشي سرگرم کننده و جذاب ،مخاطبان خود را به شناخت
بيشتر و بهتر اعضاي مختلف بدن انسان سوق ميدهد .به اين ترتيب که در هر صفحه،
بخشهايي از اندامهاي بدن به تصوير کشيده شده و در پايين همان صفحه ،جعبه لغت که
حاوي اسامي مربوط به همان تصوير است ،آورده شده است .خواننده در ابتدا بايد هريک از
نامها را باقسمت خاصي از تصوير مورد نظر انطباق دهد و پس از نامگذاري تمام قسمتها،
آن را رنگآميزي کند .بخشهاي پاياني کتاب نيز حاوي مطالب سودمندي درباره بدن
انسان است که عنوان برخي از آنها عبارتند از :ارتباط چشم با مغز ،احساس ،اثر انگشت،
جوش چگونه درست میشود ؟ بافتهاي بدن ،طراح ژنها ،تنفس مصنوعي و...
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نور و رنگ

 .2187جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)4نور و
رنگ .احمد خواجه نصير طوسي- .تهران:
فاطمي ،واژه 32 ،1375 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :نور /رنگ /روشنايي/
آموزش علوم.

نوشتنوسخنگفتن(مهارتهاي)...

 .2188وزيرنيا ،سيما .نوشتن و سخن
گفتن (مهارتهاي زباني)- .تهران:
مدرسه 22 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :فن نگارش /گزارش
نويسي /سخنراني /زبانآموزي.

نوع آوريهای مدرن تکه دوزي

 .2189مرسلي ،فاطمه .آويژه هنر (:)2
نوعآوريهای مدرن تکه دوزي.
تهران :حافظ 74 ،1379 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :حرفه و فن
کلمات کليدي :آموزش هنر /تکه دوزي.

چکيده :ما بدون نور نميتوانيم چيزي را ببينيم .براي ديدن هرچيزي بايد نور به آن بتابد
و آن را روشن کند .دانشمندان بر اين باورند که :پرتو نور در خط راست و بسيار تند حرکت
مي کند .نور از موادي مانند شيشه ،آب صاف و بعضي از پالستيکها بخوبي ميگذرد ،اما
از مواد نيم شفاف به صورت پراکنده عبور مي کند ،از مواد کدر اص ً
ال نميگذرد .وقتي نور
به جسم کدر ميتابد ،سايه ايجاد میشود .اگر سطح جسم زبر باشد ،نورهاي بازتابنده در
جهتهاي گوناگون پراکنده ميشوند .اما اگر سطح جسم صاف و صيقلي باشد ،مانند آينه
عمل مي کند .کتاب حاضر مبحث نور و رنگها را به صورت علمي و با استفاده از تصاوير
مناسب و آزمايشهاي متنوع براي دانشآموزان توضيح داده است.

چکيده :کتاب نوشتن و سخن گفتن شامل تمرينهايي گسترده ،متنوع و کاربردي در
مهارت بياني (توليد)زبان است .برنامهريزي محتواي کتاب به گونهاي است که دانشآموز
را توانا ميسازد تا با استفاده از جنبههاي خالق زبان خود در زمينههاي متنوعي ،از نوشتن
آگهي بازرگاني گرفته تا داستان نويسي و نمايشنامه نويسي مهارت کسب کند .مخاطبان
اصلي اين کتاب ،دانشآموزان دوره راهنمايي و سال اول دبيرستان هستند ،اما از آنجا
که تمرينها به شيوهاي ابتکاري در اليههاي ژرف زبان اثر ميگذارند ،بويژه تمرينهاي
نظاممند و بنيادين آن در زمينه شخصيتپردازي و روش تحقيق مؤثرند ،بخشهايي از آن
براي افراد گروههاي ديگر نيز قابل استفاده است.

چکيده :هنر تکه دوزي يکي از انواع دوختهاي تزييني با طرفداران بسيار بهخصوص
در بين نسل جوان است .آنها ميتوانند وسايل شخصي خود را از قبيل پيراهن و کيف به
وسيله هنر آپليکه تزيين کنند .روش تکه دوزي بيش از هر موردي براي لوازم منزل به کار
ميرود ،از قبيل روميزي ،دستمال سفره ،پيشبند ،دستگيره ،رويه قوري ،رو تختي ،ملحفه،
حوله و پرده .به طور کلي ،تکه دوزي به دو طريق انجام میشود .1 :مطابق مدل انتخابي.
 .2استفاده از پارچههاي نقشدار .وسايل مورد نياز براي تکه دوزي عبارتند از :پارچه ،طرح،
نخ ،انگشتانه ،قيچي ،اليه چسب ،کاربن و کارگاه.
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هشت قصه ،گزيدهاي از شاهنامه...

 .2190فتاحي ،حسين .هشت قصه،
گزيدهاي از شاهنامه فردوسي (.)2
تهران :قدياني 312 ،1378 ،ص
قطع :جیب پالتویی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي کوتاه فارسي/
شاهنامه فردوسي /فردوسي ،ابوالقاسم.

هزار و يک پرسش ()9

 .2191رجب زاده ،شهرام .هزار و يک
پرسش ( :)9هنر- .تهران :افق،1379 ،
 28ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :سوم راهنمايي
موضوع درسی :آموزش هنر
کلمات کليدي :آموزش هنر /پرسش و
پاسخ /آزمونها.

هوا

 .2192جنينگر ،تري .نوجوانان دانش
دوست تحقيق ميکنند ( :)16هوا.
فروزان صلواتيان- .تهران :فاطمي ،واژه،
 32 ،1375ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول و دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :هوا /جو /اتمسفر /آموزش
علوم.

چکيده :کتاب حاضر ،بخشي از شاهنامه فردوسي است .بيترديد فردوسي يکي از
بزرگترين حماسهسرايان ادب و شعر فارسي است .اشعار وي به نوعي شامل اسطورههاي
ايران باستان است .وي در شاهنامه داستانهاي بسياري را به نظم در آورده است .در کتاب
هشت قصه ،قصههايي از شاهنامه فردوسي انتخاب و با عناوين زير به چاپ رسيده است:
جنگ بزرگ ايرانيان و تورانيان ،کيکاووس ،هفت خوان رستم ،سوگ سياوش ،افسانه اکوان
ديو ،داستان بيژن و منيژه ،پايان کار کيخسرو ،و پايان کار رستم .در کتاب حاضر ،حسين
فتاحي اشعار و نظم حماسي فردوسي را به نثر در آورده است.

چکيده :کتاب هنر در چهار بخش شامل :نقاشي و مجسمه سازي ،موسيقي ،ادبيات و تئاتر
و سينماست .هر بخش شامل تعدادي سؤال و پاسخ آنهاست که اکثراً محتواي تاريخي
دارند .بخش اول مربوط به نقاشي و مجسمه سازي است .در بخش موسيقي ،با اين سؤالها
روبهرو ميشويم :اکتاو از چند نت تشکيل شده است ؟ کوک کردن يعني چه ؟ و ...در بخش
سوم که مربوط به ادبيات است ،سؤالها اين گونهاند :هايکو چه نوع شعري است ؟ داستان
علمي تخيلي چيست ؟ و در بخش چهارم که به تئاتر و سينما مربوط میشود ،اين سؤالها
موجودند :فرق تهيهکننده و کارگردان چيست ؟ دکور چيست ؟ و ...البته دهها پرسش ديگر
در اين زمينه ،مطالب کتاب حاضر را تشکيل ميدهد.

چکيده :هوا در همه اطراف ما وجود دارد .در واقع ما در اليه بزرگي از هوا زندگي ميکنيم.
به اين اليه هوا که دور تا دور کره زمين را فرا گرفتهاست ،آتمسفر يا جو گفته میشود.
در فضا ،هوايي وجود ندارد .مهمترين گاز موجود در هوا ،اکسيژن نام دارد .يکي ديگر از
گازهايي که در هوا وجود دارد ،کربن ديوکسيد است.هيچ حيواني ،چه کوچک و چه بزرگ
بدون هوا نميتواند زنده بماند .همه موجودات به نوعي تنفس مي کنند .گياهان هم مثل
همه موجودات زنده تنفس مي کنند .هرچيزي براي سوختن ،به هوا نياز دارد .از قدرت يا
نيروي هوا به شکلهاي گوناگوني استفاده میشود ،از جمله :قايقهاي بادي ،پرواز پرندگان،
بالونها ،هواپيما ،گرم نگهداشتن محيط و...
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هوا

 .2193کمپ بل ،لس(...و ديگران) .علم
و عمل ( :)2هوا .حسين دانشفر- .تهران:
مدرسه 39 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :هوا /انرژي /آموزش علوم.

چکيده :جريان هوا ،منبع انرژي خوبي است .در باالي سر شما ،تا ارتفاع چندين کيلومتري
هوا وجود دارد .وزن هوا به همه چيز فشاري وارد ميآورد که به آن فشار هوا گفته میشود.
هوا از نقاط پرفشار به نقاط کم فشار حرکت مي کند .در هوا ،مخلوطي از گازهاي مختلف
وجود دارد .اکسيژن ،نيتروژن و دي اکسيد کربن ،از جمله اين گازها هستند .دي اکسيد
گوگرد ،گازي است که هوا را آلوده مي کند .اين کتاب با ارائه آزمايشهاي مختلف و بيان
موضوعاتي همچون :فشار هوا ،پرندهها ،بومرنگها ،حبابهاي پراز هوا ،فرود آمدن در هوا،
آتش و ايمني ،اشياي پرنده ،گازهاي موجود در هوا ،نظراتي درباره سوختن ،جتها ،دي
ن هوا ،آب در هوا ،چرا به هوا نياز داريم ؟ و ...به بررسي نقش
اکسيد گوگرد ،استفاده از جريا 
هوا در زندگي انسانها پرداخت ه است.

 83فعاليت رياضي

 .2194شارپ ،ريچارد .ام 83 .فعاليت
رياضي .مرتضي بهمن آزاد- .تهران:
مدرسه 128 ،1372 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي /رياضي/
انگيزش در رياضي.

ويتامينها

 .2195نوتريج ،ردا .تغذيه و تندرستي:
ويتامينها .محمود سالک- .تهران:
پيدايش 32 ،1376 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
پايه تحصیلی :دوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :ويتامين /تغذيه /مواد غذايي.

چکيده :اين کتاب به گونهاي طرح ريزي شده است که کودکان را به فعاليتهاي رياضي
عالقهمند مي کند و ذهن آنها را درجهت رهيابيهاي خالق و ابتکاري براي حل هرگونه
مشکل و مسألهاي پرورش ميدهد .مسائل به گونهاي است که نياز به آموزش ويژه ندارند.
اين کتاب طي شش فصل سامان يافته و هر فصل مشتمل بر مسائل ،تمرينها ،چيستانها،
معما و ...است که همراه با تصاوير مختلف عرضه شدهاند .مجموع ًا  83مورد فعاليت رياضي
همراه با حل آن وجود دارد که همراه با توضيحات مختصر و روش کار توام ميباشد .اين
فعاليتها به طور عمده مبتني بر ارتباط منطقي ،احتماالت ،اصول هندسه و جبر و همچنين
چهار عمل اصلي است.

چکيده :اولين بخش از کلمه ويتامين ،يعني ويتا در زبان التين به معني زندگي است.
ويتامينها براي زنده ماندن الزم هستند و به همين دليل همچنين نامي را برايشان انتخاب
کردهاند .اولين ويتامين  B1بود که آن را يک دانشمند لهستاني به نام کاليمير فانک در سال
 1911م کشف کرد .او آن را از سبوس برنج به دست آورد .پس از آن کار يافتن ويتامينها و
نامگذاري آنها با استفاده از حروف الفبا دنبال شد .کتاب ويتامينها عالوه بر مرور تاريخچه
کشف ويتامينها به خواص آنها و غذاهايي اشاره مي کند که حاوي ويتامينهاي خاصي
هستند .برخي از سر فصلهاي اين کتاب عبارتند از :ويتامين ث ،داروي سرماخوردگي،
ويتامين د :ويتامين نور خورشيد ،شما به چه ويتامينهايي نياز داريد ،غذا و ويتامينها،
برنامهريزي غذايي و ...شرح واژههاي دشوار را نيز ميتوان از محاسن اين کتاب برشمرد.
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ويندوز  98براي نوجوانان

 .2196نوري ،شکوفه .ويندوز  98براي
نوجوانان- .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري
ديباگران تهران 105 ،1379 ،ص
قطع :وزیری
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رايانه /رايانه /نرم
افزارهاي رايانه /ويندوز  /98آموزش ويندوز .98

چکيده :کتاب حاضر جهت باال بردن سطح دانش کودکان و نوجوانان در امر آموزش و
رايانه براي آشنايي بيشتر نوجوانان با فعاليتهاي سيستم عامل ويندوز  98تهيه و تدوين
شده است .اين کتاب در  11بخش ،يک واژهنامه و يک ضميمه تنظيم و در آخر هر بخش
تعدادي پرسش که از متن کتاب تهيه شده است قرار دارد که پاسخ آنها در بخش ضميمه
ميباشد .راهاندازي ويندوز  ،98خروج از برنامه ،دسک تاپ برنامه ويندوز  ،98کار با پنجرهها،
نوارهاي ابزار و منوها ،استفاده از کادرهاي محاوره با تغيير دادن شکل ظاهري ويندوز،
ساخت ،حذف ،تغيير نام ،پيدا کردن فایلها و پوشهها ،نقاشي با برنامه  Paintو چاپ در
برنامه ويندوز  ،98از عناوين و مطالب بخشهاي مهم اين کتاب است.

يکصد فعاليت علمي

 .2197ورايزنگا ،داريل .علوم زمين:
يکصد فعاليت علمي .عليرضا توکلي.
تهران :محراب قلم 132 ،1379 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :زمين شناسي /آموزش
علوم.

چکيده :اين کتاب سومين جلد از مجموعه آموزش علوم ميباشد و مشتمل بر  100فعاليت
علمي است که از طريق رنگآميزي ،دانشآموزان را با کره زمين آشنا ميسازد .آنها هنگام
رنگآميزي بايد واقعيتهاي پيرامون خود را در نظر بگيرند .ابتدا از جعبه لغت که در زير هر
صفحه آمده است ،استفاده کنند و نام قسمتهاي خواسته شده را بنويسند .سپس اقدام به
رنگآميزي کنند .معلمان علوم و زيستشناسي ميتوانند از اين کتاب در تدريس خود بهره
گيرند و با توجه به مفاهيم تدريس شده ،قسمتهاي مورد نظر را به دانشآموزان ارائه دهند
و نيز ميتوان کالس را به بحث و تبادل نظر پيرامون شگفتيهاي کره زمين هدايت کرد.
اين جاست که فعاليتهاي علمي و عملي با فعاليتهاي ذوقي و هنري تلفيق ميشوند و
لحظات مسرتبخشي را در آموزش علوم به وجود ميآورند.

 100فعاليت علمي علوم زيستي

 .2198ورايزنگا ،داريل 100 .فعاليت
علمي علوم زيستي .عليرضا توکلي.
تهران :محراب قلم 128 ،1376 ،ص :.مصورقطع :رحلی
پايه تحصیلی :اول ،دوم و سوم راهنمايي
موضوع درسی :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم /علوم
زيستي /فعاليت علمي.

چکيده :زيست شناسان ،موجودات زنده را به پنج رده تقسيم کردهاند که هر رده مشخصات
خاصي دارند .کتاب علوم زيستي با ارائه يک سلسله فعاليتهاي علمي و عملي ،خواننده را با
اين ردهبندي آشنا مي کند .به اين ترتيب که در هر صفحه ،تصاويري آورده و در مورد آنها
سؤاالتي مطرح شده است .در پايان صفحه نيز جعبه لغت شامل چندين لغت در رابطه با
اين تصاوير وجود دارد .خواننده بايد هريک از آن لغات را با قسمت خاصي از تصاوير انطباق
دهد و سپس آنها را رنگآميزي کند .قسمت پاياني کتاب نيز به پاسخنامه اين فعاليتها
اختصاص داده شده است .محتواي اين کتاب ميتواند به عنوان فعاليتهاي کمک آموزشي
براي فراگيري بهتر مفاهيم کتابهاي درسي علوم و زيستشناسي تلقي شود.

111

فصل اول
بخش سوم
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آزمایشگاه شیمی :برای...

 .31مالردی ،محمدرضا؛ آقاپورمقدم ،رضا؛
لطیفی ،غالمحسین .آزمایشگاه شیمی:
برای دانشآموزان دوره دبیرستان.
تهران :مدرسه1373 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه215 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /ابزار و
وسایل شیمی /آزمایشگاه شیمی.

آمریکا ستیزی ،چرا؟

 .32گارودی ،روژه .آمریکا ستیزی ،چرا؟
جعفر یاره .ـ تهران :دانش اندیشه معاصر،
1379
تعداد صفحه108 :ص
کلمات کلیدی :آمریکا /سلطه /پیدایش
آمریکا.

ابوریحان و ریحانه.

 .33معتمدی ،اسفندیار .ابوریحان و
ریحانه .تهران :مدرسه1380 ،
قطع :خشتی
تعداد صفحه88 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :محمدبن احمد ،ابوریحان
بیرونی /منجمان ایرانی /زندگینامه ،ریحانه.

چکیده :هدف بنیادی از کار در آزمایشگاه و انجام آزمایش در مدرسه ،پژوهش دربارة
درست بودن مطالبی است که در کتابهای درسی آموزش داده میشوند .در روش علمی،
آزمایش کردن محکی برای سنجش درستی فرضیه است .ضمن آزمایش پدیدههایی را
مشاهده میکنیم که به ناچار باید دربارة پیدایش آنها بیندیشیم و برای توجیه آنها به
آزمایشهای تازهای دست بزنیم .کار آزمایشگاهی برای دستیابی به نتایج و رسیدن به
هدفهای گوناگونی انجام میشود که افزایش توانایی اندیشیدن و استدالل ،ایجاد عالقه
به دانش تجربی ،انتقال معلومات و همچنین ،ایجاد حس همکاری ،مهارت در کار و حس
اعتماد به نفس ،از مهمترین آنها هستند .آزمایشگاه ،باید عالوه بر داشتن ابزار و تجهیزات
گوناگون ،باید از ایمنی الزم برخوردار باشد و مقررات آزمایشگاه شیمی در آن رعایت
شده باشد .دانشآموزان دورة متوسطه در این کتاب ،ضمن فراگیری کلیاتی درخصوص
آزمایشگاههای شیمی ،با طرز کار ابزارهای آزمایشگاهی و کاربرد آنها آشنا میشوند و
روشهای انجام چند نمونه آزمایش دبیرستانی را میآموزند.

چکیده :کتاب حاضر به قلم روژه گارودی ،نگاهی دارد به چگونگی پیدایش و پایایی نظام
سلطهگر آمریکا که در پنج فصل به این شرح تدوین یافته است :پیدایش آمریکا؛ مراحل رشد
و توسعه؛ دهکدة بزرگ جهانی؛ «توربوکاپیتالیسم»؛ حیلهای نوین؛ چه باید کرد .نویسنده در
فصل آخر کتاب ،رهنمودها و راهکارهایی پیشنهاد کرده و چگونگی پیشرفت کشور آمریکا
را توضیح داده است .از جمله مینویسد« :مشتریان میلیارد نفری آمریکا در سرتاسر جهان
پراکندهاند و همگی از تولیدات آمریکایی استفاده میکنند .اگر این مشتریها از دست آمریکا
خارج شوند ،یقین ًا این کشور دچار ورشکستگی خواهد شد .اما اگر کشورهای ما دچار بیماری
آمریکا گرایی در تمام ابعاد زندگی شدهاند و»...

چکیده :در این کتاب ،زندگینامه و دستاوردهای علمی و آثار ابوریحان بیرونی ،در قالب
داستان بازگو شده است .داستان از این قرار است که دختری فرزانه به نام ریحانه ،از
شاگردان ابوریحان بیرونی ،پرسشهایی از استاد میکند که پاسخ بیرونی ،شرح زندگی
خود اوست .کتاب در طول  12نشست ریحانه و ابوریحان بیرونی شکل گرفته است .آنچه
در این نشستها مطرح میشود ،بدین شرح است :روزگار کودکی و جوانی ابوریحان،
استادان ابوریحان ،رفتن به دربارهای آل مأمون ،غزنویان و سرزمین گرگان و ری ،روش
کار و تحقیق ابوریحان ،عزیمت به هندوستان همراه محمود غزنوی در سپاه او ،جایگاه و
نقش ابوریحان در ریاضیات و اخترشناسی ،روابط ابوریحان با ابوعلی سینا ،آثار و اختراعات
ابوریحان و جایگاه ابوریحان در تاریخ دانش جهان .کتاب با طرحهایی همراه شده است و با
فهرست کتابها و تألیفات ابوریحان و کتابنامه به پایان میرسد.
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اصول برنامهریزی اوقات فراغت

 .34موظف رستمی ،محمدعلی .اصول
برنامهریزی اوقات فراغت .تهران:
گویه1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه250 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :جنبههای مذهبی اوقات
فراغت /برنامهریزی اوقات فراغت /تعالی روح
و روان /رشد فکری و جسمی.

بازهاي منطقي :حل مسئلههاي...

 .35پست ،بورلي /ايدز ،ساندرا .بازهاي
منطقي :حل مسئلههاي منطقي با
استفاده از دايره .عليرضا توكلي .تهران:
محراب قلم.1378 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه68 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :سرگرمي /دايره /معماهاي
رياضي /مسئلة منطقی.

چکیده :مؤلف در این کتاب رهنمودهایی برای گذراندن اوقات فراغت ارائه کرده است .وی
در تعریف اوقات فراغت ،به انتخاب آگاهانه توأم با انگیزة الزم و آزادی کامل به منظور گذر
از یک فعالیت اجباری و بدون تمایل ،به فعالیتی دلخواه و مورد رضایت ،با هدف استفادة
بهینه از زمان و فرصت برای رشد فکری و جسمی ،تعالی روح و روان شخص میپردازد.
عنوانهای مطالب کتاب حاضر عبارتاند از« :تعاریف و جایگاه اوقات فراغت»« ،دیدگاهها،
دالیل و لزوم برنامهریزی اوقات فراغت»« ،اصول و مبانی برنامهریزی اوقات فراغت»،
«برنامهریزی مکان و بستر گذران اوقات فراغت» و «برنامهریزی فعالیتهای قابل اجرا
در قالب اوقات فراغت».

چکیده :این کتاب با هدف رشد تفکر نقاد و منطقی تدوین شده است 30 .مسئلۀ منطقی
کتاب به گونهای طراحی شدهاند که با استفاده از سرگرمیها و یا شکل دایره حل میشوند.
برای حل هر کدام از این مسائل ،باید اطالعات را از سرنخهایی که خود مسئله داده است،
جمع آوری کرد تا بتوان محل درست یک گروه را حول دایره یا داخل دایره یافت .در
بخش اول کتاب ،چگونگی حل مسئلههای منطقی با استفاده از دایره بیان شده است .در
بخشهای بعدی انواع متفاوت مسئلههای منطقی ارائه شدهاند و سرانجام از مخاطبان
خواسته شده است ،خودشان با استفاده از دایره مسئلة منطقی طرح کنند .در پایان کتاب نیز
پاسخ همه پرسشها داده شده است.

از ايران چه ميدانم ( :)14و...

 .36ربيعي رودسري ،منيژه .از ايران چه
ميدانم ( :)14بانك و بانكداري در
ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي،
.1380
قطع :رقعي
تعداد صفحه112 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :بانكداري در ايران/
استقراض /آموزش اقتصاد /بانک صرافی.

چکیده :در چهاردهمین جلد از مجموعة «از ایران چه میدانم» ،در  10فصل ،وضعیت
«بانک و بانکداری در ایران» تشریح میشود .نگارنده پس از ذکر پیشینة «بانک صرافی» در
ایران و جهان ،وضعیت پول را در دورههای گوناگون حکومت ایران به اختصار شرح میدهد.
در ادامه به موضوعاتی مثل :زمینههای ایجاد بانک ،بانک شاهنشاهی و استقراض در ایران،
تأسیس بانک ملی در ایران و ارتباط بانکهای ایران و آلمان اشاره میکند.
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پرسشهاي چهار گزينهاي...

 .37محمودزاده ،غالمعلي و[ ...ديگران].
گزينهاي
چهار
پرسشهاي
استاندارد و آموزش فيزيك  1و  2و
 3نظام جديد .تهران :استادي.1378 ،
قطع :رحلي
تعداد صفحه320 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش فيزيك /مسائل
و تمرينهاي فيزيك /راهنماي آموزش
فيزيك.

پروژههاي زيستشناسي :براي...

 .38جمشيدي ،آمنه .پروژههاي
زيستشناسي :براي دانشآموزان
دبيرستان .تهران :مدرسه.1376 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه192 :ص :.مصور
کلماتکلیدی:آزمايشهايزيستشناسي/
داروسازی /بیوتکنولوژی /ژنتیک.

تنيدگي يا استرس :بيماري...

 .39استورا .تنيدگي يا استرس:
بيماري جديد تمدن .مترجم :پريرخ
دادستان .تهران :رشد.1377 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه8252 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :استرس یا تنیدگی /سالمت
اجتماعي /زیست شناسی /بیماری روان تنی.

چکیده :کتاب «پروژههای زیستشناسی» در  9فصل و  36پروژه به آزمایشها و
فعالیتهای مربوط به زیستشناسی پرداخته است .عنوانهای فصلهای کتاب عبارتاند
از« :آزمایشهای میکروارگانیسم»« ،زیستشناسی و تغذیه»« ،زیستشناسی صنعت»،
«زیستشناسی و داروسازی»« ،تکثیر و پرورش گیاه»« ،قارچها»« ،زیستشناسی و
محیط زیست» و «شگفتیهای جهان گیاهان» .مؤلف معتقد است ،امروزه علوم ژنتیک
و بیوتکنولوژی زمینة بهرهبرداری از موجودات زنده به ویژه گیاهان و میکروبها را فراهم
آورده است .مطالعة کتاب حاضر و انجام آزمایشهای آن ،اطالعاتی بسیار مفید و علمی به
دانشآموزان ارائه میدهد.

چکیده :مجموعة حاضر ،شامل خالصة درس ،پرسشهای چهار گزینهای و کلید آنها ،و
حل تشریحی مطالب و مفاهیم فیزیک  2 ،1و  3دورة متوسطه است .سعی بر آن بوده است
که مفاهیم ،قوانین و نکتههای درسی به نحوی گویا بیان شوند .همچنین ،پرسشها به
گونهای انتخاب شدهاند که تمام این مطالب را پوشش دهند .در پاسخ به پرسشها ،سعی
شده است که ضمن تکرار نکتههای درسی ،مطالب کام ً
ال تشریح شوند و آنچه هر داوطلب
برای موفقیت در کنکورهای سراسری به آنها نیاز دارد ،به دست آورد .به عالوه ،آن که
داوطلبان را برای شرکت در کنکورهای سراسری آماده میکند ،با داشتن مطالب درسی و
ذکر نکتهها ،مطالب کتاب به دانشآموزان در فراگیری هر چه بهتر درس کمک میکند.

چکیده :در این کتاب آثار زیست شناسی «تنیدگی» یا همان «استرس» ،مانند :صدا،
حرارت ،سرما و عزا بررسی شده است .مؤلف کوشیده است ،ضمن ارائة تعریف دقیقی از
تنیدگی یا استرس و منبع ایجاد آن ،دربارة محیط کار و استرس ناشی از آن و همچنین،
تنیدگی ارتباط با مدیران ،همکاران و ...نیز توضیح مفصلی ارائه کند .کتاب دارای پنج فصل
با این عنوانهاست :منابع تنیدگی؛ تنیدگی و زندگی حرفهای؛ ،واکنشهای روانی نسبت
به تنیدگی (روی آوردهای نظری)؛ سازوکارهای زیست شیمیایی و بیماریهای روان تنی؛
پیشگیری و درمان تنیدگی .در پایان کتاب یک سنجش تنیدگی فاعلی ،پرسشنامة سالمت
عمومی ،شاخص تنیدگی والدین و فهرست منابع آمده است.
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جلوههاي واليت در شعر فارسي...

 .310احمدي بيرجندي ،احمد .جلوههاي
واليت در شعر فارسي (تا سده نهم).
مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمي.1380 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه248 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :شعر واليت /شعر فارسي/
شیعه /امامت /تولی و تبری.

(جی.آی.سی)  GISبه زبان ساده

 .311جهانی ،علی /مسگری ،سوسن.
(جی.آی.سی)  GISبه زبان ساده.
تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه123 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :نظامهای اطالعاتی
جغرافیایی /دادههای جغرافیایی /سازمان
جغرافیایی /آموزش جغرافیا.

تاریخ بخوانیم :خشایارشا

 .312خانیان ،جمشید .تاریخ بخوانیم:
خشایارشا .تهران :دفتر انتشارات کمک
آموزشی.1380 ،
قطع :پالتویی
تعداد صفحه64 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :خشایارشای اول/
داستانهای تاریخی /تخت جمشید/
هخامنشیان.

چکیده :کتاب «جلوههای والیت در شع ِر فارسی» میکوشد تا اشعاری را که با اصول
عقاید ،شعائر و برخی اصطالحهای شیعی از سدة چهارم تا پایان سدة نهم ،بر زبان شاعران
جاری شده و در دیوانهایشان موجود است ،بیاید و به عنوان اصالت عقاید شیعه ،آنها را باز
گوید .مقدمة کتاب به تفصیل ،مذهب شیعه و پیدایش آن را مورد بررسی قرار داده است .پس
از آن ،اشعاری را که کلمة شیعه در آنها آمده ،با ذکر منبع گردآوری کرده است .در ادامه ،به
بحث «والیت» و «غدیر خم» پرداخته و رسالت پیامبر(ص) را با اشاره به آیاتی از قرآن بیان
کرده است .مطالب مذکور از زبان شاعران پارسی زبان بیان شده است« .امامت»« ،عدل»،
«شفاعت»« ،عصمت»« ،تولی و تبری»« ،مناقب حضرت علی(ع)»« ،علم علی(ع)»،
«ذوالفقار»« ،حسنه طیبه»« ،حسینین(ع)»« ،کربال» و «امامان معصوم(ع)» و چند عنوان
دیگر ،عنوانهای مباحث اصلی کتاب حا ضر را تشکیل میدهند.

چکیده :کتاب حاضر ،مباحثی اجمالی دربارة سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی گردآوری و
در اختیار عالقهمندان قرار داده است .کتاب دارای هفت فصل است .فصل اول به مفاهیم
کلی سیستم و انواع مدل دادهها پرداخته ،فصل دوم منابع اطالعات جغرافیایی را معرفی
کرده و فصل سوم مؤلفههای سیستم و ملزومات راهاندازی آن را شرح داده است .برخی از
قابلیتها و کارکردهای تحلیلی یک سیستم اطالعاتی جغرافیایی ،بررسی علوم مرتبط با
 GISو نیز کاربردهای آن در زمینههای گوناگون ،مطالب فصلهای بعدی کتاب را تشکیل
میدهند .کتاب با یک پیوست همراه است که به معرفی نرم افزارهای متعارف پرداخته و
عبارات و اصطالحات را در فرهنگنامهای که مشتمل بر مهم ترین واژههاست ،ارائه کرده
است.

چکیده :در این کتاب ،شرح زندگی و اقدامات خشایارشای اول ،شاه ایران به سال  645ق.م
آمده است .کتاب با سال شمار زندگی خشایارشا آغاز میشود .آنگاه زندگی نامة داستانی و
بلند شاه ایران آمده و در پایان نیز ،توضیح برخی اسامی متن کتاب (اعالم) ارائه شده است.
این کتاب حاوی تصویرهایی از تخت جمشید ،کاخ خشایارشا ،سرباز هخامنشی ،و ...است و
با فهرست منابع به پایان میرسد.
نام خشایارشا در یکی از استوانههای به جا مانده از دوران« :بابلیها»« ،خرشا ای شیا»
حک شده و در یکی از کتیبههای مربوط به خود او و شاهان هخامنشی ،نام او «خشایارشا»
آمده است .خشایارشا فرزند ارشد داریوش و مادرش دختر کوروش بزرگ بود .او به جای
پدرش داریوش ،بر تخت نشست و شاه شد .خشایارشا در دوران سلطنت و حکومت خویش
کارهای مهمی انجام داد؛ از جمله شورش مصریان را برای همیشه از بین برد ،شورش بابل
را سرکوب کرد و به یونان لشکر کشید .او پس از پیروزیها و در مواردی شکستها ،تخت
جمشید را بنا کرد .خشایارشا در سال  465ق.م در خواب به قتل رسید.
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دستور زبان فارسی ( 1و )2

 .313انوری ،حسن /احمدی گیوی ،حسن.
دستور زبان فارسی ( 1و  .)2تهران:
فاطمی.1376 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه 2 :ج (384ص)
کلمات کلیدی :دستور زبان فارسی /جمله/
تجزیه و ترکیب /صرف و نحو /دستور تاریخی.

دنیای سوفی :داستانی دربارهی...

ُ .314کردر ،یوستین .دنیای سوفی:
داستانی دربارة تاریخ فلسفه .مترجم:
حسن کامشاد .ـ تهران :نیلوفر.1374 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه607 :ص.
کلمات کلیدی :تاریخ فلسفه /داستانهای
فلسفی /داستانهای تاریخی /فیلسوفان/
قرون وسطا.

چکیده :مجموعة حاضر در دو جلد ،دستور زبان فارسی را با زبان نوشتاری امروز و با بیانی
ساده ارائه کرده است .در هر بخش ،پرسشهای مناسبی تدوین شدهاند تا خوانندگان
بتوانند ،خود را بیازمایند .جلد اول شامل  12بخش است .بخش اول با عنوان «کلیات»،
حاوی بحث دربارة جملهها و کلمههاست .عنوانهای سایر بخشها عبارتاند از« :فعل»،
«اسم»« ،صفت»« ،ضمیر»« ،قید»« ،شبه جمله»« ،صرف»« ،پیشوندها /میانوندها»،
«جمله»« ،تجزیه و ترکیب» و «پرسشهای چهارگزینهای» .جلد دوم نیز  11بخش دارد
که عبارتاند از« :مقدمه و تعاریف»« ،فعل»« ،اسم»« ،صفت»« ،ضمیر»« ،قید»« ،شبه
جمله»« ،جمله» و «دستور تاریخی» .هر دو کتاب با نمایة الفبایی موضوعی به پایان
میرسند.

چکیده« :دنیای سوفی» کتابی است که در آن ،تاریخ فلسفه در قالب داستانهایی
تدوین یافته است« .باغ عدن»« ،کاله شعبده باز»« ،اساطیر»« ،فیلسوفان طبیعی»،
«دموکریتوس»« ،سرنوشت»« ،سقراط»« ،آتن»« ،افالطون»« ،کلبة سرگرد»« ،ارسطو»،
«یونانی گری»« ،کارت پستالها»« ،فرهنگ» و «قرون وسطا» عنوانهای بعضی از
داستانهای کتاب حاضر هستند .مؤلف با شرح این داستانها ،ذهن خواننده را با دنیای
فلسفه و تاریخ آن آشنا میسازد .کتاب دارای  35داستان فلسفی است و با فهرست نامها
به پایان میرسد.

گفت وگوی تمدنها

 .315قربانی ،جعفر .گفت وگوی تمدنها.
تهران :دانش و اندیشه معاصر.1379 ،
قطع :جیبی
تعداد صفحه40 :ص
کلمات کلیدی :گفتوگوی تمدنها/
برخورد فرهنگها /انتظار جامعه /حل
اختالفات.

چکیده :کتاب «گفت وگوی تمدنها» خالصة پنج مقاله است دربارة گفتوگوی تمدنها
که به قلم سیدیحیی یثربی ،علی اکبر رشاد ،محمدعلی تسخیری ،طوبی کرمانی و محمد
قراگوزلو نگارش یافتهاند .مبانی نظری گفتوگوی تمدنها ،هدفهای گفتوگوی تمدنها،
اختالف نظر و شیوههای خردمندانه گفتوگو ،ماهیت و معیارهای گفتوگوی تمدنها و
خطوط گس در نظریة گفتوگوی تمدنها ،عنوانهای پنج مقالة یاد شده هستند .مؤلف
کتاب سعی کرده است خواننده را با اشکاالت نظریة برخورد تمدنها آشنا سازد و هدف و
انتظارات جامعه را از گفتوگوی تمدنها شرح دهد .در پایان کتاب نیز مطالب را جمعبندی
و نتیجهگیری کرده و رئوس کلی حاکم بر نظریة گفتوگوی تمدنها را برشمرده است.
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راهنمای تجزیه و ترکیب عربی...

 .316متقی زاده ،عیسی .راهنمای تجزیه
و ترکیب عربی :همراه با نکات
اساسی قواعد صرف و نحو .تهران:
مدرسه.1375 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه199 :ص.
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی /صرف
و نحو عربی /تجزیه و ترکیب /دستور زبان
عربی /اقسام کلمه.

راهنمای مطالعة فیزیک پایه...

 .317براون ،مایکل .راهنمای مطالعة
فیزیک پایه :خالصه مطالب مهم
«اصول و معادالت» .ناصر مقبلی .ـ
تهران :فاطمی.1376 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه254 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :فیزیک پایه /راهنمای
آموزش فیزیک /آزمون و تمرین /خازن/
ترمودینامیک.

روشهای طراحی و اجرای مسابقه

 .318کی منش ،خسرو؛ جریحی،
عبدالرحمن .روشهای طراحی و اجرای
مسابقه .تهران :گویه.1379 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه108 :ص.
کلمات کلیدی :روشهای اجرای مسابقه/
طراحی مسابقه /آموزش به کمک مسابقه/
رقابت.

چکیده :کتاب «راهنمای تجزیه و ترکیب عربی» در سه بخش کلی تدوین شده است و
به تمام قواعد صرف و نحو که در تجزیه و ترکیب خالصه میشوند ،پرداخته است .کتاب،
اطالعات صرفی و نحوی تمام کتابهای درسی و بخشی از تمرینات اساسی مربوط
به بحث «تجزیه و ترکیب» را در بر میگیرد و در حقیقت ،تمرینی است برای آزمون
آگاهیهای دانشآموزان در زمینة دستور زبان عربی« .اقسام کلمه»« ،تجزیة کلمات»،
«ترکیب» و «نمونههای تجزیه و ترکیب» عنوانهای مطالب کتاب حاضر را تشکیل
میدهند.

چکیده :قوانین طبیعت را با استفاده از ریاضیات که گاهی زبان علم نیز نامیده میشود،
میتوان به روشنی بیان کرد .مطالعة فیزیک به آمادگی بیشتر خواننده در ریاضیات ،کمک
مؤثری خواهد کرد .به عالوه ،فراگیری فیزیکی وقتی آسان است که همة مراحل آن با
نظم پیش بروند .این کتاب به خواننده کمک میکند تا اصول و مبانی فیزیک پایه را در
یابد .سعی نگارندة آن بوده است که مجموعهای از اصول و مفاهیم اساسی فیزیک را ارائه
دهد تا با استفاده از آنها بتوان به مسائل و تمرینها ،و پرسشهای متنوع فیزیک پاسخ
داد .بنابراین در هر یک از فصلهای سی و یک گانة کتاب ،خالصة نظریهها ،اصول،
معادالت مهم ،پرسشهای کیفی و مسائل نمونة همراه با حل آنها آمدهاند .گرانش به
حرکت دایرهای ،تعادل چرخشی ،هیدروستاتیک و هیدرودینامیک ،ترمودینامیک ،صوت،
امواج مکانیک ،خازن ،مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از جمله مفاهیمی هستند که در
کتاب حاضر بررسی شدهاند.

چکیده :کتاب حاضر در هشت بخش به تعریف «مسابقه»« ،رقابت» و «بازی» و ارتباط
بین آنها پرداخته است .انواع مسابقات را معرفی میکند ،نقش مسابقه را در آموزش خاطر
نشان میسازد و با منطق طراحی آموزشی ،الگویی برای طراحی مسابقه ارائه میدهد.
«تعریف مسابقه»« ،ویژگیهای مسابقه»« ،رقابت»« ،بازی»« ،انواع مسابقه»« ،نقش
مسابقه در آموزش»« ،طراحی مسابقه» و «نکات قابل توجه در اجرای مسابقه» عنوانهای
بخشهای کتاب حاضر را تشکیل میدهند .کتاب با ذکر ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی
و هنری مصوب «شورای عالی انقالب فرهنگی» به پایان میرسد.
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رویکردی شناختی به مشکالت...

 .319داکرل ،جودی؛ مک شین ،جان.
رویکردی شناختی به مشکالت
یادگیری کودکان .عبدالجواد احمدی ـ
مترجم :محمودرضا اسدی .ـ تهران :رشد،
.1376
قطع :وزیری
تعداد صفحه314 :ص.
کلمات کلیدی :مشکالت یادگیری
کودکان.

ژنتیک ،اصول و مسائل

 .320استانسفیلد ،ویلیام .ژنتیک ،اصول
و مسائل .حمیده علمی غروی .ـ تهران:
فاطمی.1379 ،
قطع:
تعداد صفحه65 :ص :.مصور
ش و پاسخ /نقشة
کلمات کلیدی :ژن /پرس 
کروموزومی /وراثت /مسائل ژنتیک.

چهرههای درخشان :ستارخان

 .321نجفی ،عبدالحمید .چهرههای
درخشان :ستارخان .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشی.1378 ،
قطع :پالتویی
تعداد صفحه132 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :ستارخان /زندگینامه/
مشروطه خواهی /جنگ با روس /مبارزه با
بیگانگان.

چکیده :کتاب حاضر ،در هفت بخش ،به بررسی مشکالت یادگیری کودکان پرداخته
است .مشکالت یادگیری کودکان و طبقهبندی این مشکالت ،مطالب اصلی کتاب حاضر را
تشکیل میدهند .عنوانهای بخشهای کتاب از این قرارند :بخش اول« :درک مشکالت
یادگیری براساس چارچوب مرجع شناختی»؛ بخش دوم« :ارزیابی مشکالت یادگیری»؛
بخش سوم« :مشکالت اختصاصی زبان»؛ بخش چهارم« :مشکالت اختصاصی خواندن»؛
بخش پنجم« :مشکالت اختصاصی در زمینة اعداد»؛ بخش ششم« :مشکالت یادگیری
خفیف ،متوسط و حاد»؛ بخش هفتم« :اصول مداخله».

چکیده :کتاب «ژنتیک ،اصول و مسائل» ،در  14فصل به بررسی علمی ژنتیک پرداخته
است .هر فصل یک بخش نظری دارد ،شامل تعریف واژهها ،اصول و نظریههای پایه و
دانستنیهای بنیادی .در ادامة آن ،تعدادی مسئلة نمونه با دقت حل شدهاند و چند مسئلة
مهم نیز به همراه پاسخ ارائه شدهاند .در قسمت مسائل حل شده ،نکات نظری توضیح و
بسط داده شدهاند .سپس محتوای فصل آمده و در ادامه ،اصول پایهای که برای آموختن
مؤثرند ،بازگو شدهاند .مبنای مادی وراثت ،وراثت یک ژن ،دو یا چند ژن ،تأثیر متقابل
ژنی ،ژنتیک جنسیت ،پیوستگی ژنی و ترسیم نقشة کروموزومی ،توزیع آماری ،سیتوژنتیک،
ژنتیک کمی و اصول به نژادی ،ژنتیک جمعیت و مبنای زیست شناسی وراثت ،عنوانهای
برخی از فصلهای کتاب حاضرند .کتاب با فرهنگ اصطالحات فارسی به انگلیسی و
انگلیسی به فارسی به پایان میرسد.

چکیده :در کتاب حاضر شرح زندگی و اقدامات ستارخان گرد آمده است .کتاب با سال
شمار زندگی این سردار ملی آغاز میشود .آن گاه ،با زندگی نامة داستانی و بلند ادامه مییابد
و با توضیح برخی اسامی متن کتاب و فهرست منابع به پایان میرسد .در کتاب تصویرهایی
نیز از ستارخان به چاپ رسیده است .شایان ذکر است که ستارخان در سال  1245هـ .ش
متولد شد و در چهار سالگی ،پدرش ،حاج حسن بزاز را از دست داد .او از جوانی نسبت به
مستبدان و بیگانگان کینهای عمیق داشت .در سال  1287در نهضت مشروطه شرکت کرد
و علیه روسها و نیروهای دولتی جنگید .سرانجام هم در سال  1293در سن  48سالگی
درگذشت.

 122فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي برگزیدهو تقدیری جشنوارة سوم

ستارهشناسی «برای نوجوانان»

 .322مور ،پاتریک .ستاره شناسی
«برای نوجوانان» .وحید تقوی .ـ تهران:
سازمان جغرافیایی مسلح.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه98 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :ستاره شناسی /نجوم/
منظومة شمسی /کرة زمین /شهاب /راه
شیری.

چکیده :در ترجمة حاضر ،دانستنیهای ستاره شناسی دربارة ستارگان ،سیارات ،اجرام
سماوی و پدیدههای منظومة شمسی به زبان ساده و با استفاده از تصویرهای رنگی فراهم
آمده است .بحثهای کتاب عبارتاند از :مشخصات کرة زمین؛ حرکت زمین؛ خورشید؛
کسوف و خسوف؛ موشکها در فضای ماه؛ سیارات سوزان (عطارد و زهره)؛ مریخ سیارة
قرمز؛ سیارات غول پیکر؛ دنباله دارها و شهابهای ثابت؛ ستارگان؛ صور فلکی؛ فاصلة
ستارگان از زمین؛ انواع ستارگان؛ ماورای کهکشان راه شیری .کتاب با چند پرسش و پاسخ
دربارة ستاره شناسی به پایان میرسد.

ستارهشناسی برای همه« :چگونه...

 .323اسکاگل ،رابین .ستارهشناسی
برای همه« :چگونه یک ستارهشناس
شویم» .علی خطیر .ـ تهران :سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح.1376 ،
کلمات کلیدی :نجوم /رصد ستارگان/
سیاره /ستاره /صور فلکی.

ستارهشناسیعملی

 .324سیمور ،پرسی .ستاره شناسی
عملی :برای دانشآموزان دوره
راهنمایی و دبیرستان .محمدمهدی
سلطان بیگی .تهران :مدرسه.1374 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه79 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :نجوم /ستاره شناسی /رصد
ستارگان /عرض نقطه /تلسکوپ /آسمان
شب.

چکیده :کتاب حاضر که دربارة مطالعة ستارگان ،سیارات و به طور کلی چشم اندازهای
آسمانی است ،از چهار بخش بدین شرح تشکیل میشود :بخش اول« :زمین و ستارگان»؛
بخش دوم« :ابزار و تجهیزات ستارهشناسی»؛ بخش سوم« :سیارات»؛ بخش چهارم:
«چشماندازهای دیگر آسمان» .کتاب با مرجعی برای ستارهشناسان آماتور یا حرفهای،
طرحهای آماتوری ،تلفظ صحیح لغت و نام صور فلکی ،دو پیوست ،واژه نامة انگلیسی به
فارسی و برعکس ،به پایان میرسد .به عالوه ،تصویرهای مناسبی از ستارگان و سیارات،
بزرگترین تلسکوپ جهان ،وسایل الزم برای ساختن آسمان نما ،و ...نیز در کتاب به چشم
میخورند.

چکیده :کتاب حاضر سعی دارد ،به زبان ساده و به کمک تصویرهای مناسب و فراوان،
مطالب جالب و گوناگونی دربارة ستاره شناسی به دانشآموزان و عالقهمندان بیاموزد ،تا خود
وسایلی بسازند که با استفاده از آنها بتوانند ،آزمایشهای جالبی انجام دهند و به رصدهای
شگفت انگیز دست بزنند .کتاب شامل  22طرح و دو ضمیمه ،با عنوانهای «واژهنامه»
و «حرکت ظاهری سیارات در آسمان شب» است .برخی عنوانهای کتاب عبارتاند از:
«سایة ناشی از آفتاب»« ،عرض نقطه»« ،ساختن و به کار بردن ساعت»« ،چگونگی
حرکت ستارگان در آسمان»« ،ساختن تلسکوپ ساده»« ،نظارة کرة ماه»« ،آینة مقعر» و
«عکاسی نجومی».
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سفر به قرن بیست و یکم

 .325اُشیدا ،ویکو .سفر به قرن بیست و
یکم .امین توکلی .تهران :قو.1376 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه104 :ص.
کلمات کلیدی :روانشناسی /موفقیت/
شخصیت /ارتباط کالمی /آرزو.

سفر نفت

 .326معماریان ،حسین .سفر نفت .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
.1380
تعداد صفحه108 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :تشکیل نفت /جانداران
آبزی /آموزش شیمی.

شگفتیهایمولکول

 .327سالم ،لیونل .شگفتیهای مولکول.
نعمت عبادیان .ـ تهران :مدرسه.1372 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه100 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /واکنشهای
شیمی /پیوند شیمیایی /تغییر مولکول.

چکیده :کتاب «سفر به قرن بیست و یکم» راهنمایی است برای جوانان و نوجوانان در
رویارویی با مشکالت و پیچیدگیهای خاص این قرن ،تا به کمک ایدههای ارائه شده در آن
بتوانند ،بهتر بیندیشند و بهتر ببینند و بهتر زندگی کنند .امروزه ،نسل حاضر به عنوان مسافر
این دنیای جدید ،باید به اقتضای عصر ،آگاهی و توانمندی بسیاری را کسب کند تا بتواند به
راحتی زندگی کند .کتاب حاضر از سه فصل با این عنوانها تشکیل شده است« :ارتباطات
کالمی»« ،عشق و روابط» و «آرزوها».

چکیده :کتاب «سفر نفت» به ماجرای تشکیل نفت در اعماق زمین از گذشتههای بسیار
دور میپردازد و بر این اصل تأکید دارد که نفت از تغییر شکل پیکر جانوران و گیاهان گذشته
به وجود آمده است؛ آن هم از موجودات دریایی ،مخصوص ًا جانداران آبزی که تقریب ًا منشأ
تمام نفتهای عالم هستند .مطالب کتاب حاضر را با این عنوانها مطالعه میکنیم« :آغاز
ماجرا»« ،حرکت به سوی سرنوشت»« ،دامی برای مسافر» و «در جست وجوی گمشده».
کتاب با واژهنامه و کتابنامه به پایان میرسد.

چکیده :هر آنچه که به زندگی زیبایی و طراوت میبخشد و باعث گذران آن میشود ،مبنای
مولکولی دارد .مولکولهای زیست شناختی و آنچه که به طور غیرطبیعی در بالون به وجود
میآید ،از لحاظ پیچیدگی ساختار سه بعدی یکساناند« .پیوند شیمیایی» مالت انعطافپذیری
است که مجموعة اتمها را کنار یکدیگر نگه میدارد و راههای منظم شدة تبدیل مولکولها
را کنترل میکند .مولکولها مانند موجود زنده عمل میکنند ،اما به معنی واقعی کلمه زنده
نیستند .انرژی گرمایی ،آنها را بیقرار میکند و به جنبش در میآورد و حتی قابلیت تبدیل به
چیز دیگری را نیز به آنها میدهد .مولکولها به یکدیگر برخورد میکنند و به مولکولهای
دیگری تبدیل میشوند .آنها بسیار کوچکاند و برای ایجاد یک خال مولکولی که با چشم
غیرمسلح بتوان دید ،به بیلیونها بیلیون مولکول نیاز است .کتاب حاضر دانشآموزان و همچنین
عالقهمندان به حوزة علم شیمی را با شگفتیهای مولکولها آشنا میسازد.
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شیمی جامع :مروری بر مفاهیم...

 .328خلخالی ،مرتضی .شیمی جامع:
مروری بر مفاهیم شیمی ،فیزیک،
شیمی معدنی و شیمی آلی .تهران:
سوگند.1377 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه187 :ص.
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /نظریة
گشتالت /شیمی فیزیک /شیمی معدنی.

شیمی عمومی

 .329صمدی ،علی افضل .شیمی
عمومی .تهران :نی.1377 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه 792 :ص
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /عناصر
طبیعی /شکل گیری عناصر /سیارة زمین/
سنگ آسمانی.

شیمی عمومی «واکنشپذیری...

 .330کاستین ،جان سی؛ پورسل ،کیت
اف .شیمی عمومی «واکنشپذیری
شیمیایی» (جلد  .)2حسین آقابزرگ [و
دیگران] .ـ تهران :علوی.1376 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه602 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی/
واکنشپذیری شیمیایی /حالتهای ماده/
انتقال الکترون /شیمی عنصرها.

چکیده :به آن دسته از دانشآموزان دورة متوسطه و پیشدانشگاهی که کسب اطالعات
در زمینة شیمی عمومی با رویکرد مفهومی عالقهمند هستند ،پیشنهاد میشود ،مطالب
کتاب حاضر را که در قالب سه بخش اصلی سازمان یافتهاند ،مرور کنند .این کتاب در قالب
یک رویکرد کل نگر ،بر مبنای «نظریة یادگیری گشتالت» (کل بیش از مجموع اجزاست)
طراحی شده است و به کمک تصویر ،نمودار ،مثال ،نقشه و غیره ،خوانندگان را با مفاهیم
اساسی شیمی فیزیک (محاسبات شیمیایی ،ساختار اتمی و پیوندهای شیمیایی) ،شیمی
معدنی (الگوها و نظامهای تناوبی ،نظامها در عناصر ،شیمی نیتروژن و عنصرهای واسطه)
و شیمی آلی (سازوکار واکنش و گروههای عاملی) آشنا میسازد .عالوه بر آن ،نمایههای
متنوعی در پایان کتاب وجود دارند که دسترسی به اطالعات متن را آسانتر میکنند.

چکیده :علم شیمی به مطالعه و پژوهش دربارة ساختار ،خواص ،کنشها ،واکنشها و
ترکیبات عناصر طبیعی که روی سیارة زمین و یا در سنگهای آسمانی یافت میشوند،
میپردازد .تعداد این عناصر کم تر از  92عدد است و همة آنها درون کورة بسیار داغ
ستارگان غول پیکر ساخته شدهاند .دنیایی که در آن زندگی میکنیم ،متشکل از مجموعة
عناصر و ترکیبات آنهاست .برخی از این ترکیبات ،فراوردههای بسیار پیچیده و متنوعی را
پدید میآورند که انسان نیز یکی از پیچیدهترین آنهاست .کتاب حاضر حاوی تشریح این
عناصر و نقش آنها در زندگی انسان است .در واقع مطالب این کتاب ،در عین حال که مواد
تدریس درسهای شیمی عمومی را تأمین میکند ،کتاب راهنمای معلمان دورههای نظری
دبیرستانها نیز هست .مثالها و مطالب آن به نحوی انتخاب شدهاند که کار معلم را در
تدریس درسهای شیمی و حتی تا اندازهای درسهای فیزیک ،آسان سازند.

چکیده :وقتی عنصرها و ترکیبات با هم واکنش میدهند ،ترکیبات جدیدی حاصل
میشوند .طبق نظر بسیاری از دانشمندان ،این امر خود اساس شیمی است .اما این پرسش
هم شایان توجه است که :وقتی واکنش رخ میدهد ،با چه سرعتی انجام میپذیرد و از چه
مراحلی میگذرد؟ «شیمی و واکنشپذیری شیمی» به این دلیل عنوان کتاب حاضر است
که زمینههای اصلی اصول شیمی و واکنشپذیری عناصر و ترکیبات شیمیایی را آشکار
میسازد .این مجموعه در دو جلد به چاپ رسیده است و به عنوان منبع درسی دانشجویان
رشتههای شیمی ،زیست شناسی ،زمین شناسی و فیزیک از آن استفاده میشود .کتاب به
گونهای سازمان یافته است که خواننده ابتدا با مفاهیم و ابزار اساسی شیمی آشنا میشود.
سپس در زمینة ساختار اتمها و مولکولها و نیز حالتهای ماده ،مطالبی را فرا میگیرد .در
ادامه ،مبحث کنترل و واکنشهای شیمیایی ،به ویژه واکنشهای انتقال الکترون و نیز
شیمی عنصرها و ترکیبات آنها مطرح میشود .برای درک بهتر مفاهیم و اصول عمومی
شیمی ،تمرینها ،تصویرها و مثالهای متنوعی در هر فصل آورده شدهاند.
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شیمی عمومی با نگارش...

 .331اسموت ،رابرت؛ پرایس ،جک؛ اسمیت،
ریچارد .شیمی عمومی با نگارش
کاربردی (ج .)1تهران :فاطمی.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه1 :ج
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /شیمی
کاربردی /زندگینامه /مواد شیمیایی /خواص
مواد.

شیمی عمومی با نگارش...

 .332اسموت ،رابرت؛ پرایس ،جک؛ اسمیت،
ریچارد .شیمی عمومی با نگارش
کاربردی (ج .)2احمد خواجه نصیر طوسی.
ـ تهران :فاطمی.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه :ج2
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /شیمی
کاربردی /کتابهای مریل /زندگینامه/
شیمی عمومی.

شیمی عمومی با نگارش...

 .333اسموت ،رابرت؛ پرایس ،جک؛
اسمیت ،ریچارد .شیمی عمومی با
نگارش کاربردی (ج .)3علی سیدی؛
منصور عابدینی؛ مرتضی خلخالی .ـ تهران:
فاطمی.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه3 :ج
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /شیمی
کاربردی /خواص ماده /آزمون و تمرین.

چکیده :آیا میدانید در چه مواردی با علم شیمی سرو کار دارید و این علم به چه چیزهایی
مربوط میشود؟ اگر بگوییم علم شیمی به همه چیز مربوط میشود و شما همیشه و همه جا
با آن سر و کار دارید ،تعجب نکنید! غذایی که میخورید ،خانهای که در آن زندگی میکنید،
وسیلة نقلیهای که با آن از جایی به جای دیگر میروید ،همه و همه از مواد شیمیایی ساخته
شدهاند .علم شیمی در واقع مطالعة رابطة میان ساختار و خواص مواد است و ماده یعنی همه
چیز .کتاب حاضر حاوی اطالعاتی است که خواننده را با ماده ،و خصوصیات و کاربردهای
آن آشنا میسازد .مطالب این کتاب به زبانی ساده ،اما به تفصیل و جامع با دید مفهومی و
کاربردی تنظیم شدهاند .شرح هر موضوع همراه با تصویرهای جالب ،جدول و نمودار آمده
است .فعالیتهای عملی ،خودآزماییها ،و تمرینها و پرسشهای طبقهبندی شده ،درک
مطالب را فزونی میبخشند .شرح حال دانشمندان ،خواننده را با روش علمی و چگونگی
فعالیتهای آنها آشنا میکند.

چکیده :علم شیمی مانند دیگر رشتههای علوم ،همواره با سرعتی باور نکردنی در حال
گسترش است و وجوه نظری و کاربردی آن دائم ًا توسعه مییابد .از این رو تألیف کتابهای
درسی جدید با دیدگاههایی عمیقتر ،ضرورتی تام دارد .یکی از کتابهایی که اخیراً موفقیت
چشمگیری به دست آورده ،مجموعة کتابهای شیمی «مریل» است .در این کتاب،
دانشجویان مراکز تعلیم و تربیت معلم ،دانشجویان دورة کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و
نیز دورة پیشدانشگاهی ،عالوه بر شرح مبسوط و عمیق مطالب شیمی عمومی ،فعالیتهای
عملی و انواع پرسشها و تمرینهای طبقهبندی شده را نیز فرا میگیرند .همچنین ،خواننده
با نقش شیمی در زندگی روزمره و شرح زندگی برخی از شیمیدانان بزرگ جهان نظیر:
جوکیچیتاکامین ،ویلیام تامسون ،لرد کلوین ،هنری لویی لوشاتلیه ،جیمس ژول و الکساندر
واگنس پاکلز آشنا میشود.

چکیده :علم شیمی همانند دیگر شاخههای علوم ،همواره با سرعتی شگفتانگیز در حال
گسترش است و وجوه نظری و کاربردی آن توسعه مییابد .این علم از معدود علومی است
که در تمام امور زندگی انسان حضور دارد .اگر بگوییم علم شیمی به همه چیز مربوط میشود
(غذایی که میخوریم ،لباسی که میپوشیم ،خانهای که در آن زندگی میکنیم و وسایل نقلیهای
که برای حمل و نقل استفاده میکنیم) ،پر بیراه نگفتهایم .این علم در واقع ،مطالعة رابطة میان
ساختار و خواص مواد است و ماده یعنی همه چیز .اگر دانشآموزان سالهای آخر دبیرستان،
به ویژه دورة پیشدانشگاهی ،بخواهند اطالعاتی درخصوص ماده ،ویژگیها و کاربردهای آن
دریافت دارند ،کتاب حاضر سومین کتاب از مجموعة سه گانة مذکور است که به زبانی ساده،
اما به تفصیل و با دید مفهومی و کاربردی ،اطالعات الزم را به ایشان ارائه میکند .شرح هر
موضوع با تصویرهای جالب ،جدول ،نمودار و همچنین فعالیتهای علمی ،خودآزمایی و تمرینها
و پرسشهای طبقهبندی شده همراه است و اینها به درک راحت تر مطالب کمک میکنند.
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مفاهیمبنیادیعلومزیستشناسی1

 .334کرام الدینی ،محمد .مفاهیم بنیادی
علوم زیست شناسی ( :)1فتوسنتز
برای دانشآموزان دوره متوسطه.
تهران :محراب قلم.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه112 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :فتوسنتز /آموزش زیست
شناسی /اثر نور بر ماده /تنفس نور.

فرهنگ جامع دانشآموز :عربی...

 .335چراغی ،علی؛ عباچی ،اباذر .فرهنگ
جامع دانشآموز :عربی به فارسی.
تهران :استادی.1378 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه318 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی/
واژهنامههای عربی ـ فارسی /واژههای کتاب
درسی.

فرهنگ دانشآموز :انگلیسی...

 .336محمدی دولت آبادی ،ژیال .فرهنگ
دانشآموز :انگلیسی ـ انگلیسی؛
سال سوم دبیرستان .تهران :مدرسه،
.1380
قطع :وزیری
تعداد صفحه149 :ص
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
واژهنامه /فرهنگ آکسفورد /دستور زبان.

چکیده :کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل است که مطالب آن مکمل مطالب کتاب
درسی زیست شناسی دورة متوسطه هستند .فصل اول به موضوع آشنایی با فتوسنتز
اختصاص دارد و تاریخچة پژوهش دربارة فتوسنتز ،موضوع فصل دوم است« .نور و اثر آن
بر ماده»« ،ساختار دستگاههای فتوسنتز کننده»« ،واکنشهای نیازمند نور»« ،واکنشهای
بینیاز از نور»« ،تنفس نور» و «عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز» ،دیگر عنوانهای کتاب
حاضر را تشکیل میدهند .کتاب با دو پیوست ،فعالیتها و واژهنامه همراه شده است و با
ارائة فهرست منابع به پایان میرسد .در ابتدای هر فصل ،هدفهای آن توضیح داده شده
است و انتظاراتی که پس از مطالعه از خواننده میرود ،در چند بند ذکر شده است ،تا خواننده
خود را بیازماید .سپس فصل با خالصه و پرسش به پایان میرسد .همچنین ،مطالب کتاب با
تصویرهای مناسبی همراه هستند .تا به صورتی علمیتر فرا گرفته شوند.

چکیده :کتاب «فرهنگ جامع دانشآموز ،عربی به فارسی» تمام واژگان عربی به کار رفته
در کتابهای درسی دورههای راهنمایی ،دبیرستان ،پیشدانشگاهی و مکالمة عربی  1و 2
تربیت معلم را دربر دارد .این کتاب به گونهای تنظیم شده است که یافتن لغت و معنای آن
برای دانشآموزان آسان باشد .عالوه بر آن توضیحات داده شده برای هر واژه ،تجزیة نسبت ًا
کاملی از آن را به صورت مختصر در دسترس مخاطبان قرار میدهد .لغتها به شکل
الفبایی تنظیم شدهاند و معنای متعدد هر لغت نیز در کتاب آمده است.

چکیده :این فرهنگ برای دانشآموزان دورة متوسطه با استفاده از منابع گوناگون انگلیسی
به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تهیه شده و سعی شده است ،توضیحات مطابق معنای
لغت در کتاب درسی و همچنین مطابق با دامنة لغات سالهای قبل دانشآموزان ،و قابل
درک و فهم برای آنان باشند .عالوه بر این ،معنای فارسی لغات در پایان کتاب نوشته شده
است تا در صورت لزوم به آن مراجعه کنند و با این قسمت ،کتاب به صورت یک فرهنگ
لغت نیز کاربرد پیدا کرده است .منبع اصلی کتاب «آکسفورد» است و از منابع دیگر به عنوان
کتابهای کمکی برای پیدا کردن بعضی از لغات استفاده شده است .کتاب شامل هفت
درس و فهرست لغات است و با ذکر افعال و صرف زمانها به پایان میرسد.
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فرهنگ دانشآموز عربی ـفارسی...

 .337متقی زاده ،عیسی .فرهنگ
دانشآموز عربی ـ فارسی؛
شامل تمامی
فارسی ـعربی؛
واژههای کتابهای درسی .تهران:
مدرسه.1378 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه552 :ص
گروه سنی093 :
کلمات کلیدی :واژه نامة فارسی /آموزش
زبان عربی /واژههای کتاب درسی.

فرهنگ شیمی دبیرستانی

 .338یاوری ،عیسی؛ صدری ،افسانه.
فرهنگ شیمی دبیرستانی .تهران:
فرهنگنان.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه373 :ص
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /واژه نامة
شیمی /فرمول شیمی.

چکیده :فرهنگ حاضر شامل همة لغتهای کتابهای درسی عربی دورههای راهنمایی،
متوسطه و تربیت معلم است که در دو بخش «عربی به فارسی» و «فارسی به عربی» به
صورت الفبایی تدوین شده است .واژههای فارسی برگردان واژههای عربی هستند .اساس
کار در واژههای فارسی مصدر است و در معادل واژههای فارسی ،اول فعل و سپس اسم آمده
است .فرهنگ حاضر ،به عاله بر موارد فوق ،شامل سایر لغتها و ترکیبات و اصطالحات
مورد نیاز دانشآموزان نیز میشود.

چکیده :فرهنگ حاضر تالشی است جمعی برای پاسخ گویی به نیازهای دانشآموزان در
زمینة درک اصطالحهای بنیادی شیمی ،و نیز مرجعی است برای پاسخ فوری به سؤاالت
برای دبیران و دانشآموزان دورههای دبیرستان و پیشدانشگاهی .این فرهنگ ،آمیختهای
است از ترجمة فرهنگ شیمی و واژهها و اصطالحات استخراج شده از کتابهای شیمی
دورة متوسطه که پس از مقابله و مقایسه ،تدوین شده است .ساختار این فرهنگ به گونهای
است که درآن ،مفاهیم و واژههای شیمی به ترتیب حروف الفبای فارسی مرتب شدهاند
و برای هر واژه ،شرحی (گاه کوتاه و گاه مفصل) آمده است .عالوه بر آن ،فرمولهای
شیمیایی ،ساختار یونی ،ارجاعات و معادالت انگلیسی و علمی نیز در کتاب آمدهاند .در
ابتدای کتاب ،مقدمهای دربارة مراحل و هدفهای تدوین آن ،و در انتها ،فهرست منابع،
جدول نشانهها و عدد اتمی عناصر ،و جدول تناوبی عناصر آمده است .با همة تالشهای
مؤلفان ،هیچ گونه نمایة بازیابی اطالعات مث ً
ال نمایة انگلیسی ،ارجاعات و ...برای کتاب
طراحی نشده است.

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

 .339بهرام ،احمد .فرهنگ لغت
انگلیسی به فارسی (راهنمایی
دبیرستان پیشدانشگاهی) معانی
واژگان و اصطالحات ،مثال و کاربرد...
قابل استفاده داوطلبان کنکور و
دانشآموزان .تهران :کانون فرهنگی
آموزش.1380 ،
کلمات کلیدی :واژهنامهزبان انگلیسی/
آموزش زبان انگلیسی.

چکیده :فرهنگ حاضر مجموعهای است از تمام لغات و اصطالحاتی که در متن درسها
و تمرینهای کتابهای دورههای راهنمایی ،دبیرستان و پیشدانشگاهی به کار رفتهاند.
همچنین این فرهنگ شامل واژهها و اصطالحاتی است که خارج از محدودة کتابهای
درسی ،ولی مرتبط با آنها هستند به منظور متمایز شدن این واژهها از واژههای متن
درسها ،آنها را با ستاره عالمتگذاری کردهاند .نویسنده سعی دارد ،معنی واژهها و
اصطالحات را با توجه به کاربرد آنها در کتابهای درسی و در سطح آزمون آموزش عالی
بیان کند .در این مجموعه ،عالوه بر معنی ،مقولة دستوری ،تلفظ و تکیة واژهها ،همچنین
مثالهایی از کاربرد آنها در عبارات و جملههای انگلیسی همراه با ترجمة فارسی آمده است
تا فراگیری و کاربرد آنها بهتر شود .تلفظ واژهها به صورت فونتیک نوشته شده و برای
نشان دادن تلفظ از عالئم آوایی فرهنگ آکسفورد استفاده شده است.
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فعالیتهای لذت بخش شیمی

 .340وان کلیو ،جانیس ،پرت.
فعالیتهای لذت بخش شیمی .طاهره
رستگار .ـ تهران :مدرسه.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه246 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /آزمونهای
شیمی /پروژة علوم /سازماندهی اطالعات.

فنون تدریس دستور زبان انگلیسی

 .341سلسل مورسیا ،ماریان؛ هیلز ،شارون.
فنون تدریس دستور زبان انگلیسی.
پرویز بیرجندی؛ علی اکبر میرحسینی .ـ
تهران :آتیه.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه178 :ص.
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
دستور زبان انگلیسی.

راهنمای جامع فیزیک و آزمایشگاه

 .342ارجمندی ،سیروس؛ زالپور ،ابوالقاسم؛
عدالت ،امیربیژن .راهنمای جامع فیزیک
و آزمایشگاه .ـ تهران :علوی.1380 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه343 :ص :.مصور.
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک /آزمایشگاه
فیزیک /ترمودینامیک /مغناطیس.

چکیده :علم ،جستوجویی است برای یافتن پاسخ پرسشهای جالبی که دربارة جهان
اطراف وجود دارد .پروژههای علوم ،ابزار مناسبی را در اختیار شما قرار میدهند تا بتوانید
مسائل مربوط به شیمی را حل کنید .در این پروژهها ،شما باید نقش خود را در یافتن پاسخ ،از
طریق طراحی آزمایشها ،یافتن و ثبت اطالعات مربوط به مسئله و سازماندهی اطالعات
به دست آمده ،به خوبی ایفا کنید .در این کتاب  30آزمایش وجود دارد که مسائل بسیاری
را برای حل کردن ،به شما پیشنهاد میکنند .صرف نظر از این که چه مسئلهای را انتخاب
میکنید و چه آزمایشی را انجام میدهید ،کشفیات شما ،دانش بیشتری در مورد شیمی به
شما میدهد .خالصة موضوعهایی که باید مطالعه و هدفهایی که باید تعیین شوند ،در
ابتدای هریک از این  30پروژه آمدهاند .در ابتدای هر پروژه نیز خالصهای شامل اطالعات
مربوط به آن درج شده است.

چکیده :شیوة تدریس زبان انگلیسی در این کتاب غالب ًا «استقرایی» (از کل به جز) و
در پارهای از موارد «استنتاجی» (از جز به کل) است .دو فصل نخست کتاب به «مسائل
اساسی و بنیادی در آموزش زبان» اختصاص یافته است .شیوههای مؤثر در آموزش زبان،
موضوع اصلی کتاب را تشکیل میهند که مهمترین آنها عبارتاند از« :گوش کردن و
پاسخ دادن»« ،استفاده از داستان در تدریس گرامر» « ،فعالیتهای نمایشی و ایفای نقش»،
«تصویر»« ،وسایل کمک آموزشی و کالس درس»« ،گرافیک»« ،سرود و شعر»« ،بازی
و فعالیت برای حل مسئله» و «فعالیتها و تمرینهای مبتنی بر متن».

چکیده :کتاب حاضر در پنج فصل به مباحث فیزیک و آزمایشگاه پرداخته است .فصل اول
به «ترمودینامیک» ،فصل دوم به «الکتریسیتة ساکن» ،فصل سوم به «جریان الکتریکی
و مدارهای جریان مستقیم» ،فصل چهارم به «مغناطیس» و فصل پنجم به «القای
الکترومغناطیسی» اختصاص دارد.
مطالب کتاب عمدت ًا در چارچوب برنامة درسی و بر مبنای روش تعاملی تهیه شدهاند تا
دانشآموزان خود درگیر مسائل علمی شوند و مسائل دشوار را به کمک پاسخهای تشریحی
کتاب حل کنند .پرسشها نیز هدفمند و طبقهبندی شده هستند.
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فیزیک ( )1و آزمایشگاه :ویژة...

 .343معتمدی ،اسفندیار .فیزیک ( )1و
آزمایشگاه :ویژة دانشآموزان سال
اول دبیرستان .تهران :مؤسسه خدمات
علمی آموزشی رزمندگان اسالم.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه172 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک/
آزمایشهای فیزیک.

فیزیک برای زندگی

 .344وارن ،پیتر .فیزیک برای زندگی.
محمود بهار .ـ تهران :مبتکران.1379 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه357 :ص
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک /آزمایش و
مشاهده /فیزیک کاربردی /آزمون و تمرین.

فیزیولوژی بدن انسان

 .345رودس ،رادنی؛ فالنزر ،ریچارد.
فیزیولوژی بدن انسان .حمیده علمی
غروی؛ حسین دانشفر .ـ تهران :مدرسه،
.1376
قطع :رحلی
تعداد صفحه512 :ص
کلمات کلیدی :فیزیولوژی بدن انسان/
آموزش زیست شناسی /دستگاههای بدن.

چکیده :کتاب حاضر از پنج فصل با این عنوانها تشکیل شده است :فصل اول« :انرژی»؛
فصل دوم« :گرما»؛ فصل سوم« :الکتریسیته» ،فصل چهارم« :نور بازتاب نور»؛ فصل
پنجم« :شکست نور» .هر فصل بخش جزئیتری دارد و شامل مفاهیم اصلی ،آزمایش و
پرسش و مسئله است .در پایان هر فصل ،پرسشهایی با عنوان «خود را بیازمایید» ،شامل
پرسشهای افتادگی دار ،سؤالهای تشریحی ،مسئله و سؤالهای چهارگزینهای طراحی
شدهاند و پاسخنامهای برای اطمینان از صحت پاسخها تنظیم شده است .مطالب کتاب با
آزمایش و پرسش ،جدول ،نمودار و فرمول همراه است و تصویرهای مرتبط در کنار مطالب،
آموزش و تفهیم مطالب را سادهتر میکنند.

چکیده :هدف اصلی کتاب حاضر ،کمک به مخاطبان برای شناخت رویدادها و آشنا
شدن با اتفاقات روزمرة زندگی است .مطالب کتاب در دو سطح ،یکی برای فهمیدن اصول
فیزیکی و دیگری برای شناخت کاربردهای این اصول ،ویژة دانشآموزان دورة متوسطه
نوشته شده است .برای نیل به این هدفها ،نویسنده از شکلهای ساده ،طرح آزمایشهای
گوناگون و فرمولهای ریاضی استفاده کرده است تا توجه اصلی خواننده به مفاهیم فیزیک
معطوف شود .برای کسانی که نمیتوانند آزمایش کنند یا مشاهدات عملی و تجربی داشته
باشند ،نتایج آزمایشات و مشاهدات ارائه شدهاند .در متن کتاب ،بعد از توضیح و تشریح هر
مطلب فیزیک ،تعدادی سؤال برای آزمودن آموختهها طرح شده است .عالوه بر این ،در
آخر هر فصل یا قسمت ،خالصة مطالب و سپس سؤالهای کوتاه و سؤالهای امتحانی
درج شدهاند .شکلهای طنزآمیز و نوشتههای روی آنها ،در کتاب حاضر ،به درک بهتر
علم فیزیک کمک میکنند.

چکیده :پرسشهایی نظیر علم فیزیولوژی چیست و موضوع مطالعة آن کدام است؟
رویکرد علم فیزیولوژی بر بدن انسان چگونه است؟ کارکردهای هر یک از اجزای بدن و
دستگاههای گوناگون آن چیست؟ از جمله پرسشهایی هستند که علم فیزیولوژی میکوشد
بدانها پاسخ گوید .نگارنده در کتاب حاضر که دومین جلد از کتاب «فیزیولوژی بدن
انسان» است ،خواننده را با کلیاتی دربارة اعضای بدن آشنا میسازد .سپس ساختار هر یک
از اجزا ،کارکردها ،فرایندهای گوناگون ،اختالالت و سایر موضوعات مربوط به فیزیولوژی
هر دستگاه را توضیح میدهد .وجود انواع نمودارها ،جدولها و تصویرهای رنگی در کتاب،
درک مفاهیم و موضوعات را برای خوانندگان آسان میسازد و فضای جدیدی از بدن انسان
را در ذهن خواننده باز میکند.
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کاربرد اطالعات گرافیکی در...

 .346رفیعی ،فاطمه .کاربرد اطالعات
گرافیکی در مطالعات شهری .تهران:
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه126 :ص
کلمات کلیدی :نظامهای اطالعاتی
جغرافیایی /جغرافیای شهری /جغرافیای
تهران /روشهای گرافیکی در جغرافیا.

کانیها را بشناسیم

 .347مدنی ،حسن .کانیها را بشناسیم.
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان.1379 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه104 :ص
کلمات کلیدی :معدن و ذخایر معدنی/
معدن شناسی /خواص مواد /اتم /مولکول.

چکیده :کتاب حاضر در  9فصل و  6مقالة پیوست ،اطالعات جغرافیایی و کاربرد آنها
را در مطالعات شهری شرح میدهد و شهر تهران را به عنوان بزرگترین مادر شهر ایران
که از لحاظ جمعیتپذیری به نحوی غیرقابل تصور رشد کرده ،مورد بررسی قرار داده
است .همچنین منطقة شهری تهران را به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه و ممتازی
که در مقیاس ملی و منطقهای دارد و کماکان دچار توسعة جغرافیایی ،جمعیتی ،اقتصادی
و اجتماعی است و نیز از نظر زیر ساخت آب و فاضالب ،معابر ،و عناصر شهری رفاهی و
فرهنگی ،مطالعه کرده است.

چکیده« :کانیها را بشناسیم» ،عنوان کتابی است که آخرین اطالعات علمی را ،دربارة
کانیها عرضه میدارد .مطالب کتاب با مثالهای متعدد همراه است و سعی دارد ،مواردی را
مثال بزند که در ایران فراواناند .به عالوه ،مطالب آن قالب و لحن سادهای دارد که خواننده
را خسته نمیکند .کتاب از شش فصل با این عنوانها تشکیل شده است« :خواص کانیها»،
«کانیها چگونه تشکیل میشوند»« ،چگونه کانیها را بشناسیم« ،».چگونه میتوان یک
مجموعة جالب از کانیها تهیه کرد» و «کانی شناسی توصیفی» .در پایان مطالب توضیح
مختصری دربارة اتم و مولکول آمده است و کتاب با فهرست منابع خاتمه مییابد.

کاوشهای منطقی :برای...

 .348پست ،بورلی؛ ایذر ،ساندرا .کاوشهای
منطقی :برای دانشآموزان دوره،
راهنمایی و اول دبیرستان .غالمرضا
یاسی پور .ـ تهران :محراب قلم.1378 ،
قطع:
تعداد صفحه47 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :سرگرمی ریاضی /معمای
ریاضی /مسئلة ریاضی ـ ماتریسی /آموزش
ریاضیات.

چکیده :این کتاب با هدف گسترش توان فکر کردن ،نظم دادن ،تحلیل کردن و رسیدن
به نتیجة منطقی ،برای دانشآموزان دورههای راهنمایی و متوسطه ،به فارسی ترجمه شده
است .کتاب از  30مسئلة ماتریسی و قضیة منطقی ،به صورت فعالیتهای فکری سرگرم
کننده ،از ساده به مشکل تشکیل شده است .در آغاز کتاب ،با ارائه یک مسئلة نمونه،
چگونگی حل مسائل منطقی ـ ماتریسی توضیح داده شده است .در پایان کتاب نیز پاسخ
همة پرسشها و مسئلهها آمده است« .نمایش سیرک دوویل»« ،پنگوئنها در قطب»،
«قهرمانان خیرخواه»« ،مسابقة النة شهر اوری ور»« ،منطق لوگرها»« ،مبارزة شطرنج»،
«جنون سینما رفتن» و چند عنوان دیگر ،فهرست مطالب کتاب حاضر را تشکیل دادهاند.
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کتاب کار و راهنمای مطالعه...

 .349صادقی ،محبوبه؛ صیرفی زاده ،فرشاد.
کتاب کار و راهنمای مطالعه دانشآموز:
شیمی (1و )2دوره پیش دانشگاهی
رشتههای علوم تجربی و علوم
ریاضی .تهران :فاطمی.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه.2 :ج :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /پرسش و
پاسخ /جدول تناوبی عناصر /پلی مر.

کتاب کار و راهنمای مطالعه...

 .350صادقی ،محبوبه؛ صیرفی زاده،
فرشاد .کتاب کار و راهنمای مطالعه
دانشآموز :شیمی ( 1-3رشتههای
علوم تجربی و علوم ریاضی) .تهران:
فاطمی.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه.3 :ج :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /پرسش و
پاسخ /کتاب کار.

کتاب کار دانشآموز زبان...

 .351جانی ،کامبیز؛ سعیدی ،علیرضا .کتاب
کار دانشآموز زبان انگلیسی اول
نظری .تهران :سنجش روز.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه133:ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
راهنمای آموزش /آزمون و تمرین /کتاب کار.

چکیده :کتاب حاضر در دو جلد با هدف کمک به توسعه و درک بهتر مفاهیم کتابهای
درسی شیمی در دورة دبیرستان و ایجاد مهارت برای پاسخگویی به پرسشها ،مسائل و
آزمونهای گوناگون تدوین شده است .این کتابها همراه هستند برای کتابهای درسی تا
دانشآموزان مطالب کتابهای درسی را بهتر فرا بگیرند .در هر بخش از این مجموعه ،مفاهیم
کتابهای درسی استخراج و شرح هریک از آنها جدا از هم بیان شده است .همچنین در هر
فصل ،پرسشهای طبقهبندی شدهای با عنوانهای پرسشهای مروری ،مفهومی ،مرتبط،
مقایسهای ،تحلیلی و چهارگزینهای گردآوری شدهاند.
این دو جلد از  11فصل تشکیل شدهاند و در پایان هر جلد ،خودآزماییهایی گنجانده شدهاند.
برخی از عنوانهای فصلهای این مجموعه به قرار زیرند« :جدول تناوبی عناصر»« ،بررسی
گروهی عناصر»« ،بررسی دورهای عناصر»« ،عنصرهای واسطه»« ،هیدروکربنهای
سیرشده»« ،هیدروکربنهای سیر نشده»« ،برخی ترکیبهای اکسیژن دار»« ،پلی مرها» و...

چکیده :مجموعه «کتاب کار و راهنمای مطالعة دانشآموز» در سه جلد براساس برنامة
درسی دورة متوسطه و به منظور بهبود امر یادگیری دانشآموزان تهیه شده است ،تا
دانشآموزان برای انجام تکالیف بیشتر ،از این کتابها استفاده کنند .مطالب کتابهای این
مجموعه منطبق بر مطالب کتابهای درسی هستند .در این مجموعه ،مطالب هر فصل از
کتاب درسی استخراج و شرح هریک از آنها بیان شده است .همچنین ،مطالب کتابهای
درسی به کمک تصویرهای مناسب و شرح مبسوطتر برای درک بهتر توسط دانشآموزان
گنجانده شدهاند.
در پایان هر جلد ،پرسشها و تمرینهای متنوع و فراوانی که همگی براساس مفاهیم کتاب
درسی طرح شدهاند  ،آمدهاند تا دانشآموزان پس از مطالعة هر جلد ،بتوانند آموختههای
خود را بسنجند.

چکیده :مجموعه کتابهای کار و دانشآموز ،با هدف درک بهتر مطالب درسی ،و نه
جایگزین آنها ،برای دانشآموزان دورة متوسطه تدوین شده است .کتاب مطابق با آخرین
تغییرات کتاب زبان انگلیسی اول متوسطه فراهم شده و شامل آزمون ،پرسش ،درک مطلب
و متن کامل زبان انگلیسی سال اول است.
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کتاب کار دانشآموز زبان...

 .352قاسم پور ،حسین؛ ولیان ،مریم؛
اکبری ،فریدون .کتاب کار دانشآموز
زبان فارسی ( 1اول متوسطه) .تهران:
سنجش امروز.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه113 :ص
کلمات کلیدی :آموزش ادبیات فارسی/
راهنمای آموزش /آزمون و تمرین /ارزشیابی.

کتاب کار و تمرین انگلیسی ()2

 .353قاسمی نژاد ،بهرام .کتاب کار
و تمرین انگلیسی ( )2سال دوم
نظری ،فنی و حرفهای ،کار و دانش.
تهران :فاطمی.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه128 :ص
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
راهنمای آموزش /دستور زبان /ترجمه.

چکیده :کتاب حاضر به عنوان کتابی کمک آموزشی ،تمرینات گوناگونی برای آموزش زبان
فارسی اول دبیرستان دارد .تدوین مطالب کتاب مبتنی بر مهارتهای فکری و عملی است.
دانشآموزان پس از یادگیری هر درس ،پرسشهایی را انتخاب میکنند و پاسخ میدهند.
آنها میتوانند ،تمرینات را به کمک دوستان خود یا بزرگترها حل کنند .کتاب با توجه به
هدفهای رفتاری کتابهای درسی و براساس شیوههای نوین ارزشیابی تدوین شده است
و خود منبع معتبری برای تمرین و تکمیل معلومات کتاب درسی به شمار میرود .در این
کتاب  28درس ارائه شده است که هر کدام از آنها ،بخشی از مطالب کتاب درسی را همراه
با تمرینات مناسب ،به دانشآموزان سال اول دبیرستان آموزش میدهد.

چکیده :دورة کتابهای کار و راهنمای مطالعة دانشآموز ،براساس برنامة درسی دورة
متوسطه و به منظور بهبود یادگیری دانشآموزان تهیه شده است .در این کتابها ،ابتدا
بعضی از مفاهیم کتابهای درسی با ذکر مصداقهایی تشریح و بعد از توسعة آن مفاهیم،
مصداق هر کدام در قالب تمرینهای طبقهبندی شده برای یادگیری عمیق ارائه میشود.
بدین ترتیب ،این کتابها نه به عنوان جایگزین کتابهای درسی ،بلکه مکمل آنها
هستند و برای دانشآموزان سال دوم نظری ،فنی و حرفهای و کار دانش تدوین شدهاند .این
کتاب در شش بخش اصلی ،یعنی دایرة لغات ،دستور زبان ،نگارش ،کارکردهای زبانی ،تلفظ
و ترجمه ،مجموعه مطالبی را همراه با پرسشهای چهار گزینهای با پاسخ تشریحی ارائه
میکند .به عالوه ،برخی سؤاالت کنکور سراسری در این کتاب گنجانده شدهاند.

کتاب کار و تمرین انگلیسی ()3

 .354قاسمی نژاد ،بهرام؛ افشار حرب ،فرناز.
کتاب کار و تمرین انگلیسی ( )3سال
سوم نظری ،فنی و حرفهای ،کار و
دانش .تهران :فاطمی.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه184 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
راهنمای آموزش /درک مطلب /دستور زبان.

چکیده :هدف از تهیه و تدوین مجموعه کتابهای کار و تمرین زبان انگلیسی دورة
دبیرستان ،کمک به یادگیری ،درک آسان مطالب کتابهای درسی و ایجاد مهارت
برای پاسخگویی به پرسشها و آزمونهای گوناگون است .در هر فصل از این کتابها،
پرسشهای متنوعی با در نظر گرفتن هدفهای آموزشی هر فصل از کتاب درسی ،تنظیم
شدهاند که پاسخ صحیح آنها در بخش انتهایی کتاب آمده است .براساس هدفهای
آموزشی هر درس از کتاب درسی 100 ،پرسش در مورد مطالب آن درس طراحی شده است.
عالوه بر این ،درخصوص درک مطلب ،لغات دشوار ،نحوة نگارش و دستور زبان ،توضیحاتی
عرضه میشود .این کتاب مشتمل بر مطالب انگلیسی سال سوم نظری و فنی و حرفهای و
مطابق با کتاب درسی تألیف شده است.
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کتاب کار و تمرین انگلیسی...

 .355قاسمی نژاد ،بهرام /افشار حرب،
فرناز .کتاب کار و تمرین انگلیسی
دورة پیشدانشگاهی (1و )2درس
مشترک کلیة رشتهها .تهران :فاطمی،
.1379
قطع :وزیری
تعداد صفحه260 :ص
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
راهنمای آموزش /آزمون و تمرین /درک
مطلب /دستور زبان.

کتاب کار و راهنمای مطالعة...

 .356آل محمد ،علی؛ رحمانی ،منیژه .کتاب
کار و راهنمای مطالعة دانشآموزان:
علوم زیستی و بهداشت سال اول
دبیرستان .تهران :فاطمی.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه222 :ص
کلمات کلیدی :آموزش زیست شناسی/
آزمون و تمرین /ساختار سلولی /بیماری و
سالمتی.

چکیده :هدف از تهیه و تدوین مجموعه کتابهای کار و تمرین زبان انگلیسی دورة
دبیرستان ،کمک به درک بهتر و یادگیری آسانتر مطالب کتابهای درسی و ایجاد مهارت
برای پاسخگویی به پرسشها و آزمونهای گوناگون است .در هر فصل از این مجموعه
کتابها ،پرسشهای متنوعی با در نظر گرفتن هدفهای آموزشی هر فصل از کتاب درسی،
تنظیم شدهاند و پاسخ آنها نیز در بخش انتهایی کتاب آمده است .هر درس شامل 100
پرسشی است که زیر این قسمتها طراحی شدهاندTranslation، Writing، Structure، :
 Vocabulary، Pronuncation، Reading Comprehensionو .Language Function
در هر درس ،امتحانات کوتاه ،مرور مطالب ،و توضیحات و عالوه بر اینها ،کلید تستی
پرسشهای چهار گزینهای کتاب آمدهاند .این کتاب برای دانشآموزان دورة پیشدانشگاهی 1
و  2در همة رشتهها ،به چاپ رسیده است.

چکیده :کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل است :عنوان فصل اول «نگرش علمی و
علوم زیستی» و عنوان فصل دوم «ساختار سلولی» است .عنوانهای فصلهای دیگر
عبارتاند از« :ساختار شیمیایی»« ،تولید کنندگی»« ،تغذیه»« ،تولید مثل و وراثت»،
«بومشناسی و میکروبها»« ،بیماری و سالمتی» .در کنار مطالب هر فصل ،پرسشها،
مسائل و تمرینهای فراوانی آمدهاند که براساس مفاهیم کتاب درسی طرح شدهاند.
همچنین ،مفاهیم هر فصل ،از کتاب درسی استخراج و به گونهای مناسب گروهبندی شده
است تا امکان جمعبندی و برقراری ارتباط میان مفاهیم آموخته شده به وجود آید .مطالب
کتاب با تصویرهای مناسبی همراه هستند که درک آنها را آسان تر میسازند.

کتاب کار و راهنمای مطالعة...

 .357پزشپور ،محمدعلی؛ خلیلی بروجنی،
روح اهلل .کتاب کار و راهنمای مطالعة
دانشآموز :فیزیک  1و آزمایشگاه
سال اول دبیرستان .تهران :فاطمی،
.1380
قطع :وزیری
تعداد صفحه290 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک/
آزمایشهای فیزیک /آزمون و تمرین /انرژی/
شکست نور.

چکیده :کتاب حاضر از پنج فصل با این عنوان تشکیل شده است :فصل اول» «انرژی»؛
فصل دوم« :دما و گرما»؛ فصل سوم« :الکتریسیته»؛ فصل چهارم» «نور بازتاب نور» و فصل
پنجم« :شکست نور» .مطالب کتاب برای آمادگی بیشتر دانشآموزان و انجام تکالیف تدوین
شده است .مفاهیم هر فصل از کتاب درسی استخراج و شرح هر یک از آنها جدا از هم
بیان شده است .مطالب و مفاهیم به گونهای مرتب شدهاند که هر مفهوم پیش نیاز مفاهیم
بعدی است .هر فصل دارای قسمتی با عنوان «سیمای فصل» است که امکان جمعبندی
و برقراری ارتباط میان مفاهیم را فراهم میسازد .در کنار مفاهیم کتاب پرسشها ،مسائل و
تمرینهای متنوع فراوان که براساس مفاهیم کتاب درسی طرح شدهاند  ،گردآوری و تدوین
شدهاند .پاسخ پرسشهای تحلیلی و آزمونهای چهار گزینهای و برخی پرسشهای مفهومی
در بخش پاسخ پرسشها آمده است.
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کتاب کار و راهنمای مطالعة...

 .358صادقی ،محبوبه؛ صیرفی زاده،
فرشاد .کتاب کار و راهنمای مطالعة
شیمی ( )2دورة
دانشآموز:
پیشدانشگاهی رشتههای علوم
تجربی .تهران :فاطمی.1379 ،
کلمات کلیدی :آموزش شیمی /راهنمای
آموزش /دورة پیشدانشگاهی /هیدروکربن/
پلیمر.

کتابهای کوچک هدفدار عربی...

 .359خاکباز ،سهیال .کتابهای کوچک
هدفدار عربی ( .)1تهران :مشاوران
آموزش.1379 ،
قطع :پالتویی
تعداد صفحه4 :ج
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی/
راهنمای آموزش /اعالل /جمله سازی/
منصوبات عربی.

از ایران چه میدانم ( :)1گستره...

 .360تکمیل همایون ،ناصر .از ایران
چه میدانم ( :)1گستره فرهنگی و
مرزهای تاریخی ایران زمین .تهران:
دفتر پژوهشهای فرهنگی.1379 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه88 :ص.
کلمات کلیدی :تاریخ ایران /هویت
ایرانیان /جغرافیای انسانی /کوچ آریاییها/
عصر باستان.

چکیده :تمامی چیزها در جامعه به نوعی با شیمی ارتباط دارند .شیمی علمی است که
همانند سایر علوم در طول سالهای اخیر پیشرفتهای قابل مالحظهای داشته است .به
آن دسته از دانشآموزان دورة پیشدانشگاهی رشتههای علوم تجربی و ریاضی که قب ً
ال
مقدماتی درخصوص علم شیمی آموختهاند ،پیشنهاد میشود ،کتاب «کار و راهنمای مطالعة
دانشآموز :شیمی ( »)2را مطالعه کنند .چرا که مطالب این کتاب ،در عین سادگی از عمق و
محتوای قابل قبولی برخوردارند .از طرف دیگر ،در هر فصل وجود تصویر ،جدول ،پرسش،
تمرین ،آزمایش و فعالیتهای عملی ،در درک مطالب به خواننده کمک میکنند .اساس
مطالب این جلد مشتمل بر تشریح هیدروکربنهای گوناگون ،ترکیبات آلی و غیرآلی ،و
پلیمرهاست.

چکیده :مجموعة حاضر در چهار جلد به آموزش زبان عربی میپردازد .جلد اول فعلهای
صحیح و معتل را معرفی میکند .جلد دوم ،اسم ،توابع و انواع اعراب را آموزش میدهد .جلد
سوم به جملة اسمیه و جملة فعلیه اختصاص دارد .جلد چهارم نیز به بحث دربارة منصوبات
پرداخته است .در هر مبحث از کتابهای این مجموعه ،در کنار درسها ،تستهای هدفدار
و پاسخ تشریحی آنها آمدهاند و پس از آن نیز مطالب مرور و جمعبندی شدهاند .مطالب
کتابهای این مجموعه به شکل هدفدار و به صورت سلسلهوار مطرح شدهاند و در مورد
هر سؤال فرصت تفکر و داوری به خواننده داده شده است .همچنین ،ترتیب سؤاالت با
هدفهای آموزشی و سنجش مطالب انطباق دارد.

چکیده :اولین جلد از مجموعة «از ایران چه میدانم» ،وضعیت مرزهای تاریخی ایران و
گسترش فرهنگی آن را در شش فصل شرح میدهد .در فصل اول ،با عنوان «از طبیعت و
جغرافیا تا فرهنگ و هویت» ،موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ،نام و نشان باستانی ،و همچنین
باورهای ایرانیان و مسلمانان دربارة جهانشناسی طبیعی و مقایسة آنها با عقاید یونانیان
آمده است .در فصل دوم ،با عنوان «شکلگیری و پویایی جامعه» ،این مباحث آمدهاند:
دورانبندیهای عمومی انسان در فرایند زیست طبیعی ـ اجتماعی ،نخستین جماعتها
در ایران زمین ،تحوالت زیستی فرهنگی ،و برخوردها و تماسهای فرهنگی .فصل سوم
نیز با عنوان «از شکلگیری تا مهاجرت و همجوشی مشخصههای کهن اجتماعی» ،کوچ
تاریخی آریاییها و ادغام فرهنگی ـ اجتماعی را معرفی میکند« .تمرکز حکومتی و وحدت
زمانی»« ،چگونگی مرزهای تاریخی ایران زمین در عصر باستان» و «مرزهای ایران در
اعصار اسالمی» ،عنوانهای دیگر کتاب هستند.

دورة آموزش متوسطه (نظری) 135 3

مبانی ژنتیک مولکولی

 .361آل محمد ،علی؛ رحمانی ،منیژه .مبانی
ژنتیک مولکولی .تهران :فاطمی.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه180 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :ژنتیک مولکولی/
همانندسازی /جهش /آموزش زیستشناسی/
.DNA

مبانی زمین شناسی

 .362تاربوک ،ادوارد جی؛ نوتگن ،فردریک.
مبانی زمینشناسی .رسول اخروی .ـ
تهران :مدرسه.1372 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه391 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :زمینشناسی /نظریة زمین
ساخت /زمینلرزه /آب زیرزمینی /سنگ.

چکیده :در این کتاب ،دانشآموزان دورة پیشدانشگاهی و دانشجویان با اصول و مبانی
ژنتیک مولکولی آشنا میشوند .کتاب هفت فصل دارد شامل پرسشها و مسائلی که پاسخ
آنها در انتها به همراه واژهنامه و نمایة موضوعی آمده است .فصل اول به معرفی مادة
ژنتیک ،خصوصیات و ماهیت آن اختصاص دارد .در فصلهای دوم تا ششم موضوعات
«همانندسازی»« ،»DNA« ،تنظیم تجلی ژن» و «جهش» بررسی و ارزیابی میشوند و در
فصل هفتم نیز روشهای مهندسی ژنتیک به تفصیل بیان میشوند .هر بحث با تصویرهای
متعددی همراه است.

چکیده« :مبانی زمین شناسی» کتابی است که بر پایة «نظریة زمین ساخت» تدوین شده
است .این نظریه در قرن حاضر انقالبی در علوم ایجاد کرده و مورد تأیید اکثر قریب به اتفاق
زمین شناسان جهان است .در این کتاب ،بیشتر مسائل زمین شناسی مربوط به کشورمان،
از جمله زمین لرزه ،لغزشهای زمین ،فرسایش خطوط ساحلی و مانند آنها نیز بررسی
شدهاند .کتاب حاضر از  16فصل تشکیل شده است که عنوانهای برخی از آنها عبارتاند
از« :ماده و کانیها»« ،سنگهای آذرین»« ،فعالیتهای آذرین»« ،هوازدگی و سنگهای
رسوبی»« ،سنگهای دگرگونی»« ،حرکت ثقلی مواد و عمل آبهای جاری»« ،آبهای
زیرزمینی»« ،یخزارها و یخبندان» و «بیابانها و باد».

مسئلههای جهانی المپیادهای...

 .363خلیلی ،روح اهلل .مسئلههای
جهانی المپیادهای فیزیک (-1380
 .)1372تهران :فاطمی.1380 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه200 :ص
کلمات کلیدی :المپیاد فیزیک /مسئله و
تمرین /آموزش فیزیک /دانشگاه ورشو.

چکیده :المپیاد بینالمللی فیزیک در سال  1346( 1967هـ.ش) ،توسط «دانشگاه ورشو»
پایه گذاری شد .اولین المپیاد فیزیک زیر نظر انجمن فیزیک لهستان برگزار شد و به تدریج
تعداد کشورهای شرکت کننده ،از پنج کشور در مسابقة اول به  60کشور در المپیاد سال
 1380( 2001هـ.ش) در ترکیه رسید .سؤاالت مسابقات جهانی المپیاد فیزیک را هر سال
کشور میز بان طراحی میکند .این سؤاالت باید دارای چند مرحله باشند و دانشآموزان را به
چالش وادارند .همچنین ،بیش از یک مبحث فیزیک نداشته باشند و در عین حال جالب و
عمیق باشند .کتاب حاضر شامل مسئلههای جهانی المپیادهای فیزیک از بیست و پنجمین
المپیاد در سال  1372( 1993هـ.ش) تا سی و دومین المپیاد بینالمللی در ترکیه است .در
کنار سؤاالت المپیادها ،پاسخهای تشریحی آنها به ترتیب تدوین و گردآوری شدهاند.
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مشارکت کودکان و نوجوانان از...

.364هارت ،راجرای .مشارکت کودکان
و نوجوانان از پذیرش صوری تا
شهروند واقعی .فریده طاهری .ـ تهران:
دفتر پژوهشهای فرهنگی.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه104 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :مشارکت کودکان و
نوجوانان /فعالیتهای اجتماعی /شهروند/
یونیسف /حقوق کودکان.

تاریخ جهان :مصر

 .365اسمیت ،برندا .تاریخ جهان :مصر.
آزیتا یاسائی .ـ تهران :ققنوس.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه7 :ج :.مصور
کلمات کلیدی :تاریخ جهان /مصر باستان/
قرون وسطا /امپراتوری ایران.

چکیده :این کتاب حاوی اطالعات و تجربههای ارزشمندی دربارة مشکالت کودکان
در نهادها ،مؤسسات و سازمانهای بومی کشورهای گوناگون است که به اهتمام
سازمان «یونیسف» انتشار یافته و هدف اصلی آن ،تشویق و ترغیب افراد و سازمانها به
سرمایهگذاری برای کودکان و نوجوانان است .به عقیدة مؤلف ،کودکان و نوجوانان باید یاد
بگیرند که حقوق شهروندی با مسئولیتپذیری همراه است .از نظرهارت ،عاملهای مؤثر در
شکوفایی تواناییهای مشارکتی کودکان عبارتاند از« :بزرگساالن» و «محیط پیرامون».
عنوانهای برخی مطالب کتاب عبارتاند از :الگوهای مشارکت واقعی؛ مشارکت کودکان
و مفهوم حقوق کودکان؛ تصمیمگیری به وسیلة کودکان و مشارکت با بزرگساالن؛
رشد اجتماعی و عاطفی؛ گوناگونی طبقة اجتماعی در مشارکت کودکان؛ و رشد قابلیت
و مسئولیت اجتماعی.

چکیده« :مجموعة تاریخ جهان» ،چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ جهان است.
مطالب این مجموعه در هفت جلد تدوین شده است که اندیشههای سیاسی ،فرهنگی و
فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن ،از بینالنهرین و مصر باستان به یونان ،روم ،اروپای
قرون وسطا و دیگر تمدنهای جهانی تا روزگار ما ،پی میگیرد .عنوانهای کتابهای این
مجموعه عبارتاند از :مصر باستان ،قرون وسطای اولیه ،امپراتوری ایران ،امپراتوری آشور،
امپراتوری مغول ،رنسانس و اصالحات.

مفاهیم ،مسائل و حل آنها در...

 .366سروی ،ریموند .مفاهیم ،مسائل
و حل آنها در فیزیک عمومی .عزیز
بهکامی؛ نعمت اهلل گلستانیان .ـ تهران:
علوی.1369 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه318 :ص
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک /مسئله و
تمرین /فیزیک عمومی /مسئله و تمرین.

چکیده :هدف اصلی نگارنده ،آموزش مفاهیم اساسی و اصول بنیادی در فیزیک عمومی
است که همراه با مجموعهای از مثالهای تشریحی و تمرینهای برنامهای ،در اختیار
دانشجویان علوم و مهندسی قرار داده شده است .این واقعیت که تفهیم فیزیک ،از راه تجربه
و کاربرد مفاهیم اساسی در شرایط متفاوت ،بهتر انجام میگیرد ،مورد قبول همگان است.
بنابراین ،در کتاب حاضر برای حل مسائل فیزیک بر روشها و تکنیکهایی تکیه شده است
که دانشجویان را برای مواجه شدن با مسائل پیچیدهتر فیزیک آماده میکنند .هر فصل
کتاب سه قسمت دارد :نخست ،مفاهیم و تعریفهای اساسی توأم با مثالهای تشریحی؛
دوم ،یک رشته تمرینهای برنامهای که برای بررسی مجدد اصول بنیادی ارائه شدهاند ؛ و
سوم ،خالصهای از تعریفها و معادالت مهم و مجموعهای از مسائلی که بیشتر به قسمت
نظری همان فصل مربوط میشوند .این کتاب به ویژه در سطح فیزیک پایه فوقالعاده مفید
است و مهمترین ویژگی تمرینهای آن ،ارائة فرصتی برای خودآموزی دانشجویان است.
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نور هندسی

 .367معتمدی ،اسفندیار .نور هندسی.
تهران :فاطمی.1374 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه241 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :نورشناسی هندسی /نظریة
ذرهای /پرسش و پاسخ /رنگ نور /ساختمان
چشم.

نیروی هستهای

 .368پیرانی ،فلیکس .نیروی هستهای.
لیلی برات زاده .ـ تهران :مرکز ،کتاب مریم،
.1380
قطع :رقعی
تعداد صفحه116 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :داستانهای علمی/
نیروی هستهای /انرژی /رادیواکتیو /شکافت
هستهای.

چکیده :این کتاب مشتمل بر  14فصل است .نخست به بحث دربارة تاریخچه و ماهیت
نور و معرفی «نظریة ذرهای» نیوتون میپردازد .سپس قوانین بازتابش و شکست نور را
مطرح میکند که در واقع ،قوانین اساسی نورشناسی هندسی به شمار میآیند .به این ترتیب
نحوة تشکیل و مشاهدة تصویر روشن میشود .در فصلهای دیگر ،ساختمان و معایب چشم
و طرز تشکیل تصویر در آن و سرانجام ابزارهای نوری و رنگ نور مورد بررسی قرار میگیرد.
در پایان هر فصل از کتاب ،پرسشها و مسائلی به منظور خودآزمایی خواننده مطرح شدهاند
که پاسخ آنها نیز در بخش پایانی کتاب آورده شده است .هر فصل شامل قسمتی به عنوان
«هدفهای رفتاری» است و در آن ،اطالعات به دست آمده در پایان آن فصل یادآوری
شده است .مطالب کتاب با تصویرها و شکلهای مناسب همراه هستند.

چکیده :کتاب حاضر اطالعاتی دربارة «نیروی هستهای» به کمک طراحهای متعدد و
توضیحاتی به زبان ساده برای نوجوانان فراهم آورده است .کتاب با توضیحی دربارة مفهوم،
کاربردها و اهمیت انرژی آغاز شده است و در ادامه بحثهایی دربارة این موضوعات
مطرح میشوند :چگونگی تهیه و موارد مصرف نیروی هستهای؛ مفهوم شکافت هستهای؛
راکتور هستهای؛ ماجرای کشف رادیو اکتیو و نیروی هستهای؛ چگونگی ساخت و موارد
استفادة بمب هستهای؛ بمباران هستهای هیروشیما؛ کشورهای دارای بمب اتمی؛ واقعة
انفجاری نیروگاه هستهای در «چرنوبیل» و عواقب آن؛ اثر گلخانهای؛ عواقب رادیواکتیو؛
تأثیر تشعشعات هستهای بر بدن انسان؛ گداخت هستهای؛ انرژیهای جایگزین .کتاب با
شرح و معنی تعدادی از واژههای تخصصی و مشکل متن به پایان میرسد.

فرهنگ جدید دانشآموز...

 .369عبداللهی ،عبدالرضا .فرهنگ جدید
دانشآموز (( )K.L.Iکی.ال.آی) ویژه
دانشآموزان سال اول دبیرستان و
داوطلبان کنکور ورودی دانشگاهها.
تهران :گویش نو.1380 ،
قطع :جیبی
تعداد صفحه224 :ص
کلمات کلیدی :فرهنگ لغت /آموزش
زبان /انگلیسی /افعال بی قاعده /تلفظ کلمه.

چکیده :کتاب «فرهنگ جدید دانشآموز» در نه درس و یک بخش «فهرست افعال بی
قاعده» سعی کرده است ،در مورد هر لغت اطالعاتی را که الزم است تا آن را به طور کامل
بشناسیم ،گردآوری کند .در کنار هر لغت از تلفظ دقیق و صحیح کلمه براساس عالئم
بینالمللی فونتیک استفاده شده است .همچنین ،از بین معانی متفاوت ،مناسبترین معادل
فارسی برای هر کلمه انتخاب شده است .به عالوه ،هر کلمه در یک جملة ساده قرار گرفته
است تا کاربرد صحیح آن نشان داده شود .از مشخصههای بارز کتاب انطباق آن با دروس
سال اول دبیرستان است .در پایان هر درس عالوه بر لغات درس ،کلمههای دیگری نیز که
احتمال دارد توسط دانشآموزان به کار برده شوند ،گردآوری و به ترتیب حروف الفبا آمدهاند.
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دانش زیست شناسی

 .370وایس ،پل؛ کوف ،ریچارد .دانش
زیست شناسی .حمید علمی غروی؛
حسین دانش فر؛ مرتضی هنری .تهران:
انتشارات مدرسه.1367 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه3 :ج :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش زیست شناسی/
حیات /تولید مثل /متابولیسم.

داستانهای فکری ( :)1کندوکاوی...

 .371کم ،فیلیپ .داستانهای فکری
( :)1کندوکاوی فلسفی برای کودکان:
کتاب راهنمای معلم (تمرین) .احسان
باقری .تهران :امیرکبیر.1379 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه131 :ص
کلمات کلیدی :شیوههای تفکر /کندوکاو
فلسفی /مهارتهای زندگی /پرسش و پاسخ.

کشفهایمنطقی:سرگرمیهای...

 .372گشوئن فیلد ،مارک؛ روزن بالت ،ژانت.
کشفهای منطقی :سرگرمیهای
خالق برای دانشآموزان دورة
راهنمایی و سالهای اول دبیرستان.
غالمرضا یاسی پور .تهران :محراب قلم،
.1380
قطع :وزیری
تعداد صفحه72 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :توانایی ذهنی /سرگرمی
خالق /استنتاج /قیاس.

چکیده« :دانش زیست شناسی» ،مجموعهای است در سه جلد که با هدفهای آموزشی
تدوین شده است .این کتاب نگرشی تازه به مفاهیم علم زیست شناسی دارد و بیشتر برای
دانشآموزان سالهای آخر دورة متوسطه و علوم پایة دانشگاهی مناسب است .جلد اول آن
ازدو بخش تشکیل شده است« :مطالعة حیات» و «سازمان حیات» .جلد دوم از بخش سوم
شروع میشود که این بخش به «متابولیسم» میپردازد .عنوان بخش چهارم نیز «اعمال
حیاتی :حالتهای پایدار» است .جلد سوم به بخشهای پنجم تا هفتم اختصاص دارد.
بخش پنجم کتاب به «تولید مثل» ،بخش ششم به «سازگاری» و بخش هفتم به «جهان
جانداران» اختصاص دارد .در پایان کتاب واژهنامه و فهرست راهنما به عنوان پیوست
تدوین شده است.

چکیده :این کتاب راهنما که با مثالها و تمرینهای متعدد همراه است ،در بردارندة مباحثی
است که به کمک آنها راههای کندوکاو امور و تجزیه و تحلیل ـ به منظور فعالیتهای
کالسی ـ به دانشآموزان ابتدایی آموزش داده میشود .هدف از تدوین کتاب آن است که
دانشآموزان با شیوههای تفکر ،به ویژه کندوکاو فلسفی آشنا شوند .گفتنی است در این
کتاب داستانهای کتاب اصلی با پرسشها و تمرینات متعدد تجزیه و تحلیل میشوند.

چکیده :مباحث این کتاب به منظور راهنمایی دانشآموزان دورههای راهنمایی و دبیرستان
و برای گسترش مهارت منطقی ذاتی آنان فراهم آمده است .مخاطبان میتوانند ،با استفاده
از سرگرمیهای این کتاب ،تواناییهای ذهنی خود را بهبود بخشند .سرگرمیهای کتاب
که در قالب طرح قضایا و مسائل تشریحی عرضه شدهاند  ،در پنج بخش سامان یافتهاند:
«ردهبندی»« ،دنباله بندی»« ،استنتاج»« ،قیاس» و «منطق خالق» .هر بخش آن با
معرفی مهارتهای مطرح شده در آن بخش آغاز میشود و سرگرمیهای آن به ترتیب از
ساده به مشکل طراحی شدهاند .بخش پایانی کتاب به پاسخ مسائل اختصاص دارد.
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ماجراجوییمنطقی

 .373گشوئن فیلد ،مارک؛ روزن بالت،
ژانت .ماجراجویی منطقی :برای
دانشآموزان دورة راهنمایی و
سالهای اول دبیرستان .غالمرضا
یاسی پور .تهران :محراب قلم.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه72 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :منطق خالق /استنتاج/
قیاس /بازی دو نفره.

مجموعهطبقهبندیشدهحسابداری

 .374طاهری ،اسماعیل؛ خادمی ،علی اکبر.
مجموعه طبقهبندی شدة حسابداری:
حسابداری  4 ،3 ،2 ،1رشتههای فنی
و حرفهای ،کار دانش شامل 1000
تست با پاسخ تشریحی .تهران :کانون
فرهنگی آموزش.1380،
قطع :رحلی
تعداد صفحه142 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش حسابداری /آمار/
ریاضیات مالی /حسابداری صنعتی /پرسش
و پاسخ.

آموزش تفکر و حل مسئله در کار

 .375چانگ ،ریچارد؛ کلی ،کیت .آموزش
تفکر و حل مسئله در کار .پرویز امینی.
تهران :قدیانی.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه120 :ص :.مصور
کلمات کلیدی :آموزش تفکر /حل مسئله/
مهارتهای زندگی /پرسش و پاسخ.

چکیده :این کتاب که به منظور تقویت منطق تفکر و اندیشه ،همچنین افزایش هوش
و قدرت خالقیت دانشآموزان دورة راهنمایی و دبیرستان به فارسی ترجمه شده ،حاوی
تمرینها و قضایای منطقی ساده ،در قالب یک ماجرای ساده و پرسشهای سرگرم کننده
است.
سرگرمیهای کتاب زیر پنج مقوله با این عنوانها سامان یافتهاند« :دنباله بندی ،مجموعهها
و شباهتها»« ،استنتاج»« ،قیاس»« ،منطق خالق» و «بازیهای دو نفری» .پاسخ
سرگرمیها در پایان کتاب آمده است.

چکیده :کتاب حاضر هزار تست در زمینة حسابداری رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش
دارد که پاسخهای تشریحی را در پایان هر بخش سؤاالت تدوین کرده است .مطالب کتاب
با سرفصلهای کتابهای درسی منطبق است و آزمونهای «کانون فرهنگی آموزش» را
در تدوین ،مورد نظر قرار داده است .مطالب کتاب شامل اصول حسابداری ،آمار ،امور عمومی
و بازرگانی ،مبانی سازمان و مدیریت ،ریاضیات مالی ،حسابداری صنعتی و ...است در هر
بخش تعدادی سؤال مطرح شده و پس از پایان صفحات آزمون ،پاسخ تشریحی سؤاالت
گنجانده شده است.

چکیده :کتاب حاضر با یک نمونة شش مرحلهای حل مسئله همراه است و این مباحث را
شامل میشود :توصیف مسئله ،تجزیه و تحلیل علتهای بالقوه ،تعیین پاسخهای ممکن،
انتخاب بهترین پاسخ ،تهیة برنامة کار و ارائة پاسخ عملی و ارزیابی .هدف از تألیف این کتاب،
آموزش مناسب به منظور کسب موفقیت در حل مسئله و اجتناب از اشتباهات سهوی است.
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شناساییوعیبیابیتجهیزات...

 .376رابرتسون ،استیوارت؛ شناسایی و
عیبیابی تجهیزات برقی اتومبیلهای
امروزی .محمود حقشناس .تهران :انتشارات
فنی ایران.1376 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه :.104 :مصور.

جوشکاری عملی

 .377گیبسن ،استوار .جوشکاری عملی.
محمدرضا افضلی .ـ تهران :انتشارات فنی
ایران1379 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه302 :ص :.مصور.

نقشهکشی صنعتی (جلد اول)

 .378حدادی ،حبیب اهلل .نقشهکشی صنعتی
(جلد اول) .تهران :دانشگاه علم و صنعت
ایران1380 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه252 :ص :.مصور.

چکیده :این کتاب به شکلی علمی و با زبانی ساده ،به شناسایی و عیبیابی وسایل برقی
خودرو میپردازد و راهنمای مناسبی است برای هنرجویان و دانشآموزان دورة متوسطه
فنی و کارآموزان رشتة مکانیک اتومبیل که میخواهند به شکل اصولی ،تجهیزات برقی
خودرو را بشناسند.
کتاب از هشت فصل با این عنوانها تشکیل شده است« :الکتریسیته»« ،عناصر ،سیمها
و کدها»« ،پیشبینی رفتار مدار»« ،باتریها»« ،وسایل الکترومغناطیسی»« ،اثر گرمایی
جریان»« ،وسایل نیمه رسانا» و «سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی».
این کتاب به طور متوالی ،موضوعات را از ابتدا تا عالیترین سطح در فصلهای گوناگون
آموزش میدهد و سعی دارد ،هنرجویان را به صورت کامل با ابزارهای اندازهگیری آشنا سازد
تا آنها بتوانند ،با اطمینان کامل و مهارت کافی با این ابزارها کار کنند .همچنین ،مؤلف سعی
کرده است ،از فرمولها و رابطههای ریاضی کمتر استفاده کند.
در پایان هر فصل نیز سؤاالت و تمرینهای مناسبی آورده شدهاند.

چکیده :کتاب حاضر در  27فصل ،به آموزش عملی جوشکاری برای هنرآموزان و
دانشجویان هنرستانها ،و همچنین ،برای جوشکاران شاغل پرداخته است .مباحث اصلی
کتاب عبارتاند از« :جوشکاری گازی»« ،جوشکاری توسی دستی با الکترود فلزی»،
«جوشکاری تیگ» و «جوشکاری میگ» اختصاص دارد و بخش عمدة آن به جنبههای
عملی جوشکاری پرداخته است .به عالوه ،اطالعاتی در باب کمکهای اولیه ،متالوژی،
جوشکاری و نقشهکشی ،به همراه تمرینهای متعدد در پایان هر فصل کتاب گنجانده
شده است.

چکیده :کتاب حاضر که اولین جلد از مجموعة نقشهکشی صنعتی است ،در  20فصل و برای
آموزش نقشهکشی به کمک ابزار و معادالت ،به هنرجویان و عالقهمندان تدوین شده است.
مؤلف کتاب معتقد است ،بسیاری از تصورات ذهنی را میتوان با رسم اشکال به دیگران القا کرد.
وی رسم را یک زبان بینالملل میداند و بیان میکند که پیشرفت صنعت و فناوری یک روش
صحیح و اصولی را برای نمایش و پیاده کردن طرحهای مهندسی ایجاب میکند ،لذا به استاندارد
کردن اصول نقشهکشی با مواد پیشنهادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری پرداخته است.
«ترسیم هندسی»« ،استانداردهای کاغذی نقشهکشی»« ،جدول انواع خطوط نقشهکشی»،
«انواع برشها»« ،تقاطعها»« ،تصویر مجسم»« ،تصویر مجسم مایل»« ،سیم پیچ و
مهره»« ،جدول نقشه» ،و چند موضوع دیگر ،عنوانهای اصلی بخشهای کتاب حاضر
را تشکیل میدهند .کتاب با تمرینهایی برای خودآزمایی و تقویت آموختهها همراه است.
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نقشهکشی صنعتی درجة یک

 .379مشهدی تقی ،براتعلی .نقشهکشی
صنعتی درجة یک .تهران :دانشگاه علم و
صنعت ایران1380 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه252 :ص :.مصور.

راهنمای ورقکاری

 .380فورینه ،رن؛ فورینه ،سوزی .راهنمای
ورقکاری .عماد حجتی .تهران :فنی ایران،
.1379
قطع :رحلی
تعداد صفحه188 :ص :.مصور.

کاربردهای مهندسی پنوماتیک و...

 .381ترنر ،ایانسی .کاربردهای
مهندسی پنوماتیک و هیدرولیک.
منصور نجمایی .ـ تهران :فنی ایران.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه214 :ص :.مصور.

چکیده« :نقشهکشی صنعتی درجة یک» کتابی است به زبان ساده که به آموزش قطعات
صنعتی اجزای ماشین پرداخته و برای استفادة دانشآموزان و عالقهمندان رشتة نقشهکشی
صنعتی درجة  1شاخة کاردانش تدوین شده است.
کتاب از  24فصل تشکیل شده و هر فصل به تشریح نحوة نمایش قطعههای متفاوت
در نقشه پرداخته است .انتظار مؤلف این است که هنرجویان پس از پایان درسها بتوانند،
مباحث آن فصل را اجرا کنند .درسها از آسان به مشکل تدوین شده است .برخی از
عنوانهای کتاب از این قرارند« :پرچ کاری»« ،چرخدندهها» و «زنجیره و چرخزنجیرها».

چکیده :در این کتاب با استفاده از تصویر ،ابزار ورقکاری معرفی و در پی آن ،ورقکاری
به زبانی ساده تشریح شده است .آموزههای کتاب زیر این عنوانها سامان یافتهاند:
«سازماندهی»« ،دستافزارهای اصلی»« ،تجهیزات بزرگ ورقکاری»« ،انواع ورق
فلزی»« ،الگوها و نقش اندازی»« ،شکلدهی ورق»« ،شکلدهی با چکش»« ،پرچکاری»،
«بازسازی» و «قطعات داخلی از ورق».
کتاب با فرهنگ اصطالحات و واژهنامه به پایان میرسد.

چکیده :مطالب کتاب حاضر به صورت کاربردی و با استفاده از شکل عرضه شدهاند.
شکلهای کتاب در فهم مطالب و به کارگیری عملی آنها بسیار مؤثرند .عنوانهای
برخی از فصلهای کتاب عبارتاند از« :کاربردهای پنوماتیک و هیدرولیک در صنعت»،
«اصول اساسی سیستمهای توان سیالی»« ،تولید ،انتقال و توزیع توان»« ،شیرهای کنترل،
انواع و اصول کارکرد  1و « ،»2مدارهای پنوماتیک و هیدرولیک و آرایش اجزای آنها»،
«سیستمهای اندازهگیری توان سیالی»« ،اصول اساسی کنترل توان سیالی» و «بهداشت
و ایمنی در کار».
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عیبیابی و تعمیر موتورهای دیزل

 .382دپسی ،پل .عیبیابی و تعمیر
موتورهای دیزل .محمدرضا افضلی .ـ
تهران :فنی ایران.1379 ،
قطع :رحلي
تعداد صفحه284 :ص :.مصور.

تعمیر موتور اتومبیلهای بنزینی

 .383فرزان ،نقی .تعمیر موتور
اتومبیلهای بنزینی برای استفادة
تعمیرکاران و عالقهمندان تعمیر موتور
اتومبیل .تهران :کارنو.1374 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه256 :ص :.مصور.

شناخت اجزای ماشین...

 .384غالمرضایی ،حمیدرضا .شناخت اجزای
ماشین (پرسشهای چهارگزینهای و
پاسخنامة تشریحی) .ـ تهران :دیباگران
تهران.1379 ،
قطع :وزيري
تعداد صفحه324 :ص :.مصور.

چکیده :در این کتاب اطالعاتی دربارة عیبیابی و چگونگی تعمیر موتورهای دیزل فراهم
آمده است .عالقهمندان به رشتههای مکانیک و ماشینآالت ،کتاب را با این موضوعات
مطالعه میکنند« :مبانی کار موتورهای دیزل»« ،گاورنرهای مکانیکی»« ،سرسیلندر و
سوپاپها»« ،مکانیک موتور»« ،مبانی برق»« ،سیستم خنک کن» و نظایر آن .بازسازی
چپ سوخت پاش و باالنس مکانیکی از دیگر مباحث کتاب هستند .توجه به تصویرهای
کتاب ،در فهم مطالب آن بسیار مؤثرند.

چکیده :کتاب حاضر منبعی است علمی برای آشنایی عالقهمندان به تعمیر موتور
اتومبیلهای بنزینی و کسانی که به صورت تجربی به کار تعمیرات اشتغال دارند .مؤلف در
این مجموعه ،روش صحیح باز کردن و بستن موتور ،اصول نوسازی موتور و خالصیهای
الزم را شرح داده است .همچنین به نحوة تنظیم موتور و خالصیهای الزم در قسمتهای
متحرک موتور توجه شده است.
کتاب نه فصل دارد که برخی عنوانهای فصلهای آن بدین شرحاند« :موتورهای احتراق
داخلی»« ،کلیات مربوط به آزمایشهای الزم قبل از تعمیر موتور»« ،پیاده کردن موتور از
شاسی»« ،پیاده کردن سرسیلندر و کربن گیری آن»« ،تعمیر سوپاپها و سرسیلندر موتور»
و «پیاده و سوار کردن قطعات موتور».

چکیده :کتاب حاضر شامل پرسشهای چهارگزینهای در مورد «شناخت اجزای ماشین»
است.منظور قطعاتی از ماشین است که هر کدام بنابر وظیفه و کار خود ،دارای شکل معین ،و
ثابت یا متحرک هستند .در پرسشهای چهارگزینهای کتاب سعی شده است ،از سرفصلها
و عنوانهای آزمونهای کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوستة گوناگون فنی استفاده شود.
همچنین ،پاسخ سؤاالت اکثراً به صورت تشریحی آورده شدهاند و تصویرهای مناسب کنار
متن ،به تفهیم مطالب کمک مؤثری میکنند .به عالوه ،هرگروه از اجزای ماشین به طور
مستقل شرح داده شدهاند تا مباحث آن به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار گیرند.
کتاب از دو بخش اصلی و  15فصل تدوین شده است .در بخش اول ،اجزای اتصال دهنده
و در بخش دوم ،اجزای انتقال دهندة حرکت و نیرو توضیح داده شدهاند.
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اصول لولهکشی همراه با پرسش...

 .385اوراوتز ،جولز؛ میلر ،رکس .اصول
لولهکشی همراه با پرسش و پاسخ.
غالمرضا جهان فر نیا .ـ تهران :انتشارات فنی
ایران.1376 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه264 :ص :.مصور.

تکنولوژی سرویس و تعمیر موتور

 .386معینی ،محمدتقی .تکنولوژی
سرویس و تعمیر موتور .تهران :سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه300 :ص :.مصور.

موتورهای دیزل

 .387موتورهای دیزل :مشتمل
بر ساختمان ،طرزکار ،سرویس و
تعمیرات انواع موتور دیزل و متعلقات
آن .....مجید امینی؛ مهدی افقی .ـ تهران:
کارنو.1378 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه583 :ص :.مصور.

چکیده :داشتن پروانة حرفهای ،برای دستاندرکاران لولهکشی امری ضروری است .این
کتاب دانش نظری الزم و نحوة درک تعریفها ،مشخصات و مقررات فنی توصیه شده
برای اخذ پروانة حرفهای لولهکشی را میآموزد و حاوی مثالهای فراوانی به صورت پرسش
و پاسخ است.
کتاب شامل  14فصل است .عنوانهای برخی فصلها از این قرارند :اصول اساسی
لولهکشی ،ترسیم نقشههای لولهکشی ،روش براورد مصالح و آرایش سیستمهای لولهکشی،
ریاضیات عملی ،مصالح و اتصاالت ،اتصالها ،سیفونها ،دریچههای بازدید و شیرهای
یکطرفه .کتاب با واژهنامه و آدرس و مشخصات تولیدکنندگان لوله ،اتصاالت و لوازم
بهداشتی ساختمان به پایان میرسد.

چکیده :کتاب حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده است :بخش اول فناوری سرویس،
نگهداری و تعمیرات را توضیح میدهد و بخش دوم به دستورالعملهای کارگاهی در ارتباط
با پیادهسازی و سوار کردن موتور ،شامل تفکیک قطعات و سرویس ،بررسی و تنظیم و
تعمیرات موتور اختصاص دارد .کتاب با زبانی ساده و علمی به همراه تصویرهای مناسب
از قطعات موتور اتومبیل ،نحوة سرویس و تعمیر اتومبیل را آموزش میدهد« .مراحل عمر
موتور»« ،سرویس و نگهداری موتور خودرو»« ،پیاده و سوار کردن قطعات»« ،سرویس و
تعمیرات سرسیلندر»« ،آزمایش و تعمیرات موتور»« ،بستن موتور» و «دستورالعمل بررسی
و عیبیابی قطعات موتور» عنوانهای فصلهای اصلی کتاب حاضر را تشکیل میدهند.

چکیده :در این کتاب اطالعاتی دربارة موتورهای دیزلی اتومبیلهای سواری ،وسایل نقلیة
سنگین ،ماشینآالت ساختمانی و تجهیزات صنعتی و معدنی فراهم آمده است .دانشجویان،
دانشآموزان دورة متوسطه ،عالقهمندان به رشتة مکانیک و تعمیرکاران ،مطالب کتاب را
زیر این عنوانها مطالعه میکنند :موتور دیزل چگونه کار میکند ،عملکرد و قدرت موتور،
محفظة احتراق ،سرسیلندر و سوپاپها ،سرویس و تعمیرات سرسیلندر و سوپاپها ،بلوک
سیلندر ،سرویس و تعمیر یاتاقانها ،طریقة باالنس ،میل لنگ ،تعمیرات پیستون و شاتون،
و...
کتاب در  31فصل تدوین شده است که فصل  31آن به تجهیزات کمکی در موتورهای
دیزل اختصاص دارد و شامل تجهیزات برقی ،وسایل ترمز ،کمپرسورهای هوا و پمپهای
هیدرولیک است.
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کتاب درسی لولهکشی و نصب...

 .388کشوردوست ،سیروس[ ...و دیگران].
کتاب درسی لولهکشی و نصب
دستگاههای حرارت مرکزی براساس
استاندارد ملی مهارت .تهران :سازمان
آموزش فنی وحرفهای کشور.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه218 :ص :.مصور.

فن لحیمکاری

 .389بروستر ،ریچارد .فن لحیمکاری.
محمدرضا افضلی .تهران :انتشارات فنی
ایران.1379 ،
قطع :رقعی
تعداد صفحه94 :ص :.مصور.

راهنمای لولهکشی

 .390الموند ،جوزف؛ میلر ،رکس .راهنمای
لولهکشی .فاطمه مصطفوی؛ حمیدحسین
تهرانی .ـ تهران :انتشارات فنی ایران.1376 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه244 :ص :.مصور.

چکیده« :سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور»باهدفتربیتنیرویانسانیماهرومتخصص
اقدام به برگزاری دورههای آموزشی گوناگون کرده است .کتاب حاضر منبعی است علمی برای
آموزش لولهکشی و نصب دستگاههای حرارت مرکزی تا دانش پژوهان به عنوان کتاب درسی در
دورههای آموزشی از آن استفاده کنند و مهارتهای فنی و حرفهای را به صورت اصولی بیاموزند.
این کتاب برمبنای اطالعات و تجربیات مربیان و کارشناسان با تجربة سازمان تهیه شده
و دارای  15فصل است .فصل اول به مقدمة مکانیک سیاالت ،فصل دوم به شناخت آب،
فصل سوم به سیستم حرارت مرکزی ،فصل چهارم به فرم دادن لولهها ،فصل پنجم به
وسایل تولید حرارت ،فصل ششم به مشعلها ،و فصل هفتم به پمپها اختصاص دارد.
کنترل کنندهها ،وسایل پخشکنندة حرارت یا مبدل های حرارتی ،آبگرمکنها ،مواد
سوختی در سیستم حرارت مرکزی ،منابع انبساط ،اصول طراحی دودکشها ،عایق کاری و
دستورالعمل نحوة نگهداری موتورخانه ،عنوانهای فصلهای دیگر کتاب هستند.

چکیده :کتاب حاضر در  13فصل لحیمکاری را به صورت کام ً
ال علمی و ملموس توضیح
داده است؛ از کاربرد آن در الکترونیک تا تعمیر رادیاتور اتومبیل به کمک لحیمکاری و ابزار
مورد نیاز این حرفه .عنوانهای فصلهای آن از این قرارند« :انتخاب هویه»« ،لوازم جانبی»،
«روغن لحیم»« ،سیم لحیم»« ،ایمنی»« ،چگونه لحیمکاری کنیم»« ،لحیم سرد»« ،کاربرد
لحیمکاری در الکترونیک»« ،تعمیرات و باز کردن لحیم»« ،لحیمکاری و راهآهن مدل»،
«لحیمکاری بابیت»« ،لحیمکاری و شیشة رنگی» و «لحیمکاری با استفاده از شعلة گاز».
کتاب با یک نتیجه گیری به پایان میرسد.

چکیده :کتاب «راهنمای لولهکشی» که برای دستاندرکاران لولهکشی ،هنرجویان و
عالقهمندان این حرفه تدوین شده ،کمک مفیدی برای کارکنان حرفة تأسیسات است و
کار را دقیقتر و آسانتر میکند .عالوه بر صرفهجویی در وقت ،نکات و راههای آسانی را ارائه
کرده است که به نصب دقیقتر لولهها میانجامد .کتاب دارای شرح و تصویر راهنما دربارة
لولههای ونت و روش تهویه ،تأسیسات لولهکشی مطب دندانپزشکی ،ایستگاه باالبر فاضالب،
سیستم تک رایزری ساونت ،منبع سپتیک ،آبگرمکن ،شیر فشاری ،آبگرمکن خورشیدی ،آب
سردکن ،ابزارهای لولهکشی و اطالعات عمومی است .کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده
است .بخش اول به «دانستنیهای پایه» میپردازد و بخش دوم به «سیستمهای لولهکشی»،
لولهکشی ،ابزار لوله کشی ،مطب دندانپزشکی ،نقشههای اجرایی ،لوله و لولهکشی ،اتصاالت
سرب و کنفی ،جوش نقره و لحیم نرم و چند عنوان دیگر ،عنوانهای فصلهای بخش اول را
تشکیل میدهند .بخش دوم شامل« :لولهها و اتصاالت پالستیکی»« ،لول ه و اتصاالت چدنی»،
«لوله و اتصاالت مسی»« ،آبگرمکنها» و «آب سردکن» است.
کتاب با نه پیوست دربارة رزوه لولهها (استاندارد آمریکایی) و قطر میلگرد برای آویز لولههای
فوالدی و ...به پایان میرسد.
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الکترونیک کاربردی

 .391موریس ،جان کریستوفر .الکترونیک
کاربردی .محمدحسین میرزا .ـ تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران.1379 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه163 :ص :.مصور.

کنکور الکترونیک همراه با پاسخ...

 .392رضازاده ،یداهلل؛ صموتی ،محمود؛
نظریان ،فتح اهلل .کنکور الکترونیک
همراه با پاسخ  100تشریحی
( .)1375 -1379تهران :کتابخانه
فرهنگ.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه261 :ص.

اصول مقدماتی الکتریسیته

 .393سرابی تبریزی ،غالمعلی .اصول
مقدماتی الکتریسیته .تهران :سازمان
آموزش فنیوحرفهای کشور.1371 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه173 :ص :.مصور.

چکیده :کتاب با مقدمهای بر قطعات نیمه رسانا آغاز میشود و در پی آن ،با بررسی تقویت
کنندهها و منابع تغذیه و در نهایت مدارهای منطقی ترکیبی و متوالی پایان میپذیرد.
«دیودهای نیمه رسانا»« ،ترانزیستورها»« ،تقویت کنندهها»« ،منبع تغذیه تثبیت شده»،
«منطق ترکیبی»« ،منطق ترتیبی» از جمله مباحث کتاب هستند .هریک از مباحث کتاب
با مثالها ،آزمایشها و پرسشهای متعدد همراه است.

چکیده :کتاب حاضر شامل مجموعه سؤاالت کنکورکاردانی پیوستة سراسری (فنی
وحرفهای و کاردانش) از سال  1375تا  1379است .پاسخ سؤالها به صورت کام ً
ال تشریحی
تدوین شده و در کنار هر پاسخ صحیح ،مرجع استفاده شده برای آن پاسخ ذکر شده است .در
انتهای کتاب ،پاسخنامهای سفید طراحی شده است که عالقهمندان به خودآزمایی میتوانند،
آن را از کتاب جدا کنند و پاسخهای خود را با توجه به زمان آزمون ،در آن عالمت بزنند.
سؤاالت به ترتیب از سال  1375تا  1379مرتب شدهاند و در شروع هر سال تعداد سؤاالت،
موضوع سؤال ،صفحة سؤال و صفحة پاسخنامه گنجانده شده است.

چکیده :کتاب حاضر از  11بخش با این عنوانها تشکیل شده است« :الکتریسیته»،
«هادیها ،عایقها و نیمههادیها»« ،کمیتهای الکتریکی»« ،قوانین اساسی
برق»« ،محاسبات مدارات جریان مستقیم»« ،کار و توان الکتریکی»« ،مغناطیس و
الکترومغناطیس»« ،خازن یا کندانساتور»« ،جریان متناوب»« ،اساس کار مولد جریان
مستقیم» و «اساس کار آلترناتور سه فاز».
در هر بخش ،به کمک جدولهای گوناگون ،مقاومتها و درجات سنجش معرفی شدهاند
و با استفاده از تصویرهای مناسب ،قوانین اساسی برق و الکتریسیته توضیح داده شدهاند.
تصویر پیلها و باتریها ،به توضیح آنها و نیز شرح مدارهای متفاوت و فرمولهای علمی،
کمک مؤثری میکند.
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برق برای برقکارها :پرسش و پاسخ

 .394روزنبرگ ،پل .برق برای برقکارها:
پرسش و پاسخ .بهزاد رنجبر .ـ تهران:
انتشارات فنی ایران.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه277 :ص :.مصور.

تکنولوژی ریسندگی الیاف کوتاه

 .395کالین ،ورنر .تکنولوژی ریسندگی
الیاف کوتاه .رضا طاهری اطاقسرا .ـ تهران:
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.1377 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه152 :ص :.مصور.

چکیده :کتاب حاضر مشتمل بر اصول اساسی و پایهای برق ،عالئم ،لوازم و تجهیزات
برق طبق استاندارد  ،ASAو تعریفها و اصول اجرایی و کاربردی در چارچوب مقررات ملی
جهانی ( )NECاست .مطالب کتاب به صورت پرسش و پاسخ ،و در قالب عالئم ،نمودارها
و شماتیکهای توضیحی ،طرح مسائل و راه حل آنها با توضیحات الزم ارائه شدهاند.
کتاب دارای  16بخش ،به صورت پرسشهای کوتاه و پاسخهای تشریحی است« .قانون
اهم و سایر فرمولهای برق»« ،توان و ضریب توان»« ،روشنایی»« ،مدارهای فرعی و
خطهای تغذیه»« ،مصالح و روشهای سیمکشی»« ،تولید ولتاژ»« ،وسایل فرمان موتور»،
«فناوری سیمکشی پیشرفته» و چند موضوع دیگر ،عنوانهای مطالب کتاب را تشکیل
میدهند.

چکیده :اولین جلد از کتاب «ریسندگی الیاف کوتاه» ،به مبحث «فناوری ریسندگی» و
قواعد اجرای عملیات ریسندگی اختصاص دارد .این کتاب طی نه فصل با این عنوانها برای
عالقهمندان و دانشجویان رشتة نساجی تدوین شده است« :مواد خام به عنوان عاملی مؤثر
روی ریسندگی»« ،باز کردن»« ،تمیز کردن»« ،مخلوط کردن»« ،آرایش یافتگی الیاف»،
«نایکنواختی نخ»« ،الغر کردن (کشش) ،در تولید نخ» و «جابهجا کردن مواد».

کتاب درسی متالورژی براساس...

 .396مهیاری ،عبدالحسین .کتاب درسی
متالورژی براساس استاندارد ملی
مهارت (طرح  18ماهه) رشتة ماشین
ابزار .تهران :سازمان آموزش فنیوحرفهای
کشور.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه187 :ص :.مصور.

چکیده :کتاب حاضر مجموعهای استاندارد شده توسط کارشناسان «سازمان آموزش
فنیوحرفهای» است که برای آموزش کارگران ماهر در رشتههای ماشین ابزار و مکانیک
صنایع ،در نه فصل بدین شرح تدوین شده است :فصل اول :شناسایی مواد کار و مواد کمکی
کار ،فصل دوم :فلزات آهنی ،فوالد و چدن و ،...فصل سوم :ساختار داخلی فلزات ،فصل
چهارم :آزمایشهایی روی مواد ،فصل پنجم :انواع خوردگی فلزات ،فصل ششم :فلزات
غیرآهنی ،فصل هفتم :مواد چربکاری و خصوصیات آنها ،فصل هشتم :مواد مصنوعی و
انواع آن ،فصل نهم :متالوژی پودری و مواد سرامیکی سخت.
کتاب با واژهنامة فنی به پایان میرسد.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي برگزیدهو تقدیری جشنوارة سوم

پالستیسیته مواد اولیة سرامیکی

 .397رستم خانی ،محمد .پالستیسیته
مواد اولیة سرامیکی .تهران :محقق
دانش.1380 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه59 :ص :.مصور.

فلدسپار ،مادة اولیه سرامیکی

 .398رستم خانی ،محمد .فلدسپار ،مادة
اولیة سرامیکی .تهران :محقق دانش،
.1380
قطع :وزیری
تعداد صفحه73 :ص :.مصور.

لعاب و مواد در سرامیک

 .399شروه ،عربعلی؛ ابراهیمی ،مریم .لعاب
و مواد در سرامیک .تهران :رهام.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه82 :ص :.مصور.

چکیده :رسها پایة صنعت سرامیک را تشکیل میدهند و دارای خاصیت پالستیسیته
هستند .وقتی رس با آب مخلوط میشود ،پدیدهای از خود نشان میدهد که عموم ًا از آن با
عنوان «پالستیسیته» یاد میشود .کتاب با معرفی پالستیسیته ،به عنوان نوعی ماده اولیة
سرامیکی ،آغاز میشود و سپس ،مخاطبان با عوامل مؤثر بر پالستیسیته و روشهای
اندازهگیری و ارزیابی آن آشنا میشوند.

چکیده :در این کتاب ،نخست تعریفی از «فلدسپار» (مادة اولیة سرامیکی) به دست داده
شده و سپس از ارزش ،مصارف عمده ،منشأ منابع و ذخایر ،و خواص عمومی و حرارتی این
ماده سخن به میان آمده است .در ادامه ،نقش فلدسپار در بدنههای سرامیک ،لعابهای
سرامیک ،شیشه و لعاب روی فلز بررسی شده است« .تقسیمبندی و انواع فلدسپار»،
«ناخالصیهای فلدسپار»« ،روشهای ارزیابی و تست فلدسپار» و «معدن کاری و تولید
فلدسپار» دیگر مباحث کتاب هستند.

چکیده :کتاب حاضر سه بخش دارد :بخشهای اول و دوم نگارش آقای عربعلی شروه
و بخش سوم نگارش خانم مریم ابراهیمی است .بخش اول کتاب به انواع خاک رس،
اکسیدهای گدازآور ،منابع تأمین اکسیدهای خنثا و اسیدی ،آشنایی با لعاب ،اصول لعابکاری
و ...اختصاص دارد .بخش دوم ،شیمی لعاب ،اتم گرم ،مولکول گرم ،اکسیدهای سه گانه
لعاب و ...را شرح میدهد .بخش سوم نیز به تعریف لعاب ،شیشه ،تقسیمبندی لعابها ،معایب
لعاب ،جدول ضریب ،انبساط و معایب ناشی از اتفاقات داخل کوره میپردازد.
در صفحة پایانی کتاب تحقیقی برای خوانندگان کتاب آمده است تا آموختههای خود را
بیازمایند.
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اصول طراحی و محاسبة بافت پارچه

 .3100بلینوف ،آی .اصول طراحی و
محاسبة بافت پارچه .میررضا طاهری
اطاقسرا .ـ تهران :جهاد دانشگاهی واحد
صنعتی امیرکبیر.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه216 :ص :.مصور.

خودآموز گام به گام ایجاد...

 .3101اسنل ،ند .خودآموز گام به گام
ایجاد صفحات وب در  24ساعت.
مرتضی متواضع؛ علی اکبر متواضع .ـ تهران:
کاکتوس.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه464 :ص :.مصور.

خودآموز گام به گام ...97 Word

 .3102سوانسون ،ماری .خودآموز
گام به گام ( 97 Wordورد  )97و
تازههای  .2000منصور متواضع؛ پوپک
رحمانی .ـ تهران :کاکتوس.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه352 :ص :.مصور.

چکیده :کتاب حاضر ترجمهای است از زبان روسی به انگلیسی و از آن به فارسی ،و مرجعی
است برای متخصصان و عالقهمندان به طراحی پارچه ،در کارخانههای نساجی .دارای
 12فصل است که در فصل اول به «اطالعات عمومی در مورد پارچههای تاریـ   پودی»
میپردازد و در فصل دوم «نمایش بافت نقشة بافندگی» را توضیح میدهد« .بافتهای
پایه»« ،مشتقات بافتهای پایه»« ،طرحهای الماس و لوزی»« ،محاسبات تغذیة پارچه»،
«بافتهای مرکب»« ،جزئیات طراحی پارچه»« ،بافت های با بیش از دو سیستم نخ»،
«ترکیبهای نخ رنگی و بافت»« ،خواص ضروری و ذاتی پارچهها» و «ایجاد طرحهای
ژاکارد» عنوانهای فصلهای دیگر کتاب حاضر هستند.
کتاب با واژهنامه به پایان میرسد.

چکیده :این کتاب که به آموزش گام به گام تولید صفحات وب میپردازد ،از 24
فصل تشکیل شده است و هر فصل به یک ساعت آموزش اختصاص دارد .مؤلف
معتقد است ،پس از آموزش فصلهای گوناگون کتاب که بیانگر توانمندیهای نرم افزار
« »microsoft front page Expressاست ،کاربران میتوانند صفحات اختصاصی وب را
برای خود ایجاد کنند ،صفحات فانتزی به وجود آورند ،با استفاده از تصویرها و رنگهای
پیش زمینه ،آن را تزئین کنند ،متنهای مناسب را قالببندی و انیمیشنهای سادهای را
تولید کنند.
هر فصل با یک خالصه و پرسش و پاسخ همراه است.
عنوانهای فصلهای کتاب از این قرارند« :درک نحوة تألیف صفحات وب»« ،تولید یک
صفحة وب شخصی»« ،متنها و جدولها»« ،قالب بندی متن»« ،افزودن تصاویر»،
«تقسیم یک صفحه به چند قاب» و «کار با صفحات در حالت .»online

چکیده :کتاب حاضر با استفاده از روشی ساده ،به آموزش استفاده از واژه پرداز «Word
 »97پرداخته و ویژگیها و توانمندیهای این نرم افزار نگارش را بیان میکند .در کنار
مطالب توضیح داده شده ،تصویرهایی از محیط اجرایی به کمک ابزارهای سیستم ویندوز
استخراج شده است که در فهم مطالب کتاب بسیار مؤثر هستند .با مطالعة کتاب و انجام
دقیق تمرینات آن ،خوانندگان میتوانند ،اسنادی را ایجاد و یا ویرایش کنند و صفحات
متناسب با اینترنت پدید آورند .همچنین ،میتوانند متنهای تایپ شده در محیط  Wordرا
به صورت پست الکترونیکی ارسال کنند و جدولها ،ستونها و تصویرها را در کنار آنها
قرار دهند .کتاب دارای  12فصل است که هر درس با تمرین شروع میشود و بخشی را به
عنوان پایان درس و خالصه درس در بردارد .کتاب با دو پیوست تکمیلی به پایان میرسد.
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مایکروسافت ویندوز  2000گام...

 .3103کرکما ،ماریان .مایکروسافت
ویندوز  2000گام به گام .زهرا
متواضع .ـ تهران :کاکتوس.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه300 :ص :.مصور.

آموزش گام به گام ...word

 .3104فرسایی ،داریوش .آموزش گام
به گام Word xp , 2000 Word
( .)2002تهران :آینده دیگر.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه200 :ص :.مصور.

خودآموز گام به گام فتوشاپ...

 .3105رز ،کارا .خودآموز گام به گام
فتوشاپ (( )5.5 photoshopفتوشاپ
 .)5/5شیوا عبدی فرزانه .ـ تهران :کاکتوس،
.1380
قطع :وزیری
تعداد صفحه430 :ص :.مصور.

چکیده :نگارنده در این کتاب ،با استفاده از روش آموزشی گام به گام ،ویژگیها و شیوة به
کارگیری سیستم عامل «ویندوز  »2000را تشریح میکند .همراه این کتاب یک سیدی
آموزشی وجود دارد که به صورت متحرک و چند رسانهای ،تمرینهایی از کتاب را توضیح
میدهد.
موضوعات علت اصلی کتاب بدین قرارند« :سفری در مایکروسافت ویندوز ،»2000
«استفاده از  Helpدر مواقع نیاز»« ،مدیریت فایلها و پوشهها»« ،به کارگیری ویندوز
در شبکه»« ،دستیابی و مرور شبکه»« ،ارتباط با دیگران»« ،سفارشی کردن دسکتاپ»،
«به کارگیری ویندوز در حالت متحرک»« ،کار با نرمافزارها و سختافزارها» و «حفظ
سیستم در حداکثر کارایی».

چکیده :کتاب حاضر منبعی آموزشی برای فراگیری محیط واژهپردازی  wordدر ویندوز
 2000و ویندوز  2000 xpاست.
مطالب کتاب در هشت درس تدوین شدهاند .درس اول به آشنایی با محیط  wordو
نوارهای متفاوت آن ،از جمله ابزار ،فونت و ...میپردازد و درس دوم طرز کار با فایلها و
سندهای محیط  wordرا شرح میدهد« .اصول کار در محیط « ،»wordتکنیکهای
پیشرفتة فرمت»« ،اسناد مرکب و پیچیده در محیط « ،»wordاشیا و گرافیکها در
محیط « ،»wordایجاد صفحات وب در محیط  »wordو «ایجاد و کاربرد ماکروها در
برنامههای آفیس ( ،»)officeعنوانهای سایر درسهای کتاب حاضر هستند.
کتاب با دو ضمیمه نیز همراه است :ضمیمة  Aبه آمادگی برای موفقیت در آزمونهای
 mouseمیکروسافت میپردازد و ضمیمة  Bبه واژهنامة انگلیسی به فارسی اختصاص
دارد.

چکیده« :فتوشاپ» نرمافزاری حرفهای و توانمند در زمینة تصویر و ویرایش عکسهاست.
به کمک این نرمافزار میتوان تصویرهای هنری ایجاد کرد و رنگهای متفاوتی را روی
تصویرها قرار داد .همچنین ،به کمک قابلیتهای آن میتوان متنهایی را روی تصویر تایپ
کرد و اندازة تصویر را تغییر داد و یا تصویر را به فرمت قابل درج در صفحات وب تبدیل کرد.
«آموزش گام به گام فتوشاپ  ،»5/5مطالب را در قالب  24فصل برای  24ساعت آماده کرده
است تا عالقهمندان ،دانشآموزان و دانشجویان بتوانند ،به صورت مرحله به مرحله و تعیین
زمان مناسب برای آموزش و یادگیری ،در حداقل زمان آن را بیاموزند .در هر ساعت ،یک
فصل آموزش داده میشود که شامل بخشی از توانمندیهای مربوط به فتوشاپ است .در
کتاب مطالب تدوین شده ،تصویرهای مناسبی از محیط فتوشاپ استخراج و درج شده است
تا آموزش شکل ملموستری به خود بگیرد.
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دنیای هنر قالب بافی 7

 .3106دنیای هنر قالب بافی :7
اولین خودآموز کامل قالب بافی.
عبداهلل برادران .ـ تهران :انتشارات بینالمللی
حافظ.1373 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه120 :ص :.مصور.

مدیریت خانواده ()1-4

 .3107سلطانی ،سوسن .مدیریت خانواده
( .)1-4اصفهان :بهار علم ،پاییز.1380 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه4 :ج :.مصور.

مجموعة طبقهبندی شدة حسابداری

 .3108طاهری ،اسماعیل؛ خادمی ،علی اکبر.
مجموعة طبقهبندی شدة حسابداری:
حسابداری  3 ،2 ،1و  4رشتههای
فنیوحرفهای و کاردانش شامل
 1000تست با پاسخ تشریحی.
تهران :کانون فرهنگی آموزش.1380 ،
قطع :رحلی
تعداد صفحه142 :ص :.مصور.

چکیده :این کتاب خودآموزی است برای آموزش قالب بافی که در آن ،طرحهای جالب
رومیزی ،روتختی ،کیف و ساک به شکل گلهای پامچال ،مروارید و رز با طرحها و
نمونههای متنوع ،تدوین و آموزش داده شده است.
صفحات اول کتاب به تصویرهای مناسب از طرحهای مذکور اختصاص دارند .در صفحات
بعدی ،توضیحاتی در مورد روشهای کلی توربافی آمده است .روش نگهداشتن قالب و نخ
در دست ،انواع دوختهای قالبدوزی و عالمتهای آنها ،شیوة توربافی ،انواع گرههای
تزئینی ،انواع مدلهای تمرینی ،روشهای اتصال نقشها به یکدیگر ،اصول قالب بافی
بلژیکی و ...عنوانهای سایر مطالب کتاب هستند .مطالب کتاب با تصویرها و مراحل بافت
انواع متفاوت قالب بافی همراه است.

چکیده :مجموعة حاضر در چهار جلد به فن و هنر خانهداری زیر عنوان «مدیریت خانواده»
پرداخته است و در آن ،از مطالب و مسائل گوناگون زندگی سخن گفته شده است .جلد
اول به آداب معاشرت ،اقتصاد خانواده ،کمکهای اولیه ،شیرینیپزی و آشپزی ،جلد دوم
به اخالق اسالمی ،تعمیر لوازم خانگی منزل و بهداشت ،جلد سوم به اصول اولیة خیاطی،
بافندگی ،رودوزیهای سنتی ،دوران بارداری ،گل آرایی و مراقبت از گیاهان و صدها
نکتة خانهداری ،و جلد چهارم به بچهداری ،تغذیه و تعلیم و تربیت پرداخته است .به طور
کلی مؤلف سعی دارد ،مدیریت خانواده را که از رشتههای نوین و پرجاذبة آموزشهای
فنیوحرفهای است ،در قالب اصولی علمی معرفی کند تا در افزایش بهرهوری و رضایت از
یک زندگی پایدار تأثیرگذار باشد.

چکیده :این مجموعه حاوی هزار تست در رشتة حسابداری شاخههای فنیوحرفهای
و کاردانش است که پاسخهای تشریحی آنها در پایان هر بخش از سؤاالت ارائه شده
است .مطالب کتاب با سرفصلهای کتابهای درسی منطبق هستند و آزمونهای «کانون
فرهنگی آموزش» را در تدوین ،مورد نظر قراردادهاند .عنوانهای مطالب کتاب عبارتاند از:
اصول حسابداری؛ آمار؛ امور عمومی و بازرگانی؛ مبانی سازمان و مدیریت؛ ریاضیات مالی؛
حسابداری صنعتی؛ و ...در هر بخش تعدادی سؤال مطرح شده و پس از پایان صفحات
آزمون ،پاسخ تشریحی سؤاالت آمده است.
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آموزش تفکر و حل مسئله در کار

 .3109چانگ؛ ریچارد؛ کلی ،کیت.
آموزش تفکر و حل مسئله در کار.
پرویز امینی .ـ تهران :قدیانی.1379 ،
قطع :وزیری
تعداد صفحه120 :ص :.مصور.

چکیده :کتاب حاضر با یک نمونة شش مرحلهای حل مسئله همراه است و این مباحث را
شامل میشود :توصیف مسئله ،تجزیه و تحلیل علتهای بالقوه ،تعیین پاسخهای ممکن،
انتخاب بهترین پاسخ ،تهیة برنامة کار و ارائة پاسخ عملی و ارزیابی .هدف از تألیف این
کتاب ،آموزش مناسب به منظور کسب موفقیت در حل مسئله و اجتناب از اشتباهات سهوی
بوده است.
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فصل دوم
بخش چهارم

 156فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة چهارم

دورة آموزش ابتدايي 157 4

ت توصيفي کتابهاي آموزشي
فهرس 
برگزیدهوتقدیریجشنوارة چهارم
دورة آموزش ابتدایی
سال 1383

 158فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة چهارم

دورة آموزش ابتدايي 4

آموزش مصور حقوق بشر

 .41ملکي ،محمدعلي؛ ثابت قدم ،خسرو.
آموزش مصور حقوق بشر .تهران :عابد،
 36 ،1379ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای چهارم،
پنجم)
کلمات کليدي :حقوق بشر /قانون /عدالت/
آموزش کودکان.

تاريخ نوآموز 2

 .42جواديان ،مسعود.تاريخ نوآموز .2
تهران :محراب قلم 21 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای سوم تا
پنجم)
کلمات کليدي :تاريخ جهان /اطالعات
عمومي /فرهنگ و تمدن اسالمي /سير
تحول پديدهها.

ديدار با دوستان

.43ديدار با دوستان .ليلي حائري يزدي.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 48 ،1381 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي :راهنمايي و
متوسطه
کلمات کليدي :آداب و رسوم اجتماعي/
داستان مصور /درک متقابل /همدلي.
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چكيده :رعايت قوانين حقوق بشر ،زندگي همة ما را مرفه و آسوده مي کند .قوانين بايد
از کودکی به انسانها آموخته شوند تا شايد در بزرگ سالي اثر بخش باشند .کتاب حاضر
حاوی  30قانون است که اگر همة انسانها و دولتها آنها را رعايت کنند ،حق هيچ
انساني از بين نميرود و همه ميتوانند در صلح و رفاه زندگي کنند .مخاطبان اين کتاب
گروه سني (ج)هستند.

چكيده :کودکان گروههای سني (ب) و (ج) در اين کتاب مصور رنگي با مفهوم تاريخ
آشنا ميشوند .پول ،وزن ،اندازه و پرچم در گذشته با امروزه تفاوتهاي زيادي داشته است.
بررسي سير تحول پديدههاي زندگي در طول زمان ،هدف نگارنده در اين کتاب بوده است.
همچنين ،برخي مباحث مهم فرهنگ و تمدن اسالمي را در اين کتاب به زباني ساده و قابل
فهم براي کودکان شرح ميدهد.

چكيده :کتاب حاضر که حاوی هشت داستان است ،نوعي کتاب تصويري براي تشويق
کودکان به درک متقابل است .هدف مؤلف از نگارش آن ،آشنايي هرچه بيشتر کودکان
جهان ،با فرهنگها و ارزشهاي خاص مردمان هر منطقه و هر کشور بوده است .همچنين،
به آموزش تفاهيم بين المللي و ايجاد همدلي بين دانشآموزان هم اشاره کرده است.
مخاطبان اين کتاب گروه هاي سني (ج) و (د) هستند.
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ديروز ايران ،حاال فلسطين

 .44گروگان ،حميد.ديروز ايران ،حاال
فلسطين .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 48 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :فلسطين /تاريخ /جنگ/
اسرائیل /ظلم و جنایت.

سرزمين ما ايران :داستان هايي...

 .45فروزنده ،خداجو .سرزمين ما ايران:
داستانهايي از جغرافيا .تهران :کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان،1379 ،
 68ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :جغرافيا /داستان آموزشی/
طبیعت و انسان /جغرافیای ایران.

کودک و ايمني در عبور و مرور

 .46رحماني ،نادر.کودک و ايمني در
عبور و مرور .تهران :انتشارات عسل نشر،
 22 ،1382ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای دوم تا
چهارم)
کلمات کليدي :ترافيک /عالئم راهنمايي و
رانندگي /ايمني /آموزش قوانین.

چكيده :کتاب حاضر بيانگر جنايتهاي اسرائيل نسبت به فلسطين است .شخصيت اصلي
کتاب کودکي فلسطيني است که با پدر بزرگش به بحث دربارة جنايتهاي اسرائيل
ميپردازند .نقاشيهاي کودکانة کتاب ،ظلم و فساد اسرائيليها را به خوبي نمايش ميدهند.
هدف مؤلف از نگارش اين اثر ،بيان اوضاع فلسطين و مردمان آن بودهاند .در پايان کتاب
عکسهايي در اين زمينه چاپ شده است .مخاطبان اين کتاب گروه سني (ج) هستند.

چكيده :مجموعة سرزمين ما ايران شامل هفت اثر است که در هر اثر ،جغرافياي طبيعي
و انساني منطقهاي از ايران در قالب يک داستان شرح داده شده است .شخصيت اصلي هر
داستان يک کودک است و سعي شده که تأثير طبيعت منطقه بر زندگي انسانها و به ويژه
بچههاي آن منطقه تصوير شود .مجموعة حاضر که براي گروه سني  9-12سال در نظر
گرفته شده ،شامل اين داستانهاست :ستاره در کوچ؛ خواهرم؛ ماه بانو؛ ماهي و آرزوهايش؛
هامون از کوير؛ گالره؛ دختر گل؛ کژآل در ترنج؛ عبدو و درياي سبز؛ محمد و گل مريم.

چكيده :کتاب حاضر قوانين عبور و مرور در خيابان را به کودکان ميآموزد .هدف مؤلف
از نگارش این کتاب ،آشنايي دانشآموزان با قوانين راهنمايي و رانندگي و چراغ راهنما،
و يادگيري نحوة رد شدن از خيابان و درک معاني تابلوهاي راهنمايي توسط آنان است.
همچنين ،نوع چاپ و تصويرهاي کتاب ميتواند براي کودک جذاب باشد .مخاطبان اين
کتاب گروههای سني (الف) و (ب) هستند.
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ميخواهم بروم ادارة پست

 .47الندا ،نوربرت؛ ريئوس ،روزر .مي خواهم
بروم ادارة پست .تهران :آينه آثار،1382 ،
 15ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای سوم و
چهارم)
کلمات کليدي :ادارة پست /شهروندي/
نامه /کارت پستال /آموزش ادبیات.

چكيده :کتاب حاضر با زبان تصوير سرنوشتنامهها و کارت پستالها را براي کودکان شرح
ميدهد .همچنين در کتاب ،طريقة نوشتن يک نامة خوب و طرز استفاده از وسايل اين کار
به کودکان آموزش داده شده است .هدف مؤلف از نگارش کتاب ،آموزش نامهنويسي است.
مخاطبان اين کتاب گروه سني (ب) هستند.

يزد

 .48فتاحي ،حسين.يزد .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشي 54 ،1381 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي (پایههای اول تا
سوم)
کلمات کليدي :يزد /زندگي مردم ايران/
طبيعت ايران /کوير /آموزش جغرافیا.

گيالن

 .49پوروهاب ،محمود.گيالن .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشي 66 ،1381 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي :راهنمايي و
متوسطه
کلمات کليدي :گيالن /آداب و رسوم/
زندگي مردم /آموزش جغرافیا.

چكيده :دوستت دارم ايران؛ اي سرزمين زيباييها و شگفتيها؛ تاريخ و تمدن کهن و
فرهنگ غني تو را و مردمان کوشا و مهربانت را دوست دارم !
مجموعة «دوستت دارم ايران» ،کوششي است براي نشان دادن جلوههاي طبيعي و
اجتماعي هر استان ایران زمین ،تا کودکان شاد و اميدوار کشورمان با ميهن خود بيشتر
آشنا شوند .برخي عنوانهاي کتاب عبارت اند از :ياد ها و يادگارها؛ تابلوي طبيعت؛ ريشهها
و برگها؛ پنجرههاي زندگي .هدف مؤلف از نگارش اين کتاب مصور ،آَشنايي مخاطبان با
جلوههاي طبيعي ،آداب و رسوم و سنتهاي مردم استان يزد بوده است.

چكيده :نگارندة اين کتاب سعي دارد جلوههاي طبيعي استان ،آداب و رسوم ،محصوالت،
سنتها ،خانهها و راهها ،و همچنين صنايع دستي گيالن را به مخاطبان معرفي کند و آنان
را با شيوة زندگي مردم گيالن آشنا سازد«.يادها و يادگارها» و «پنجرههاي زندگي» دو
نمونه از عنوانهاي کتاب هستند.
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اقيانوسيه

 .410پيترسن ،ديويد.اقيانوسيه .حسين
صادق اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 42 ،1379 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :قارة اقيانوسيه /کشورهاي
جهان /حيات وحش /استرالیا /آموزش جغرافیا.

آمريکاي جنوبي

 .411پيترسن ،ديويد.آمريکاي جنوبي.
حسين صادق اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 42 ،1379 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :آمريکاي جنوبي/
کشورهاي جهان /حيات وحش /خط استوا/
آموزش جغرافیا.

آمريکاي شمالي

 .412پيترسن ،ديويد.آمريکاي شمالي.
حسين صادق اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 44 ،1379 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :آمريکاي شمالي/
کشورهاي جهان /نژاد و فرهنگ /آموزش
جغرافیا.

چكيده :اقيانوسيه ،کوچکترين قارة جهان ،از شش ايالت با اين نامها تشکيل شده است:
ويکتوريا ،نيوسات ولز ،کوئينزلند ،استرالياي جنوبي ،استرالياي غربي و تازمانيا .برخي از
عناوين اين کتاب عبارتانداز :قارة صاف و هموار؛ حيات وحش؛ کشف اقيانوسيه؛ اولين
مردمان اقيانوسيه؛ حال و آيندة اقيانوسيه .نويسنده در اين کتاب از عکسهاي رنگي و
همچنين نقشة اين قاره استفاده کرده است.

چكيده:کتاب شرح میدهد که آمريکاي جنوبي تقريب ًا به شکل يک مثلث است که قاعدة
آن در باال و رأس آن در پايين قرار گرفته است .آمريکاي جنوبي در واقع در جنوب شرقي
آمريکاي شمالي واقع شده است.همچنین ،توضیحی دربارة خط استوا ارائه میدهد.عنوانهاي
مطالب کتاب حاضر عبارتاند از :رودخانة آمازون؛ رشته کوه عظيم آند؛ دشتهاي وسيع
مرکزي؛ درياچهها و آبشارها .مؤلف از نقشة آمريکاي جنوبي استفاده کرده است.

چكيده :آمريكاي شمالي سرزميني بينهايت متنوع و رنگارنگ است .مردم اين قاره از
كشورها ،نژادها و فرهنگهاي گوناگون سرتاسر جهان دور هم جمع شدهاند .هدف نگارنده
از تأليف اين اثر آشنايي مخاطبان با كشورهاي آمريكاي شمالي ،آب و هوا ،مردمان آن جا
و...بوده است .بعضي از عنوانهای كتاب عبارتاند از :حيات وحش؛ مردمان آمريكاي
شمالي؛ سرزمين آميزش ملتها .نويسنده در اين اثر از عكسهاي رنگي و همچنين نقشه
استفاده كرده است.
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آفریقا

 .413پيترسن ،ديويد.آفریقا .حسين صادق
اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
 45 ،1379ص :.مصور
قطع:وزیری کوتاه
گروه سنی :پنجم
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي :آفريقا /قارههای جهان/
تبعیض نژادی/حیات وحش /آموزش جغرافیا.

چكيده:آفریقا ،سرزمینی با جلوههای متضاد ،دارای جنگلهای پرپشت استوایی و بیابانهای
گسترده و دشتهای فراخ است .اغلب مردم این قاره ،خانههایشان را به شیوة اجداد و
پیشینیان خود در دشتها و صحراها بنا میکنند و تنها یک سوم از مردم در شهرهای بزرگ
و پیشرفته زندگی میکنند .آفریقا ،دومین قاره بزرگ جهان پس از آسیاست .آسیا از طریق
شبه جزیرة سینا به آفریقا متصل شده و از سمت شمال غرب آن به قارة اروپا مماس است.
در قارة آفریقا سیاه پوستان اولین و بیشترین جمعیت را تشکیل میدهند ،ولی در چند دهة
اخیر دچار تبعیض نژادی وحشیانهای از سوی سفیدپوستان شدهاند و از مزایایی نظیر بهترین
مدارس ،شغلها و حتی حق رأی محروم ماندهاند .در قسمتهای دیگر این کتاب ،مؤلف
به معرفی انسانها ،شگفتیهای حیات وحش و رد پای اروپاییان در آفریقا پرداخته است.

اروپا

 .414پيترسن ،ديويد.اروپا .حسين صادق
اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
 44 ،1379ص :.مصور.
قطع:وزیری کوتاه
گروه سنی :پنجم
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي:اروپا /قارههای جهان/
طبیعت و انسان /بناهای تاریخی /آموزش
جغرافیا.

قطب جنوب

 .415پيترسن ،ديويد.قطب جنوب .حسين
صادق اوغلي.تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي 44 ،1379 ،ص :.مصور.
قطع:وزیری کوتاه
گروه سنی :پنجم
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي:قطب جنوب /قارههای
جهان /قارة سرد /کاشفان قطب /آموزش
جغرافیا.

چكيده:قارة اروپا در شمال آفریقا واقع شده است و با آسیا مرز مشترک دارد .در این قاره،
کوههای «آلپ» به صورت یک خط پرفراز و نشیب از کشورهای فرانسه ،سوئیس ،ایتالیا و
اتریش عبور کرده است ،اما این کوهها ،بزرگترین قلههای اروپا نیستند .بلندترین نقطة اروپا،
کوه «البروس» واقع در کشور روسیه است .پستترین نقطه ،سواحل دریای خزر واقع در
کشور روسیه و بلندریت رودخانه ،رود «ولگا» در کشور روسیه و همچنین بزرگترین دریاچه،
دریای خزر است که در همین کشور قرار دارد .اروپا دشتهای پهناور ،خاک حاصلخیز و
زرخیزترین مزارع دنیا را داراست .در اطراف اروپا ،جزیرههای بریتانیا واقع شدهاند که در این
کتاب به طور کامل به آنها پرداخته شده است .اولین ساکنان اروپا ،قبیلهای جهانگرد بودند
که به دنبال شکار حیوانات و جمع آوری گیاهان وحشی از جایی به جای دیگر میرفتند.
اروپا ،کانون بسیاری از مهمترین بناهای تاریخی دنیاست که از آنجمله میتوان «برج
ایفل» در پاریس« ،کلیسای سنت پیتر» در واتیکان سیتی ایتالیا« ،قصر ورسای» در فرانسه
و «صومعة وست مینیستر» را نام برد.

چكيده:در این کتاب «قطب جنوب» به عنوان تنها قارهای معرفی شده که فاقد رود و
جنگل و مردمان بومی است .این قاره را سردترین مکان کرة زمین نامیدهاند .سرمای این
قاره به خاطر و اقع شدن در قسمت تحتانی کرة زمین و نبود تابش مستقیم نور خورشید
و دریافت نکردن گرمای آن است .زمستان قطب جنوب از ماه مه آغاز و تا اگوست ادامه
مییابد .تابستان آن هم از دسامبر تا مارس است .از لحاظ جغرافیایی ،قطب جنوب نقطة
مقابل قطب شمال و دارای درههای خشک و کوههایی با الیههای یخی و یخچالهای
بزرگ است .بلندترین ارتفاع در این قاره ،تودة سنگی «وینسون» است .در بخشهای پایانی
این کتاب ،مؤلف به کاشفان قطب جنوب و حیات وحش و معاهدههایی که در این قاره
بسته شده ،اشاره کرده است.
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امالي سبز

 .416حاجيان ،فردوس.امالي سبز.
تهران :راه انديشه 76 ،1382 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة دوم)
کلمات کليدي :تمرين /تکرار /خواندن/
آموزش امال /یادگیری.

امالي سبز

 .417حاجيان ،فردوس.امالي سبز.
تهران :راه انديشه 64 ،1382 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة اول)
کلمات کليدي :تمرين امالي فارسي/
آموزش غير مستقيم /آموزش امال.

الگوهاي ياددهي و يادگيري...

 .418صفارپور ،عبدالرحمان .الگوهاي
ياددهي و يادگيري گام به گام انشاي
فارسي .تهران :مدرسه 287 ،1379 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :الگوي ياددهی /جملهسازي/
فن نگارش /گسترش واژگان.

چكيده :در کتاب حاضر که به آموزش امالي کلمههاي کتاب بخوانيم و بنويسيم
ميپردازد ،سه بخش مجزا ديده ميشود .بخش اول ،خالصة درس کتاب است و در آن
کلماتي که ارزش اماليي دارند ،به رنگ سبز نوشته شدهاند .در بخش دوم ،دانشآموز با
يادآوري کلمههاي بخش اول ،جاهاي خالي را پر مي کند .بخش سوم به تمرين و تکرار
کلمهها اختصاص دارد .از طريق مشاهده و جايگزيني کلمههاي مشابه و با تمرين و تکرار،
امالي کلمات در ذهن دانشآموزان نقش ميبندد.

چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي از تمرينهاي اماليي را براساس دانستههاي
دانشآموزان کالس اول دبستان معرفي مي کند .در اين نوع امال ،دانشآموز به پدر ،مادر،
معلم و دوستان خود امال ميگويد و اين باعث يادگيري بهتر خود او ميشود.

چكيده :معني لغوي واژة انشا ،آفريدن و زايش است ،ولي وقتي از انشاي مطلبي سخن به
ميان ميآيد ،منظور انتقال پيامي از كسي به كس ديگر است .كتاب حاضر  29درس دارد و
در آغاز هر درس ،اهداف و شيوههاي آموزشي براي اطالع مخاطبان شرح داده شده است.
برخي از عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :گسترش واژگان؛ ساخت جمله؛ استفاده از
تصوير در نوشتن؛ ايجاد آمادگي براي گفتن يا نوشتن پيام.
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آموزش خواندن ،پيشرفت...

 .419رايلي ،جني.آموزش خواندن،
پيشرفت خواندن و نوشتن در
سالهاي نخستين مدرسه .سيدعلي
اکبر مرعشي و سيروس حدوت.تهران:
مدرسه 160 ،1380 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم ،كارشناس
و والدين
کلمات کليدي :خواندن /آموزش /سال اول
ابتدايي /پيشرفت تحصيلي /محيط يادگيري.
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چكيده :اين کتاب پژوهشي است دربارة پيشبرد خواندن و نوشتن در سالهاي نخستين
مدرسه .در فصل اول آن با عنوان «اهميت نخستين سال مدرسه» ،در مي يابيم که موفقيت
در خواندن در سالهاي نخست مدرسه ،مزاياي بلند مدتي به دنبال دارد .فصل دوم با عنوان
«فرايند سواد آموزي يا آموزش خواندن و نوشتن» ،پيشنهادهايي دربارة يک الگوي نظري
در مورد فرايند خواندن و مسائل و پيچيدگیهاي آن ،ارائه کرده است .فصل چهارم با عنوان
«رابطة سازگاري مثبت با مدرسه و کسب موفقيت از طريق خواندن» ،ارتباط پيشرفت
تحصيلي را با اثر بخش بودن خواندن شرح ميدهد .فصل پنجم ،از «سازماندهي محيط
يادگيري» صحبت مي کند .اين فصل ،خالصهاي از آموزش خواندن از آغاز ورود به مدرسه
به دست مي دهد .بخش پاياني شامل جداول ضريب هم بستگي ،تجزيه و تحليل آماري
و پرسش نامههاست.

به کودک خود خواندن بياموزيد

 .420روت ،بتي.به کودک خود خواندن
بياموزيد .منيژه گازراني.تهران :خجسته،
 112 ،1379ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي :معلم ،والدين
کلمات کليدي :مهارت هاي خواندن/
آموزش ابتدايي /مشارکت والدين در آموزش
فرزندان /بازی آموزشی.

بادکنک

 .421شعبان نژاد ،افسانه.بادکنک .تهران:
مؤسسة فرهنگي محراب قلم24 ،1380 ،
ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي و راهنمايي
کلمات کليدي :مهارتهاي زبانآموزي/
آموزش خواندن /دورة ابتدایی.

چكيده :نقش والدين در كمك به كودكان خود براي فراگيري خواندن ،بسيار مؤثر است.
فراگيري خواندن مستلزم گرد هم آوردن مهارتهاي گوناگوني است كه كودك ميتواند
آنها را از سنين پايين كسب كند .اين كتاب به والدين كمك مي كند تا دريابند كه اين
مهارتها كدام طرحها را به آنها عرضه ميكند تا بتوانند به كودك خود كمك كنند كه
اين مهارت را به عنوان آمادگي براي فراگيري خواندن ،در خود پرورش دهد.برخي از مباحث
كتاب عبارتاند از :حرف زدن؛ گوش دادن؛ با هم كتاب خواندن؛ بازيهاي آموزشي؛ بازي
با حروف؛ امال و خواندن؛ روشهاي آموزش خواندن.

چكيده :اين داستان ،سرگذشت بادکنکي است که به دنبال صاحبي براي خود ميگردد
تا نخش را بگيرد و او را به گردش ببرد .هدف کتاب حاضر تقويت و گسترش بخشي از
مهارتهاي زباني دانشآموزان است که به فراگيري سهلتر خواندن و درک بهتر متن منجر
ميشوند .مخاطبان اين کتاب گروههاي سني الف ،ب و ج هستند.
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پیک آدینه( :بخوانیم و بنویسیم)

.422فرخی ،محمد.پیک آدینه( :بخوانیم
و بنویسیم) :فارسی .تهران :خانه ادبیات،
 1382،180ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی :اول
رشتة درسی :زبان آموزی
کلمات کليدي :الفبای فارسی /خواندن/
نگارش /ارزشیابی مستمر /نگاره /نشانه.

دفتر تمرين فارسي اول دبستان...

 .423رئيسي امجد ،محمد رضا.دفتر
تمرين فارسي اول دبستان جلدهاي
اول و دوم..تهران :رزمندگان اسالم،1382 ،
2ج ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پاية اول)
کلمات کليدي :آموزش فارسي /پرسش و
پاسخ /دورة ابتدايي /امال.

شاپرک الفبا

 .424حاجيان ،فردوس .شاپرک الفبا.
تهران :انتشارات نگاهي ديگر  -ابوعطا،
 128 ،1382ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای اول و
دوم)
کلمات کليدي:آموزش فارسي /تمرين/
راهنماي آموزشي /جملهنویسی.

چكيده:کتاب حاضر با هدف فراهم سازی شرایطی برای ارزشیابی مستمر از مفاهیم
زبانآموزی در پایة اول ابتدایی تدوین شده است .مطالب کتاب در سه بخش تدوین شدهاند.
بخش اول به نگارهها ،بخش دوم به نشانهها و بخش سوم به نشانههای خاص شامل
عالمت تشدید و ...پرداخته است .کتاب به صورت مصور و در قالب رنگآمیزی ،پیدا کردن
کلمات جدول ،مرتب کردن کلمات ،نوشتن مثل نمونهها ،پاسخ عالمتزدنی ،نوشتن دیکته
و ...تنظیم شده است.

چكيده :کتاب حاضر به عنوان دفتر تمرين فارسي براي دانشآموزان پاية اول دبستان و
مطابق با کتاب درسي دانشآموزان نگاشته شده است.و هر درس کتاب شامل مجموعهاي
از تمرينهاست؛ مثل امال بنويس ،بخوان و بنويس ،کلمهها را کامل کن ،از روي هر کلمه
بنويس،و انواع جدول.

چكيده :کتاب حاضر شامل تمرين نوشتن کلمه و جمله نويسي است و مطابق با کتاب
بخوانيم و بنويسيم پايههاي اول و دوم ابتدايي فراهم شده است .هر درس آن شامل متن و
تعدادي تمرين و فعاليت است که مرور و يادسپاري مطالب درسي را براي دانشآموز سادهتر
و قابل فهمتر مي کند.
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با هم بياموزيم :مجموعه...

 .425قاسم پورمقدم ،حسين؛ اصالحي،
صديقه؛ رحيمي ،عصمت .با هم بياموزيم:
مجموعه آموزشي فارسي دوم
ابتدايي.تهران :کانون فرهنگي آموزش،
 172 ،1382ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة دوم)
کلمات کليدي :ادبيات فارسي /دورة
ابتدايي /تمرين و فعاليت خالق.

فارسي آموز ادبي

 .426محمدي ،محمدهادي.فارسي آموز
ادبي .تهران :چيستا 111 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة اول)
کلمات کليدي :خواندن /کتابهاي قرائت
ابتدايي /راهنماي آموزشي /آموزش همراه با
بازي.

چكيده :کتاب حاضر به عنوان کتاب تمرين و فعاليت خالق فارسي دوم ابتدايي تدوين شده
است .مهمترين ويژگي اين کتاب ارائة تمرينهايي است که کودک با حل آنها ،به طور
غير مستقيم به حل تمرينهاي کتاب درسي ميپردازد .همچنين ،عالوه بر  22درس کتاب
فارسي دوم ابتدايي ،داراي دو متن ديکته براي نوبتهاي اول و دوم است.

چكيده :كودكان در اين كتاب مصور و رنگي با حروف الفبا ،نشانهها و نگارهها آشنا
ميشوند .دانشآموز ميتواند با انجام فعاليت و تمرينات كتاب ،توان خودرا در خواندن و
نوشتن باال ببرد .در ابتداي كتاب هم سخني با پدران و مادران و آموزگاران مطرح شده
است .هدف مؤلف در كتاب حاضر ،آموزش به كودكان همراه با بازي و شادي است كه اين
موضوع باعث ميشود ،مطالب در ذهن و ياد كودك ماندگار شوند.

کتاب تمرين فارسي اول دبستان

 .427فرخي ،محمد.کتاب تمرين فارسي
اول دبستان.تهران :آزمون 48 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة اول)
کلمات کليدي :فارسي /تمرين /صوتآموزي/
دست ورزي /نگارهها /ارزشیابی.

چكيده :این کتاب تمرين ،با نگاهي به بخش نگارههاي کتاب فارسي اول دبستان
(بخوانيم و بنويسيم)تأليف شده و  29تمرين «صوت آموزي» و تمرينهايي در زمينة
دستورزي و آشنايي با برخي واژههاي پيش نياز براي دورة انتقال را در بردارد .تمرينهاي
دستورزي کتاب ،عمدت ًا شامل رنگآميزي تصويرهاست .با اين حال ،در پايان هر درس،
متناسب و هماهنگ با تمرينات کتاب بنويسيم ،جايي براي ترسيم برخي خطوط ساده در
نظر گرفته شده است .همچنين ،مجموعهاي از فعاليتهاي موجود در اين کتاب ،فرصتي را
فراهم ميآورند تا فراگيرنده تصور روشنتري نسبت به برخي مفاهيم و واژههاي قراردادي
زبانآموزي به دست آورد .ارائة جلوههاي ديداري و نمايشي براي کلماتي چون بخش ،اول
بخش ،بخش اول و غيرآخر ،به کودک کمک بسيار مؤثري مي کند تا درک مفهمومي از
اين واژهها برايش آسانتر شود .چند فرم ارزشيابي در پایان کتاب نيز امکان ارزشيابي پايان
مرحلهاي را در اختيار آموزگاران و مربيان محترم قرار ميدهد.
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کتاب کار فارسي

 .428ذوالفقاري ،حسن؛ عليزاده گلزار
فرهادي ،فاطمه.کتاب کار فارسي .تهران:
مدرسه 268 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /راهنماي
آموزشي /يادگيري فعال /نشانهها.

کتاب کار فارسي دوم دبستان...:

.429سنگری ،محمدرضا (و دیگران).کتاب
کار فارسي دوم دبستان :بخوانیم و
بنویسیم :شامل فعالیتهای متنوع
و خالق جهت تقویت مهارتهای
زبانآموزی ویژة دانشآموزان .تهران:
مدرسه 1382،80 ،ص :.مصور.
قطع :رحلي
گروه سنی :دوم
رشتة درسی :زبانآموزی
کلمات کليدي:آموزش امالی فارسی/
زبانآموزی /سرگرمی آموزشی /قوة تفکر.

ماجراهاي بهلول

 .430تهراني ،مازيار.ماجراهاي بهلول.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 24 ،1379 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای چهارم
و پنجم)
کلمات کليدي :عبرت آموزي /لطيفه /بهلول
بن عمر /هارون الرشيد /امام هفتم (ع).

چكيده:این کتاب کار ،مجموعهاي از فعاليتهاي متنوع است که بر اساس هدفهاي
برنامة درسي طراحي شدهاند و هدف اصلي آنها ،توسعة يادگيري و آموزش است .اين اثر،
زمينهساز مناسبي براي آموزش فعال در فرايند يادگيري است و فرصتهاي متنوعي را براي
کار بست آموختهها ايجاد مي کند .کتاب داراي  14درس است و هر درس تعدادي تمرين
دارد .در بخش پاياني کتاب (بخش سوم) هم به نشانهها اشاره شده است.

چكيده:این کتاب مشتمل بر یک سلسله فعالیتهای متنوع ،از ساده تا پیچیده ،نظیر کامل
کردن جمالت ناقص ،پرسشهای ساده و چندگزینهای ،پر کردن جدول و نحوة بخش
کردن کلمات است که مطابق با برنامههای درسی دورة دوم ابتدایی و با هدف گسترش
دامنة یادگیری دانشآموزان طراحی شده است .کتاب مملو از تصویر (معمایی ،حس زدن،
تفاوتها و مشابهتها ،داستان سازی) ،جدول ،ترکیبها ،پرکردن جای خالی و ...برای
توسعة قوة تفکر کودکان است.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر پنج داستان آموزنده و عبرتانگيز است .مخاطب از طريق
اين داستانها به ظلمي که حاکمان به افراد مظلوم مي کردند ،پي ميبرند .شخصيت اصلي
اين داستانها بهلول ،پسر عموي هارون الرشيد ،پادشاه زمان امام هفتم (ع)است .بهلول با
هوشياري و زيرکي که پروردگار به او داده بود ،مسلمانان را مدتي از دست آزار و بيدادهاي
ستمگران و ظالمان نجات میداد .مخاطبان اين داستانها ،گروه سني (ج) هستند.
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 .431صفارپور ،عبدالرحمان .نوشتن و
نگارش ،براي دانشآموزان چهارم
دبستان .تهران :محراب قلم،1380 ،
124ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة چهارم)
کلمات کليدي :آموزش انشا /راهنماي
آموزشي /کتاب درسي /آموزش امال.

يادگيري ،يادآوري هم خانواده

 .432حاجيان ،فردوس .يادگيري،
يادآوري همخانواده .تهران :راه انديشه،
 64 ،1382ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای اول و دوم)
کلمات کليدي :تمرين /تکرار /گنجينة
لغات /خواندن و نوشتن.

آموزش ریاضیات دوره ابتدایی ()7

.433صالحی طالقانی ،امیر .آموزش
ریاضیات دورة ابتدایی ( :)7حجم.
تهران :مدرسه 1382،132 ،ص :.مصور.
قطع:رحلی
گروه سنی :چهارم ـ پنجم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي:ریاضیات /حجم هندسی/
مکعب /آموزش ریاضی /دورة ابتدایی.
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چكيده :اين کتاب در قالب  28درس ارائه شده است که  19درس از آنها ،آموزشهاي
مستقيمي براي ياددهي و يادگيري مهارت نوشتن و نگارش نکتههاي انشايي در بردارند.
 9درس ديگر کتاب ،به تمرينهاي دورهاي براي تکرار و تمرين و بازآموزي مطالب ياد
گرفته شدة قبلي اختصاص دارند.در هردرس ،دو نوع تمرين در نظر گرفته شدهاند :اول،
تمرين گروهي که هر گروه از شاگردان کالس ،بايد زير نظر مستقيم مربي انجام دهد.دوم،
تمرینهای فردی که با توجه به تمرين گروهي آورده شدهاند تا مشخص شود دانشآموز
اهداف نگارشي مورد نظر را تا چه ميزان فرا گرفته است.

چكيده :کتاب حاضر بر اساس کتاب «بخوانيم و بنويسيم» پايههاي اول و دوم ابتدايي
نوشته شده و با هدف تمرين و تکرار استثنائات پاية اول دبستان که پيش نياز ورود به پاية
دوم است ،تأليف شده است .اين کتاب ميتواند به عنوان پاية گنجينة لغات کلمات استثنايي
و به منظور تقويت مهارتهاي خواندن و نوشتن ،مورد استفاده قرار گيرد.

چكيده«:حجم» یکی از مفاهیم درسی ریاضی است که دانشآموزان در زندگی روزمره،
هنگام بازی ،و در گشت و گذار در دنیای پیرامون خود ،همواره انواع آن را به شکلهای
گوناگون مشاهده میکنند .کتاب حاضر در هشت بخش به توضیح و تشریح حجم میپردازد؛
آنچنان که بتواند ،بین برنامههای درسی و زندگی روزمره ارتباط منظم برقرار کند .بخش
نخست به حجمهای هندسی ،بخش دوم به گنجایش ،بخش سوم به حجمها و گستردهها،
بخش چهارم به مکعبها ،بخش پنجم به واحدهای اندازهگیری گنجایش و حجم ،بخش
ششم به معرفی اجزای حجمهای هندسی ،بخش هفتم به محاسبة حجم و بخش هشتم به
مقایسة حجمها و بخش پایانی به پاسخنامه اختصاص دارد.
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بهتر بياموزيم

 .434نوري ،عالء .بهتر بياموزيم:
پرسشهاي هدفدار در درسهاي
رياضي و علوم و ويژة پايههاي سوم،
چهارم و پنجم ابتدايي .تهران :شورا،
 176 ،1382ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای سوم و
پنجم)
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /پرسش و
پاسخ /راهنماي آموزشي /علوم /رياضي.

پنجاه روش ساده براي...

 .435اي زاهلر ،کتي.پنجاه روش
ساده براي عالقهمند کردن فرزند
به رياضي .محمدحسين حيدريان تهران:
کتابهاي دانه 176 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم ،كارشناس
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /مشارکت
والدين در آموزش فرزندان /آموزش رياضي/
اصالح رفتار.

چگونه استعداد رياضي کودکان...

 .436موزلي ،فرانسسمرديت ،سوزان.
چگونه استعداد رياضي کودکان را
پرورش دهيم .مصطفي کريمي.تهران:
خجسته 151 ،1379 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم ،كارشناس
کلمات کليدي :آموزش رياضي /مفاهيم
رياضي /سرگرمي /وسايل آموزشي /دورة
ابتدایی.

چكيده :در اين کتاب پرسشهاي قابل انتشار « »Timsو تعدادي از پرسشهاي
« »ABCبر اساس موضوعات و سرفصلهاي گوناگون کتابهاي رياضي و علوم پايههاي
سوم ،چهارم و پنجم دورة ابتدايي طبقهبندي شدهاند .همچنين ،به موازات اين پرسشها،
سؤالهاي مشابهي از مباحث کتابهاي درسي مطرح شدهاند تا دانشآموزان بتوانند
آموختههاي خود را در سطح باالتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح باالتر يادگيري
دست يابند.

چكيده :اين كتاب داراي پنج فصل است .اولين فصل آن ،رياضي را به دنياي واقعي مربوط
ميسازد و به والدين كمك ميكند استفاده از رياضي را در زندگي واقعي به فرزند خود نشان
دهند .ما ميتوانيم مفاهيم و مهارتهاي رياضي را در چيدن ميز ،كارت بازي ،برنامهريزي
براي مسافرت ،انجام كارهاي روزمره و ديگر فعاليتهاي روزانه به كار بگيريم .فصل «رفتار
بچهها را اصالح كنيد» ،شامل نظرهايي در باب غلبه بر بعضي موانع موفقيت بچهها در
رياضي است .فصل «رفتار خود را اصالح كنيد» ،نیز به والدين نشان ميدهد كه چگونه با
تغيير در طرز تفكر و رفتار خود ،استعداد و قابليت فرزند خود را افزايش دهند.

چكيده :نگارنده در اين كتاب سعي كرده است رياضيات را براي كودكان  3تا  10ساله
لذتبخش و شاديآور سازد .بدين منظور در هر بخش از كتاب سه موضوع مطرح شده
است :نخست هريك از مفاهيم رياضي به طور ساده شرح داده شده و رابطة آن با مطالب
قبل و بعد بيان شده است .پس از شرح مفاهيم ،بازيهاي مربوط به موضوع معرفی شدهاند؛
بازيهايي كه كودكان ضمن كارهاي روزانه و يا در اوقات بيكاري ميتوانند انجام دهند
و به كمك آنها ،رياضيات را ياد بگيرند .در پايان هر بخش ،فهرستي از نام و مشخصات
وسايل فكري و آموزشي هر موضوع آورده شده است.
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ويندوز  98براي نوجوانان

 .437نوري ،شکوفه .ويندوز  98براي
نوجوانان .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري
ديباگران تهران 105 ،1379 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :راهنمايي
حوزة آموزشي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رايانه /نرم افزار
رايانه /آموزش ويندوز  /98آموزش کودکان.

صفحه کليد چيست؟ ()1

 .438رلف هاناوان ،پاتريشيا.صفحه کليد
چيست()1؟ واحد کودک و نوجوان مؤسسة
فرهنگي و هنري ديباگران تهران.تهران:
ديباگران تهران 31 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :کامپيوتر(رايانه) /آموزش
کودکان /صفحه کليد /تايپ.

صفحه کليد چيست؟ ()2

 .439رلف هاناوان ،پاتريشيا.صفحه کليد
چيست؟ ( .)2واحد کودک و نوجوان
مؤسسة فرهنگي و هنري ديباگران تهران.
تهران :ديباگران تهران 12 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي :چهارم ،پنجم
کلماتکليدي:صفحهکليد/کامپيوتر(رايانه)/
آموزش کودکان /تایپ.

چكيده :کتاب حاضر برای باال بردن سطح دانش کودکان و نوجوانان در امر آموزش و
رايانه براي آشنايي بيشتر نوجوانان با سيستم عامل ويندوز  98تهيه و تدوين شده است.
کتاب  11بخش ،يک واژهنامه و يک ضميمه دارد .در آخر هر بخش تعدادي پرسش که از
متن کتاب تهيه شدهاند قرار دارد که پاسخ آنها در بخش ضميمه آمده است .راه اندازي
ويندوز  ،98خروج از برنامه ،دسک تاپ برنامة ويندوز  ،98کار با پنجرهها ،نوارهاي ابزار و
منوها ،استفاده از کادرهاي محاوره يا تغيير دادن شکل ظاهري ويندوز ،ساخت ،حذف ،تغيير
نام و پيدا کردن فایلها و پوشهها ،نقاشي با برنامهی« »Paintو چاپ در برنامة ويندوز
 ،98از عناوين و مطالب مهم بخشهاي اين کتاب هستند.

چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعة «دنياي کامپيوتر» براي گروه سني (ج) تدوين
يافته است .نگارنده در اين کتاب ،نخست قسمتهاي متفاوت رايانه را معرفي مي کند و
آنگاه چگونگي استفاده از «سيدي»هاي بازي را شرح ميدهد .در ادامه کودکان را با کار
صفحه کليد آشنا مي کند و تايپ کردن حروف و اعداد را نيز به آنها آموزش ميدهد.
همچنين ،تمريناتي را براي يادگيري بهتر مطالب مطرح کرده است.

چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعة «دنياي کامپيوتر» براي گروه سني (ب) تدوين
يافته است .نگارنده در اين کتاب کودکان را با صفحه کليد و کار آن ،مثل کليدهاي عددي،
کليدهاي حرفي ،کليد «اسپيس بار» و کليد «اينتر» آشنا ميسازد .همچنين تمريناتي براي
درک بهتر مطالب در کتاب گنجانده شده است.
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فلوچارت چه ميکند؟

 .440رلف هاناوان ،پاتريشيا.فلوچارت چه
ميکند؟ واحد کودک و نوجوان مؤسسة
فرهنگي و هنري ديباگران تهران .تهران:
ديباگران تهران 24 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :کامپيوتر (رايانه) /فلوچارت/
برنامه /فرمان /آموزش کودکان /سرگرمی.

کامپيوتر چه ميکند؟

 .441رلف هاناوان ،پاتريشيا.کامپيوتر چه
ميکند؟ واحد کودک و نوجوان مؤسسة
فرهنگي و هنري ديباگران تهران .تهران:
ديباگران تهران 27 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :کامپيوتر(رايانه) /آموزش
کودکان /سرگرمي.

کامپيوتر چيست( )1؟

 .442رلف هاناوان ،پاتريشيا.کامپيوتر
چيست؟( .)1واحد کودک و نوجوان
مؤسسة فرهنگي و هنري ديباگران تهران.
تهران :ديباگران تهران 24 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای سوم تا
پنجم)
کلمات کليدي :کامپيوتر(رايانه) /سرگرمي/
صفحه کلید /سختافزار /سیپییو.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة «دنياي کامپيوتر» براي گروه سني (ج) تدوين يافته است.
در اين کتاب ،کودکان با کاربرد فلوچارت و نيز عملکرد فرمان ،برنامه و زبان برنامهنويسي
آشنا ميشوند .همچنين ،کتاب شامل تمرينات و تعدادي بازي و سرگرمي است که به درک
بهتر مطالب کمک مي کنند.

چكيده:کتاب حاضر که براي گروه سني (ج) به صورت مصور و رنگي تدوين يافته،
کودکان را باتفاوتهاي انسان و رايانه که يک ماشين است ،آشنا مي کند .کودکان از طريق
مقايسة قسمتهاي گوناگون رايانه با اعضا و اندامهاي بدن انسان ،عملکرد رايانه را بهتر
درک مي کنند .اين کتاب جلد چهارم از مجموعة «دنياي کامپيوتر» محسوب ميشود.

چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعة «دنياي کامپيوتر» ،براي گروه سني (ب) تدوين
يافته است .نگارنده در اين کتاب کودکان را با طرز کار رايانه و قسمتهاي متفاوت آن مثل
صفحه کليد ،ماوس ،صفحههاي نمايش و «سي پي يو» آشنا مي کند .همچنين ،براي درک
بهتر مطالب پرسشهايي را در هر قسمت بيان کرده است.
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رياضيات کارگاهي

 .443جانسون ،ويرجينيا .رياضيات
کارگاهي .پرويز اميني.تهران :انتشارات
مدرسه 213 ،1380 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم و كارشناس
کلمات کليدي :کارگاه رياضي /آموزش
پيش دبستاني /سرگرمي /تقويم /پول/
عددنویسی.

سنجش و اندازهگیری در...

.444کیامنش ،علیرضا .سنجش و
اندازهگیری در ریاضی و علوم
همراه با سؤالهای ریاضی و علوم
[ TIMSSتیمز] در دورة ابتدایی.
تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت1380،295 ،
ص :.مصور.
قطع:رحلی
گروه سنی :معلم ـ کارشناس
رشتة درسی :ریاضی /علوم
کلمات کليدي:آموزش ریاضی /ارزشیابی/
روشهای آماری در ریاضی /آزمونهای
توانایی /مطالعة تیمز.

چكيده :کتاب حاضر که در  18بخش تنظيم شده است ،براي آن دسته از کالسهاي
رياضي که به صورت فعال اداره ميشوند ،بسيار مفيد است .کار کردن در کارگاه رياضي،
تقويم ،شکلهاي هندسي ،مرتب کردن و طبقهبندي ،الگوها ،عددها و شمارش ،عددنويسي،
جمع ،تفريق ،ارزش مکاني ،نمودار ،تخمين ،زمان ،اندازه گيري ،پول و کسرها ،عنوانهاي
مطالب کتاب هستند .در بخش  17توضيحاتي براي والدين وجود دارد که دستور کار هر
بخش را توضيح ميدهد.

چكيده:کتاب حاضر به منظور آشنایی معلمان و دستاندرکاران آموزش و پرورش کشور
با اصول و روشهای ارزشیابی ،ویژگیهای اساسی مطالعة «تیمز» و مقایسة عملکرد
دانشآموزان ایرانی با دانشآموزان دیگر کشورها ،تهیه و تدوین شده است .این کتاب،
منبع مفیدی برای استفادة مدیران ،مدرسان و معلمان کشور که درصدد برنامهریزی برای
آموزش هستند ،به شمار میرود .همچنین ،به معلمان و کارشناسان درسهای ریاضی و
علوم تجربی ،اطالعات مفید و تازهای را دربارة نحوة سنجش و ارزشیابی و اندازهگیری
ارائه میدهد.

فعاليتهاي علمي دربارة رياضي

 .445وان کليو ،جانيس .فعاليتهاي
علمي دربارة رياضي .زهرا جعفري.
تهران :مدرسه 120 ،1381 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای اول و
دوم)
کلمات کليدي :سرگرمي و بازي /آموزش
رياضي /وسایل آموزشی /آزمایش.

چكيده :كتاب حاضر حاوي  50آزمايش ساده و سرگرمكننده است كه بر اساس
پرسشهاي واقعي كودكان تنظيم شده است .به كمك فعاليتهاي اين كتاب ،كودكان
عالوه بر آشنايي با دنياي رياضي ،از ساختن چيزهايي مانند جعبه ،ترازو و ...لذت خواهند
برد .روش آموزش در اين كتاب ،آموزش به همراه بازي و سرگرمي است كه باعث يادگيري
هرچه بهتر مطالب ميشود.
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کتاب کار دانشآموز :ریاضی...

.446جلیلی ،میرزا؛ خردور ،طاهره؛ امام،
بهناز.کتاب کار دانشآموز :ریاضی پایه
چهارم ابتدایی .تهران :مرکز نشر فرهنگی
رجاء 1379،188 ،ص :.مصور.
قطع:وزیری
گروه سنی :چهارم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي:آموزش ریاضی /دورة
ابتدایی /سرگرمی /کاربرد ریاضی /هندسه.

کتاب کار دانشآموز :ریاضی...

.447جلیلی ،میرزا؛ مخترع ،شهال؛ الهوردی،
مریم.کتاب کار دانشآموز :ریاضی پایه
پنجم ابتدایی .تهران :مرکز نشر فرهنگی
رجاء 1379،207 ،ص.
قطع:وزیری
گروه سنی :پنجم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي:آموزش ریاضی /دورة
ابتدایی /اعداد /هندسه/کاربرد ریاضی.

کشفيات رياضي با زمين تختهها

 .448هوگبوم ،شرلي.کشفيات رياضي
با زمين تختهها .عليرضا توکلي صابري.
تهران :مدرسه 50 ،1380 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم
کلمات کليدي :رياضيات /سرگرمي ها/
راهنماي آموزشي.

چكيده:برای انجام خیلی کارها از ریاضی استفاده میشود .مث ً
ال اندازهگیری ،شمارش،
محاسبة مخارج روزانه ،گفتن ساعت ،جمعآوری وسایل و اشیا و ...در حل مسائل پیچیدة
زندگی ،اندازهگیری مساحت زمینها و ...نیز از ریاضی استفاده میشود .مؤلفان در این کتاب
با طراحی تخمینهای متفاوت ،به آموزش چهار عمل اصلی ،مفهوم خط ،زاویه ،خط عمود،
موازی و شکلهای هندسی ،از جمله مثلث و ذوزنقه ،متوازیاالضالع ،لوزی ،مربع و...
پرداختهاند.

چكيده:از گذشتههای دور ،ریاضی جزو نیازهای زندگی بوده است .با پیشرفت علم و
فناوری و گسترش پیچیدگیهای زندگی ،انسان معاصر به استفاده از ریاضی نیاز بیشتری
یافت .او اکنون میشمارد ،اندازه میگیرد ،از ساعت استفاده میکند ،چهار عمل اصلی را
برای جمع کردن ،منها کردن ،ضرب کردن و تقسیم به کار میگیرد و ...مؤلفان در این
کتاب به آموزش عدد نویسی ،کسرها ،محاسبات اعداد ،مفاهیم متر مربع ،کیلومتر ،هکتار،
تخمین ،تقارن ،ضرب اعداد صحیح در کسر ،حجم ،وزن ،محاسبة محیط و ...پرداختهاند تا
دانشآموزان سال پنجم با آموختن این مفاهیم ،بتوانند درس ریاضی را به آسانی فرا گیرند
و ذهن ریاضی آنها قوی شود.

چكيده:كتاب حاضر شامل این بخشهاست 40 :فعاليت يك صفحهاي؛ فعاليتهاي
تعميمي؛ دو تحقيق؛ يك بازي؛ جايزههاي دانشآموزي؛ پاسخ به مسائل .هدف نگارنده از
تأليف اين كتاب آن است كه دانشآموزان ياد بگيرند :شکلهاچه شباهتها و تفاوتهايي
با هم دارند ،چگونه ميتوان آنها را به شکلهاي فرعيتر و يا ساير شکلها تغيير داد و
رابطة بين اضالع و زاويهها چيست .يعني این کتاب دانشآموز را درگير كار رياضي ميكند.

دورة آموزش ابتدايي 4

نيمهها

 .449نيمهها .تهران :مؤسسة فرهنگي
ديباگران تهران 24 ،1381 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای اول تا
پنجم)
کلمات کليدي :سرگرمي /بازي /خالقيت/
مفاهيم ابتدايي /آموزش مفاهیم.

اگر ازون نباشد

 .450کتبي ،سرور .اگر ازون نباشد.
تهران :سروش 24 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة پنجم)
کلمات کليدي :محيط زيست /آلودگي هوا/
الية ازون /آموزش علوم.

آموزش و ارزش يابي مهارتهاي...

 .451رزبا ،ريچارد .ب.آموزش و ارزشيابي
مهارتهاي يادگيري .حسين دانشفر؛
طاهره رستگار.تهران :مدرسه 265 ،1379 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :راهنمايي؛ معلم ،کارشناس
و والدين
حوزة آموزشي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموختن /مطالعه و
فراگيري /تدريس علمي /ارزشيابي/
مهارتهاي یادگیری /مشاهده.
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چكيده :کتاب سرگرمي حاضر که به منظور آموزش مفاهيم ابتدايي به کودکان تهيه شده
است ،از سرگرمي و بازي به گونهاي بهره مي گيرد که يادگيري را سريعتر و عميقتر
ميسازد .زيرا کودکان ضمن بازي ،در جريان آموزش قرار ميگيرند .آموزش از طريق بازي
در رشد خالقيت کودک نيز مؤثر است.

چكيده«:ازون» نوعي اكسيژن است كه در جو اليهاي از آن وجود دارد .اين اليه مانع
رسيدن پرتو ماوراي بنفش به زمين ميشود .پرتو ماوراي بنفش بسيار خطرناك است.
دانشمندان مدت  30سال است كه ميزان الية ازون قطب جنوب را اندازهگيري ميكنند.
هرسال هنگام بهار الية ازون بر فراز قطب جنوب بسيار نازك ميشود .بسياري از مردم جهان
نگران الية ازون هستند .آنها براي حفظ الية ازون كارهاي مهمي انجام دادهاند ،اما الية
ازون به كمك بيشتري نياز دارد .هدف نگارنده از نگارش اين اثر ،بيان آن است كه اگر ازون
نباشد ،زمين خيلي گرم ميشود و در اين صورت ،ادامة حيات ممكن نخواهد بود.

چكيده :روشهاي تفکر در علم را «مهارتهاي يادگيري» مينامند .مهارتهاي
يادگيري ،در واقع کارهايي هستند که دانشمندان هنگام مطالعه و تحقيق انجام ميدهند.
مشاهده ،اندازهگيري و همچنين استنباط و آزمايش ،از جمله مهارتهاي انديشيدن هستند
که عالوه بر دانشمندان ،دانشآموزان نيز در حين علمآموزي به آنها ميپردازند .اين کتاب
با تأکيد بر ارزشيابي و مهارتهاي يادگيري ،از دو بخش تشکيل شده است :در بخش اول،
دانشآموزان با مهارتهاي مشاهده ،برقراري ارتباط ،طبقهبندي ،اندازهگيري ،استنباط و
پيشبيني آشنا ميشوند و تمرينهايي را انجام ميدهند .در بخش دوم ،معلم و دانشآموزان
بايد مهارتهايي را مورد بررسي قرار دهند و براساس آنها فعاليتهاي علمي را در مدرسه
و خانه طراحي و اجرا کنند.
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اولين کتابخانة علمي من... :

 .452اولين کتاب خانة علمي من:
بدن شگفتانگيز ما .عليرضا اسبقي.
تهران :مبتکران 35 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :بدنشناسي /کارهاي
غيرارادي /بدن انسان /آموزش علوم تجربي/
آموزش کودکان.

چكيده :مجموعة «اولين کتاب خانة علمي من» شامل چهار کتاب است با اين عنوانها:
خوراکیها و بدن ما؛ بدن شگفت انگيز ما؛ اندامهاي حسي ما؛ سالم باشيم .در اين کتابها
اطالعاتي دربارة عملکرد برخي اندامها و دستگاههاي بدن ،و علت برخي از کارهاي
غيرارادي بدن مانند سکسکه کردن ،خميازه کشيدن و ...آمده است .تصويرهاي کتاب،
دانشآموزان را در فهم هرچه بهتر مطالب یاری میدهند مخاطبان اين کتاب گروه سني(ج)
هستند.

تجربههاي من در به کارگيري...

 .453طاهري ،حسن.تجربههاي من در
به کارگيري روشهاي جديد آموزش
علوم.تهران :مدرسه 104 ،1380 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :علوم تجربي /راهنماي
آموزشي /آموزش علوم /روشهای ياددهي
يادگيري /محتوای بين رشتهاي.

بازی با دایرههای کاغذی (7جلد)

.454یزدانیان پور ،امیرحسین؛ حاجی تقی
تهرانی ،ف .بازی با دایرههای کاغذی
(7جلد) .تهران :تیمورزاده7، 1382 ،ج:
مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی :اول ـ دوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :حیوانها /اریگامی /شکل
هندسی /کاردستی /سرگرمی.

چكيده :مجموعة حاضر بخشي از تجربههاي نگارنده در تالش براي نوسازي روشهاي
ياددهي و يادگيري است .محور موضوعي اين تجربهها علوم تجربي است .محتواي اين
مجموعه از نظر روش و نگرش ،فراتر از آموزش يک رشته و به اصطالح بين رشتهاي
است .سه عنوان از عنوانهاي کتاب عبارتاند از« :کاوشگري»« ،روندي براي مسئله»،
و «همه جاي ايران ،کالس من است» .پس از پايان هرفصل نيز ،به فعاليتهاي تکميلي
پرداخته شده است.

چكيده:با شکلهای هندسی میتوان بازیهای متعددی ایجاد کرد؛ کاردستی ساخت و
شکل هندسی را هم بازی خود کرد .با استفاده از یک پرگار میتوان دایرهای کشید و دور آن
را برش داد و از آن شکل دیگری ساخت .مجموعة حاضر به دانشآموزان کمک میکند که
دایره هم بازی آنها شود و شکلهای دیگری از دل دایرهها بیرون بیایند .میتوان دایرهها
را تا کرد و برش داد ،شکل لوزی یا سه گوش و دایرهای ساخت و با آنها به ساختن شکل
پرندهها ،حیوانها و ...پرداخت و ضمن ایجاد سرگرمی ،کاردستیهای خوبی هم ساخت.
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جعبهها

 .455سليمي ،پري.جعبهها .تهران :کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان،1382 ،
 32ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :کاردستي /سرگرمي/
پرورش قوة ابتکار.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروه سني (ج) به صورت مصور و رنگي تدوين يافته است،
به آموزش طرز ساختن کاميون ،کيف ،جرثقيل و ...با استفاده از جعبههاي خالي اختصاص
دارد .هدف نگارنده از نگارش اين اثر ،رشد قوة ابتکار کودکان و همچنين تأکيد بر اين نکته
است که ميتوان از هر وسيلة بي ارزشي به طرز مناسب و بهينه استفاده کرد.

خودنويس طاليي

 .456غالمي ،علي؛ نادرتبار ،مهستي؛
بابامرندي ،مژگان .خودنويس طاليي.
تهران :مدرسه 80 ،1380 ،ص.
قطع :پالتويي
دورة تحصیلی :ابتدايي ،راهنمايي و
متوسطه
کلمات کليدي :نمايشنامههاي فارسي/
هنر تئاتر /ايفاي نقش /گروه نمايشي.

دست به کارشويد

 .457طاليي ،کاظم.دست به کارشويد.
تهران :مدرسه 32 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة پنجم)
کلمات کليدي :کاردستي /سرگرمي/
پرورش خالقيت /آموزش کودکان.

چكيده :اين کتاب از چهار نمايشنامه تشکيل شده است .هنر تئاتر و نمايش و گسترش
آن در مدارس ميتواند به ايجاد حس همکاري و دوستي و ديگر خصلتهاي پسنديده در
دانشآموزان ،کمک کند .همچنين ميتواند عامل بسيار مهمي براي رشد و پيشرفت فردي
دانشآموزان باشد .در مقدمة اين کتاب ،مؤلف به چند تأثير مثبت تشکيل گروههاي نمايشي
و اجراي نمايش در مدارس اشاره کرده است؛ ازجمله :ايجاد و تقويت روحية مسئوليتپذيري؛
دسترسي به تجربيات تازه؛ شناخت شخصيتهاي موجود در نمايش هنگام ايفاي نقش.
مخاطبان اين کتاب گروههاي سني (الف)( ،ب) و (ج) هستند.

چكيده :مجموعة حاضر شامل  15فعاليت كاردستي است .اين فعاليتها را ميتوان با
استفاده از وسايل و ابزار بسيار ابتدايي و در دسترس انجام داد؛ مثل كاغذ ،مقوا و چسب .از
كاردستيهاي ساخته شده ميتوان در فعاليتهاي گروهي و فردي استفاده كرد .هر فعاليت
طوري طراحي شده است كه به كودكان امكان خالقيت و نوآوري جديدی را ميدهد تا
بتوانند توانايي و مهارت خود را افزايش دهند .مخاطبان اين مجموعه گروههاي سني (الف)،
(ب) و (ج) هستند.
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دوباره نگاه کن :دکمهها

 .458همتي آهوئي ،ابوالفضل.دوباره نگاه
کن :دکمهها .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 47 ،1382 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای اول تا
پنجم)
کلمات کليدي :دکمه /کاردستي /سرگرمي/
یادگیری مفاهیم /آموزش فعال.

رنگ ،رنگ ،نقاشي

 .459اميريان ،سيمين و دوست قرين،
عباس .رنگ ،رنگ ،نقاشي .تهران:
مدرسه 151 ،1379 ،ص.
قطع :پالتويي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای چهارم
و پنجم)
کلمات کليدي :نمايشنامة فارسي /تئاتر/
پرورش خالقيت /آموزش کودکان و نوجوانان.

کاجها و بلوطها

 .460خادم شيروان ،عليرضا.کاجها و
بلوطها .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان36 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :سرگرمي /کاردستي/
پرورش خالقيت /استفاده از اشیا.

چكيده :کتاب حاضر داراي  38طرح است که به وسيلة دکمه ساخته ميشوند .ساخت اين
شکلها به وسيلة دکمه باعث ميشود که کودک عالوه بر يادگيري مفاهيمي چون بزرگي
و کوچکي ،نگاه دقيقتري به پيرامون خود داشته باشد.

چكيده :کتاب حاضر از پنج نمايشنامه تشکيل شده است .مؤلف در اين اثر سعي دارد
که جنبههاي آموزشي نمايشنامه و تئاتر را بيان کند .همچنين مفاهيم مشکلي را که براي
دانشآموزان قابل درک نيستند ،به آساني به آنها تفهيم کند .اين نمايشنامهها باعث
ميشوند که خالقيتهاي فردي دانشآموزان در کارهاي جمعي باال رود .در مقدمة کتاب،
جنبههاي مثبت تشکيل گروههاي نمايشي و اجراي نمايش شرح داده شده است .دو مورد
از جنبههاي مثبت آن عبارتاند از« :رشد و توسعة اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان»،
و «تقويت نظم و انضباط فردي و گروهي» .مخاطبان اين کتاب گروههاي سني (الف)،
(ب) و (ج) هستند.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروههای سني (ج) و (د) به صورت مصور و رنگي
تدوين يافته ،به آموزش ساختن شکلهاي گوناگون با استفاده از کاج و بلوط پرداخته است.
همچنين ،نگارندة کتاب تأکيد دارد که از هر وسيلهاي ميتوان به طور ،بهينه استفاده کرد.
توجه به پديدههاي اطراف ،از نکات مهم اين کتاب است و بيان ميدارد که با استفاده از
اشياي اطرافمان ،ميتوانيم شکلي زيبا بسازيم.
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 .461توزنده جاني ،جعفر.کمال الملک.
تهران :سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي 24 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :زندگینامه /عبرت/
کمالالملک /نقاشي /آموزش هنر.
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چكيده :انسانها در مسير زندگي پرپيچ و خم خود ،به سرمشق نياز دارند ،تا حس رقابت
سازنده و مبارزه با سختيها در وجودشان زنده بماند .کتاب حاضر که براي گروه سني (ج) به
صورت مصور تدوين يافته ،به شرح حال کمال الملک ،نقاش بزرگ و معروف ايراني پرداخته
است.در مجموعه کتابهاي «قطره و دريا» ،مخاطب با سرگذشت انسانهاي بزرگ در
تمدن اسالمي و تاريخ معاصر ايران آشنا ميشود.

گفت و گوي رنگها

 .462خائف ،بهرام.گفتوگوي رنگها.
تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان 32 ،1379 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :رنگ /داستان تخيلي /نظم
اجتماعي /آموزش کودکان.

نقاشی با اثر انگشت

.463امبرلی ،اد .نقاشی با اثر انگشت.
بهمن خسروی و بهنام مبارکه .ـ تهران:
خسروی ،مبارکه1380،32 ،ص :.مصور.
قطع:رقعی
گروه سنی :اول تا پنجم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي:اثر انگشت در هنر /طراحی/
نقاشی /پرورش خالقیت /آموزش کودکان.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروه سني (ج) تدوين يافته ،با زبان رنگها شرح میدهد
که انسانها نبايد از مسائل ناشناخته فرار کنند .همچنين به بيان اهميت اتحاد و نظم
اجتماعي ميپردازد و توضيح ميدهد ،اگر نظم حاکم باشد ،اشيا زيبا و دوستداشتني
ميشوند.

چكيده:این کتاب شیوهای جدید از نقاشی کردن را به دانشآموزان دبستان آموزش
میدهد؛ شیوهای که مبتنی بر استفاده از اثر انگشت است .نگارنده با ابداع این روش،
تصویرهای زیبایی از گلها ،حیوانات ،گیاهان ،انسان و کلیه موجودات زنده ارائه میدهد.
این روش متشکل از یک اثر انگشت ،چند نقطة سیاه ،و چند خط مورب و موازی است .با
تغییر دادن هریک از موارد یاد شده ،خواننده میتواند تصویری زیبا ،خندهدار و یا عجیب خلق
کند .برای مثال ،زیر عنوان شکل سازی جانوران با استفاده از نقطهها و خطهای مختصر،
نحوة کشیدن یک شیر ،گربه ،فیل ،سگ ،خرس ،الکپشت ،زنبور عسل ،سوسک ،کرم ،و
عنکبوت نشان داده شده است .نقاشیهای کتاب ،ضمن تقویت قوة خالقیت کودکان ،باعث
سرور و شادی بیش از حد آنها خواهد شد.
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نقاشی شکلکها

.464امبرلی ،اد.نقاشی شکلکها.
تهران :نشر فرزان1381،32 ،ص.
قطع :خشتی
دورة تحصیلی :ابتدایی
کلمات کليدي :نقاشي /آموزش هنر.

چكيده :كتاب حاضر حاوي انواع و اقسام صورتكها و شکلک هاست .طرز كشيدن هر
شكلك خيلي ساده است و در هر تمرين قدمبهقدم آموزش داده شده است .مؤلف تأكيد
دارد ،اگر دانشآموز بتواند خطهايي را بكشد ،سپس به سادگي از عهدة كشيدن هر شكلك
و صورتكي برميآيد .مخاطبان اين كتاب گروههاي سني الف و ب هستند.

نقش دلپذير

 .465فرخ مهر ،حسين.نقش دلپذير.
تهران :عابد 200 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم
کلمات کليدي :قصهگويي /تربيت و
آموزش کودکان /نمايش خالق /انواع
داستان /دورة ابتدايي.

يک سبد صبوري

 .466فرهنگ ،محمود؛ امير ارجمند ،مرجان.
يک سبد صبوري .تهران :مدرسه،1379 ،
 120ص.
قطع :پالتويي
دورة تحصیلی :ابتدايي و راهنمايي
کلمات کليدي :نمايشنامة فارسي /پرورش
خالقیت /آموزش نظم /فعالیت گروهی/
اعتماد به نفس.

چكيده :زبان قصه ،زباني است که با ذات بشر همخواني دارد و براي کودکان شادي آفرين
است .از طريق قصه ،کودکان از دانايي لذت ميبرند ،به يادگيري اشتياق پيدا مي کنند و به
تجربههاي تازهاي دست مي يابند .قصهگويي راهي براي تربيت بهتر کودکان است .اين
نوشتار تالشي است در زمينة بيان تأثير داستان و قصهگويي بر کودکان دبستاني .نويسنده
نخست اهميت دوران دبستان را شرح ميدهد و سپس دربارة انواع داستان ،نشانههاي
داستان خوب ،شيوههاي قصهگويي ،انواع تلخيص ،نمايش خالق و کاربردهاي آموزشي
نمايش خالق توضيحاتي ارائه مي کند.

چكيده :كتاب حاضر مشتمل بر پنج نمايشنامه است .نمايش نامه باعث ميشود ميزان
خالقيتهاي فردي دانشآموزان در كارهاي جمعي باال رود .همچنين ،نمايش نامه جنبة
آموزشي دارد و درك بسياري از مفاهيم مشكل را براي دانشآموزان آسان ميكند .در
مقدمة كتاب مؤلف به چند اثر مثبت تشكيل گروههاي نمايشي و اجراي نمايش در مدارس
از قبيل تقويت حس همكاري و دوستي بين دانشآموزان ،تقويت نظم و انضباط فردي و
گروهي ،و رشد و توسعة اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان اشاره كرده است .مخاطبان
اين كتاب گروههاي سني (الف)( ،ب) و (ج) هستند.
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خدابهتصورکودکان:شکلگيري...

.467اسکندري ،حسين.خدا به تصور
کودکان :شکلگيري فهم ديني در
کودکان .تهران :مؤسسة فرهنگي منادي
تربيت 128 ،1382 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي؛ معلم
کلمات کليدي:درک خداوندی /تجربة
ديني کودکان /زندگي مذهبي /فهم دینی/
تحول شناختی.

قصههاي پيامبران :کشتي نوح

 .468شعبان نژاد ،افسانه .قصههاي
پيامبران :کشتي نوح .تهران :تاريخ و
فرهنگ 30 ،1381 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایههای چهارم
و پنجم)
کلمات کليدي :داستان مذهبي /حضرت
نوح (ع) /یکتاپرستی /آموزش دینی.

دوباره بنگر( :)1آفرینش انسان

 .469راد ،سیدمسعود .دوباره بنگر(:)1
آفرینش انسان .تهران :زیتون16، 1381 ،
ص :.مصور.
قطع:وزیری
گروه سنی :چهارم ـ پنجم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي:آفرینش انسان /عجایب
آفرینش /جنبههای قرآنی آفرینش /آموزش
دینی.

چكيده :بي ترديد ،خدا در ذهن بشر جايي دارد و هر انساني واجد ذهنيتي دربارة خداوند
است .وقتي سخن از خدا به میان ميآيد .ناچار ذهن متوجه معنايي خاص ميشود و
مفهومي از آن را براي خود معنا ميكند .پرسش مهمي كه پيش روي ما گسترده ميشود
اين است كه« :خداوندي كه محدود نيست و مرزي ندارد ،چگونه در مرزبندي ذهن بشر
وارد ميشود و چگونه ميتوان او را درك كرد؟»در كتاب حاضر ،اين نكته كه كودك به چه
ترتيبي به درك خداوند نائل ميشود ،بررسي شده است .برخي از مباحث كتاب عبارتاند
از :فهم ديني؛ گسترة بررسي فكر ديني؛ تمايز فرايندها از يكديگر؛ مراحل تحول مذهبي؛
مؤلفهها و چارچوبهاي تفكر مذهبي؛ ارتباط تحول مفهوم خدا با تحول شناختي؛ ارتباط
تحول مفهوم خدا با مفهوم پدر.

چكيده :کتاب حاضر در برگيرندة قصة حضرت نوح (ع)و سرگذشت قوم اوست .خداوند
پيامبران را برگزيد تا مردم را به يکتا پرستي دعوت کنند و از گمراهي برهانند .اما آنان نوح را
پيامبري دروغين ناميدند و سرانجام عذاب الهي نازل شد .هدف مؤلف از نگارش اين کتاب،
بيان زندگي يکي از پيامبران خدا و سرگذشت اوست و اين که بتپرستان و دنيا  دوستان
عذاب خواهند ديد .مخاطبان اين کتاب گروه سني (ب) هستند.

چكيده«:آفرینش انسان» حاوی بیانات گهربار امام صادق (ع) به یکی از شاگردانش دربارة
خلقت انسان است که با زبانی ساده و روان و با تصویرهایی گویا بیان شده است .رشد جنین
در شکم مادر ،مسئولیتهای مهم اعضای بدن انسان ،حکمت وجود چشم ،دهان ،دندان،
رگهای خونی ،موی سر و بدن ،حافظه ،اثرانگشت ،و ...مطالبی هستند که در این کتاب
توضیح داده شدهاند.
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دوباره بنگر( :)2آفرینش حیوانات

 .470راد ،سیدمسعود .دوباره
بنگر( :)2آفرینش حیوانات .تهران:
زیتون 16، 1381،ص :.مصور.
قطع:وزیری
گروه سنی :چهارم ـ پنجم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي:آفرینش حیوانات /عجایب
آفرینش /آموزش دینی.

چكيده«:آفرینش حیوانات» کتابی است شامل مطالب ساده و روان و دارای تصویرهای
رنگی که برای کودکان بازنویسی شده است .مطالب کتاب که توسط یکی از شاگردان امام
جعفر صادق (ع) نقل شدهاند  ،خلقت حیوانات از جمله شتر ،شیر ،گوسفند ،گربه ،فیل ،روباه،
لک لک ،مورچه ،کالغ ،ماهی و ...را به زبان کودکانه شرح میدهند.

دوباره بنگر( :)3آفرینش طبیعت

 .471راد ،سیدمسعود .دوباره بنگر(:)3
آفرینش طبیعت .تهران :زیتون،
16،1381ص :.مصور.
قطع:وزیری
گروه سنی :چهارم ـ پنجم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي:آفرینش طبیعت /عجایب
آفرینش /جنبههای قرآنی آفرینش /آموزش
دینی /چرخة طبیعت.

مهربان ،مثل مسيح

 .472جوانبخت ،محمد .مهربان ،مثل
مسيح .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 28 ،1380 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی :راهنمايي
کلمات کليدي :داستان اجتماعي /امام
خميني (ره) /رهبر انقالب /رفتار با غير
مسلمانان /آموزش اخالق.

چكيده«:آفرینش طبیعت» کتابی است مصور با مطالبی ساده و نشری روان که از زبان
شاگرد امام صادق (ع) نقل شده است .رنگها ،فایدههای روز و شب ،آفرینش خورشید،
ارزش کوهها و دریاها ،فواید آب ،گیاهان و غالت ،رشد میوهها ،انار ،هندوانه ،خربزه و ...و
نیز آبیاری طبیعی از طریق بارندگی ،از جمله مطالب کتاب حاضر هستند که چرخة طبیعت
و هماهنگی عوامل طبیعی را بیان کرده است.

چكيده :اين داستان مصور رنگي که براي گروه سني ج نوشته شده ،از زبان ترزا دربارة
امام خميني(ره)و ويژگيهاي اوست .ترزا دوست نداشت که امام خميني پس از پايان مدت
تبعيدش از «نوفل لوشاتو» برود .او به امام عالقة زيادي داشت ،مخصوص ًا که حال مادرش
پس از آن که امام روز عيد کريسمس شاخه گلي به آنها داد ،بهتر شده بود .در اين اثر نوع
برخورد امام با غير مسلمانان و احترام ايشان به افراد ديگر ،بيان شده است.
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برنامهریزی درس تربیت بدنی...

 .473عسکریان ،مصطفی .برنامهریزی
درس تربیت بدنی دورة آمادگی و
اول ابتدایی (راهنمایی معلمان تربیت
بدنی) .تهران :منادی تربیت 216،1379 ،ص.
قطع:وزیری
گروه سنی :معلم ـ کارشناس
رشتة درسی :تربیت دینی
کلمات کليدي:ورزش مدارس /تربیت
بدنی کودکان /زندگی اجتماعی /برنامهریزی
درسی /فعالیت جسمی.

بحث و یادگیری در گروه

 .474دیون ،الیزابت؛ بنت ،نویل .بحث و
یادگیری در گروه .فروزنده داورپناه .ـ
تهران :رشد133 ،1379 ،ص :.مصور.
قطع:رقعی
گروه سنی :معلم ـ کارشناس
رشتة درسی :علوم تربیتی
کلمات کليدي:تعلیم /معلمان مدرسه/
ابتدایی.

يک شروع خوب مجموعه...

 .475بيات ،اختر و ديگران .يک شروع
خوب مجموعه فعاليتهاي پيش نياز
کالس اوليها .تهران :شورا 96 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی :ابتدايي (پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /رشد
شناختي /پيش نياز /آموزش رسمي/
مهارتهای ارتباطی.
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چكيده:در دوران کودکی ،اگر تربیت بدنی از برنامههای اصولی برخوردار باشد ،میتواند
شرایطی فراهم آورد که با کسب تجربههای گرانبها توسط کودک ،او را برای زندگی
اجتماعی آماده سازد .از آن جا که در سنین آمادگی و دبستان ،شخصیت کودک در حال
تکوین است ،فعالیت و حرکت از ضروریترین نیازهای وی به شمار میرود .به این لحاظ،
اهمیت دادن به حرکت و فعالیت جسمی به فراخور نیازهای سنی ،درس تربیت بدنی را
هدفمند میسازد .در دورة ابتدایی ،تربیت بدنی میتواند با به کارگیری عضالت از طریق
حرکات متناسب اندامها ،قابلیتهای جسمانی را باال ببرد و قوای ذهنی را از طریق
بازیهای سازمان یافته پرورش دهد .همچنین تربیت بدنی کودکان ،روحیة اجتماعی و
مسئولیتپذیری آنها را از طریق مشارکت در بازیهای اجتماعی تقویت میکند.
کتاب حاضر در سه فصل به تشریح اهمیت فعالیتهای ورزشی کودکان میپردازد و
تمریناتی را برای گرم کردن بدن توسط کودکان ،در بخش دوم توضیح داده است .در
بخش سوم ،محتوای برنامة تربیت بدنی را از طریق انجام حرکات تقلیدی و شیرین کاریها
و بازیهای دارای موضوع ،و ...توضیح داده است.

چكيده:در این کتاب ،راهبردها و رویکردهایی در زمینة به کارگیری همکاری گروهی
در چارچوب برنامة آموزشی کشور مطرح شدهاند .این کتاب در اصل شامل  25فعالیت
گروهی است که میتوان از آنها به عنوان مبنایی برای کار گروهی در جلسههای درس
و پیگیریهای بعدی در کالس ،سود جست .همچنین ،نمونههای کار گروهی را به
دانشآموزان خاطر نشان میسازد و در عین حال ،اهمیت اختصاص دادن فرصت الزم را
برای نظارت و ارزیابی ،به معلمان یادآوری میکند.
کتاب حاضر یکی از مجموع ه کتابهایی است که انتشارات «راتلج» در زمینه مهارتهای
کالس داری برای معلمان ،انتشار داده است و در اصل حاصل پژوهشی است که در سال
 1988به اهتمام دانشگاه «اکستر» برای دورة ابتدایی صورت گرفت .نحوة ادارة کالس،
شیوههای پرسش از دانشآموزان ،روشهای تدریس مؤثر و شیوههای توضیح درس ،از
جمله فعالیتهای این کتاب هستند.

چكيده :آمادگي براي شروع آموزشهاي رسمي ابعاد گوناگوني دارد كه مهارتهاي
زباني ،كسب استقالل در انجام كارها ،توانايي ابراز احساسات ،مهارتهاي ارتباطي ،ورود
به فعاليتهاي گروهي ،خو گرفتن به رفتارهاي اجتماعي و فراگرفتن از ديگران ،از جمله
مهمترين آنهاست .اين موارد اجزاي مواد خام رشد شناختي به حساب ميآيند .فعاليتهاي
پيشبيني شده در كتاب حاضر ،ضمن خوشايند بودن براي نوآموزان ،موجب انتقال مفاهيم
ذهني و مهارت هاي عملي به آنها ميشوند كه پيش نياز پاية اول دبستان هستند و به
تجربة قبلي آنان نيز پيوند ميخورند .اين فعاليتها بر اساس ورود نوآموز به مدرسه ،آشنايي
با محيط جديد ،آشنايي با همساالن ،آشنايي با كاركنان مدرسه ،معرفي خود ،بيان عالئق و...
تهيه و تنظيم شدهاند و هر فعاليت و نحوة اجراي آن با زباني بسيار ساده مطرح شده است.
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آمار ،رسم نمودار و احتمال

 .476جانسون ،کاترین .آمار ،رسم
نمودار و احتمال .علیرضا توکلی .تهران:
مدرسه36 ،1380 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی :معلم ،کارشناس
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آمار /احتماالت /سرگرمی/
براورد /احتمال.

چكيده :این کتاب ،وسیلهای برای آموزش منطقی از راه سرگرمی است و برای مربیان
و معلمان تدارک دیده شده است .کتاب ،شامل فعالیتهایی میشود که به سازمان دادن،
طبقهبندی کردن و تفسیر دادهها اختصاص یافتهاند .مفاهیم «براورد» و «احتمال» شرح
داده شدهاند و برای هر فعالیت ،هدف ،مواد الزم و راهنماییهای روشنی ارائه شده است.
کتاب حاضر ،از سه بخش تشکیل میشود .1 :شمردن و طبقهبندی؛  .2آمار و رسم نمودار؛
 .3احتمال .این کتاب از معلمان میخواهد به دانشآموزان تکلیف بدهند ،از چیزهایی که با
آمار سر و کار دارند ،فهرستی تهیه کنند .انجام فعالیتهای صفحات دانشآموزی ،آنها را با
رسم نمودار ،شناخت شکلها ،احتماالت ،مسائل کسری و ...آشنا میسازد.

از انشا تا نویسندگی

 .477ربانی ،جعفر .از انشا تا نویسندگی.
تهران :مدرسه375 ،1380 ،ص.
قطع :رقعی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :نویسندگی /فن نگارش/
انشای فارسی /نامه نگاری /داستان نویسی.

اسلحه و جنگافزارها در دوران...

 .478فاولر ،ویل .اسلحه و جنگافزارها
در دوران جدید .سهیال زمانی .تهران:
دلهام64 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :سالحها /تاریخ جنگ/
فنون جنگ.

چكيده :نگارنده در این کتاب میکوشد مسیر نوشتن را از آغاز تا دورة نویسندگی برای
مخاطبان شرح دهد .مجموعة حاضر در سه فصل تدوین شده است :فصل اول مشتمل بر
کلیاتی است دربارة انشا که در پی آن در فصل دوم ،از «چگونه نوشتن» سخن میرود .فصل
سوم متضمن نمونههایی است از آثار برگزیده که به زعم نگارنده ،اغلب آنها از بهترین
نوشتهها و ترجمههایی هستند که در زبان فارسی معاصر پدید آمدهاند« .ضرورت نوشتن»،
«قالبهای انشانویسی»« ،خالصه نویسی»« ،بازنویسی»« ،توصیف»« ،نامهنگاری»،
«مقالهنویسی»« ،داستاننویسی»« ،گزارشنویسی»« ،نقد و تصحیح انشا» و «موضوعاتی
برای نوشتن» ،پارهای از مباحث این کتاب هستند.

چكيده :از ابتدای سدة هجدهم تا کنون ،شیوههای نظامی بیش از حد تصور ما دستخوش
دگرگونی شدهاند .جنگ جهانی اول تقریب ًا نبردی تن به تن بود ،در حالی که جنگ خلیج
فارس را هواپیماهای پیشرفتة نظامی و موشکهای دوربرد ،پیش بردند .تمام صنایع هوایی
و دریایی و زمینی ،ابزارهای اصلی و فرعی سربازان و ...تغییرات اساسی کردهاند .اگر مایلید
دربارة این جنگ افزارهای جدید ،و همچنین توپخانه ،تانک ،خودروی زرهی ،کشتی ،هواپیما
و ...مطالب جالبی به همراه تصویرهای رنگی آنها ،فرا بگیرید ،توصیه میکنیم کتاب حاضر
را مطالعه کنید.

 188فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة چهارم

اسلحه و جنگافزارها در دوران...

 .479فاولر ،ویل .اسلحه و جنگافزارها
در دوران قدیم .محمدحسین آریا .تهران:
دلهام64 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :سالحها /تاریخ جنگ/
فنون جنگ /انسان غارنشین /کشف آهن.

اطلس ستارگان و سیارات

 .480دیدپات ،ایان .اطلس ستارگان
و سیارات .حسین علیزاده غریب .تهران:
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1380 ،
93ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي :نجوم /اطلس ستارگان و
سیارات /آموزش جغرافیا /منظومة شمسی/
شهاب سنگ.

بر سفرة نماز :مجموعة...

 .481ستاد اقامه نماز .بر سفرة نماز:
مجموعةشصتموضوعبرایارائهبین
نماز ظهر و عصر در مدارس راهنمایی
توسط ائمة جماعت روحانی .تهران :ورای
دانش264 ،1380 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :نماز /وعظ /علوم قرآنی/
اخالق اجتماعی /گفتوگو با خدا.

چكيده :انسان از نخستین روزهای حیات خویش از سالح استفاده کرده است .سالحهای
قدیم را از سنگ میساختند و در ساختن آنها از وسایل شکار مثل نیزه و کمان تقلید
میکردند .به مرور که مردم عصر حجر از غارها و سرپناههای سازة خود خارج شدند ،خاندان
و طایفه تشکیل دادند و آبادی بنا کردند .در آن زمان ،ابزارهای مفرغی یا برنزی جای وسایل
سنگی یا سنگ چخماق را گرفتند و مدتی بعد هم ،مفرغ و برنز جای خود را به آهن داد.
انسان به مرور صاحب ملک ،خانه ،آذوقه و زینت آالت شد و احساس کرد ،به سالح نه به
خاطر کشتار ،بلکه برای دفاع از خود و حمله به انسانهای دیگر محتاج است و ...کتاب با
وا ژهنامه و فهرست راهنما به پایان میرسد.

چكيده :اطلس ستارگان و سیارات به تشریح وضعیت ،چرخش ،حرکت ،حرارت و...
خورشید ،سیارات منظومة شمسی ،شهابها و شهابسنگها ،ستارهها و کهکشانها پرداخته
است .هدف کتاب ارائة اطالعات تازه دربارة علم اخترشناسی است .مؤلف در هر بخش از
کتاب ،تصویر تمبری را که به موضوع آن بخش پیوستگی دارد ،آورده است تا از این طریق،
دانستنیهای جالبی دربارة اخترشناسی به خواننده ارائه دهد .در پایان کتاب ،بخشی به عنوان
خودآزمایی با دهها سؤال تدوین شده که پاسخ آنها در صفحة بعد آمده است .دانشآموزان
با پاسخ به سؤالها و مقایسة آنها با پاسخ کتاب ،میتوانند اطالعات علمی خود را بیازمایند.
بخش پایانی کتاب ،به واژهنامهای اختصاص دارد که با ذکر صفحه به یافتن کلمات علمی
مناسب در داخل متن کمک میکند.

چكيده :اقامة نماز جماعت در مدرسهها ،باحضور جمعی از دانشآموزان و مسئوالن
آموزشی ،پدیدهای مبارک پس از انقالب اسالمی است .این کتاب حاوی مجموعهای از 60
موضوع متنوع و در عین حال مرتبط برای استفاده بین دو نماز ظهر و عصر در مدرسههاست.
موضوعات کتاب با عنوانهای کلی :علوم قرآنی ،عقاید ،احکام ،تاریخ ،و اخالق اجتماعی
تنظیم شدهاند .زبان آن ساده و سطح آن طوری است که برای دانشآموزان قابل درک
است .عالوه بر این ،پرسشهایی برای برانگیختن کنجکاوی دانشآموزان طراحی شدهاند.
برای مثال در موضوع گفتوگو با خدا ،پس از بیان هدفهای کلی و رفتاری ،این پرسش
آمده است« :کدام دعاست که اص ً
ال نقطه ندارد؟»
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بیزبوشاهیاستمیروخ...

 .482شاه آبادی ،حمیدرضا .بیزبوشاهی
استمیروخ :ما این شاه را نمیخواهیم:
گزارشی از واقعة  29بهمن 1356
تبریز .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان28 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /تاریخ انقالب
اسالمی /شهدای انقالب /آموزش تاریخ.

حرفهایم با او

 .483سیدی ،حسین .حرفهایم با او.
قم :مؤسسة اندیشه و فرهنگ دینی،1380 ،
24ص :.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :خداشناسی /آفرینش/
عجایب خلقت /نیایش /تربیت بدنی.

فضایی خارج از مدار زمین...:

 .484جفریس ،دیوید .فضایی خارج
از مدار زمین :در جستوجوی
موجودات فضایی :تحقیقی پیرامون
موجودات .داود شعبانی داریانی .تهران:
دلهام32 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :زندگی فرازمینی /موجودات
فضایی /بشقاب پرنده /منشأ حیات /آموزش
علوم.

چكيده :یکی از حوادث مهم و سرنوشت ساز انقالب اسالمی که به اوجگیری مبارزات
مردم کمک کرد ،مراسم چهلم شهدای  19دی قم ،در تبریز بود .این مراسم که روز 29
بهمن  1356با حضور گروه کثیری از مردم برگزار شد و به تظاهرات گستردة آنها انجامید،
یکی از وقایع مهم انقالب اسالمی است .کتاب حاضر گزارشی است از حوادث آن روز
که به منظور آشنایی نوجوانان و جوانان با مبارزات مردم تبریز نوشته شده است .توجه به
تصویرهای کتاب و مطالعة متن آن ،دانشآموزان را با حوادث قبل از انقالب اسالمی آشنا
میسازد.

چكيده :ای دانایی که کرة زمین را به گونهای آفریدی تا همة جانداران بتوانند در آن
زندگی کنند ،بر دانش ما بیفزای! ای که کوهها را آفریدی تا برفها روی آنها بنشینند
و در بهار ،جویباران از آن جاری شوند و مردم از سنگها و معادن آن استفاده کنند ،از تو
سپاسگزاریم! ای که لباس پرندگان را «پر» قرار دادی تا در برابر گرما و سرما محافظت
شوند و به خوبی پرواز کنند ،به ما بالهای تصمیم و اراده بده تا در آسمان خوبیها پرواز
کنیم! ای که از بوتههای ضعیف ،میوههای بزرگ میآفرینی ،ای که گلهای سرخ و
محمدی را عطرآگین آفریدی ،ما را با عطر خوبیها خوشبو کن.
کتاب حاضر ،به نیایشهایی برای کودکان اختصاص دارد که محتوایش بر اصول علمی
استوار است و با زبانی لطیف و ساده بیان میشود .موضوع آنها به دنیای کودکان نزدیک
است و با نگاهی نو و واقعی به مناجات میپردازد.

چكيده :تا چند سال قبل فکر وجود موجوداتی در خارج از مدار زمین کام ً
ال یک تخیل
محسوب میشد .اما این فکر ،امروزه بیشتر به واقعیت نزدیک شده است .انسانهایی
که به موجودات فضایی عقیده دارند ،ادعا میکنند در جهانی به این بزرگی در تعدادی
از سیارههایی که پیرامون خورشیدهای دیگر در گردشاند ،باید حیات وجود داشته باشد.
زیرا کهکشانی که کرة زمین در آن قرار دارد ،تنها یکی از میلیاردها کهکشانی است که در
عالم وجود دارد .کتاب حاضر احتمال وجود حیات را در سیارة دیگری به جز زمین ،بررسی
میکند .مطالب این کتاب عبارتاند از :معرفی منشأ حیات در زمین ،بررسی احتمال زندگی
در کرههایی چون مریخ ،ماه و مشتری ،راههای دریافت عالئمی که توسط موجودات
غیرزمینی به سوی زمین ارسال میشوند و معرفی بشقاب پرندهها .پایان بخش کتاب شرح
واژههای اختصاصی است.
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در طلوع آزادی :گزارشی از...

 .485شاه آبادی ،حمیدرضا .در طلوع آزادی:
گزارشی از وقایع روزهای  21و 22
بهمن  .1357تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان36 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ انقالب اسالمی /امام
خمینی (ره) /همافران 22 /بهمن /آموزش
تاریخ.

روزهای خدا :درود بر برادر ارتشی

 .486شاه آبادی ،حمیدرضا .روزهای
خدا :درود بر برادر ارتشی :گزارشی
از وقایع روزهای  13تا  19بهمن
 .1357تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان32 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /تاریخ انقالب
اسالمی /امام خمینی(ره) /مدرسة علوی/
بازرگان.

روزهای خدا :زیر بار ستم...

 .487شاه آبادی ،حمیدرضا .روزهای خدا:
زیر بار ستم نمیکنیم زندگی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
32 ،1380ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /تاریخ انقالب
اسالمی /راهپیمایی /مبارزة مردم.

چكيده :روز  20بهمن ماه ،مردم شهر تهران منتظر پیام امام خمینی هستند .همافران
نیروی هوایی آمادة حرکتی جدید هستند .مردم به کمک همافران به پادگان هجوم میآورند
و اسلحه و مهمات بین مردم تقسیم میشود .صبح روز  21بهمن ماه مردم در خیابانها
هستند و خیابانها آکنده از دود الستیکهای سوخته است .کالنتریها به تصرف مردم در
میآیند .اعالمیة امام خمینی بین مردم پخش میشود .صبح روز  22بهمن مردم به کارخانة
مسلسلسازی حمله میکنند و بین ارتش و مردم همبستگی ایجاد میشود و ...سرانجام
در ساعت  13/15دقیقة همان روز رادیو با قطع برنامههای خود اطالعیة ارتش را مبنی بر
بیطرفی در مناقشات فعلی اعالم میکند و پادگانها به دست مردم میافتند و انقالب به
پیروزی میرسد.

چكيده :از  12بهمن ،تهران مهمانی چون امام خمینی را در خود جای داد .مدرسة «علوی»
محل مالقاتهای مردم با امام شد .کارکنان اعتصابی وزارتخانهها و ادارههای دولتی ،گروه
گروه به آن مدرسه میآمدند .امام در مصاحبه با خبرنگاران در مدرسة علوی ،ارتش را برادر
مردم دانست و توصیه کرد ارتشیان به ملت بپیوندند .تشکیل دولت موقت انقالب ،وعدهای
بود که امام در همان نخستین سخنرانی خود در بهشت زهرا ،بر آن تأکید کرد .در پی این
رخدادها ،اعتصابات یکی پس از دیگری سرنگونی دولت بختیار را موجب میشد .روز 16
بهمن ،بازرگان معرفی شد .روز  17بهمن ،مردم با ترتیب دادن تظاهرات متعدد ،پشتیبانی
خود را از دولت بازرگان ابراز داشتند و...

چكيده :کتاب حاضر جلد دیگری از مجموعة «روزهای خدا» است که در آن ،گزارشی از
چگونگی شکلگیری وقایع روزهای  19و  20آذرماه  1357و راهپیمایی گستردة مردم در
تاسوعا و عاشورا ،علیه رژیم شاه آمده است .تجمع و راهپیمایی مردم همراه با شعارهای ضد
رژیم ،یورش نیروهای ساواک به مردم و عکسالعمل متقابل مردم ،از جمله حوادثی بودند
که در گوشه و کنار کشور اتفاق میافتادند .اقدامات رژیم و به طور کلی حال و هوای این
دو روز و تأثیر آن بر روند پیروزی انقالب اسالمی ،محتوای این گزارش را تشکیل میدهند.
کتاب با عکسهایی از صحنههای انقالب و تظاهرات مردم همراه است.
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سنجش و اندازهگیری در...

 .488کیامنش ،علیرضا .سنجش و
اندازهگیری در ریاضی همراه با
سؤالهای ریاضی  Timssدر دورة
راهنمایی .تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت،
238 ،1380ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش ریاضیات/
روشهای آماری در ارزشیابی /آزمونهای
توانایی /مطالعة تیمز.

چكيده :ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان و انطباق این فرایند با اصول و روشهای
علمی ،به ویژه در چند سال اخیر در آموزش و پرورش کشور مورد بررسی و تجدیدنظر
قرار گرفته ،به گونهای که براساس آییننامة جدید ارزشیابی دانشآموزان ،از سال 1880
«رویکرد فرایند محور» جایگزین شیوة تراکمی و پایان نگر گذشته شده است .کتاب
حاضر به منظور آشنایی معلمان و دستاندرکاران آموزش و پرورش کشور با اصول و
روشهای ارزشیابی و ویژگیهای اساسی مطالعة «تیمز» ( )Timssنگارش یافته است.
ضمن ًا سؤالهای ریاضی  Timssهمراه با پاسخهای آنها در انتهای کتاب چاپ شده است.

سیری در نگارستان نقاشی ایران

 .489الماسی ،مهدی .سیری در نگارستان
نقاشی ایران .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان132 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نقاشی ایرانی /تاریخ هنر/
آموزش هنر /تزئین قرآن کریم.

چهرههای درخشان :شهریار

 .490مزینانی ،محمدکاظم .چهرههای
درخشان :شهریار .تهران :دفتر انتشارات
کمک آموزشی94 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :محمدحسین شهریار/
زندگینامه /شعر فارسی /آموزش ادبیات.

چكيده :پس از گسترش اسالم در ایران ،روم ،مصر و هند که سرزمینهایی دارای فرهنگ
و تمدن باسابقه و باشکوه بودند ،مسلمانان وارث سنتهای گوناگون فکری ،هنری و ادبی
شدند که در دنیای معنوی اسالم تغییر شکل یافتند و آزادانه به حیات خود ادامه دادند.
نخستین زمینههای نقاشی پس از اسالم ،در پیوند با تزئین قرآن کریم مطرح شد و...
متن فوق نمونههایی از کتاب «سیری در نگارستان نقاشی ایران» ،نوشتة مهدی الماسی
است که با انگیزة آشنایی نوجوانان با سرگذشت نقاشی ایران (دوران اسالمی) تألیف شده
است .مؤلف با معرفی مختصر مکتبهای نقاشی ایرانی ،با زبانی ساده برخی از ویژگیها
و اصطالحات را توضیح میدهد .در آخر از بزرگان و برخی نقاشان و نگارگران ایرانی یاد
میکند و زندگی و آثار آنان را شرح میدهد.

چكيده :محمدحسین متخلص به «شهریار» ،در سال  1285در روستای «خشگناب»
تبریز متولد شد .قرآن ،زبان عربی و فرانسه را در نوجوانی آموخت .در مدرسه متحده تبریز با
سیدابوالقاسم آشنا شد .سال  1300در مدرسة دارالفنون به کسب علم پرداخت و سه سال بعد
به مدرسة طب راه یافت .در سال آخر مدرسه قبل از چاپ شعرش ،مدرسة طب را رها کرد و
به سرودن شعر پرداخت .مدتی به کار دولتی در نیشابور مشغول بود .چندی بعد پدرش فوت
کرد .پس از آن ،شهریار در بانک کشاورزی و ادارة ثبت اسناد نیشابور مشغول به کار شد .در
این سالها اشعار «حیدربابا» را سرود .پس از فوت مادر به تبریز بازگشت و با نوة عمهاش
ازدواج کرد .شعر «علی ای همای رحمت» از سرودههای او در این زمان است .با شروع
جنگ لباس بسیجیان را پوشید و نیمی از حقوقش را به جبهههای جنگ فرستاد .شهریار
در  26شهریور  1367در سن  83سالگی ،در «بیمارستان مهر» چشم از جهان فرو بست.

 192فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهوتقدیری جشنوارة چهارم

فرزانگان :فردوسی

 .491الوندی ،عزت اهلل .فرزانگان:
فردوسی .تهران :دفتر انتشارات کمک
آموزشی168 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :ابوالقاسم فردوسی/
سرگذشتنامه /شعر فارسی /شاهنامه/
آموزش ادبیات.

چكيده :ابوالقاسم فردوسی ،در روستای «باژ» از توابع «توس» در سال  329هـ.ق .به دنیا
آمد .بین سالهای  350تا  355ازدواج کرد و در همان ایام ،به سرودن داستانهای «بیژن و
منیژه» و «رستم و اسفندیار» پرداخت .سال  370به «شاهنامة ابومنصوری» دست یافت و
به نظم برخی از داستانهای آن پرداخت .تدوین اولیة شاهنامه را سال  384هجری قمری
به پایان رساند .سال  ،395به تجدید نظر اساسی در شاهنامه و افزودن بیتهایی سازگار با
انتقادات مذهبی خود ،شعرهایی در مدح محمود غزنوی و افزودن گشتاسبنامة دقیقی در
آن ،پرداخت .پنج سال بعد ،نسخة کامل شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا کرد که
با رد آن روبهرو شد .سال  411چشم از جهان فرو بست و او را در باغش ،حوالی توس به
خاک سپردند .کتاب شاهنامه به سه بخش :عصر اسطورهای ،عصر پهلوانی و تاریخی تقسیم
شده است .همچنین ،عالوه بر همة ویژگیهای شاهنامه ،معنای اسامی در القای مطلب و
موسیقی زیبای پنهان در سخن ،از ویژگیهای زبانی آن به شمار میرود.

فناوریهای فوق و پیشرفته...:

 .492جفریس ،دیوید .فناوریهای فوق و
پیشرفته :فضای مجازی :جدیدترین
اطالعات از دنیای سایبرنتیک،
واقعیت مجازی ،اینترنت ،وب .داود
شعبانی داریانی .تهران :دلهام32 ،1380 ،ص:.
مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :انسان و رایانه /فضای
مجازی /وب /فناوری پیشرفته /جلوههای ویژه.

سرگذشت اماکن مقدس (...:)2

 .493معصومی ،علی .سرگذشت اماکن
مقدس ( :)2قصههای بیتالمقدس و
مسجداالقصی .تهران :پیام آزادی،1380 ،
108ص.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :تاریخ بیت المقدس/
مسجد االقصی /مکانهای مقدس/
فلسطین /نوح (ع) /کنعان.

چكيده« :فضای مجازی» به سیستم شبکههای رایانهای اطالق میشود .اینترنت یا
شبکه ،سیستمی است که میلیونها رایانه را به یکدیگر مرتبط میکند .به شبکة «تار
عنکبوتی جهانی» به اختصار «وب» نیز گفته میشود .سایت وب روش اصلی برای نمایش
اطالعات در شبکة جهانی وب است .جلوههای ویژه که امروزه در اغلب فیلمهای پرفروش
از آنها استفاده میشود ،بدون ارتباط رایانهای مجازی غیرممکن بودند .کتاب حاضر دربارة
مبانی علم سایبرنتیک ،اینترنت ،آشنایی با وب و واقعیت مجازی همراه با تصویرها و
توضیحات گویا ارائه میدهد.

چكيده :کتاب حاضر در پنج فصل به تاریخ بیت المقدس و مسجداالقصی پرداخته است.
در اولین داستان از فصل اول ،به تاریخچة فلسطین امروزی از حدود پنج هزار سال پیش
پرداخته شده است ،و اشاره میکند که گروهی از نوادگان حضرت نوح (ع) در سرزمینی
که امروز فلسطین نام دارد ،زندگی میکردند .این گروه از نژاد «کنعان» پسر سام بن نوح
بودند؛ به همین سبب آنها را کنعانیها و یا قوم کنعان گفتهاند .مورخان نوشتهاند که
قوم کنعان اجداد نژاد عرب هستند« .از کنعان تا فلسطین»« ،اینجا مقدس میشود»،
«شکوه سلیمانی»« ،حضرت عیسی (ع) و بیتالمقدس»« ،نماز جماعت رسول اکرم(ص)
در مسجداالقصی»« ،برگزیدن نام از طرف خدا برای عصر سرخ بیتالمقدس»« ،نخستین
قیام قدس»« ،قیام دیدار» و چند عنوان دیگر ،نامهای داستانهای کتاب حاضرهستند.
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کتاب کار دانشآموز :ریاضی...

 .494بخشعلی زاده ،شهرناز؛ ممتحنی ،ویدا؛
خدابنده لو ،گلرخ .کتاب کار دانشآموز:
ریاضی اول راهنمایی .تهران :سنجش
روز140 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش ریاضیات /راهنمای
آموزشی /پایة اول دورة راهنمایی /هندسه/
آمار /کسر.

چكيده :کتاب حاضر در  10بخش ،به توضیح مسائل و تمرینهای ریاضی سال اول
راهنمایی پرداخته است .در بخش اول به حساب ،بخش دوم به کسر متعارفی ،بخش سوم
به تناسب ،بخش چهارم به هندسه (قسمت اول) ،بخش پنجم به عدد اعشاری ،بخش
ششم به عدد صحیح ،بخش هفتم به هندسه (قسمت دوم) ،بخش هشتم به عدد صحیح
(قسمت دوم) ،بخش نهم به آمار و بخش دهم به هندسه (قسمت سوم) پرداخته است.
مطالب و تمرینهای کتاب منطبق بر مطالب کتاب درسی تدوین شدهاند و مطالب هر
بخش با تمرینها ،تصویرها و نمودارهای متعددی همراه است که درک و فهم مطالب را
آسانتر ساخته است.

کتاب کار دانشآموز :ریاضی...

 .495بخشعلی زاده ،شهرناز؛ ممتحنی ،ویدا؛
خدابنده لو ،گلرخ .کتاب کار دانشآموز:
ریاضی دوم راهنمایی .تهران :سنجش
روز128 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش ریاضیات /راهنمای
آموزشی /پایة دوم دورة راهنمایی /هندسه/
اعداد گویا /محور مختصات.

کتاب کار دانشآموز :عربی اول...

 .496متقی زاده ،عیسی؛ اشکبوس ،عادل؛
یوسف نژاد ،یوسف .کتاب کار دانشآموز:
عربی اول راهنمایی .تهران :سنجش روز،
144 ،1380ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی/
راهنمای آموزشی /پایة اول دورة راهنمایی/
معما و سرگرمی.

چكيده :کتاب حاضر در نه بخش به توضیح مسائل و تمرینهای ریاضی سال دوم
راهنمایی پرداخته است .بخش اول به مجموعهها ،بخش دوم به اعداد صحیح ،بخش
سوم به حساب ،بخش چهارم به هندسه ،بخش پنجم به اعداد گویا ،بخش ششم به کاربرد
حروف ،بخش هفتم به هندسه (قسمت دوم) ،بخش هشتم به محور مختصات ،بخش نهم
به هندسه (قسمت سوم) پرداخته است .مطالب و تمرینهای کتاب کمک درسی حاضر،
با توجه به مطالب منطبق کتاب درسی تنظیم شدهاند و این کتاب به عنوان کتاب کار به
عالقهمندان معرفی میشود .مطالب کتاب با تصویرها و نمودارهای متعددی همراه است
که حل تمرینها را آسانتر میکند.

چكيده :برای آندسته از دانشآموزانی که برای نخستین بار با زبانی غیر از زبان فارسی
آشنا میشوند .نحوة ارائة مطالب بسیار مهم است .زیرا در اثر عرضة نامناسب مطالب ،ضمن
عدم یادگیری ،فرد از آن گریزان خواهد شد .تمام سعی نگارندگان کتاب کار دانشآموز آن
است که با استفاده از مثالهای متعدد ،تمرین ،معما و مطالب متنوع ،مهارت یادگیری را در
دانشآموزان سال اول راهنمایی برانگیزند و آن را توسعه دهند .این کتاب را کارشناسان تهیة
سؤاالت استاندارد «ادارة کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی» تدوین کردهاند.
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کتاب کار دانشآموز :عربی دوم...

 .497متقی زاده ،عیسی؛ اشکبوس ،عادل؛
یوسف نژاد ،یوسف .کتاب کار دانشآموز:
عربی دوم راهنمایی .تهران :سنجش
روز56 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی/
راهنمای آموزشی /پایة دوم دورة راهنمایی/
معما و سرگرمی.

کتاب کار دانشآموز :عربی سوم...

 .498متقی زاده ،عیسی؛ اشکبوس ،عادل؛
یوسف نژاد ،یوسف .کتاب کار دانشآموز:
عربی سوم راهنمایی .تهران :سنجش
روز35 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی/
راهنمای آموزشی /پایة سوم دورة راهنمایی/
سرگرمی و معما.

کتاب کار و تمرین جغرافیا...،

 .499ملک عباسی ،منصور؛ آزادمهر،
معصومه؛ فالحیان ،ناهید .کتاب کار و
تمرین جغرافیا ،فعالیتهای تکمیلی
در آموزش جغرافیا ( .)1تهران :محراب
قلم78 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي :کتاب درسی /آزمون و
تمرین/آموزشجغرافیا/خاورمیانه/طبیعتایران.

چكيده :کتاب کار حاضر برای آن دسته از دانشآموزان فعالی در نظر گرفته شده است
که به یادگیری و تکمیل مطالب کتاب عربی سال دوم راهنمایی عالقه دارند .این کتاب
با گنجاندن تمرین ،تصویر ،معما و مثالهای قرآنی ،سعی میکند دانشآموزان مشتاق را
به فعالیت وادارد .کتاب حاضر را کارشناسان تهیة سؤاالت استاندارد «ادارة کل سنجش و
ارزشیابی تحصیلی» تدوین کردهاند.

چكيده :یادگیری زبان غیرمادری بسیار سخت و مشکل است؛ به ویژه اگر نادرست آموزش
داده شود .زبان عربی که در بسیاری موارد با زبان فارسی اشتراکاتی دارد و زبان قرآن است،
از سال اول راهنمایی در درسهای اصلی گنجانده شده است .برای یادگیری زبان ،تنها
کافی نیست که در کالس به درس گوش دهیم ،بلکه باید پس از کالس ،تمرین و مسائل
هر درس را حل کنیم .کتاب کار حاضر با استفاده از تصویر ،مثال ،معما و تمرینهای متنوع،
یادگیری زبان را آسان میسازد .این کتاب با تالش کارشناسان تهیة سؤاالت استاندارد
«ادارة کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی» فراهم شده است.

چكيده :کشور ایران در خاورمیانه قرار دارد و خاورمیانه یک منطقة وسیع جغرافیایی در
غرب آسیاست .ناهمواریهایی که در ایران وجود دارند ،این کشور را به سه منطقة آب و
هوایی تقسیم کردهاند .به همین دلیل ،شیوههای زندگی گوناگون و پوششهای گیاهی
متنوعی در ایران وجود دارد .کتاب حاضر چند بخش دارد که هر یک از آنها درسی از
جغرافی است .دانشآموزان در این کتاب با مفاهیم جغرافیایی جدید و توضیحاتی دربارة
این مفاهیم و جایگاه آنها در جغرافیای کشور ایران ،از جمله فالت ،کوه ،بیابان ،انواع باد،
کشاورزی ،زندگی گیاهی ،زندگی جانوری و ...آشنا میشوند .در آخر هر بخش نیز سؤاالتی
مطرح شدهاند که دانشآموزان ،پس از خواندن مطالب کتاب باید به آنها جواب دهند.
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کتاب کار و خودآزمون هدفدار...

 .4100وزیرنیا ،سیما؛ قاسم پورمقدم،
حسین .کتاب کار و خودآزمون هدفدار
فارسی سال دوم راهنمایی .تهران:
شورا180 ،1380 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :آموزش ادبیات فارسی/
راهنمای آموزشی /پایة دوم راهنمایی/
پرسش و پاسخ.

کتاب کار و خودآزمون هدفدار...

 .4101وزیرنیا ،سیما؛ قاسم پورمقدم،
حسین .کتاب کار و خودآزمون هدفدار
فارسی سال اول راهنمایی .تهران:
شورا160 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :آموزش ادبیات فارسی/
راهنمای آموزشی /پایة اول راهنمایی/
پرسش و پاسخ.

روزهای خدا :نماز سبز

 .4102شاه آبادی ،حمیدرضا .روزهای
خدا :نماز سبز .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان36 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /تاریخ انقالب
اسالمی /عید فطر سال  /57آموزش تاریخ.

چكيده :یکی از هدفهای مهم تعلیم و تربیت ،شکوفا کردن استعدادها و تواناییهای
دانشآموزان است .این شکوفایی با استفاده از روشهایی صورت میگیرد که یکی از آنها
ارزشیابی دانشآموزان از راه طرح سؤاالت گوناگون است .مجموعة حاضر ،پرسشهایی
از مطالب درسی کتاب فارسی سال دوم راهنمایی دارد که در  22درس آمدهاند .هر درس
این موارد را شامل میشود :محتوای درس ،هدفهای رفتاری درس ،پرسشهای گوناگون
چهارگزینهای و جاخالی ،معانی کلمات ،و سؤاالت نمونة امتحانی ،سؤاالت این کتاب از یک
سو به نسبت حجم و محتوای مباحث گوناگون کتاب درسی ،براساس جدول هدف محتوا و
از سوی دیگر با توجه به هدفهای علمی ارزشیابی ،تهیه و تدوین شدهاند.

چكيده :یکی از هدفهای مهم تعلیم و تربیت آن است که استعدادها و تواناییهای
دانشآموزان را شکوفا و آنان را برای شرکت در فعالیتهای سازندة آتی آماده کنیم .به این
منظور میتوان از پرسشهایی که ذهن دانشآموز را به حرکت درمیآورند ،استفاده کرد.
نگارنده در این کتاب ،برای باال بردن سطح آگاهی دانشآموزان ،مطالب را براساس نحوة
طرح و تنظیم سؤالهای امتحانی طراحی کرده است .بدین ترتیب ،این کتاب مجموعه
پرسشهایی دارد که از مطالب کتاب فارسی اول راهنمایی کتاب درسی استخراج شدهاند.
این سؤالها از یک سو به نسبت حجم و محتوای مباحث گوناگون و از سوی دیگر با توجه
به هدفهای ارزشیابی ،تهیه و تدوین شدهاند .زیر هریک از  22درس کتاب ،ابتدا متن
مورد نظر ،سپس توضیحاتی همراه با جداول ،پرسشهای چهارگزینهای و تمرینهای
گوناگون عرضه میشود.

چكيده« :نماز سبز» کتاب دیگری از مجموعة «روزهای خدا» است که در آن ،یکی دیگر
از حادثههای مهم پیروزی انقالب اسالمی به تصویر درآمده است .این کتاب ،اتفاقات روز
دوشنبه  13شهریور  1357را برای نوجوانان و جوانان گروه سنی «د» نقل میکند .در این
روز ،مردم پس از اقامة نماز عید فطر در نواحی گوناگون تهران ،به خیابانها آمدند و علیه
رژیم شاه تظاهرات کردند .در صفحة پایانی کتاب ،بخشی از پیام امام خمینی به مناسبت
عید فطر سال  1357به چاپ رسیده است .در این کتاب عکسهای متعددی نیز از اتفاقات
یاد شده وجود دارند.
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فناوریهای فوق پیشرفته... :

 .4103جفریس ،دیوید .فناوریهای فوق
پیشرفته :همانندسازی :جدیدترین
دستاورد مهندسی ژنتیک .مهدی نجفی
کوپایی .تهران :دلهام32 ،1380 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :همانندسازی /ژنتیک/
تحقیقات ژنتیک /پیوند اعضای بدن /ژن
مغلوب.

روزهای خدا :و حرکت آغاز...

 .4104شاه آبادی ،حمیدرضا .روزهای
خدا :و حرکت آغاز میشود .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
36 ،1380ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /تاریخ انقالب
اسالمی 19 /دی  /56آموزش تاریخ /امام
خمینی(ره).

آبسواران

 .4105قلعهای ،حمید .آبسواران .مشهد:
آیین تربیت32 ،1381 ،ص.
قطع :رقعی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :نمایشنامة فارسی /ادبیات
نوجوانان /آموزش ادبیات فارسی.

چكيده :با کشف بقایای موجودات ماقبل تاریخ ،بشر پذیرفت که موجودات زنده به طور
طبیعی ،با گذشت زمان تغییر میکنند .اما از سال  ،1822تالش کرد خود این تغییرات را به
وجود آورد .از آن زمان تاکنون ،آزمایشهای متعددی روی گیاهان و جانوران انجام گرفته
است ،به این امید که نمونههای بهتری از آنها به دست آید و همچنین با همانندسازی،
بقایای این موجودات نیز حفظ شود .البته این تغییرات ،باید به وسیلة ژنها انجام میگرفت؛
چرا که آنها منتقل کنندة صفات موجودات زنده هستند .این کتاب اطالعات مهمی در مورد
مهندسی ژنتیک؛ از جمله تاریخچه ،دستاوردها و پیشرفتهای آیندة آن در اختیار خوانندگان
قرار میدهد .همچنین به مزیتهای این علم در همانندسازی ،پیوند اعضای انسان ،از بین
بردن ژنهای مغلوب و ...اشاره میکند.

چكيده :تظاهرات مردم قم در  19دی ماه  ،1356در اعتراض به مقالة توهین آمیزی که
علیه امام خمینی به امضای احمد رشیدی مطلق انتشار یافت ،یکی از نقاط عطف انقالب
اسالمی محسوب میشود .در این کتاب از مجموعه «روزهای خدا» ،گزارشی از مقدمات
و حوادث این روز برای گروه سنی «د» فراهم آمده است .به منظور آشنایی خوانندگان با
عوامل بروز واقعة  19دی  ،1356ابتدا از زمینههای اوجگیری خشم مردم سخن میرود ،و
سپس چگونگی اعتراض مردم و حملة نیروهای انقالبی به ساواک و نیروهای امنیتی شاه
را شرح میدهد.

چكيده« :آبسواران» نام نمایشنامة کوتاهی است که شخصیت اصلی آن یعنی حمید،
آرزو دارد هنرپیشة سینما شود .داخل خانه ،حیاط ،مدرسه ،کوچه و هر جای دیگری که
پیش بیاید ،شروع به نقش بازی کردن میکند .روزی در ساعت درس انشا نمایشنامهای
مینویسد که معلم انشا از آن خوشش میآید .او حمید را تشویق میکند که بنویسد ،ولی
حمید میگوید عاشق بازی است نه نوشتن .روزی معلم فکری به سرش میزند .آیا میدانید
چه فکری؟ اگر حدس زدید که هیچ وگرنه این کتاب را مطالعه کنید.
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علمی ولی شیرینتر از داستان...:

 .4106گیفورد ،کالیو .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)2آدم آهنی
من .محمود سالک .تهران :لک لک،1381 ،
96ص :.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آدم آهنی /طرح و ساختمان
روباتها /آموزش علوم تجربی.

آزمونهای گفتاری انگلیسی

 .4107محمدی ،علی اکبر .آزمونهای
گفتاری انگلیسی .تهران :مدرسة برهان،
163 ،1381ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم
رشتة درسی :انگلیسی
کلمات کليدي :زبانآموزی /مهارتهای
گویشی /آزمون و تمرین /آزمون گفتاری.

آموزش روخوانی و روانخوانی...

 .4108حاجی شریف ،احمد؛ خواجوی،
محمد .آموزش روخوانی و روانخوانی
قرآن کریم .تهران :پیام آزادی،1381 ،
113ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :قرائت قرآن /آموزش
روخوانی قرآن /تربیت دینی.

چكيده :جلد دوم از مجموعة «علمی ولی شیرینتر از داستان» با هدف آشنایی توجه با
روباتها (آدم آهنیها) ترجمه و چاپ شده است؛ مطالب کتاب با چند آزمایش کاربردی
همراه است .مخاطبان کتاب را با این موضوعات مطالعه میکنند :مفهوم روبات ،نحوة
ساخت روبات ،تاریخچة ساخت روبات ،اجزای روبات ،کنترل روبات ،مصنوعی روبات ،انواع
روباتها با کارکردهای مختلف و ویژگیهای احتمالی روباتهای آینده.

چكيده :آزمون گفتاری در پی سنجش تسلط و مهارت زبانآموز در مهارتهای گوناگون
گویشی است .شما در این کتاب با شش گونه آزمون برای سنجش مهارتهای گویشی آشنا
میشوید که برحسب ویژگیهایشان تفکیک و طبقهبندی شدهاند .بهترین آزمون ترکیبی
است از مصاحبه ،داستان تصویری ،بلندخوانی ،شرح یکی از پنج تا ،تفاوت چیست و استفاده
از تصویر برای ارزیابی بیان واژهها .کتاب شامل تمرینها ،تصویرها و مثالهای متنوع است.

چكيده :احتما ًال همة شما دوست دارید در روخوانی قرآن کریم مهارت پیدا کنید .اگر دنبال
کتابی هستید که به شما کمک کند ،کتاب حاضر با این ویژگیها به طبع رسیده است:
رعایت سیر منطقی محتوا ،رعایت اصل توالی در درسها و تمرینها ،رعایت پیوستگی و
هماهنگی تمرینهای هر درس ،ارائة تمرینهای متنوع از قبیل حل جدول و مسابقة قرآنی،
تکیه بر مهارتهای رفتاری و بهرهگیری از عبارات و آیات و واژههای قرآنی .این کتاب در
ایجاد انگیزه و رغبت برای یادگیری قرآن کریم مؤثر است.
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کتابهای دانش پایه برای...

 .4109خیاطان ،محمدرضا .کتابهای
دانش پایه برای معلمان :آهنربا .تهران:
مدرسة برهان80 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آهنربا /آموزش علوم/
میدان مغناطیسی /آهنربای کرة زمین.

استخوانها و ماهیچهها

 .4110شمیم ،محمدعلی .استخوانها
و ماهیچهها .تهران :مدرسة برهان،1381 ،
88ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :استخوان شناسی/
ماهیچهها /اسکلت داخلی.

اولین کتاب عکاسی من :آموزش...

 .4111کینگ ،ریو .اولین کتاب عکاسی
من :آموزش عکاسی به شیوهای زیبا
و دوست داشتنی همراه با ساخت
کاردستیهای جالب با استفاده از
عکس .محمدجواد پوست پرداز؛ جمال
رادف .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان 52 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :آموزش عکاسی /کاردستی/
سرگرمی /اتاق تاریک /آموزش هنر.

چكيده :احتما ًال همة شما تا به حال آهنربا دیدهاید و با آن بازی کردهاید .اما آهنربا
تنها برای بازی کردن و سرگرمی نیست .آهنربا از جمله پدیدههای فیزیکی است که
کاربردهای فراوان دارد .نوشتار حاضر مجموعه دانستنیهایی است که عموم دانشآموزان
و معلمان ممکن است به آن نیاز داشته باشند .کتاب مصور است و مباحث آن عبارتاند از:
شناخت آهنربا ،میدان مغناطیسی ،چیستی آهنربا ،ساخت و نگهداری آهنربا و آهنربایی
کرة زمین .در انتهای کتاب چند پیوست ،واژهنامه ،مرور یافتهها و فهرست منابع آمده است.

چكيده :اسکلت ،قالبی است که به جانور شکل میدهد و زمینه را برای حفاظت ،استحکام
و حرکت بدن فراهم میآورد .در جانوران دو نوع اسکلت مشاهده میشود :اسکلت خارجی
و اسکلت داخلی .تأکید کتاب حاضر اساس ًا بر اسکلت داخلی است که ویژة گروه مهرهداران
است .اسکلت داخلی ،از جنس غضروف ،استخوان و یا هر دوی آنهاست .عضالت روی
اسکلت قرار دارند و با انقباض خود ،آنها را میکشند و باعث حرکتشان میشوند .کتاب
حاضر شامل مطالب عمومی دربارة استخوانها و عضالت انسان است که همراه با جدول
و تصویر به طبع رسیده است.

چكيده :کتاب حاضر راهنمایی جامع برای آموزش عکاسی است و مخاطبان را به کمک
عکسهای زیبای خود ،با طرز استفاده از دوربینهای ساده و پیشرفته و اصول عکاسی آشنا
میکند .اتاق تاریک ،صافیهای رنگی ،کیف دوربین ،تصویرهای کوالژ ،تصویر گسترده،
نامة عکسدار ،بازی نمایشی ،قاب عکس ،آلبوم عکس ،گردونة تصویر و ...را به کمک
این کتاب میتوان ساخت .تصویر وسایلی که برای ساختن کاردستیها باید تهیه شوند ،در
اندازههای واقعی چاپ شده است تا مخاطبان بتوانند ،تصویرها را با وسایل مورد نیاز خود
مطابقت دهند.
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اینترنت را آسان یاد بگیرید

 .4112احمدی ،حسن؛ فریبرزی ،الهام.
اینترنت را آسان یاد بگیرید .تهران:
سنبله 152 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :حرفهوفن
کلمات کليدي :اینترنت /وب /رایانه /پست
الکترونیکی /چت /فناوری ارتباطات.

بچهها غافلگیر نشوید(...)1

 .4113شوارتز ،لیندا .بچهها غافلگیر
نشوید(( )1کتابهای سفید) .مهین
توکلی .تهران :فنی ایران84،1381،ص:.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم اجتماعی
کلمات کليدي :راه و رسم زندگی/
مهارتهای زندگی /تصمیمگیری /شرایط
دشوار.

چكيده :علوم انفورماتیک که بر دو پایة اصلی رایانه و اطالعات ،پایهریزی شده و با کمک
فناوری ارتباطات ،جهان پهناور را به دهکدة کوچکی تبدیل کردهاند ،این امکان را به وجود
آوردهاند که جهانیان بتوانند ،به راحتی و در زمانی کوتاه ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و
نیازمندیهای تجاری ،علمی ،فرهنگی و حتی تفریحی خود را برآورده سازند .اینترنت یا
شبکة جهانی وب به ما کمک میکند ،این اطالعات را در سریعترین زمان و در هر جایی به
دست آوریم .به این منظور الزم است ،شما اطالعاتی دربارة خود اینترنت ،پست الکترونیکی
( )Emailلیست پستی ( )mailinglistگروههای خبری .محاوره یا چت ،انتقال فایل و
نظیر اینها داشته باشید که کتاب حاضر آنها را به شما ارائه میکند.

چكيده :زندگی پر از لحظات دشوار است؛ مثل مواقعی که ما مجبوریم انتخاب کنیم و
تصمیم بگیریم .گاهی این تصمیمگیریها ساده به نظر میآیند ،در حالی که چنین نیستند.
این کتاب از شما میپرسد که دربارة موارد معمولی زندگی ،مانند استفادة مشترک از یک
مکان یا احترام به حریم شخصی دیگران و همچنین دربارة موارد دشوارتر مانند اعتیاد،
تقلب در امتحان و پیروی از دیگران چه فکر میکنید .نویسنده به توصیف شرایط دشواری
پرداخته که ممکن است در خانه ،مدرسه ،در راه و یا حتی در درونتان با آنها روبهرو شوید.

بچهها غافلگیر نشوید(...)2

 .4114شوارتز ،لیندا .بچهها غافلگیر
نشوید(( )2کتابهای سفید) .مهین
توکلی .تهران :فنی ایران84،1381،ص:.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول و دوم
رشتة درسی :حرفهوفن
کلمات کليدي :راه و رسم زندگی/
مهارتهای زندگی.

چكيده :کودکان ممکن است در موقعیتهای متفاوت بتوانند به تصمیمگیری صحیح
دست بزنند و این امر به رنجش و درگیری منجر شود .یا ممکن است به خاطر خواستههای
متفاوت عقاید متضاد به وجود آید .کتاب حاضر از کودکان میپرسد که دربارة موردی مثل
استفاده از یک مکان مشترک ،کنترل احساسات ،صحبت با تلفن و ...چگونه میاندیشند و
با شرایط دشواری که ممکن است در خانه ،مدرسه و ...با آن روبهرو شوند ،چگونه برخورد
میکنند .مطالب کتاب با تصویرهای مناسبی همراه است که به موقعیتهای دشوار اشاره
میکنند و راه حل مناسب ارائه میدهند.
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علمی ولی شیرینتر از داستان...:

 .4115ریچاردسون ،هیزل .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)3بیا اتم
را بشکافیم .تهران :لک لک،1381 ،
96ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :اتم /انرژی /شکافت
هستهای /رادیواکتیو /آموزش علوم.

چگونه عکس ببینیم :مردم

 .4116لو ،ژاک .چگونه عکس ببینیم:
مردم .اسماعیل عباسی .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1381 ،
 44ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :عکاسی /آموزش هنر/
نحوة دیدن عکس /عکس انسان.

چكيده :کتاب حاضر ،جلد سوم از مجموعه علمی ،ولی شیرینتر از داستان و حاوی
اطالعات علمی دربارة اتم برای نوجوانان است .موضوعات کتاب عبارتاند از :اتم چیست و
چگونه به وجود آن پی میبریم؟ اتم از چه ساخته شده است؟ چگونه میتوان آن را شکافت؟
اتمهای الزم برای فرایند شکاف هستهای را از کجا میتوان به دست آورد؟ چگونه خود
را در برابر اثرات مضر و مرگ آور تابش هستهای محافظت کنیم؟ رادیو اکتیویته چیست؟
هسته کجاست؟ درون اتم چیست؟ و مطالب دیگری دربارة اتمها .این مطالب با طرحها و
تصویرهای کارتونی همراه هستند.

چكيده :کتاب حاضر به مخاطبان کمک میکند تا نحوة دیدن مطلوب عکس را بیاموزند.
درک عکس مهارتی مهم است .برای ادراک عکس باید ببینیم ،چه مطالبی را بازگو میکند
و با نگاه کردن به آن ،چه مطالبی را میآموزیم .محور اصلی عکسهای کتاب انسان است
و میکوشد مخاطب را در شناخت هرچه بیشتر عکس و کشف سریعتر مفهوم مورد نظر
عکاسی یاری کند .کتاب شامل عکسهایی از بومیان آمریکا ،عکس جنین در شکم مادر،
کارگران معدن طال و ...است.

چگونه عکس ببینیم :حیوانات

 .4117کولمن ،ا.دی .چگونه عکس
ببینیم :حیوانات .اسماعیل عباسی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 44 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :عکاسی از حیوانات/
آموزش هنر /نحوة دیدن عکس.

چكيده :اختراع عکاسی در قرن نوزدهم ،نگاه ما را نسبت به جهان دگرگون کرد و باعث
شد ،فقط به دیدن تصویرهای طراحی شده محدود نشویم .پس از اختراع عکاسی ،عکاسان
دوربینهای عکاسی خود را به کار گرفتند و به سمت انواع مخلوقاتی که در این سیاره کنار
ما زندگی میکنند ،نشانه رفتند .آنها از هزاران جانور کرة زمین عکس گرفتند .این کتاب،
نحوة عکسبرداری از زیر آب و گرفتن پرتره از حیوانات را به ما میآموزد .همچنین ،به ما
کمک میکند که یاد بگیریم ،چگونه عکس بگیریم و عکس چه مطالبی را بازگو میکند و
اگر با دقت به آن نگاه کنیم ،چه نکاتی را در آن مییابیم.
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داستانهای غارنشینی :داستان...

 .4118امام نیری ،مهدی؛ ایازی ،مهران.
داستانهای غارنشینی :داستان
سوم :هنگام و زمان؛ چگونه دعوای
خانوادگی به روش غارنشینی به
پیشرفت آشپزی کمک کرد؟ تهران:
همت جاودان 60 ،1381 ،ص.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :علوم تجربی
کلماتکليدي:زمان،غارنشینی/داستانهای
فارسی /داستانهای علمی /آموزش علوم.

چكيده :مجموعه داستانهای غارنشینی ،با فضای جذاب و ساده ،در جهت ایجاد انگیزه
و عالقه در دانشآموزان نسبت به علوم پایه نگارش یافته است .سعی کتاب آن است که
مفاهیم پایه و اساسی در علم اندازهگیری (فیزیک) را خیلی راحت و بدون درگیرشدن
با فرمولهای ریاضی ،به کودکان آموزش دهد .کتاب با نقل داستان کوتاهی از زندگی
غارنشینی ،پس از بحثی درخصوص اندازهگیری ،به معرفی وسایل اندازهگیری ،ساعت (انواع
و نحوة کارکردن آنها) ،رادار و ردیاب پرداخته است.

داستانهای غارنشینی :داستان...

 .4119امام نیری ،مهدی؛ ایازی ،مهران.
داستانهای غارنشینی :داستان
یکم :درازا و طول؛ چگونه عالقه پدر
غارنشین به هدیه دادن ،سرنوشت
مردم جهان را تغییر داد .تهران :همت
جاودان 48 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :داستانهای فارسی/
غارنشینی /داستانهای علمی /اندازهگیری.

دانستنیهای ریاضی

 .4120همتی ،محبت اهلل [و دیگران].
دانستنیهای ریاضی .تهران :مدرسه،
 60 ،1381ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :ریاضیات /راهنمای آموزش
ریاضی /مربع جادویی /صفر /داستان ریاضی.

چكيده :مجموعه داستانهای غارنشینی ،با فضای جذاب و ساده ،به منظور ایجاد انگیزه
و عالقه در نوجوانان نسبت به علوم پایه ،تدوین شده است .سعی نگارنده آن بوده است
که دانشآموزان مفاهیم پایه و اساسی در علم اندازهگیری (فیزیک) را ،راحت و بدون
درگیرشدن با فرمولها و روابط ریاضی فرا بگیرند .وسایل اندازهگیری ،حجم ،اندازهگیری
سطح ،یکسان سازی و متر از جمله مطالب کتاب هستند .کتاب همراه با پرسش و پاسخ
مصور تنظیم شده است.

چكيده :آیا تاکنون فکر کردهاید چرا یک شبانه روز  24ساعت است ،نه  20ساعت؟ آیا
میدانید بزرگترین عدد در علم ریاضی چیست؟ آیا خبر دارید چه کسی عدد صفر را کشف
کرد؟ آیا مربع جادویی واقع ًا جادو میکند؟ مجموعه داستانهای ریاضی سعی دارد ،به این
پرسشها که احتما ًال در ذهن شما جای گرفته است ،پاسخ گوید تا ضمن آن که با دنیای
ریاضی آشنا میشوید ،ذهنتان را پویایی بیشتری بخشد.
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سفر به دنیای بینهایت...:

 .4121بیوئرل ،پاتریکالگزاندر؛ الندا ،نوربرت.
سفر به دنیای بینهایت کوچکها:
دختر یا پسر؟ جنسیت نوزاد چگونه
تعیین میشود؟ .مهدی نجفی کوپایی.
تهران :دلهام 48 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :تولید مثل /جنسیت/
کروموزومها /بدن انسان /تشکیل جنین.

علمی ولی شیرینتر از داستان...:

 .4122آرنولد ،نیک .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)8راز جاودانه
زیستن .محمود سالک .تهران :لکلک،
 96 ،1381ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :طول عمر /سالمندی/
تاریخچة علم پزشکی /آموزش علوم /پیوند
اعضا.

ریاضی اول راهنمایی :براساس...

 .4123داودی ،خسرو؛ پندی ،زهره؛ وزیری،
حامد .ریاضی اول راهنمایی :براساس
پرسشهای آزمون بینالمللی
ریاضی و علوم .تهران :شورا104 ،1381 ،
ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش ریاضیات /آزمون و
تمرین /پایة اول دورة راهنمایی.

چكيده :آیا میدانید چگونه میتوان جنسیت نوزاد را پیش از تولد تعیین کرد؟ و اساس ًا آیا
تعیین جنسیت در دوران بارداری ممکن است یا خیر؟ اگر میخواهید درخصوص فرایند
تشکیل جنین ،مراحل رشد ،ژنها و کروموزومها و اختالالت ژنتیکی مطالب جالبی بدانید،
بهتر است با پروفسور ژن و همراهان خردسال وی همسفر شوید تا دنیای عجیب و باور
نکردنی بدن را مالحظه کنید .این کتاب ،بعضی از اجزای بدن را به شما نشان میدهد که
گرچه نامرئی هستند ،ولی زندگی روزمره را سامان میدهند.

چكيده :هشتمین جلد از مجموعة «علمی ولی شیرینتر از داستان» ،حاوی مطالب علمی
در زمینة پزشکی ،به زبان ساده است .این مطالب که در پارهای موارد با طنز درآمیخته ،با
طرحهای کارتونی و آزمایشها و فعالیتهای علمی همراه است .تاریخچة علم پزشکی،
اکتشافات مهم در علم پزشکی ،روشهای درمان بیماریهای سخت ،فناوریهای جدید
در زمینة پزشکی ،اثرات و عوارض پیری ،رژیم غذایی مناسب و مفید ،پیوند اعضا ،اندامهای
مصنوعی ،رشد اندامهایی از سلولهای بدن ،ژنها و وراثت ،استفاده از دمای بسیار سرد
برای زندگی طوالنی و آخرین یافتههای دانش برای عمر طوالنی ،مباحث اصلی کتاب را
تشکیل میدهند.

چكيده :کتاب حاضر نخستین جلد از مجموعة «بهتر بیاموزیم» است که مشتمل بر
سؤالهای قابل انتشار تیمز ( )Timssمربوط به سالهای  1995و  1999و تعدادی
از سؤاالت «ارزشیابی ملی سنجش صالحیتهای پایه»  ABSاست که مطابق با
سرفصلهای درسی ریاضیات سالهای اول تا سوم طراحی شدهاند .این سؤاالت به همراه
پرسشهای مشابهی که از متن کتاب ریاضی استخراج شدهاند  ،خواننده را در فهم بهتر
ریاضیات و پاسخگویی به مشکالت موجود در حل مسئلهها کمک میکنند .بعضی از
سرفصلها از این قرارند :یادآوری دوران دبستان ،توان ،مقسوم علیه و مضرب ،کسر ،تناسب،
اعداد اعشاری ،خط و نقطه.
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ریاضی دوم راهنمایی :براساس...

 .4124داودی ،خسرو؛ پندی ،زهره؛ وزیری،
حامد .ریاضی دوم راهنمایی :براساس
پرسشهای آزمون بینالمللی ریاضی
و علوم .تهران :شورا 84 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آزمون و تمرین /آموزش
ریاضیات /سؤاالت تیمز /پرسش و پاسخ/
ارزشیابی ملی سنجش صالحیتهای پایه.

چكيده :مجموعة کتابهای «بهتر بیاموزیم» در شش جلد ،برای دانشآموزان پایههای
اول تا سوم راهنمایی طراحی شدهاند که کتاب حاضر دومین جلد از این مجموعه است .در
این مجموعه سعی شده است ،سؤاالت مطالعات بینالمللی تیمز ( )Timssمربوط به سال
 1995و تکرار تیمز  1999و نیز در موارد معدودی« ،ارزشیابی ملی سنجش صالحیتهای
پایه» ( )ABSبرحسب مباحث گوناگون کتابهای درسی ریاضی طبقهبندی ،و همراه با
تحلیل مطرح شوند .عالوه بر این ،سؤاالت مشابهی از مباحث کتاب درسی مطرح و حل
شدهاند.

ریاضی سوم راهنمایی :کتاب...

 .4125داودی ،خسرو؛ پندی ،زهره؛ وزیری،
حامد .ریاضی سوم راهنمایی :کتاب
دانشآموز براساس پرسشهای
آزمون بینالمللی ریاضی و علوم.
تهران :شورا 92 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آزمون و تمرین /آموزش
ریاضیات /توان /جذر /معادله.

زمین را دوست بداریم

 .4126تیلور ،باربارا .زمین را دوست
بداریم .محمود سالک .تهران :لک لک،
 96 ،1381ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :گرمایش جهانی /حفاظت
محیط زیست /آلودگی هوا /انرژی.

چكيده :در این کتاب که سومین جلد از مجموعة «بهتر بیاموزیم» است ،سؤالهای قابل
انتشار تیمز ( )Timssدر سالهای  1995و  1999و تعدادی از سؤاالت  ABSبراساس
موضوعات و سرفصلهای گوناگون کتابهای ریاضی طرح و حل شدهاند .در ابتدای
کتاب ،شرح سؤاالت و تعداد آنها زیر این عنوانها آمده است :مجموعه ،اعداد صحیح،
توان ،دستگاههای شمارش ،جذر ،اعداد گویا ،مثلث قائم الزاویه ،توازی بردار ،معادله ،اعداد
حقیقی ،آمار و...

چكيده :آیا تا به حال فکر کردهاید که چرا ما باید کرة زمین را دوست داشته باشیم؟ آیا
دوست دارید در آینده به شغلی روی آورید که در حفاظت از سیارة زمین و محیط زیست
مؤثر باشید؟ و یا نه ،میخواهید به جمع کسانی بپیوندید که با استفاده از آلوده کردن محیط
زیست خود ،میلیونر میشوند؟ این کتاب به خواننده میآموزد که چگونه میتوان از سیارة
زمین حفاظت کرد ،گونههای در حال انقراض گیاهان و جانوران را نجات داد ،از آلودگی هوا
پیشگیری کرد و باالخره از انرژی به درستی استفاده کرد.
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زیر نقش طالیی

 .4127شادروان ،حسن؛ فرجو،
محمدحسین .زیر نقش طالیی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 56 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نقشهای تزئینی /طراحی
هندسی /آموزش هنر /زیرنقش.

چكيده« :زیرنقش»های ارائه شده در این کتاب ،مجموعهای از خطوط افقی ،عمودی
و مورب هستند که با زاویههای مشخص رسم شدهاند .این خطوط در برخورد با یکدیگر،
نقاط کلیدی برای ترسیم نقشهای هندسی را پدید میآورند .با استفاده از مراحل طراحی
زیرنقشهای عرضه شده در کتاب ،عالقهمندان میتوانند نقشهای هندسی متعددی را
طراحی کنند .در ابتدای کتاب توضیحات کوتاهی درخصوص انواع زیرنقشها در معماری
اسالمی ،همراه با تصویرهایی از آنها ،آمدهاند.

سفر به دنیای بینهایت...:

 .4128بیوئرل ،پاتریک الگزاندر؛ الندا،
نوربرت .سفر به دنیای بینهایت
کوچکها :ژنهای نابغه .مهدی نجفی
کوپایی .تهران :دلهام 48 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :ژنتیک /آموزش علوم
تجربی /تولید و بازسازی ژن.

علمی ولی شیرینتر از داستان... :

 .4129ریچاردسون ،هیزل .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)1سفر به
ماه .محمود سالک .تهران :لک لک،1381 ،
 96ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :موشک /فضانوردی/
سفینههای فضایی /سفر به ماه /نیروی جاذبه.

چكيده :دانشمندان دریافتهاند ،ژنهای انسان ،سگ ،هویج و حتی باکتری ،به یک شکل
کار میکنند .بنابراین مهندسان ژنتیک میتوانند ،ژنی را از باکتری گیاه یا جانور جدا کنند و
به ژن دیگری بچسبانند .طول ژن تقریب ًا یک میلیونیم متر و عرض آن یک میلیاردم متر
است .آیا تا به حال ژن را با چشم خود دیدهاید؟ آیا دوست دارید بدانید ،ژنها چگونه تولید
و بازسازی میشوند و رشد میکنند و کار مهندسان ژنتیک اساس ًا چیست؟ این کتاب ،به
بسیاری از پرسشهای شما دربارة ژن پاسخ میدهد.

چكيده :در این کتاب ،از مجموعه کتابهای «علمی ولی شیرینتر از داستان»،
مجموعهای از اطالعات علمی دربارة «فضا» و «سفر به فضا» همراه با فعالیتهای علمی
و طرحهای کارتونی برای نوجوانان فراهم آمده است .چگونگی آغاز سفرهای فضایی ،سیر
تکامل سفینهها ،شرایط ماه ،راه زنده ماندن در ماه ،کشف نیروی جاذبه ،ساختن وسایل برای
رسیدن به ماه و تاریخچهای از اختراعات و اکتشافات مربوط به فضانوردی و کرة ماه ،مطالب
کتاب را تشکیل میدهند.
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سفر به دنیای بی نهایت...

 .4130الندا نوربرت ،سفر به دنیای بی
نهایت کوچکها :سلول .مهدی نجفی
کوپایی .تهران :دلهام48 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :یاختهها /یاخته شناسی/
سلول /بدن انسان /آموزش علوم تجربی.

شما هم میتوانید

 .4131چرچ ،جوک .شما هم میتوانید.
امیر صالحی طالقانی .تهران :مدرسة برهان،
 144 ،1381ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /آموزش
علمی /آموزش علوم تجربی /پرسش و پاسخ.

کتابهای دانش پایه :شناخت...

 .4132ملک عباسی ،منصور .کتابهای
دانش پایه :شناخت مبانی نجوم ()1؛
آشنایی با کیهان و منظومة شمسی.
تهران :مدرسه 104 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :نجوم /کیهان شناسی/
فناوری فضایی /آموزش علوم تجربی /آسمان
شب.

چکیده :این کتاب کودکان را به سفری مهیج در دنیای نامرئی سلولها میبرد .برای آن
که این دنیای کوچک قابل مشاهده شود ،مسافران سوار سفینه پروفسور ژن میشوند.
سپس سفینه و سرنشینان آن به قدری کوچک میشوند که بتوانند به بدن انسان وارد شوند
و به اکتشاف در آن بپردازند و با مبانی عملکرد این دستگاه شگفت انگیز زیستی آشنا شوند.
این مجموعه ،ساختار و وظایف اجزای داخلی بدن را که نمیتوان با چشم دید به نحوی
جذاب و به زبانی ساده ،همراه با تصویر ،نشان و توضیح میدهد.

چكيده :در این مجموعه 150 ،آزمایش کوتاه و نیز پرسش و پاسخهای کوتاه علمی ،ویژة
دانشآموزان دورة راهنمایی فراهم آمده است .آزمایشها و پرسشهای کتاب در اصل
مجموعه مکاتبات دانشآموزان با نگارنده هستند که وی پس از تکمیل آنها ،در کتاب
حاضر به گونة مصور عرضه داشته است .برخی پرسشهای کتاب عبارتاند از :چرا بعد از
این که سیب را گاز میزنیم ،قهوهای میشود؟ چرا خون به رنگ قرمز است و این همه
اهمیت دارد؟ چرا آسمان آبی است؟ صدا چگونه روی نوار ضبط میشود؟ دوربین عکاسی
چگونه کار میکند؟ چگونه سکسکه دفع میشود؟ رادیو چگونه ساخته میشود؟ و چرا پیاز
چشم را اذیت میکند؟

چكيده :مجموعة دو جلدی حاضر که به منظور آشنایی آموزگاران دورة راهنمایی با مسائل
نجوم تدوین و تألیف شده ،دریچهای است که تا حد زیادی میتواند ،اطالعات معلمان
را گسترش دهد .در جلد حاضر ،موضوعات مهمی همچون فناوری فضایی ،ستارگان،
کهکشانها ،ابزارهای نجومی ،تاریخ نجوم و آسمان شب به بحث کشیده شده است.
در پایان کتاب ،مجموعه سؤاالتی که در واقع کاربردیترین قسمت کتاب است ،ذهن
دانشآموز را برای مرور مطالب و همچنین پاسخگویی به پرسشها آماده میسازد.
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کتابهای دانش پایه :شناخت...

 .4133ملک عباسی ،منصور .کتابهای
دانش پایه :شناخت مبانی نجوم ()2؛
خورشید ،ستارگان و کهکشانها،
تاریخ نجوم .تهران :مدرسه120 ،1381 ،
ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :نجوم /کیهان شناسی/
آموزش علوم تجربی /منظومة شمسی/
حرکات زمین.

دانش پایه برای معلمان :صوت...

 .4134معتمدی ،اسفندیار .دانش پایه
برای معلمان :صوت و شنوایی .تهران:
مدرسة برهان76 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :صوت /شنوایی /گوش/
آلودگی صوتی /موسیقی.

طرحهای زینتی

 .4135کلدکت ،باری .طرحهای زینتی.
عادل ارشقی .تهران :امیرکبیر46 ،1381 ،
ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :زیورها /کاردستی /آموزش
هنر /انگشتر /النگو.

چكيده :کتاب حاضر که به منظور آشنایی دانشآموزان دورة راهنمایی با مسائل نجوم
تدوین شده ،دریچهای است که تا حد زیادی میتواند ،این گروه را با موضوع آسمان
آشنا کند .در جلد حاضر سعی شده است که با ارائة مطالبی پیرامون موضوعات نجوم،
پاسخهایی برای ذهن پژوهشگر دانشآموز آماده شود .در فصل نخست ،با دیدی خیالی به
فضا نگریسته شده و توجه به ابعاد گستردة فضا هدف قرار گرفته است .در فصلهای دوم،
سوم و چهارم ،شناخت منظومة شمسی مطرح شده است و سیارات ،ماه ،خورشید ،دنبالهدارها
و سیارکها معرفی شدهاند .شناخت حرکات و نتایج حاصل از حرکات زمین در فرجامین
فصل کتاب آمده است.

چكيده :ما در شبانه روز صداهای زیادی را میشنویم؛ صدای ماشینها ،هواپیما ،مکالمات،
حیوانات و ...اما تا به حال فکر کردهاید که ما چگونه میشنویم؟ در کتاب «موج و صوت»
از چگونگی تولید ،انتشار و سرعت صوت آگاه شدیم و مشخصههایی مانند :ارتفاع ،بلندی
و طنین صوت را فرا گرفتیم .در این کتاب دربارة صوت و شنوایی بحث شده است و
موضوعهایی مانند بهداشت گوش ،آلودگی صوتی ،موسیقی و چگونگی تولید ،ضبط و اثر
آن را مطالعه میکنیم.

چكيده :شاید تا به حال بارها از مغازههای زینت فروشی دیدن کرده باشید و در وهلة اول،
جواهرات و زینتآالت مصنوعی چشم شما را خیره کرده باشند .احتما ًال همان موقع آرزو
کردهاید ،ای کاش میتوانستید یکی از آنها را بخرید و یا بسازید .اگر واقع ًا به یادگیری
روشهای تهیه و ساخت طرحهای زینتی عالقهمند هستید ،در این کتاب ،همراه با
تصویرهای متنوع ،روشهای طراحی و ساخت آنها با استفاده از دستورالعمل ارائه شدهاند.
اگر با استفاده از مطالب این کتاب توانستید انگشتر ،گردنی ،گوشواره و النگو بسازید ،ما آنها
را پشت ویترین مغازهها و یا به دست ،گوش و گردن شما خواهیم دید.
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فراگیری و آموزش قرآن کریم...:

 .4136عدالتی علوی ،یوسف .فراگیری و
آموزش قرآن کریم :با روش تفکیک
خط عثمان طه به روایت حفص از
عاصم کوفی .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان 88 ،1381 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :قرائت قرآن /عثمان طه/
دستور زبان عربی /تربیت دینی /روش
تفکیک.

سفر به دنیای بی نهایت... :

 .4137الندا ،نوربرت .سفر به دنیای
قهرمانان
بی نهایت کوچکها:
شجاع و دشمنان شرور :آشنایی با
دستگاه ایمنی .مهدی نجفی کوپایی.
تهران :دلهام 48 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :ایمنی شناسی /دستگاه
ایمنی بدن /سلولهای دفاعی /بیماریها.

کتاب کار تاریخ :دوم راهنمایی

 .4138عباسی ،جواد .کتاب کار تاریخ:
دوم راهنمایی .تهران :مدرسة برهان،
 40 ،1381ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :پرسش و پاسخ /تاریخ
ایران /آموزش تاریخ.

چكيده :احتما ًال بارها به فراگیری کامل کتاب آسمانی قرآن اقدام کردهاید ،ولی برخی
مواقع در نیمه راه ماندهاید .اگر دوباره خواستید با ابعاد نظری آموزشی قرآن کریم آشنا شوید،
این کتاب به شما کمک میکند که با صداها و حروف ساکن ،حروف والی و برخی از قواعد
و دستور زبان عربی آشنا شوید .روشی که این کتاب در آموزش قرآن پی میگیرد« ،روش
تفکیک» است .این روش ،حاصل تجربهای موفق در آموزش کلمات و آیات قرآنی است
و سالهاست از آن استفاده میشود .اساس تفکیک ،شناخت حروف الفبا در یک کلمه و
تفکیک تلفظ آنها از صداهای متفاوتی است که در آن کلمه به کار رفتهاند.

چكيده :این کتاب ،کودکان را با دنیای شگفتانگیز «دستگاه ایمنی بدن» آشنا میسازد.
به این ترتیب که پروفسور ژن ،آنها را بر سفینهای سوار و به قدری کوچک میکند که
بتوانند به درون بدن انسان انتقال یابند .سپس به زبانی ساده و جذاب و به کمک تصویرهای
متنوع ،ساختار و وظایف اجزای دستگاه ایمنی را شرح میدهد .پروفسور در مورد باکتریها،
قارچها ،بیماریها ،پادتنها و عملیات سلولهای دفاعی نیز توضیح میدهد.

چكيده :کتاب حاضر به عنوان مکمل درس تاریخ دانشآموزان سال دوم راهنمایی و
مطابق با سرفصلهای درس مذکور فراهم آمده است .هر درس شامل این بخشها است:
پرسشهای چهارگزینهای از هر درس ،پرسشهای تشریحی ،پاسخ دهید ،بخشی از درس
و سپس سؤاالت مربوط به آن .کتاب کار تاریخ دوم راهنمایی ،درخصوص مرور مطالب و
آزمون یافتهها ،به دانشآموزان کمک میکند.
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کتاب کار تاریخ :سوم راهنمایی

 .4139عباسی ،جواد .کتاب کار تاریخ:
سوم راهنمایی .تهران :مدرسة برهان،
 56 ،1381ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :آموزش تاریخ /پرسش و
پاسخ /تاریخ ایران.

چكيده :کتاب حاضر با انگیزة مرور مطالب درس کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی و
همچنین برگزاری آزمونهای گوناگون برای یادگیری هرچه بیشتر دانشآموزان نگارش
یافته است .در واقع ،به عنوان مکمل کتاب درس تاریخ سال سوم راهنمایی و مطابق
با سرفصلهای آن فراهم شده است .هر درس آن شامل این بخشهاست :پرسشهای
چهارگزینهای ،پرسشهای تشریحی ،پاسخ دهید ،گزیدهای از متن ،سؤاالت و همچنین
نقشه و تصویر.

کتاب کار عربی سال اول راهنمایی

 .4140آل بویه لنگرودی ،عبدالعلی؛
اشکبوس ،عادل؛ برادری ،احمد .کتاب کار
عربی سال اول راهنمایی .تهران :مدرسة
برهان 112 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی /پایة
اول دورة راهنمایی /تمرین هدفدار /پرسش
و پاسخ.

کتاب کار عربی سال دوم راهنمایی

 .4141آل بویه لنگرودی ،عبدالعلی؛
اشکبوس ،عادل؛ برادری ،احمد .کتاب
کار عربی سال دوم راهنمایی .تهران:
مدرسة برهان 104 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی /پایة
دوم دورة راهنمایی /تمرین هدفدار /پرسش
و پاسخ.

چكيده :مجموعه کتابهای کار دانشآموز که کتاب حاضر یکی از مجلدات آن است ،به
عنوان منبع تکمیلی برخی درسها تدوین شدهاند .جلد حاضر که به دانشآموزان سال اول
راهنمایی اختصاص دارد ،همراه با تمرینهای هدفدار و متنوع ،یادگیری مطالب را برای
آنان آسان میکند .ساختار کتاب براساس کتاب درسی است ،اما با تمرینها و پرسشهای
متنوع که از آسان به سخت مرتب شدهاند.

چكيده :مجموعه کتابهای «کار دانشآموز» که کتاب حاضر یکی از مجلدات آن است،
با هدف مرور مطالب و یافتههای دانشآموزان سال دوم راهنمایی در درس عربی تدوین
شده است .خواندن این کتاب که براساس سرفصلهای کتاب درسی و همراه با تمرین و
مثالهای فراوان تدوین شده است ،به معنای بی نیاز بودن از کتاب درسی نیست؛ بلکه این
کتاب مکمل کتاب درسی و به نوعی تمرین شب و کار کالسی است.
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کتاب کار عربی سال سوم...

 .4142آل بویه لنگرودی ،عبدالعلی؛
اشکبوس ،عادل؛ برادری ،احمد .کتاب کار
عربی سال سوم راهنمایی .تهران:
مدرسة برهان 104 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :عربی
کلمات کليدي :آموزش زبان عربی /پایة
سوم دورة راهنمایی /پرسش و پاسخ.

کتاب کار و خودآزمون هدفدار...

 .4143وزیرنیا ،سیما؛ قاسم پورمقدم،
حسین .کتاب کار و خودآزمون هدفدار
فارسی سوم راهنمایی .تهران :شورا،
 144 ،1381ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :راهنمای آموزش فارسی/
پرسش و پاسخ /آزمون هدفدار.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعه کتابهای «کار دانشآموز» است که در سه جلد برای
دورة راهنمایی فراهم آمده است .جلد حاضر به درس عربی سال سوم راهنمایی اختصاص
دارد .نگارنده کوشیده است که ضمن مرور مطالب درسی ،تمرینها و مثالهای بیشتری
برای درک مطالب کتاب درسی در اختیار فراگیرنده قرار دهد .اما با تمام اینها ،کتاب حاضر
مکمل کتاب درسی و به بیان دیگر ،منبعی برای تکلیف شب و کار کالسی است.

چكيده :مجموعة حاضر شامل پرسشهایی از مطالب کتاب فارسی سال سوم راهنمایی
است که برای استفادة دانشآموزان ،معلمان و والدین تهیه شده است .سؤالهای کتاب،
دانشآموزان را برای گذراندن موفقیتآمیز امتحانات آماده میکنند .این سؤالها ،از یک
سو نسبت به حجم و محتوای مباحث کتاب درسی و از سوی دیگر ،با توجه به هدفهای
علمی ارزشیابی ،تهیه و تدوین شدهاند .پرسش عمدت ًا چهارگزینهای و گاه جای خالی و
تشریحیهستند.

کمکهای اولیه برای کودک و...

 .4144بی یل ،پیتر .کمکهای اولیه
برای کودک و نوجوان :فوریتهای
پزشکی برای کودکان .نسرین مهاجرانی.
تهران :پیدایش120 ،1381 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :حرفهوفن
کلمات کليدي :کمکهای اولیه /پزشکی
کودکان /اورژانس /حوادث.

چكيده :این کتاب حاوی توصیههایی است عملی برای جلوگیری از بروز حوادث در محیط
بیرون از خانه و در منزل است .به عالوه ،اقدامات اولیه یا همان کمکها و فوریتهای
پزشکی را با تصویرهای واضح و گام به گام ،نشان داده است .وجود این کتاب که اطالعات
مختصر ولی مفیدی درخصوص :خفگی ،شوک ،خونریزی ،برقگرفتگی ،شکم درد ،انواع
جراحت و شکستگی ،سرمازدگی ،آفتاب سوختگی و ...دارد ،در خانه الزم است.
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گام به گام با کامپیوتر ()1

 .4145بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)1امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :سرگرمی /کار با رایانه/
سخت افزار /نرم افزار /ورودی و خروجی.

چكيده :آن دسته از دانشآموزانی که دارای مهارتهای پایه در زمینة کار با رایانه نیستند،
با خرید این کتاب میتوانند ،با این موضوعات آشنا شوند :رایانه چیست و از چه قسمتهایی
تشکیل شده است؟ رایانه چه کاری انجام میدهد؟ ورودی و خروجی در رایانه چیست؟
سختافزار و نرمافزار ،گرافیک و متن .موارد یاد شده را تصویرهای متنوع همراهی میکنند.

گام به گام با کامپیوتر ()2

 .4146بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)2امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :کار با رایانه /سرگرمی /واژه
پرداز /نشر رومیزی /صفحة گسترده.

گام به گام با کامپیوتر ()3

 .4147بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)3امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :سرگرمی /کار با رایانه/
تمرین و مسئله /واژه پرداز /بانک اطالعاتی.

چكيده :مطمئن هستم که تا به حال همة شما رایانه را دیدهاید ،اما مطمئن نیستم که
استفاده از آن را بدانید .آنهایی که نمیدانند رایانه چیست و به چه کار میآید ،میتوانند با
مطالعة این کتاب که همراه با تصویر است ،اطالعات اولیه ،نحوة کار با کیبرد و نیز مطالبی
در مورد  ،CPUگرافیک رایانهای ،بانکهای اطالعاتی و از این قبیل را بیاموزند .کتاب در
پنج فصل با این عنوانها نوشته شده است :رایانه چیست؟ واژهپرداز چیست؟ ،نشر رومیزی
چیست؟ ،بانک اطالعاتی چیست؟ و باالخره ،صفحة گسترده چیست؟

چكيده :احتما ًال همة شما نام رایانه را شنیدهاید و حتی ممکن است با آن کار کرده باشید.
اما آنهایی که با رایانه آشنایی ندارند ،با خواندن این کتاب که با هدف ارتقای مهارت
دانشآموزان در استفاده از رایانه تدوین شده است ،میتوانند .1 :بدون کمک دیگران مفاهیم
پایهای رایانه را به آسانی فرا بگیرند؛  .2نحوة استفاده از رایانه را با استفاده از تمرینها و
مسائل داده شده بیاموزند؛  .3درخصوص واژه پرداز ،نشر رومیزی ،بانک اطالعاتی و صفحة
گسترده ،مطالبی مطالعه کنند.
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گام به گام با کامپیوتر ()4

 .4148بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)4امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :کار با رایانه /سرگرمی/
تمرین و مسئله /ذخیره سازی /ایجاد فایل.

چكيده :این کتاب برای آن دسته از دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی تدوین شده است که
مهارتهای پایه برای کار با رایانه را ندارند و یا در سطح بسیار ابتدایی قرار دارند .با خواندن
این کتاب ،ضمن آشنایی با مفاهیم اساسی رایانه و انجام تمرینها و حل مسائل آن ،توانایی
استفاده از رایانه را خواهید یافت .سعی کنید به مطالب و تصویرهای آنها دقت کنید تا
طریقة اضافه کردن فایل ،نوشتن آگهی ،کپی و ذخیره سازی ،و ...را به راحتی بیاموزید.

گام به گام با کامپیوتر ()5

 .4149بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)5امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :کار با رایانه /سرگرمی/
صفحه کلید /ذخیره و چاپ سند /استفاده از
جستوجوگر.

گام به گام با کامپیوتر ()6

 .4150بانین ،راشل بیلر؛ برالنیر انگلیت،
مارین .گام به گام با کامپیوتر ( .)6امیر
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی .تهران :قدیانی،
 64 ،1381ص:.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :کار با رایانه /سرگرمی/
ذخیرة فایل /نرمافزار /بانک اطالعاتی.

چكيده :اگر دوست دارید با رایانه و نحوة کار با آن آشنا شوید ،میتوانید مجموعة شش
جلدی «گام به گام با کامپیوتر» را بخوانید که کتاب حاضر پنجمین جلد آن است .این
کتاب اطالعات شما را درخصوص مفاهیم پایة رایانه با استفاده از تمرینها ،مثالها و
تصویرهای متنوع ارتقا میبخشد .شما پس از خواندن این جلد ،با این مفاهیم و موضوعات
آشنا میشوید :رایانه چه کاری انجام میدهد ،مشخصات صفحه کلید ،تراز کردن ،نوع
قلمها ،ذخیره و چاپ سند ،طراحی خبرنامه ،استفاده از جستوجوگرها و....

چكيده :اگر تاکنون با رایانه کار نکردهاید ،فرصت خوبی است تا با استفاده از مجموعة
شش جلدی «گام به گام با کامپیوتر» که کتاب حاضر آخرین جلد آن است ،اطالعات و
معلومات خود را درخصوص موضوعات متنوعی که با تصویر ،تمرین و آزمایش نیز همراه
هستند ،ارتقا دهید؛ موضوعاتی مثل :نرمافزار ،نامهنگاری ،حروف رمزی ،جستوجو ،ذخیرة
فایل ،نحوة مرتب کردن فایل بانک اطالعاتی.
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بچهها و حفظ محیط زیست (...:)4

 .4151شوارتز ،لیندا .بچهها و حفظ
محیط زیست ( :)4مارمولک طرفدار
حفظ محیط زیست .حمیدرضا بلوچ.
تهران :فنی ایران 36 ،1381 ،ص:.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :حفظ محیط زیست/
بهداشت محیط زیست /آلودگی هوا /باران
اسیدی /زباله.

قصههای اماکن مقدس (...:)3

 .4152معصومی ،علی .قصههای اماکن
مقدس ( :)3مسجد النبی .تهران :پیام
محراب96 ،1381 ،ص.
قطع :وزیری کوتاه
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت بدنی
کلمات کليدي :مسجدالنبی /ابوایوب
انصاری /فاطمه (س) /تربیت دینی /تاریخ
اسالم.

علمی ولی شیرینتر از داستان...

 .4153ریچاردسون ،هیزل .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)7موجودات
آزمایشگاهی .محمود سالک .تهران:
لک لک96 ،1381 ،ص.
قطع :رقعی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :همسانه سازی /کلون /ژن/
آموزش علوم تجربی /دیانای.

چكيده :کرة زمین با مشکالت بسیاری روبهروست .باران اسیدی ،آلودگی هوا ،نابودی
جنگلها ،در معرض نابودی بودن جانوران ،زبالهها و آلودگی آبها ،از جمله مشکالت
کرة خاکی هستند .آیا میدانید مشکالت مذکور چگونه ایجاد میشوند و چگونه میتوان از
بروز آنها پیشگیری کرد؟ حفاظت از محیط زیست وظیفة همة انسانهاست .اگر نمیدانید
چگونه از زمین حفاظت کنید ،این کتاب به شما کمک خواهد کرد .عکسها ،آزمایشها و
فعالیتهای کتاب آن را جالبتر کردهاند.

چكيده« :مسجدالنبی» که در مدینه قرار دارد ،بعد از خانة کعبه در مکه ،دومین مکان
مقدس مسلمانان جهان به شمار میآید .این مسجد به دلیل جایگاه مهمی که از آغاز هجرت
پیامبر اکرم(ص) به دست آورده است ،تاریخ ویژهای دارد .در این کتاب ،عالوه بر این که
تاریخچة مختصر مسجدالنبی را میخوانیم ،با برخی از حوادث مهم آشنا میشویم که در
طول تاریخ در این مسجد اتفاق افتادهاند .در فصل دوم کتاب به حوادثی اشاره شده است که
بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) در این مسجد رخ دادهاند؛ و فصل سوم به چگونگی توسعة
این مکان مقدس در طول تاریخ و حوادث دیگر آن اختصاص دارد.

چكيده :نویسندة کتاب حاضر براساس قالبی هماهنگ و از قبل طرحریزی شده و با
به کارگیری شیوههای گوناگون از قبیل :بیان داستان ،بررسی تاریخچه ،توضیح مفاهیم
علمی و روند تکامل آن و انجام آزمایش همراه با فعالیتهای عملی ،مطالب خود را
درخصوص «کلون» (کپی یا نمونه دقیق و کام ً
ال همانندسازی شدة یک موجود زنده)
عرضه کند .تصویرهای ساده و کارتونی کتاب که گاه رگههایی از طنز در آنها به چشم
میخورند نیز به شیرینی کار افزودهاند .کلون چیست ،ژنهای باهوش ،ارتباط بین ژنها و
«دیانای» کلون کردن و تاریخچة عجیب کلون کردن ،از جمله عنوانهای کتاب هستند.
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علمی ولی شیرینتر از داستان ...

 .4154هانکوک ،جاناتان .علمی ولی
شیرینتر از داستان ( :)4میخواهم
نابغه باشم .محمود سالک .تهران :لک
لک96 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :نبوغ /تقویت حافظه /توان
ذهنی /آموزش علوم تجربی /راههای نابغه
شدن.

هوش مصنوعی

 .4155چالونر ،جک .هوش مصنوعی.
لیلی برات زاده .تهران :مرکز126 ،1381 ،
ص:.مصور.
قطع :رقعی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :حرفهوفن
کلمات کليدي :روبات شناسی /هوش
مصنوعی /ماشین هوشمند /پرسش و پاسخ.

آشتی با علوم :طرح نوین...

 .4156اصفهانی ،بهداد؛ قاسمی ،سعید.
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی
در علوم تجربی براساس امتحان دو
نوبتة اول راهنمایی .تهران :آموزش علوم،
80 ،1382ص
قطع :رحلی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :ارزشیابی /دورة راهنمایی/
پایة اول /نمونة سؤاالت.

چكيده :آیا میخواهید توان ذهنی خود را افزایش دهید؟ شاید دوست داشته باشید برای
خودتان روبات بسازید و یا به قصد زندگی به مریخ سفر کنید؟ کتاب «میخواهم نابغه
باشم» به شما کمک خواهد کرد تا قدرت و توانایی مغز خود را افزایش دهید ،حافظة خود را
قویتر کنید ،قوة ابتکار و اختراع به دست آورید .این کتاب راههای نابغه شدن را به کمک
حل مسئله و تمرین ،انجام آزمایش و گفتن داستان آموزش میدهد.

چكيده :آیا به راستی رایانهها میتوانند فکر کنند؟ امروزه رایانهها میتوانند در بازی
شطرنج برنده شوند ،اتومبیل بسازند ،فوتبال بازی کنند و به سفر فضایی بروند .روباتها
دستنوشتهها را میخوانند و چهرهها را تشخیص میدهند .اما آیا به راستی فکر میکنند؟
آیا ماشینهای هوشمند زندگی ما را تغییر خواهند داد؟ و آیا روباتها خواهند توانست روزی بر
جهان فرمان برانند؟ این کتاب کوشیده است به این پرسشها پاسخ دهد.

چكيده :مجموعة حاضر در دو جلد مشتمل بر پرسشهای تشریحی و تستی و براساس
مطالب و سرفصلهای علوم سال اول راهنمایی تنظیم شده است .عالوه بر این کتاب حاوی
نمونة امتحان پایان نوبت اول درس علوم تجربی پایة اول است ،اما پاسخ آنها را نیاورده
است .این مجموعه ،ضمن آشنا ساختن خواننده با نمونة سؤاالت امتحانی ،چشماندازهای
جدیدی درخصوص مطالب علوم ،پیش روی خواننده میگشاید .در طرح سؤاالت از تصویر،
آزمایش و جدول نیز استفاده شده است.
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آشتی با علوم :طرح نوین...

 .4157اصفهانی ،بهداد[ ...و دیگران].
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی
در علوم تجربی براساس امتحان
دو نوبتة سال دوم راهنمایی .تهران:
آموزش علوم 32 ،1382 ،ص
قطع :رحلی
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /ارزشیابی/
دورة راهنمایی /پایة دوم /نمونة سؤاالت.

آشتی با علوم :طرح نوین...

 .4158اصفهانی ،بهداد[ ...و دیگران].
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی
در علوم تجربی براساس امتحان
دو نوبتة سال سوم راهنمایی .تهران:
آموزش علوم 32 ،1382 ،ص
قطع :رحلی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /ارزشیابی/
نمونة سؤاالت.

آواشناسی :تلفظ و تأکید

 .4159گودرزی ،شکوفه .آواشناسی:
تلفظ و تأکید .تهران :تحقیق 80 ،1382 ،ص
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی/
آواشناسی /تکیه /آهنگ جمله.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه پرسشهای تستی و تشریحی است که براساس
سرفصلهای کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی تدوین شده است .عالوه بر این ،کتاب
حاوی مجموعهای از سؤاالت امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی دوم راهنمایی ،بدون
پاسخ آنهاست .این کتاب که همراه با تصویر ،جدول و آزمایش به چاپ رسیده است،
خواننده را با نمونه سؤاالت امتحانی آشنا میسازد.

چكيده :این کتاب شامل مجموعه پرسشهای تستی و تشریحی علوم تجربی سال سوم
راهنمایی است و مطابق با سرفصلهای کتاب مذکور تدوین شده است .عالوه بر این،
نگارنده نمونة سؤاالت نوبت اول علوم تجربی را ،بدون پاسخ ،ضمیمه کرده است .پرسشها
که همراه با آزمایش ،تصویر و جدول هستند ،خواننده را با نمونة سؤاالت این درس آشنا
میسازند.

چكيده :وقتی کلمهای را ادا میکنیم ،براساس آن که چند بخش دارد یا در کدام گروه از
کلمات میگنجد ،به بخشهایی از آن کلمه فشار آوایی بیشتری وارد میکنیم که به آن
«تکیه» میگویند .این امر سبب تفاوت در معنا و شکل کلمات میشود .نگارنده در کتاب
حاضر ،ضمن بیان این موضوع ،به معرفی و دستهبندی کلمهها در زبان انگلیسی و آهنگ
جمالت و انواع آن ،و حرکات و عالئم حروف بی صدا در زبان انگلیسی پرداخته است.
همچنین ،تمرینهایی را برای تقویت آواشناسی و تلفظ زبان انگلیسی تدارک دیده است.
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ادبیات و دستور زبان فارسی...

 .4160طالب تبار ،حمید .ادبیات و دستور
زبان فارسی سال دوم راهنمایی.
تهران :مبتکران156 ،1382 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :آموزش ادبیات فارسی/
دستور زبان فارسی /خودآزمایی/آرایه /آزمون
و تمرین.

ادبیات و دستور زبان فارسی...

 .4161طالب تبار ،حمید .ادبیات و دستور
زبان فارسی سال سوم راهنمایی.
تهران :هنرسرای اندیشه176 ،1382 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :آموزش ادبیات فارسی/
دستور زبان فارسی /آرایه /آزمون و تمرین.

استراتژی قضاوت در فوتبال...

 .4162جعفری ،نادر .استراتژی قضاوت
در فوتبال «به همراه قوانین و مقررات
فوتبال» .تهران :علم و حرکت155 ،1382 ،
ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :تربیت بدنی
کلمات کليدي :داوری فوتبال /قواعد
فوتبال /راهبرد قضاوت /قوانین هفدهگانة
داوری.

چكيده :مطالب کتاب حاضر ،مطابق با درس ادبیات و دستور زبان فارسی ،در دو بخش
اصلی سازمان یافته است :بخش اول مستقیم ًا با مطالب کتاب ارتباط دارد و بخش دوم فراتر
از مطالب کتاب است و برای وسعت بخشیدن به معلومات دانشآموزان تدارک دیده شده
است .هر درس شامل توضیحات ،آزمون ،معنی و شرح ابیات ،جمالت دشوار ،خودآزمایی و
تمرینهای دستور و آرایههاست.

چكيده :نحوة تنظیم مطالب کتاب به شکلی است که دانشآموزان در آغاز ،مرحلة آموزش
و یادگیری را پشت سر میگذارند و در قسمت بعدی ،اندوختههای خود را ارزیابی میکنند.
به عبارت دیگر ،در قسمت نخست ،درسهای دستور ،آرایهها ،قالبهای شعر و اصالحات
ادبی ،به همراه تمرینهای متعدد و هماهنگ با درس آمدهاند تا دانشآموزان بعد از درس،
در قسمت بعدی با آزمونهای درس به درس ،اندوخته و دانش خود را بررسی کنند .عالوه
بر این ،کتاب حاوی بیش از  450تست با پاسخ تشریحی ،معنی ابیات و جمالت دشوار،
تمرینهای دستور و آرایههای ادبی است.

چكيده :احتما ًال همة ما بازی فوتبال را دیدهایم و گاه به جای داور به قضاوت دربارة آن
نشستهایم .اما داوری در زمینی که هزاران و شاید میلیونها چشم به تماشای آن مشغولاند،
کار سادهای نیست .با توجه به این که فوتبال به عنوان یک پدیدة اجتماعی مطرح است،
شایسته است ،داوران ،مربیان و ورزشکاران ،به فراگیری معادالت مورد نیاز اهتمام ورزند.
این کتاب با هدف ارتقای سطح معلومات ،مهارتها و دانش قضاوت فوتبال برای داوران
و مربیان فراهم شده است .استراتژی قضاوت ،فرایند قضاوت ،انواع بحرانهای داوری،
آمادگی جسمانی داوران ،و باالخره قوانین هفدهگانة داوری ،عنوانهای اصلی کتاب هستند.
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انرژی ،نور و صوت

 .4163بوث ،گراهام؛ سیرز ،جان؛ مک دونل،
باب .انرژی ،نور و صوت .عأل نوری.
تهران :مبتکران 36 ،1382 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول و دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :سرگرمیهای علمی/
آزمون علوم /انرژی /نور /صوت /پرسش و
پاسخ.

نمایشنامههایدانشآموزی...:

 .4164غالمی ،علی .نمایشنامههای
دانشآموزی :بچههای مدرسة امید
(ویژة دانشآموزان راهنمایی) .تهران:
مدرسه 103 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نمایشنامة فارسی /هنر
تئاتر /خالقیت فردی /کارگروهی.

بهترین فعالیتهای آموزشی...

.4165یتلتون،داناواکر.بهترینفعالیتهای
آموزشی (برپایة پژوهشهای مربوط
به سبکهای یادگیری و معیارهای
آموزش مؤثر) .احمد شریفیان (دیگران).
تهران :زرباف 144 ،1382 ،ص.
قطع :رقعی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :علوم تربیتی
کلمات کليدي :تدریس اثربخش /آموختن/
آموزش و پرورش /تحوالت آموزشی.

چكيده :در «دنیای علوم» که کتاب حاضر ششمین جلد آن است ،دانشآموزان با کشفها،
اختراعها ،فناوریهای جدید و دانستنیهای شگفتانگیز دانش علوم تجربی آشنا میشوند.
کتاب به گونهای طراحی شده است که شما مانند یک دانشمند ،دربارة پرسشهای خود
اطالعات به دست میآورید ،آزمایش میکنید ،کاربرد یافتههای علمی را در زندگی بررسی
میکنید و باالخره با پرسشهای تازهای روبهرو میشوید .مطالب این کتاب در قالب سه
بخش یعنی« :منابع انرژی»« ،نور و صدا»« ،شکست نور و رنگ» تدوین شدهاند و در هر
بخش ،مطالب متنوعی همراه با تصویر ،آزمایش و پرسش آمدهاند.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر سه نمایشنامة کوتاه ،برای دانشآموزان دورة راهنمایی
تدوین شده است« .بچههای مدرسه»« ،سفر به سوی افق» و «حکایت آن شلوار کهنه»،
عنوانهای این سه نمایشنامه هستند که به تقویت هنر تئاتر در مدرسه میپردازند .این
نمایشنامهها با کمترین امکانات مدرسهها به شکل کار گروهی و کارگاهی قابل اجرا
هستند و ضمن اجرای آنها ،میزان خالقیتهای فردی دانشآموزان در کارهای جمعی
باال میرود.

چكيده :کتاب حاضر به  10فعالیت آموزش اساسی و کلی اختصاص دارد و با هدف ارتقای
سطح علمی و تقویت کیفیت زندگی دانشآموزان تدوین شده است .فصل نخست به اهمیت
ایجاد «محیط غنی هیجانی حمایت کننده» اشاره میکند .فصل دوم به مجموعة وسیعی
از فنون آموزشی پرداخته است و فصل سوم نگاهی به عنصر اساسی ارتباطات یا انتقال
یادگیری دارد .فصل چهارم به طرز کار نظام حافظه و فصل پنجم به چگونگی ایجاد انگیزه
در کالس درس اختصاص دارد .فصل ششم به قدرت یادگیری مشارکتی ،فصل هفتم به
اهمیت موفق شدن همة یادگیرندگان ،فصل هشتم به سنجش پویا و معتبر ،فصل نهم به
کاربرد یادگیری در دنیای واقعی ،فصل دهم به آینده و محیط یادگیری در هر زمان و مکان
و فصل پایانی به نظرات دانشمندان پرداخته است.
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تغذیه و تولید مثل

 .4166بوث ،گراهام؛ گادفری ،رابرت.
تغذیه و تولید مثل .علیرضا اسبقی .تهران:
مبتکران 32 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی :دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :سرگرمیهای علمی/
آزمایش علمی /تغذیه /تولید مثل /فتوسنتز.

چكيده :همة موجودات زنده به غذا احتیاج دارند .غذا به بدن انرژی میدهد تا بتواند
فعالیتهای خود را انجام دهد .آنچه تأمین انرژی رشد و نمو و انجام اعمال حیاتی بدن را
به عهده دارد ،غذا نامیده میشود؛ مثل کربوهیدراتها .لیپیدها و پروتئینها .نوشتار حاضر در
سه بخش به تغذیه و گوارش در جانوران ،فتوسنتز و تولید مثل در گیاهان گلدار پرداخته
است .در کنار مطالب کتاب ،آزمایشهای ساده با روش کار و ابزار مورد نیاز تدارک دیده
شدهاند .همچنین تصویرهایی مناسب در کنار مطالب دیده میشوند که به فهم محتوای
کتاب کمک میکنند.

کتابهای دانش پایه :تغذیه و...

 .4167الوندی ،حسین .کتابهای
دانش پایه :تغذیه و گوارش .تهران:
مدرسه 76 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :تغذیه /گوارش /جانوران
پرسلولی /بیماری دستگاه گوارش.

تغییر و جداسازی مواد

 .4168بوث ،گراهام؛ سیرز ،جان؛ مک
دوئل ،باب .تغییر و جداسازی مواد.
علیرضا اسبقی .تهران :مبتکران36 ،1382 ،
ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمایش
علمی /سرگرمیهای علمی /خواص مواد.

چكيده :به مجموعه واکنشهایی که سبب میشوند ،مواد غذایی بتوانند وارد سلول شوند،
گوارش میگویند .در جانوران پرسلولی ،دستگاهی به نام دستگاه گوارش وجود دارد که
معمو ًال از دهان آغاز و به مخرج ختم میشود .برای این که بدانید این دستگاه از چه
قسمتهایی درست شده ،کار اصلی آن چیست ،و انواع اختالالت و بیماریهای آن کداماند،
این کتاب مرجع مفیدی است و به چنین پرسشهایی پاسخ میگوید.

چكيده :دانشآموزان نوجوان در این کتاب با انواع اختراعات ،کشفیات ،فناوریهای جدید
و دانستنیهای شگفتانگیز علوم تجربی آشنا میشوند .کتاب «تغییر و جداسازی مواد»،
بهویژه به دانشآموز کمک میکند ،ضمن افزودن به اطالعات خویش در درس علوم،
روش علمی انجام آزمایش را نیز فرا گیرد .کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است :ایجاد
تغییرات (ذوب شدن بلورها ،حل شدن ،سوختن ،کلوئیدها و ،)...و جداسازی مخلوطها (مواد
خالص ،تقطیر ،مخلوط کردن مایعها ،کروماتوگرافی و جداسازی رنگها) .این دو بخش با
تصویر ،فعالیتهای علمی ،آزمایش و پرسش همراه شدهاند.
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تمرینات پلیومتریک توان زا...:

 .4169رادکلیف ،جیمز کریستوفر؛ نازینتوس،
رابرت .تمرینات پلیومتریک توان زا:
 77حرکت پیشرفته برای تمرینات
ورزشی انفجاری .محمد ابراهیم مرجانی؛
مهدی شیری .تهران :معاونت تربیت بدنی و
تندرستی 120 ،1382 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :تربیت بدنی
کلمات کليدي :تمرینهای پلیومتریک/
تمرینات ورزشی /آماده سازی /تربیت بدنی.

چكيده :کتاب حاضر با هدف ارائة تمریناتی گسترده ،علمی و کاربردی در هفت بخش
تنظیم شده است .در فصل اول ،به علم در تمرینات پلیومتریک ،و در فصل دوم ،به آمادگی
برای انجام تمرینات پلیومتریک که شامل ارزشیابی و سنجش توانایی است ،میپردازد.
فصل سوم تکنیکهای پلیومتریک شامل اصول تمرینات ورزشی ،دورة استراحت ،تمرینات
مرکب ،و ...را توضیح میدهد و فصل چهارم به تمرینات پایین تنه ،پاها و رانها شامل
حرکات و روشهای تمرین ،پرشها و ...پرداخته است .در فصل پنجم به تمرینات تنه و
باالتنه ،در فصل ششم به تمرینات ویژة ورزش شامل برنامة آماده سازی و تمرینات مطلوب
دوازده گانه ،و در فصل هفتم به توانمند ساختن درازمدت پرداخته شده است.

جانداران و طبیعت

 .4170بوث ،گراهام .جانداران و
طبیعت .علیرضا اسبقی .تهران :مبتکران،
 40 ،1382ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :سرگرمیهای علمی/
زیست شناسی /آزمایش علوم /سلول /اندام/
دستگاه.

جانوران اطراف ما ( :)1مطالعه...

 .4171بریون ،ژیل .جانوران اطراف ما
( :)1مطالعه و بررسی بیمهرهها .امیر
صالحی طالقانی .تهران :مدرسه76 ،1380 ،
ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :بی مهرگان /آزمایش علوم/
حشرهها /سخت پوستان /عنکبوتیان.

چكيده :بدن تمام گیاهان و جانوران از سلول تشکیل یافته است .سلولها را میتوان
آجرهای ساختمان حیات محسوب کرد .هر سلول ،یک کارخانة شیمیایی پرکار و فعال است
که باید مواد و ساختارهای جدیدی را بسازد و در عین حال ،مواد و ساختارهای قدیمی را
تجزیه کند .تمام سلولها ویژگیهای مشخص و مشترکی دارند که در کتاب حاضر دربارة
این ویژگیهای مشترک ،بافتها ،اندامها و انواع دستگاهها (گوارش ،تنفس ،ارتباط و)...
ویژگیهای گیاهان و جانوران و زنجیرهها و شبکههای غذایی و ...توضیحات مفصلی به
همراه تصویر ارائه شده است.

چكيده :جانوران زیادی روی زمین زندگی میکنند؛ از جانوران تک یاختهای و
میکروسکوپی تا والهای 30متری .جانوران به دو گروه مهرهداران و بی مهرگان تقسیم
شدهاند .بی مهرگان که در کتاب حاضر معرفی میشوند ،اسکلت و ستون مهره ندارند .در
واقع ،اسکلت آنها از استخوان نیست ،بلکه از ماهیچههای قوی است .کرمهای حلقوی،
کرم خاکی ،حلزون ،کرم شخم زن ،بندپایان ،عنکبوتیان ،هزارپایان و صدپایان ،سخت
پوستان و ...از جانوران بی مهرة مورد بحث در این کتاب هستند.
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جانوران اطراف ما ( :)2مطالعه...

 .4172بریون ،ژیل .جانوران اطراف ما
( :)2مطالعه و بررسی حشرات .امیر
صالحی طالقانی .تهران :مدرسه80 ،1380 ،
ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :بی مهرگان /آزمایش علوم/
حشرهها /حفظ خاک /تأمین غذا.

چكيده :حشرات فایدههای زیادی برای انسان دارند .آنها نقش مهمی در گرده افشانی
گیاهان ایفا میکنند .بدون وجود حشرات ،از مقدار تولید میوه ،سبزی ،قهوه ،پنبه و ...خیلی
کاسته میشود .انسان از گذشتههای دور زنبور عسل و محصولش را میشناخته است و
به نقش کرم ابریشم در تولید ابریشم نیز پی برده بود .همچنین ،از پوستة سخت برخی
حشرات در ساخت رنگ ،روغن جال ،دارو و حتی اسید استفاده میکرد .حشرات منبع غذایی
مناسبی برای ماهیها ،خزندگان ،دوزیستان ،پرندگان و ...هستند و تأثیر زیادی در تقویت
و حفظ خاک دارند.
کتاب حاضر به توضیح نحوة رشد ،تغذیه ،تولید مثل ،شکار و ...جانورانی مثل ملخ ،مورچه،
جیرجیرک ،شته ،مورچه ،مگس خانگی ،مگس سرکه و ...و نقش آنها در چرخة حیات
میپردازد.

تاریخبخوانیم:داریوشهخامنشی

 .4173فرینانی ،محمدکاظم .تاریخ
بخوانیم :داریوش هخامنشی .تهران:
مدرسه 80 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :داریوش هخامنشی /تاریخ
ایران /جنگ با یونان /کمبوجیه.

چكيده :در سال  522پیش از میالد ،گئوماتا علیه کمبوجیه ،پسر کوروش کبیر شورش
کرد و کمبوجیه در راه برگشت به ایران ،جان سپرد .داریوش هخامنشی پس از قتل گئوماتا
به پادشاهی رسید .ابتدا به سرکوب شورشیان پرداخت و سپس به سرزمین سکاها حمله برد.
داریوش در جنگی که با عنوان «ماراتن» با یونانیان داشت ،شکست خورد و در سال 486
پیش از میالد درگذشت .داستان زندگی او را در این کتاب میخوانید.

داستانهایغارنشینی...:

 .4174امام نیری ،مهدی؛ ایازی ،مهران.
داستانهای غارنشینی :سنگینی
و وزن:چگونه کودک غارنشین با
میوههایش قبیله را به آشوب میکشد.
تهران :همت جاویدان 48 ،1381،ص:.مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول،دوم وسوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :داستان فارسی /داستان
علمی /سنگینی /انسان اولیه /ترازو.

چکیده :کتاب حاضر داستانی علمی وتخیلی است که به زبان ساده ،روان و کودکانه،
دربارة انسانهای اولیة غارنشین توضیحاتی میدهد و ضمن آن به موضوع سنگینی و
وزن میپردازد .دانشآموزان از طریق مطالعة داستان داد وستد پسر غارنشین با دیگر
غارنشینان ،با زندگی انسانهای اولیه (تأکید بر سنگینی وزن)آشنا میشوند.آثار تاریخی،
وسایل اندازهگیری ،بلند کردن وزنههای سنگین ،انواع ترازو و دقت ترازوها سایر مطالب
کتاب حاضر هستند.کتاب با پرسشها وپاسخهایی در این زمینه پایان مییابد.
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کتابهای دانش پایه برای...

 .4175الوندی ،حسین .کتابهای
دانش پایه برای معلمان :دفع مواد
زاید .تهران :مدرسه56 ،1382 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /کلیهها/
بیماریهای کلیوی /عمل دفع /دستگاه دفع
ادرار.

چكيده :سلولهای بدن برای تولید انرژی ،غذا را میسوزانند .در نتیجة این کار ،مقداری
مواد زاید یا سمی تولید میشوند که باید هرچه زودتر از بدن خارج شوند .اهمیت دفع این
مواد بسیار زاید است؛ تا آنجا که میتوان گفت ،عمل دفع برای ادامة حیات همانند دیگر
فعالیتهای زیستی ارزشمند است .بیشترین میزان مواد زاید به صورت ادرار و از طریق
دستگاه دفع ادرار از بدن خارج میشود .چگونگی دفع ادرار ،بیماریهای دستگاه دفع ادرار،
کلیه و سنگ کلیه ،و ساختار دستگاه دفع ادرار از جمله مباحث کتاب هستند که با واژهنامه
و مروری بر یافتهها به پایان میرسد.

دنیای علوم :7زمین و ساختار آن

 .4176اسبقی ،علیرضا .دنیای علوم:7
زمین و ساختار آن .تهران :مبتکران،
 26 ،1382ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :ناهمواریهای زمین/
ساختار زمین /آموزش علوم تجربی /سنگ/
رسوبات زمین.

سرگذشت خط

 .4177هارپر ،پامال .سرگذشت خط.
تبسم آتشین جان .تهران :حوض نقره،1382 ،
 20ص.
قطع :خشتی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :تاریخ خط /ارتباط نوشتاری/
کتیبه شناسی /خط تصویری.

چكيده :آیا میدانید به جز زمین ،چند سیارة دیگر در منظومة شمسی وجود دارند؟ ساختار
هریک از آنها چگونه است؟ سیارههای درونی و بیرونی کداماند؟ زمین از چه موادی
تشکیل شده است؟ و ویژگیهای سنگها و رسوبات زمین چیست؟
برای این که زمین و ساختار آن را بشناسیم ،کافی است مطالب این کتاب را که همراه با
تصویر ،آزمایش و پرسش و پاسخهای فراوان است ،مطالعه کنیم .این کتاب چشماندازهای
جدیدی پیش روی خواننده درخصوص کرة زمین میگشاید و عالوه بر آنها ،وی را در
درس علوم تجربی یاری میدهد.

چكيده :آیا میتوانید دنیای بدون خط و نوشتن ،دنیای بدون کتاب ،روزنامه و مجله را
تصور کنید؟ پیش از اختراع خط ،مردم با چیزهایی غیر از زبان ،برای مثال تصویر ،نماد و
نشانه ،با هم ارتباط برقرار میکردند .تا آنجا که میدانیم ،حدود پنج هزار سال قبل خط
نخستین بار در بینالنهرین اختراع شد و نخستین نمونة نوشتاری ،به صورت تصویرنگاری یا
خط تصویری بود .این تصویرها را روی تکههای سفالی که به همین منظور آماده میشدند،
میکشیدند .این نوع خط و سپس خطوط دیگر ،کم کم در مصر ،آمریکای مرکزی و چین
توسعه یافتند تا اینکه نخستین الفباها پا به عرصة وجود گذاشتند .شما میتوانید مراحل
شکلگیری ،تحول و تکوین خط را در این کتاب دنبال کنید.
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علوم اول راهنمایی...

 .4178نوری ،عأل [و دیگران] .علوم اول
راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :براساس
پرسشهای آزمون بینالمللی ریاضی
و علوم .تهران :شورا 104 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمون
و تمرین /دورة راهنمایی /مطالعات تیمز/
خواص مواد /انرژی.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة «بهتر بیاموزیم» ،شامل پرسشهای دو آزمون معتبر و
همه جانبه ،از «سومین مطالعة بینالمللی ریاضیات و علوم و سنجش تواناییهای پایه»
است .در این کتاب ،عالوه بر پرسشهای «مطالعات تیمز» ،دربارة هریک از مباحث درسی
علوم و ریاضی پایة اول راهنمایی ،پرسشهای مشابه فراوانی نیز گنجانده شدهاند تا امکان
تعمیم آموختههای دانشآموزان و پرورش مهارتهای یادگیری آنان فراهم شود .برخی از
عنوانهای فصلهای کتاب عبارتاند از :ماده و ویژگیهای آنان؛ اثر گرما بر حجم ماده؛
اثر گرما بر حالت ماده؛ دستهبندی مواد؛ انرژی؛ نیرو؛ حرکت؛ آب و هوا؛ زندگی جانوران.

علوم دوم راهنمایی...

 .4179نوری ،عأل [و دیگران] .علوم دوم
راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :براساس
پرسشهای آزمون بینالمللی
ریاضی و علوم .تهران :شورا96 ،1382 ،
ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمون و
تمرین /دورة راهنمایی /مطالعات تیمز /ساختار
زمین /دستگاههای بدن.

علوم سوم راهنمایی...

 .4180نوری ،عأل [و دیگران] .علوم سوم
راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :براساس
پرسشهای آزمون بینالمللی ریاضی
و علوم .تهران :شورا88 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /آزمون و
تمرین /دورة راهنمایی /مطالعات تیمز /اتم/
جریان الکتریکی.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة «بهتر بیاموزیم» ،شامل پرسشهای دو آزمون معتبر
و همه جانبه ،از سومین مطالعة بینالمللی ریاضیات و علوم و سنجش تواناییهای پایه
است .در این کتاب ،عالوه بر پرسشهای «مطالعات تیمز» ،دربارة هریک از مباحث درسی
علوم و ریاضی پایة دوم راهنمایی ،پرسشهای مشابه فراوانی نیز گنجانده شدهاند تا
امکان تعمیم آموختههای دانشآموزان و پرورش مهارتهای یادگیری آنان فراهم شود.
برخی عنوانهای فصلهای کتاب عبارتاند از :نور ،رنگ ،بینایی ،موج ،گرما ،ساختار زمین،
هوازدگی ،غذا ،دستگاه خون ،دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة «بهتر بیاموزیم» ،شامل پرسشهای دو آزمون معتبر و
همه جانبه ،از سومین مطالعة بینالمللی ریاضیات و علوم و سنجش تواناییهای پایه است.
در این کتاب ،عالوه بر پرسشهای مطالعات تیمز ،دربارة هریک از مباحث درسی علوم
و ریاضی پایة سوم راهنمایی ،پرسشهای مشابه فراوانی نیز گنجانده شدهاند تا امکان
تعمیم آموختههای دانشآموزان و پرورش مهارتهای یادگیری آنان فراهم شود .برخی از
عنوانهای فصلهای کتاب عبارتاند از :درون اتم ،سرگذشت زمین ،کار ،انرژی و توان،
فشار ،بارالکتریکی ،جریان الکتریکی ،انسان و حرکت ،هماهنگی و ارتباط ،نوجوانی و بلوغ،
تولید مثل ،و آدمی و محیط زیست.
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فرهنگ تفاوتهای واژگانی...

 .4181کشاورز ،محمدحسین [و دیگران].
فرهنگ تفاوتهای واژگانی انگلیسی ـ
آمریکایی (با معادلهای فارسی) .تهران:
رهنما 233 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی/
اصطالحها و واژهها /زبان انگلیسی آمریکایی/
واژهنامههای زبان انگلیسی.

چكيده :کتاب حاضر در پنج بخش به تفاوتهای واژگانی زبان انگلیسی و زبان انگلیسی
آمریکایی با معادلهای فارسی آنها پرداخته است .در بخش نخست تفاوتهای لغت در
زبان انگلیسی آمریکایی را به فارسی تنظیم کرده است .بخش دوم به لغات و توضیحات
آنها فقط در زبان انگلیسی بریتانیایی و بخش سوم به لغات و توضیحات آنها در زبان
انگلیسی آمریکایی پرداخته است .دو بخش آخر به لغات و توضیحات مشترک بریتانیایی و
آمریکایی اختصاص دارد.

کانیها

 .4182حسینی ،احمد .کانیها .تهران:
مدرسه 96 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :معدن شناسی /شیمی
کانی /آموزش علوم /شکلگیری کانی.

کتاب راهنمای معلم ریاضی اول...،

 .4183داودی ،خسرو .کتاب راهنمای
معلم ریاضی اول ،دوم و سوم راهنمایی
براساسپرسشهایآزمونبینالمللی
ریاضی و علوم (بهتر بیاموزیم) .تهران:
شورا 52 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش ریاضیات /پرسش و
پاسخ /سؤاالت تیمز /سنجش تواناییهای پایه.

چكيده :کانیشناسی ،رشتهای از علم زمینشناسی است که البته موضوع مطالعة فیزیک
و شیمی نیز هست .تاکنون در حدود سه هزار نوع کانی شناسایی شدهاند .کانی در اصل به
مادهای گفته میشود که به طور طبیعی از معدن استخراج میشود .اما آیا میدانید کانیها
چگونه ساخته میشوند؟ به چه کار میآیند؟ و چگونه استخراج میشوند؟ اگر نمیدانید ،این
کتاب منبع خوبی برای آشنا شدن شما با کانیهاست که همراه با تصویر و پرسش معرفی
شدهاند.

چكيده :کتاب حاضر شامل مجموعه پرسشهای دو آزمون معتبر ریاضی ،یعنی «سومین
مطالعة بینالمللی ریاضیات و علوم» ( )Timssو «سنجش تواناییهای پایه» ( )ABCاست
که پاسخ پرسشها نیز ضمیمه شده است .در کنار پرسشهای مذکور ،سؤاالت مشابه
فراوانی گنجانده شدهاند تا امکان تعمیم آموختههای دانشآموزان فراهم آید و پرورش
مهارتهای یادگیری آنان تکمیل شود .کتاب در سه بخش ،یعنی ریاضیات سالهای اول،
دوم و سوم تدوین شده است.
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کتاب راهنمای معلم سالهای...

 .4184نوری ،عأل .کتاب راهنمای معلم
سالهای اول ،دوم و سوم راهنمایی
براساسپرسشهایآزمونبینالمللی
ریاضی و علوم (بهتر بیاموزیم) .تهران:
شورا 64 ،1382 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /پرسش و
پاسخ /سؤاالت تیمز /سنجش تواناییهای پایه.

چكيده :کتاب حاضر در سه بخش اصلی ،یعنی ریاضیات سالهای اول ،دوم و سوم
سازمان یافته است .این سه بخش شامل مجموعه پرسشها ،خودآزماییها و از همه
مهمتر ،مجموعه سؤاالت دو آزمون مهم علوم و ریاضیات ،یعنی «سومین مطالعة بینالمللی
ریاضیات و علوم» ( )Timssو «آزمون سنجش صالحیتهای پایه» ( )ABCاست.
پرسشها براساس طبقهبندی کتابهای درسی تنظیم شدهاند و همراه با پاسخ هستند.

کتاب کار جغرافیا اول راهنمایی

 .4185امامی ،نسرین .کتاب کار جغرافیا
اول راهنمایی .تهران :آدینه 56 ،1382 ،ص.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي :جغرافیا /بازی آموزشی/
بیشتر بدانیم /جغرافیای ایران.

کتاب کار و خودآزمون زبان...

 .4186غالمپور ،سهراب .کتاب کار و
خودآزمون زبان انگلیسی سال اول
راهنمایی .تهران :شورا 80،1382،ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی/
دستور زبان انگلیسی.

چكيده :کتاب حاضر با هدف کار بیشتر ،در کنار کتاب درسی جغرافیا تدوین شده است.
مطالب کتاب به صورت خالصهای از مطالب مهم هر درس ،به همراه بیان هدفهای کلی
و هدفهای جزئی آن درس تنظیم شدهاند تا دانشآموز بداند که پس از مطالعة هر درس،
چه معلوماتی به دست خواهد آورد .مطالب هر درس در قالب نوع جدیدی از بازی و اطالعات
جغرافیایی ارائه شدهاند که به تنوع و جذابیت آنها میافزاید .در پایان هر درس مطلبی
جدید با عنوان «بیشتر بدانیم» به منظور افزایش اطالعات دانشآموزی ارائه شده است.

چكيده :یادگیری زبان خارجی به صرف وقت و تمرینهای مستمر نیاز دارد .به همین
دلیل ،کتابهای مکمل میتوانند ،ابزار مهمی برای استفاده از وقتهای آزاد و فراگیرندگان
در خارج از کالس درس باشند .کتاب حاضر کوششی است در این راستا و مؤلف سعی کرده
است ،مجموعهای را فراهم آورد که با هدفهای زبان آموزی سال اول راهنمایی منطبق
باشد و استفاده از تمرین ،تصویر ،مثال و رونویسی ،مهارتهای زبان آموزان را تقویت کند.
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کتاب کار و خودآزمون هندسة...

 .4187داودی ،خسرو .کتاب کار و
خودآزمون هندسة سال اول راهنمایی.
تهران :شورا96 ،1380 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش هندسه /راهنمای
آموزشی /پایة اول دورة راهنمایی /مسائل
کاربردی.

کتاب کار و خودآزمون هندسة...

 .4188داودی ،خسرو .کتاب کار و
خودآزمون هندسة سال دوم راهنمایی.
تهران :شورا88 ،1380 ،ص:.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :آموزش هندسه /راهنمای
آموزشی /پایة دوم دورة راهنمایی /مسائل.

نمایشنامههایدانشآموزی

 .4189ابراهیمی ،نبی اهلل .نمایشنامههای
دانشآموزی :معلم آبادی .کاشمر :عالم
افروز 40 ،1381 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نمایشنامة فارسی/
نمایشنامة دانشآموزی /معلم آبادی /فضای
روستایی.

چكيده :کتاب حاضر شامل سه بخش است .در بخش نخست ،با عنوان «هندسة  ،»1خط
و نقطه ،نیم خط و پارهخط ،انطباق ،مقایسة پارهخطها ،نوشتن روابط ریاضی و ...پرداخته
است .بخش دوم ،با عنوان «هندسة  ،»2دایره ،فاصله از نقطه ،رسم مثلث ،تعامد ،عمود
منصف ،و فاصلة نقطه از خط را شرح داده است .بخش سوم ،با عنوان «هندسهی ،»3بهرسم
عمودمنصف ،رسم نیمساز ،رسم عمود ،رسم زاویة مساوی و تساوی مثلثها اختصاص
دارد .به این ترتیب ،کتاب به هندسة سال اول راهنمایی به صورت تنظیم مسائل کاربردی
پرداخته است.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر سه بخش ،به هندسة سال دوم راهنمایی پرداخته است.
در بخش نخست با عنوان «هندسة  ،»1به تساوی دو مثلث قائمالزاویه ،رسم مثلث ،توازی،
فاصله از خط ،رسم دو خط موازی ،زاویة خارجی و ...اختصاص دارد .بخش دوم ،با عنوان
«هندسة  ،»2به چهارضلعیها ،متوازیاالضالع ،مستطیل ،لوزی ،مربع ،ذوزنقه ،مساحت
دایره ،تقارن محوری ،تقارن مرکزی و ...پرداخته است .بخش سوم ،با عنوان «هندسة ،»3
مفهوم واحد و حجم ،حجمهای منشور ،مساحت جانبی و مساحت کل را شرح میدهد.
مطالب کتاب به صورت کاربردی طراحی شدهاند و شامل فعالیتهای عملی هستند.
بخشهای فعالیت آموزشی ،مسائل کاربردی ،تمرین ،سرگرمی و پروژة تحقیق ،به یادگیری
هرچه بهتر مطالب کمک میکنند.

چكيده :کتاب حاضر نمایشنامهای دربارة معلمی روستایی و دانشآموزانش است .فضای
روستا ،خانة روستایی که معلم در آن ساکن است ،ارتباط معنوی و صمیمی معلم با پسر
بچهای که از لحاظ ذهنی در نگاه مردم روستا کامل نیست و مجنون صدایش میزنند ،در
این نمایشنامه به تصویر کشیده میشود .نمایشنامة «معلم آبادی» با حداقل امکانات و در
فضای مدرسه قابل اجراست.
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معماهای المپیک اندیشه...

 .4190شورتز ،ویل .معماهای المپیک
اندیشه (نخستین مسابقة جهانی
قهرمانی معما) .حسین نصیرنیا .تهران:
مدرسه 88 ،1381 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم ،سوم و معلم
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :معمای ریاضی /سرگرمی
ریاضی /مسابقة ریاضیات /المپیک اندیشه.

چكيده :المپیک اندیشه برای نخستین بار در سال  1992با شرکت تیمهای چهارنفری
از  13کشور جهان برپا شد .شرکت کنندگان در این مسابقه با انواع مسئلههای ریاضی،
معماهای منطقی ،بازیهای فکری ،پازلهای گوناگون و ...روبهرو شدند .کتاب حاضر به
ارائة سؤالهای معماهای المپیک اندیشه اختصاص دارد و در چهار بخش تنظیم شده
است :بخش نخست به معماهای پیش مسابقهای برای دستگرمی ،بخش دوم به آزمون
شایستگی داوطلبان آمریکایی و کانادایی ،بخش سوم به مسابقة جهانی قهرمانی معما و
بخش چهارم به معماهای تیمهای شرکتکنندة خارجی اختصاص دارد.

مهارتهای استاندارد فعالیت...

 .4191حریرفروش ،زهرا؛ صادقی ،مهرناز؛
پرچمی ،سهیال .مهارتهای استاندارد
فعالیتهای علوم تجربی سال اول،
دوم و سوم .تهران :علم و اندیشه،1382 ،
3ج.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /دورة
راهنمایی /پرسش و پاسخ /ماده /انرژی.

نامههای خط خطی

 .4192نظر آهاری ،عرفان .نامههای خط
خطی .تهران :صابرین 112 ،1382 ،ص:.
مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :نامههای تخیلی /نامه به
خدا /تربیت دینی /ادبیات نوجوانان.

چكيده :مجموعة حاضر در سه جلد تدوین شده است و به فعالیتهای آموزشی درس علوم
دورة راهنمایی اختصاص دارد .پایههای اول تا سوم هرکدام در یک جلد تدوین شدهاند.
در جلد نخست که به پایة اول راهنمایی اختصاص دارد؛ چهار بخش با عنوانهای علم
و فناوری ،ماده و تغییرات آن ،انرژی و زندگی ،و زمین زیستگاه ما و دنیای زنده پرداخته
است .دو جلد دیگر نیز با همین عناوین تنظیم شدهاند .بخش آخر هر کتاب به آزمونهای
عملکردی شامل بازدید علمی و تکمیل چک لیستهای ارزشیابی پرداخته است .مطالب با
آزمایشها و طرح سؤالهای پاسخ دادنی ،جمع آوری و ...همراه است.

چكيده :این روزها آدمها سرشان شلوغ است .بعضیها حوصله ندارند ،حال خداوند را
هم نمیپرسند و برایش نامه نمینویسند .تو این کار را بکن .حال خداوند را بپرس و برای
خدا چیزی بنویس .ساعتها و ثانیههایت را با او قسمت کن .و اما آن کتاب آسمانی یادت
هست؟ اسمش قرآن است؛ کلمههای خداست و داستان پیامبر و....
نوشتار حاضر در  52بخش برای  52هفته تنظیم شده و هر هفته شامل دو صفحه است .در
صفحة اول ،متن گفتوگویی از زبان دانشآموزان با خداوند آمده است که نتیجهگیری هم
دارد تا در صفحة روبهرو که در فضای مخصوص نوشتن است ،دانشآموزان خود با خداوند
گفتوگو کنند و بنویسند.
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نقش کاشی

 .4193رضایی ،سعید .نقش کاشی.
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان 44 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:معلم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نقاشی روی کاشی /کاشی
و کاشیکاری ایرانی /نقش های تزئینی/
گره کشی.

نمایشنامههایدانشآموزی...:

 .4194غالمی ،علی؛ فریدزاده ،عبدالرضا؛
نادرتبار ،مهستی .نمایشنامههای
دانشآموزی :نگاهی از پشت پنجره
(ویژة دانشآموزان راهنمایی) .تهران:
مدرسه 120 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کليدي :نمایشنامة فارسی /هنر
تئاتر /ادبیات نوجوانان /زال و سیمرغ.

دنیای علوم ( :)5نیرو ،بار و...

 .4195بوث ،گراهام .دنیای علوم (:)5
نیرو ،بار و مغناطیس .عأل نوری .تهران:
مبتکران40 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
گروه سنی:اول و سوم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /سرگرمیهای
علمی /آزمایش علمی /الکتریسیته /مغناطیس.

چكيده :هیچ میدانستید که خاستگاه اصلی هنر کاشی کاری ،ایران و در دورة هخامنشیان
است ،هنرمندان ایرانی با کنار هم گذاشتن کاشیهایی با نقشهای گوناگون و شکلهای
چند ضلعی هندسی ،نقشهای زیبایی آفریدهاند که نام آن «گرهکشی» است .گرهکشی
اساس ًا در مقبرهها ،مسجدها و عمارتهای دیدنی ایران به کار رفته است .هدف اصلی کتاب،
آشنا ساختن خوانندگان با مراحل شکلگیری و تحول این هنر گرانبهاست که همراه با 12
تصویر زیبا از انواع گرهکشی آمده است .اگر به یادگیری گرهکشی عالقهمندید ،طرحهای
کتاب را بکشید و دستورالعملهای آن را به کار ببرید تا موفق شوید.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر چهار نمایشنامه است که با هدف گسترش هنر تئاتر
در مدرسهها ،برای دانشآموزان دورة راهنمایی تدوین شده است .این نمایشنامهها با
کمترین امکانات در مدرسه به شکل گروهی و کارگاهی قابل اجرا هستند و به تقویت
خالقیتهای فردی دانشآموزان در کارهای جمعی کمک میکنند« .نگاهی از پشت
پنجره»« ،بهترین هدیه»« ،آن شب» و «زال و سیمرغ» ،عنوانهای نمایشنامههای
کتاب هستند .صحنههای تئاتر ،شخصیتهای تئاتر و ترتیب گفتوگوها نیز در این کتاب
مشخص شده است.

چكيده :همة دانشآموزان در دورة ابتدایی با درس علوم آشنا میشوند و در دورة راهنمایی
این درس به صورت مفصل بسط و گسترش مییابد .در این کتاب سه بحث از علوم تجربی،
یعنی الکتریسیته و بار الکتریکی ،نیروها و مغناطیس ارائه شده است .در هر صفحه ،در کنار
دانستنیهای علمی ،گاهی نکتهای ،تاریخچهای جالب و پرسشهای ویژه در کادرهایی با
عنوانهای آیا میدانید؟ بحث کنید ،اطالعات جمع آوری کنید و فکر کنید مطرح شدهاند تا
مطالب با عالقه و توجه بیشتری دنبال شوند .عالوه بر این ،آزمایشات و تصویرهای رنگی
و زیبایی در هر صفحه ،در کنار مطلب آمدهاند.
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چهرههای درخشان :نیما

 .4196حسینی ،محمدحسن .چهرههای
درخشان :نیما .تهران :مدرسه،1382 ،
 112ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :نیما یوشیج /شعر فارسی/
تاریخ نقد /زندگینامه /شعر نو.

همراه با علوم تجربی و مهارت...

 .4197قبولی ،زهرا؛ گوهرشادی ،صدیقه.
همراه با علوم تجربی و مهارت
زندگی سال اول راهنمایی .مشهد:
ضریح آفتاب 128 ،1381 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول ،معلم
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :آموزش علوم /راهنمای
آموزشی /پرسش و پاسخ /ماده /انرژی.

هواشناسی

 .4198وود ،رابرت .هواشناسی .محبوبه
مسگر تهرانی .تهران :فنی ایران52 ،1382 ،
ص :.مصور.
قطع :وزیری
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کليدي :آموزش علوم /هواشناسی/
دما /رنگین کمان /ابر و مه.

چكيده :نیمایوشیج در سال  1276هـ .ش در «یوش» مازندران دیده به جهان گشود .از
ابتدا به شعر فارسی عالقه داشت و همین عالقه باعث شد تا وی بعدها بنیانگذار نوعی شعر
به نام «شعر نو» باشد .در طول زندگی خود با نشریات زیادی چون مجلة موسیقی ،مردم،
خروس جنگی و کویر همکاری داشت و اشعار زیادی را در آنها به چاپ رساند .نیما در 13
دی ماه  1338در تهران دیده از جهان فرو بست .عالقهمندان شعر فارسی در این کتاب ،در
قالب داستان ،با زندگی او آشنا میشوند.

چكيده :کتاب حاضر با هدف تقویت خالقیت ذهنی و آموزش مفاهیم علمی ،در چهار
بخش تنظیم شده است .مطالب کتاب به زبانی ساده و روان به منظور آشنایی با پدیدههای
پیرامون زندگی تدوین شدهاند و با پرسشهایی همراهاند که با مطالعة مفاهیم درسی،
میتوان به آنها پاسخ داد .ماده و تغییرات آن ،انرژی و زندگی ،زمین زیستگاه ما و دنیای
زنده ،عنوانهای چهار بخش کتاب هستند.

چكيده :کتاب «هواشناسی» از  20بخش تشکیل شده است .هدف مؤلف از نگارش کتاب
حاضر ،آشنا ساختن دانشآموزان با این مفاهیم است :دما ،تغییرات دما ،جریانهای همرفتی،
وزن هوا ،رنگین کمان ،تشکیل ابر ،نقطة شبنم ،تشکیل مه و ...آموزش این مفاهیم با
آزمایشهای متعددی همراه است که درک مطالب را آسانتر میکنند .آزمایشها به نحوی
تنظیم شدهاند که دانشآموزان با وسایلی که اکثراً در خانهها یا مغازههای اطراف یافت
میشوند ،میتوانند آنها را انجام دهند.
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چهرههای درخشان :پوریای ولی

 .4199یوسفی ،محمدرضا .چهرههای
درخشان :پوریای ولی .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشی92 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :پهلوانان ایران /داستانهای
فارسی /پهلوان محمود /پوریای ولی/
کنزالحقایق/تصوف.

فرزانگان :جمشید کاشانی

 .4200نوایی لواسانی ،حمید .فرزانگان:
جمشید کاشانی .تهران :دفتر انتشارات
کمک آموزشی78 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :جمشید کاشانی/
ریاضیدانان ایرانی /زندگینامه /کسر
اعشاری /عددپی /تاریخ علم.

فرزانگان :رودکی

 .4201توزنده جانی ،جعفر .فرزانگان:
رودکی .تهران :دفتر انتشارات کمک
آموزشی118 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :جعفربن محمد رودکی/
زندگینامه /شعر فارسی /دانشمندان ایرانی/
سامانیان /کلیله و دمنه.

چكيده :پوریای ولی ،در سال  653هـ.ق در گنجة خوارزم متولد شد .ورزشکاری
درستکردار و عارفی خداپرست و پاک نیت بود و به آل علی(ع) عشق میورزید .در راه
تصوف تا درجات عالی رشد کرد و کتاب «کنزالحقایق» او پر از اشعار زیبا و عارفانه است که
در سال  703هـ.ق سروده شده است .یکی از وقایع مهم در زمان پوریای ولی ،آمدن یک
پهلوان هندی به خوارزم برای مبارزه با او بود .در یکی از روزها که به امامزاده غریب میرود،
مادر مرد هندی را میبیند که در حال راز و نیاز و گریه ،از امامزاده میخواهد ،پسرش بر پوریا
پیروز شود .وی با مشاهدة این وضع منقلب میشود و به سوی زورخانه میرود و مدتی در
آن جا با خود خلوت میکند .روز بعد ،پهلوان هندی پوریای ولی را خاک میکند .او برای
اولین بار به اختیار خودش در کشتی شکست خورد .وی در سال  722هـ.ق وفات یافت.
مقبرة پوریای ولی در «جندق» خوارزم است.

چكيده :جمشید کاشانی حدود سال  790هـ.ق در کاشان به دنیا آمد .او به نجوم و حرکات
سیارات و ستارگان عالقهمند بود .زمانی که جمشید در اوج خالقیت ذهنی خود بود و کار
محاسبات دقیق نجومی را انجام میداد ،دشمنان به ایران حمله کردند .آنها تمام شهرها
را ویران کردند و کتابخانهها را سوزاندند .اما جمشید به کار و مطالعه ادامه داد .روش کسر
اعشاری ،نسبت محیط دایره به قطر آن (عددپی) و روش محاسبة سینوس زاویة یک درجه،
از ابداعات بینظیر او در تاریخ ریاضیات است .آثار به جا مانده از او عبارتاند از :رسالة سلم
السما یا رسالة کمالیه ،مختصری در علم هیئت ،زیج خاقانی ،رسالة شرح آالت رصد ،نزهه
الحدائق ،رسالة محیطیه و ...غیاث الدین جمشید کاشانی در سال  832هـ.ق درگذشت.

چكيده :رودکی بین سالهای  250تا  260هـ .ق در قریهای از توابع «رودک» واقع در
سمرقند به دنیا آمد .او توانست در کودکی قرآن را به طور کامل حفظ کند .رودکی عالقة
وافری به موسیقی داشت .او در دربار سامانیان به سرودن شعر پرداخت و نزد نصربن احمد
سامانی ،به باالترین درجة شهرت و افتخار رسید .رودکی در سرودن انواع شعر مانند قصیده،
رباعی ،مثنوی ،قطعه و غزل مهارت بسیار داشت .او را میتوان پیشتاز شعر فارسی ،نمایندة
شعر دورة سامانی و به طور کلی ،نمایندة شعر و شاعری در قرن چهارم دانست .رودکی
مدیحهسرایی زبردست بود و چندین منظومه نیز دارد .او «کلیله و دمنه» را به دستور بلعمی،
به نظم درآورد .از مهمترین مرثیههایی که رودکی سروده است ،میتوان از مرثیهای در مرگ
شهید بلخی ،شاعر معروف قرن چهارم را نام برد .رودکی پس از خدمات بسیار فرهنگی ،در
سال  329هجری قمری در رودک سمرقند دیده از جهان فرو بست.
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علی اکبر دهخدا

 .4202بهمن ،مهناز .علی اکبر دهخدا.
تهران :دفتر انتشارات کمک آموزشی،1380 ،
96ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :علی اکبر دهخدا/
زندگینامه.

فرزانگان :فردوسی

 .4203الوندی ،عزت اهلل .فرزانگان:
فردوسی .تهران :دفتر انتشارات کمک
آموزشی168 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :ابوالقاسم فردوسی/
زندگینامه /شعر فارسی.

چهرههای درخشان :قائم مقام...

 .4204برآبادی ،محمود .چهرههای
درخشان :قائم مقام فراهانی .تهران:
دفتر انتشارات کمک آموزشی،1380 ،
92ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :ابوالقاسم بن عیسی /قائم
مقام فراهانی /زندگینامه /آموزش تاریخ/
تاریخ ایران /قاجاریه.

چكيده :علی اکبر دهخدا سال  1256هـ.ش در تهران به دنیا آمد .مقدمات تحصیل از جمله
صرف و نحو ،اصول فقه و کالم را نزد شیخ غالمحسین بروجردی خواند .سپس در مدرسة
علوم سیاسی تحت تعلیم معلمانی چون زکاءالملک قرار گرفت .در سال  1321هـ .ش به
سفارت بالکان رفت و سپس راهی اروپا شد .پس از بازگشت به ایران با میرزاجهانگیرخان
شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی در انتشار روزنامة «صوراسرافیل» همکاری کرد .او مدتی
درگیر کارهای سیاسی شد و انتقاداتی به زبان طنز ،دربارة اوضاع کشور ،در مجموعهای به
نام «چرند و پرند» چاپ کرد .لغتنامه را نیز در سال  1324به چاپ رساند« .امثال و حکم»
و دیوان اشعار نیز از دیگر آثار او به شمار میروند .این مرد محقق و دانشمند ایرانی ،در سال
 1334چشم از جهان فرو بست.

چكيده :ابوالقاسم فردوسی ،در روستای «باژ» از توابع توس در سال  329هـ.ق به دنیا
آمد .بین سالهای  350تا  355ازدواج کرد و در همان ایام ،به سرودن داستانهای «بیژن و
منیژه» و «رستم و اسفندیار» پرداخت .سال  370به «شاهنامه ابومنصوری» دست یافت و
به نظم برخی از داستانهای آن پرداخت .تدوین اولیة شاهنامه را سال  384هجری قمری
به پایان رساند .سال  ،395به تجدیدنظر اساسی در شاهنامه و افزودن بیتهایی سازگار با
انتقادات مذهبی خود ،شعرهایی در مدح محمود غزنوی و افزودن «گشتاسب نامه» دقیقی
در آن ،پرداخت .پنج سال بعد ،نسخة کامل شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا کرد
که با رد آن روبهرو شد .سال  411چشم از دهان فرو بست و او را در باغش در حوالی توس
به خاک سپردند .کتاب شاهنامه به سه بخش :عصر اسطورههای ،پهلوانی و تاریخی تقسیم
شده است .همچنین ،عالوه بر همة ویژگیهای شاهنامه ،معنای اسامی در القای مطلب و
موسیقی زیبای پنهان در سخن ،از ویژگیهای زبانی آن به شمار میرود.

چكيده :میرزا ابوالقاسم فراهانی در سال  1193هـ .ق در فراهان اراک متولد شد .او در
تهران زیر دست پدرش به کار تحریر و کتابت پرداخت و این آغاز خدمت دیوانی بود .در
سال  1226وزیر عباس میرزا شد و به تبریز رفت .معاهدة صلح بین ایران و عثمانی و معاهدة
ترکمنچای ،به تدبیر وی صورت گرفت .پس از فوت پدر ،لقب قائم مقامی گرفت و تمام
مشاغل پدر به او واگذار شد .در سال  1241به خاطر مخالفت با جنگ ایران و روس ،از
صدارت کناره گرفت؛ اما یک سال بعد ،بازگشت .در سال  1250به صدر اعظمی محمدشاه
منصوب شد .در آن زمان وی اختیارات اطرافیان شاه را محدود ساخت .سرانجام در سال
 1251به تحریک اطرافیان محمدشاه و به دستور او به قتل رسید.
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تاریخ بخوانیم :لطفعلی خان زند

 .4205مهدوی سلیمی ،جواد .تاریخ
بخوانیم :لطفعلی خان زند .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشی54 ،1380 ،ص:.
مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :لطفعلی خان زند /شاه
ایران /زندگینامه /زندیه /قاجاریه /محمدخان
قاجار.

فرزانگان :مسعود سعد سلمان

 .4206پوروهاب ،محمود .فرزانگان:
مسعود سعد سلمان .تهران :دفتر
انتشارات کمک آموزشی96 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :مسعود سعد سلمان/
زندگینامه /شعر فارسی /حبسیات /سلطان
ابراهیم غزنوی.

چلچراغ :آیتاهلل طالقانی

 .4207جعفریان ،علی اصغر .چلچراغ:
آیتاهلل طالقانی .تهران :مدرسه،1382 ،
120ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :محمود طالقانی /مجتهدان
و علما /زندگینامه /انقالب اسالمی /مبارزة
سیاسی.

چكيده :در دهههای پایانی قرن دوازدهم هجری ،وکیل الرعایا سلسلة زندیه را بنیانگذاری
کرد .پس از او ،هفت پادشاه به حکومت رسیدند .لطفعلی خان زند در سال  1184هـ .ق
در شیراز به دنیا آمد و در سال  1203رسم ًا به سلطنت رسید .سال  ،1206لطفعلی خان زند
در منطقة «ابرج» از خان قاجار شکست خورد و همان سال شیراز پایتخت زند ،توسط خان
قاجار سقوط کرد .سال  ،1208لطفعلی خان کرمان را به تصرف درآورد .محمدخان قاجار به
محاصرة کرمان پرداخت و به علت تنگی محاصره و فشار بر مردم ،دروازهها گشوده شدند
و شهر به تصرف خان قاجار درآمد .لطفعلی خان از آن جا به بم رفت .حاکم بم از بیم جان
خود ،وی را دستگیر کرد و نزد شاه قاجار فرستاد .محمدخان قاجار در سال  ،1209فرمان
قتل وی را صادر کرد .پیکر خان زند در «امامزاده زید» به خاک سپرده شد.

چكيده :مسعود سعد سلمان در سال  438هـ .ق در «الهور» به دنیا آمد .در دستگاه سلطان
ابراهیم غزنوی مشغول کار شد .هنگامی که سلطان ابراهیم به سیف الدوله شک برد و او را
بازداشت کرد ،مسعود نیز دستگیر و به زندان محکوم شد .او در تنهایی خود در مدت حبس،
اشعاری زیبا سرود که به «حبسیات» مشهورند .دورهای که مسعود نزد سیفالدوله بود،
رشادتهای فراوانی در میدان جنگ از خود نشان داد .نیز پیشرفت او در شعر و ادب حسادت
برخی شاعران را برانگیخت .همین امر سبب شد تا او دوباره به زندان افتاد .این بار هشت
سال در زندان «مرنج» به سر برد .از شعرهای او که همگی در دیوانی گرد آمدهاند ،میتوان
به این اشعار اشاره کرد« :نالهزار»« ،چون سایه»« ،ستارهچشم» و «فریاد» .این شاعر آزاده
در سال  515چشم از جهان فرو بست.

چكيده :آیتاهلل طالقانی در سال  1289هجری شمسی در روستای گلیرد ،از توابع
طالقان به دنیا آمد .تحصیالت مکتبخانهای را در همان روستا به پایان رساند و سپس در
مدرسههای «رضویه» و «فیضیة قم» تحصیل کرد و برای ادامة تحصیل ،به نجف اشرف
رفت .ایشان درجة اجتهاد را از آیتاهلل حائری و آیتاهلل اصفهانی در قم دریافت کرد .سپس
به تدریس در «مدرسة سپهساالر» پرداخت.
پس از آن ،با گروههای مبارز همکاری کرد و به نهضت «مقاومت ملی» پیوست .در این
راستا به مصر مسافرت و با شیخ شلتوت و جمال عبدالناصر مالقات کرد .سپس توسط
مأموران ساواک دستگیر شد و به زندان رفت و...
کتاب حاضر شرح داستان زندگینامة آیتاهلل طالقانی است که با سال شمار زندگی ایشان آغاز
میشود و با ذکر مجموعه آثار ایشان ،توضیح اعالم و عکسهایی از ایشان ،به پایان میرسد.
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فرزانگان :ابوالوفای بوزجانی

 .4208نوایی لواسانی ،حمید .فرزانگان:
ابوالوفای بوزجانی .تهران :مدرسه،1380 ،
80ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :ابوالوفای بوزجانی/
ریاضیدانان ایرانی /زندگینامه /پزشکی/
نجوم.

تاریخ بخوانیم :اسکندر مقدونی

 .4209لطف اهلل ،داود .تاریخ بخوانیم:
اسکندر مقدونی .تهران :مدرسه،1380 ،
88ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :اسکندر مقدونی /تاریخ
ایران /داستانهای تاریخی /جهان گشایی.

فرزانگان :بنو موسی

 .4210معتمدی ،اسفندیار .فرزانگان :بنو
موسی .تهران :مدرسه64 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :دانشمندان /بنوموسی/
زندگینامه /انتقال دانش.

چكيده :احمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی ( 328-388هـ.ق) ،منجم و ریاضیدانی
مسلمان است که بیش از هشت کتاب در باب ریاضیات و هشت کتاب در باب نجوم به
رشتة تحریر درآورده است .عالوه بر این ،بوزجانی در رشتة پزشکی نیز مهارت داشت
و به همین دلیل ،مدتی سرپرست بزرگترین بیمارستان بغداد بود .همچنین ،با یکی از
بزرگترین محققان ،مردمشناسان و منجمان عصر خویش ،یعنی ابوریحان بیرونی ،در
زمینة رصد ماهگرفتگی همکاری میکرد .این کتاب شرح کوتاه و داستان گونة زندگی
بوزجانی را به عالقهمندان عرضه میدارد.

چكيده :سال  356هـ.ق در شهر «پال» ،پایتخت مقدونیه واقع در شمال یونان ،کودکی به
دنیا آمد که نامش در تاریخ باقی ماند .او را اسکندر به معنای «یاری دهنده» نامیدند .در سن
 20سالگی به پادشاهی رسید و این که با  33سال بیشتر عمر نکرد ،اما بسیاری از حکومتها
و امپراتوریهای زمان خویش ،نظیر ایران ،مصر و هندوستان را فتح کرد .اسکندر از جمله
شخصیتهایی است که در ادبیات و شعر فارسی از او سخن رفته است.

چكيده :هدف از تدوین مجموعه کتابهای «فرزانگان» ،آشنا ساختن نسل جوان و
نوجوان ایرانی با مشاهیر و شخصیتهای تأثیرگذار فرهنگ ایرانی ـ اسالمی است.
بنوموسی ،برادرانی بودند که شهرت جهانی پیدا کردند .به همت این سه مرد بزرگ ،نهضت
ترجمه یا انتقال دانش از سایر سرزمینها آغاز شد .در زمان حیات این سه برادر ،صدها کتاب
و رساله در زمینههای پزشکی ،نجوم ،ریاضی و سایر علوم آن زمان ،از زبانهای یونانی،
پهلوانی ،سریانی ،و ...به زبان عربی ترجمه شد.
کتاب حاضر به زندگی و خدمات این سه برادر اختصاص دارد.
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تاریخ بخوانیم :بهرام گور

 .4211صاعلی ،شهناز .تاریخ بخوانیم:
بهرام گور .تهران :مدرسه72 ،1382 ،ص:.
مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :بهرام پنجم ساسانی/
زندگینامه /داستانهای تاریخی /بهرام گور/
آموزش تاریخ.

چكيده :بهرام پنجم ،پسر شاه بزرگ ایران ،یزدگرداول ،ملقب به «بهرام گور» ،از سلسلة
ساسانیان بود .او عالقة شدیدی به شکار گورخر داشت .در دوران حکومت خویش ،نبردهایی
با روم و هیاطله داشت و کشور ارمنستان را به ایران ملحق کرد.
این کتاب شرح کوتاهی از زندگی و تحوالت دوران حکومت بهرام گور را در قالب داستان،
برای تقویت آموختههای درس تاریخ ارائه کرده است.

فرزانگان :جامی

 .4212برآبادی ،محمود .فرزانگان:
جامی .تهران :مدرسه80 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :عبدالرحمن بن احمد جامی/
زندگینامه /امیرعلی شیر /شاعران ایرانی.

چكيده :عبدالرحمن بن احمدجامی ،از شعرای مشهور ایرانی است که در «خرجرد»
(جام) تولد یافت .سفرهای زیادی به سمرقند ،هرات و مرو داشت .برخی از شاگردانش به
منصبهای باالی کشوری رسیدند؛ از جمله امیرعلی شیر ،به وزارت سلطان حسین بایقرا
درآمد .جامی بسیار دیر ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد .مهمترین اثر وی دیوان شعر
جامی است که شهرتی جهانی دارد.
در کتاب حاضر ،خوانندگان ضمن مروری بر دوران کودکی جامی ،با برخی خدمات هنری و
علمی وی در قالب داستان آشنا میشوند.

چهرههای درخشان :جالل آل احمد

 .4213علیرضایی ،وحید .چهرههای
درخشان :جالل آل احمد .تهران:
مدرسه136 ،1380 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :ادبیات فارسی /جالل آل
احمد /زندگینامه /نویسندگان ایرانی.

چكيده :در سال  1303هـ .ش در محلة «سیدالنصرالدین» تهران کودکی به دنیا آمد
که بعدها یکی از شخصیتهای مشهور ادبی ایران شد .جالل آل احمد در طول زندگی
خود داستانهای زیادی به نگارش درآورد و با نیما یوشیج و هدایت همکاری داشت .در
این کتاب ،شرح داستانی زندگی جالل آل احمد ،آثار و فعالیتهای سیاسی و ادبیاش به
چاپ رسیدهاند.
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فرزانگان :حافظ

 .4214بهمن ،کاوه .فرزانگان :حافظ.
تهران :مدرسه140 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :شمس الدین محمد حافظ/
زندگینامه /شاعران ایرانی /ادبیات فارسی.

فرزانگان :خواجه عبداهلل انصاری

 .4215بختیاریان ،امیر .فرزانگان:
خواجه عبداهلل انصاری .تهران :مدرسه،
82 ،1382ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :عبداهلل بن محمد انصاری/
زندگینامه /عارفان /ادبیات فارسی.

چلچراغ :شهید مدرس

 .4216پارسی نژاد ،کامران .چلچراغ :شهید
مدرس .تهران :مدرسه120 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :حسن مدرس /مجتهدان و
علما /زندگینامه /مبارزة سیاسی.

چكيده :هدف از تدوین مجموعه کتابهای فرزانگان ،آشنا ساختن نسل جوان و نوجوان
ایرانی با چهرهها و شخصیتهای تأثیرگذار فرهنگ ایرانی اسالمی است .در این جلد،
خوانندگان با زندگی و خدمات علمی و هنری یکی از بزرگترین شاعران ایران و جهان،
یعنی شمسالدین محمد حافظ ،ملقب به «حافظ شیرازی» آشنا میشوند.
حافظ به دلیل حفظ بودن متن کامل قرآن در سنین کودکی به این نام شهرت یافت .وی در
سال  720هـ.ق در شیراز از پدری اصفهانی و مادری کازرونی متولد شد .سفرهای گوناگون
به شهرها و حتی خارج از ایران داشت .مجموعه شعرهای وی با عنوان «دیوان حافظ»
شهرت جهانی دارد .او در سالهای آخر عمر خویش و در حکومت شاه شجاع تکفیر شد،
اما...

چكيده :عبداهلل بن محمد انصاری ،ملقب به «خواجه عبداهلل انصاری» (396-481
هـ.ق) ،در «هرات» تولد یافت .دوران کودکی را به یادگیری قرآن و حدیث گذراند و
در سنین نوجوانی در جلسات تفسیر و شعرگویی شرکت میجست .در سالهای بعد ،به
شهرهای گوناگون مسافرت کرد و گاه نیز روانة زندان شد .وی یکی از عرفای بنام مسلمان
بود که در سن  60سالگی نابینا شد« .منازل السائرین» و «الهی نامه» از آثار به یاد ماندنی
اوست .این کتاب در قالب داستان ،بخشهای کوچکی از زندگی و خدمات وی را به تصویر
کشیده است.

چكيده :شهید سید حسن مدرس در سال  1287هـ.ق در محلة «سرابه» از محالت
قریة «کچو» (اردستان) به دنیا آمد .ابتدا در قمشه و اصفهان تحصیل کرد و سپس به
نجف اشرف رفت .در سال  1316به اصفهان برگشت و در سال  1328برای اولین بار
وارد «مجلس شورای ملی» شد .بارها به دلیل فعالیتهای آزادیخواهی و مقاومت در برابر
استبداد حاکم ،بازداشت ،زندان و حتی تبعید شد .در سال  1346به دستور رضاخان ترور شد،
اما جان سالم به در برد .عاقبت در سال  1356به شهادت رسید.
شما در این کتاب شرح داستان گونة زندگی و فعالیتهای سیاسی مدرس را مطالعه
خواهید کرد.
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چهرههای درخشان :شیخ...

 .4217شریعتی ،محمد .چهرههای
درخشان :شیخ محمد خیابانی .تهران:
مدرسه111 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :محمد خیابانی /مجتهدان و
علما /تاریخ ایران /تاریخ مشروطه /زندگینامه.

تاریخ بخوانیم :طاهر

 .4218مهدوی ،جواد .تاریخ بخوانیم:
طاهر .تهران :مدرسه96 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /طاهریان/
داستانهای تاریخی /امین /مأمون.

فرزانگان :عطار

 .4219علیا ،مسعود .فرزانگان :عطار.
تهران :مدرسه108 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول ،دوم و سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :محمدبن ابراهیم عطار/
زندگینامه /شعر فارسی /عرفان /شاعران
ایرانی.

چكيده :کتاب حاضر به شرح زندگی ،فعالیتها ،مبارزات و آثار شیخ محمد خیابانی پرداخته
است .محمد خیابانی متولد شهر «خامنه» به سال  1297قمری است که دوران کودکی و
تحصیالت خود را مصادف با صدور فرمان مشروطیت گذراند .او که از کودکی به دردها و
رنجهای مردم پی برده بود ،در راه رسیدن به آزادی و رهایی از ظلم حاکمان وقت ،از هیچ
تالشی فروگذار نکرد و سرانجام جان خویش را در راه عقاید و آرمانهایش از دست داد.
قیام «آزادیستان» در تبریز ،به رهبری وی بود که با شهادت وی در سال  1338هـ .ق به
پایان رسید .از فعالیتهای دیگر خیابانی ،تشکیل حزب دمکرات آذربایجان و انتشار نخستین
شمارة «روزنامة تجدد» در سال  1335بود.

چكيده :طاهربن حسین ،فرزند حسین بن مصعب ،فرمانده شجاع خراسان بود که در زمان
فضل بن سهل و مأمون ،فرمانده لشکر و مأمور فتح شهر ری بود .نخستین پیروزی خود را
در سن  27سالگی با پیروزی بر سپاه بغداد به دست آورد .پس از آن بغداد را محاصره و امین
را به قتل رساند .مأمون پس از مسلط شدن بر بغداد دستور داد تا...
خوانندگان در این کتاب مراحل رشد و شکوفایی و در نهایت مرگ طاهر و خاندان او را به
دست یعقوب لیث صفاری مطالعه میکنند.

چكيده :هدف از تدوین مجموعه کتابهای «فرزانگان» ،آشنا ساختن نسل نوجوان و
جوان با زندگی پر فروغ چهرههای درخشان و مشاهیر بنام ایران زمین است.
محمدبن ابراهیم عطار ( 533-627هـ.ق) ،ملقب به «شیخ فریدالدین عطار نیشابوری»
در کدکن نیشابور چشم به جهان گشود .آثار وی عبارتاند از« :منطق الطیر» (طیورنامه)،
«تذکرئ االولیا»« ،مصیبتنامه»« ،الهینامه»« ،اسرارنامه»« ،دیوان غزلیات و قصاید» و
«مختارنامه» که همه در باب عرفان هستند.
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چلچراغ :کاشف الغطا

 .4220طهوری ،مهدی .چلچراغ :کاشف
الغطا .تهران :مدرسه101 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :محمدحسین آل کاشف
الغطا /زندگینامه /مجتهدان و علما /مبارزة
سیاسی.

چكيده :محمدحسین آل کاشف الغطا در سال  1294هـ .ش تولد یافت .وی در سنین
کودکی وارد حوزة علمیه نجف شد و در کالس درس سیدمحمدکاظم یزدی و درس خارج
آخوند خراسانی شرکت کرد .کتابها و رسالههای زیادی به رشتة تحریر درآورد و از نخستین
کسانی بود که مسئلة فلسطین را با آمریکا مرتبط دانست .در این کتاب شرح داستانگونة
زندگی و خدمات علمی او ارائه شده است.

تاریخ بخوانیم :نبرد دندانقان

 .4221صادقی نیا ،حمداهلل .تاریخ
بخوانیم :نبرد دندانقان .تهران :مدرسه،
96 ،1382ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:دوم
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /جنگ
دندانقان /غزنویان /سلجوقیان /آموزش تاریخ.

نبرد کوناکسا

 .4222فتاحی ،حسین .نبرد کوناکسا.
تهران :مدرسه80 ،1382 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
گروه سنی:اول
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کليدي :تاریخ ایران /هخامنشیان/
نبرد کوناکسا /کورش کوچک /آموزش تاریخ.

چكيده :نبرد دندانقان ،نبردی است در دو منزلی باخترمرو ،در سر راه سرخس که جنگ
نهایی سپاهیان غزنوی و سلجوقی محسوب میشود .در این جنگ ،سپاه غزنویان به
فرماندهی سلطان مسعود غزنوی شکست سختی از سلجوقیان خورد و پا به فرار گذاشت.
در این کتاب ،داستان زندگی سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی به اجمال
شرح داده شده است .مطالب کتاب با هدف افزودن بر اطالعات تاریخی دانشآموزان
نگارش یافته است.

چكيده :نبرد کوناکسا ،جنگی بود میان لشکریان کورش کوچک با اردشیر ،پادشاه ایران.
کورش به کمک گروهی از یونانیان به سپاه اردشیر که متشکل از اقوام و ملیتهای
امپراتوری ایران بود ،حمله کرد .وی در این جنگ شکست خورد و از پای درآمد .در این
کتاب ماجرای زندگی کورش کوچک همراه با لشکرکشیهایش و سرانجام او توضیح داده
شده است.
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فرزانگان :نصراهلل منشی

 .4223برزگر ،لیال .فرزانگان :نصراهلل
منشی .تهران :مدرسه72 ،1382 ،ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی:سوم
رشتة درسی :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :ابوالمعالی نصراهلل منشی/
نویسندگان ایرانی /زندگینامه /کلیله و دمنه.

چكيده :هدف از تدوین مجموعه کتابهای «فرزانگان» ،آشنا ساختن نسل جوان و
نوجوانان با چهرهها و شخصیتهای مشهور ایران طی سدههای گوناگون است؛ چهرههایی
که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ ایرانی داشتهاند.
نصراهلل بن محمد منشی ،ملقب به «ابوالمعالی نصراهلل منشی» ،سالها منشیگری بهرام
شاه را داشت .در دورة خسروشاه غزنوی سمت دبیری و در زمان خسروملک بن بهرام شاه،
سمت وزیری یافت .یکی از مهمترین و به یادماندنیترین کارهای او ،ترجمة کتاب مشهور
«کلیله و دمنه» است که این کتاب داستانهایی از زبان حیوانات دارد.
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فصل دوم
بخشپنجم
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فهرس 
برگزیدهوتقدیریجشنوارة پنجم
دورة آموزش متوسطه(نظری)
سال 1384
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آموزش ترجمهومفاهيم قرآن کريم...

 .51محدث ،سيدهادي؛ صفارهرندي،
حميد؛ غالمي ،ابوالفضل .آموزش ترجمه
و مفاهيم قرآن کريم جلد  1و  .2قم:
ياقوت2 ،1381 ،ج ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :ترجمة قرآن /مفاهيم
قرآني /معارف قرآن /يادگيري قرآن.

آموزش جامع عربي (سال اول)...

 .52متقي زاده ،عيسي .آموزش جامع
عربي (سال اول دبيرستان) .تهران:
نشر الکترونيکي و اطالع رساني جهان رايانه،
180 ،1381ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /قواعد/
تمرين /صرف و نحو.

چكيده :کتاب «آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم» شامل دو جلد و هشت بخش است
و بيش از  1200کلمه از کلمات قرآن را با استفاده از آيات قرآن کريم آموزش ميدهد.
حدود دو سوم از اين کلمات را کلمات پر کاربرد (بيش از ده مرتبه تکرار) تشکيل ميدهند.
فراگيرندگان ميتوانند بسياري از آيات سادة قرآن را ـ که از همين کلمات تشکيل شدهاند   ـ
معنا کنند .چون تقريب ًا تمام معارف اساسي قرآن در همين آيات گرد آمدهاند ،راهيابي به اين
معارف قرآن عزيز از طریق این آیات آسان میشود .همچنين تمرينهاي متعددي براي
يادگيري بهتر مطالب آورده شده است.

چكيده :کتاب حاضر کوششي است تا مطالب کتاب درسي عربي ،اعم از آموزش متن،
قواعد ،کارگاه ترجمه و ...بهتر فراگرفته شوند و فرصت براي تفکر و انديشة بيشتر فراهم
شود .اين کتاب در  10درس تهيه شده و هر درس شامل این بخشهاست:
واژه شناسي :در اين بخش ،معاني واژههاي درس و کلمات مترادف و متضاد آمدهاند.
متن :نکات ترجمههاي متن و بعضي از ويژگيهاي صرفي کلمات و نقش و اعراب بعضي
از کلمات در اين بخش آمده است.
کارگاه ترجمه :توجه به دريافت معناي صحيح و ترجمههاي دقيق عبارتها ،از اهداف مهم
آموزش زبان عربي است .اين نکتهاي است که در کارگاه ترجمه بدان پرداخته شده است.
قواعد :توجه به قواعد کاربردي در کتاب درسي ،از اولويتهاست .نکاتي که در قواعد اين
کتاب آمدهاند ،فرصت مناسبي فراهم ميآورند تا بين قواعد و درک و فهم ،پيوند منطقي
برقرار شود.
تمرين :در اين بخش توصيه شده است که دانشآموزان بعضي از مفاهيم را با استفاده از
چارتها و کارتهاي آموزشي بياموزند.
شيوة حل تمرين :رسيدن به پاسخ به روش اکتشافي و پرسش و پاسخ ،در اين بخش
مورد توجه قرار گرفته است.
الزم به ذکر است که براي اين مجموعه کتابها ،سي دي هم طراحي شده است .همچنين
براي فهم بهتر مطالب ،در پايان هر فصل ،آزمونهاي چند گزينهاي گنجانده شدهاند.

آموزش جامع عربي (سال دوم)...

 .53متقي زاده ،عيسي .آموزش جامع
عربي (سال دوم دبيرستان) .تهران:
نشر الکترونيکي و اطالع رساني جهان رايانه،
 235ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:پایة دوم
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /آزمون
و تمرين /راهنماي آموزشي.

چكيده :اين کتاب از طريق ارائة فعاليتهاي متفاوت در زمينة درس عربي ،دانشآموزان
را آماده ميسازد تا در فعاليتهاي يادگيري در کالس درس فعاالنه شرکت کنند .اين کتاب
در  10درس تهيه شده و هر درس شامل بخشهاي واژه شناسي ،متن ،کارگاه ترجمه،
قواعد ،تمارين ،شيوة حل تمرينهاست .همچنين ،براي فهم بهتر مطالب ،در پايان هر فصل
آزمونهاي چند گزينهاي گنجانده شدهاند.

 242فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهو تقدیری جشنوارة  پنجم

آموزش جامع :عربی (سال سوم)...

 .54متقی زاده ،عیسی؛ میرحاجی ،حمیدرضا.
آموزش جامع :عربی (سال سوم
دبیرستان) .تهران :جهان رایانه،1380 ،
204ص :.مصور
قطع :رحلی
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی/
راهنمای آموزشی (زبان عربی).

چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهای از مطالب و مفاهیم کاربردی است که منطبق بر کتاب
عربی سال سوم دبیرستان ،در  10درس بررسی و تحلیل شدهاند .در این کتاب ،برخی
مباحث و قواعد پربسامد عربی براساس ترتیب مطالب کتاب درسی گنجانده شدهاند.
هر درس آن مشتمل بر شش بخش واژهشناسی ،متن ،کارگاه ترجمه ،قواعد ،تمرینها و
حل تمرینهاست .در پایان هر درس نیز به منظور محک زدن اطالعات دانشآموزان و
ارزشیابی سطح تسلط آنها در پاسخ گویی به سؤاالت ،بخش آزمون در نظر گرفته شده
است.

آموزش جامع عربي...

 .55متقي زاده ،عيسي .آموزش جامع
عربي پيشدانشگاهي (انساني).
تهران :شرکت نشر الکترونيکي و اطالعرساني
جهان رايانه 328 ،1381 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پيش دانشگاهي)
کلمات کليدي :زبان عربي /کتابهاي
درسي /راهنماي آموزشي /آزمون و تمرين.

آموزش مهارتهاي ورزشي

 .56کريستين ،رابرت؛ کورکس ،دانيل.
آموزش مهارتهاي ورزشي .غالمرضا
سراج زاده .تهران :وزارت آموزش و پرورش،
 308 ،1381ص.
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :مربيگري /تربيت بدني/
راهنماي آموزشي.

چكيده :کتاب حاضر کوششي است براي آنکه مطالب کتاب درسي بهتر فراگرفته شوند و
فرصت بیشتری براي تفکر و انديشه فراهم آيد .اين کتاب در  10درس تهيه شده و هردرس
شامل این بخشهاست:
واژه شناسي :در اين بخش معاني واژههاي درس و کلمات مترادف و متضاد آمده است.
متن :نکات ترجمهاي و ذکر بعضي از ويژگيهاي صرفي کلمات و نقش و اعراب بعضي از
کلمات در اين بخش آمده است.
کارگاه ترجمه :دريافت معناي صحيح و ترجمة دقيق عبارتها از اهداف مهم آموزش
زبان عربي است .اين نکتهاي است که در کارگاه ترجمه بدان پرداخته شده است.
قواعد :نکاتي که در اين بخش آمدهاند ،فرصت مناسبي فراهم میآورند تا بين قواعد و
درک و فهم عبارت ،پيوند منطقي برقرار شود.
تمرين :تکرار و تمرين از جمله فعاليتهايي هستند که آموختهها را تثبيت مي کنند.
شيوة حل تمرينها :در اين بخش راه رسيدن به پاسخ به روش اکتشافي و پرسش و
پاسخ مورد توجه قرار گرفته است.

چكيده :اين کتاب براي مربيان ،معلمان تربيت بدني و نيز مربيگري در سطح پيشرفته،
تأليف شده و شامل چهار بخش به این شرح است :در بخش اول ،مربي با اهداف آموزشي
خود ،طرح آموزشي ،چگونگي و زبان آموزش و نحوة دست يابي به اهداف خويش آشنا
میشود .در بخش دوم ،مربي خواهد آموخت که روش ارائه و شفافيت مطالب مربوط به هر
مهارت چگونه بايد باشد تا ورزشکاران دقيق ًا از آنچه که بايد بدانند ،مطلع شوند و علت تمايل
مربي را براي يادگيري آن درک کنند .پس از آن که مهارت در حد اعال رشد کرد ،مربي
براي حفظ سطح مهارت ورزشکاران ،بايد به آنها آموزش دهد که آن چه را آموختهاند،
به خاطر بسپارند .روشهاي خاص رشد و حفظ مهارت ورزشکاران ،در بخش سوم کتاب
ارائه شدهاند.در بخش پاياني ،چهار مرحلة شناختي مورد بحث قرار ميگيرند که عبارتاند
از :تجسم ،يادآوري توجه و انتظار.
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آموزش هندسه ()2

 .57اصالحپذير ،بهمن؛ قهرماني ،محمد
حسين .آموزش هندسه ( .)2تهران:
مبتکران 482 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :هندسه /راهنماي آموزشي/
مسئله و تمرين /سؤاالت کنکور.

چكيده :کتاب حاضر با اين هدف نگارش يافته که دانشآموزان عالقهمند و مستعد را به
صورت دقيق و اصولي ،با مباحث اصلي هندسه آشنا کند .حل هر مسئله ،درک عميقتري
از هندسه به دانشآموزان ميدهد و توانايي آنها را در حل مسائل ديگر ميافزايد .براي
کمک به دانشآموزاني که به منابع گوناگون دسترسي ندارند ،بيش از  777مثال و تمرين
حل شده در کتاب در نظر گرفته شده است .همچنين ،به منظور آمادگي براي کنکورهاي
ورودي دانشگاهها 555 ،پرسش چهارگزينهاي در کتاب گنجانده شده است .راهنماي حل
تمرينات فصلها نيز در پايان کتاب قرار دارد.

ادبيات فارسي

 .58سلطاني ،داريوش .ادبيات فارسي.
تهران :انتشارات مشاوران آموزش،1382 ،
 400ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :ادبيات فارسي /سؤاالت
هدفدار /روش درس خواندن.

ادبیات فارسی ( )3سال سوم...

 .59سنگری ،محمدرضا؛ قاسم پور مقدم،
حسین؛ اکبری شلدرهای ،فریدون .ادبیات
فارسی ( )3سال سوم متوسطه،
شاخة نظری به استثنای ادبیات و
علوم انسانی .تهران :مدرسه برهان،
288 ،1381ص
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی.

چكيده :مجموعه کتابهاي کوچک و هدفدار ،روش درس خواندن را به دانشآموزان
ميآموزند .در اين کتاب شيوة ارائة مطالب به گونهاي است که دانشآموز ابتدا مطالب را
ميآموزد و سپس به سنجش آموختههاي خود ميپردازد .کتاب حاضر هشت فصل دارد.
در ابتداي هر فصل ،اهداف و انتظارات آموزشي و در آخر آن سؤاالت تستي هدفدار با پاسخ
تشريحي آورده شده است .عنوانهاي بخشهاي گوناگون هرقسمت عبارتاند از :تاريخ
ادبيات ،لغت ،امال ،دستور ،مفهوم ابيات و حفظ شعر.

چكيده :کتاب حاضر میکوشد به درک بهتر مفاهیم کتاب درسی و ایجاد مهارت برای
پاسخ به پرسشها ،تمرینها و آزمونهای گوناگون (اعم از آزمونهای مدرسهای و
کنکوری) کمک کند و در واقع یک کتاب کمکآموزشی و مکمل محسوب میشود .در هر
یک از درسهای این کتاب ،مفاهیم کتابهای درسی استخراج و شرح داده شدهاند .عالوه
بر آن ،برخی نکات کمکی نیز با عنوان یادآوری و متمم دریافت مفاهیم ،دیده میشوند.
همچنین در هر درس ،هفت دسته پرسش (مروری ،درست و نادرست ،مفهومی ،مرتبط،
مقایسهای تحقیقی و چهار گزینهای) همراه با پاسخهای کلیدی ضمیمه شدهاند.
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استراتژيهاي حل مسئله

 .510انگل ،آرتور .استراتژيهاي حل
مسئله .تهران :مبتکران 504 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :متوسطه
کلمات کليدي :حل مسئله /رياضيات/
مسائل و تمرينها.

چكيده :اين کتاب ،در بردارندة بخشهاي متنوعي است .هر بخش با مثالهاي روشن و
پایهاي به منظور رساندن ايدة اصلي شروع میشود و به دنبال آن ،مسائل بسياري همراه
با راه حل آنها ارائه ميشوند .راه حل مسائل ،گاهي فقط به طور اشارهای و راهنمايي
است و ايدة اصلي حل مسئله را در بر ميگیرد .در مجموع 1300 ،مسئله و مثال و حل
آنها در کتاب آمدهاند .اين مسائل از مسابقات کشورهاي سراسر جهان اقتباس شدهاند ؛
اتحاد شوروي سابق ،مجارستان و بعضي کشورهاي غربي از جمله آلمان .عنوانهاي برخی
مطالب کتاب عبارتاند از :اثبات به کمک رنگ آميزي؛ نظرية اعداد؛ هندسه؛ روشهاي
ديگر حل مسئله.

استفادة مؤثر از فرهنگهاي انگليسي

 .511رضايي راد ،مجيد؛ استکري،
اکبر؛ جنابي ،احسان .استفادة مؤثر از
فرهنگهاي انگليسي .تهران :مدرسه
برهان 152 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :واژهنامهها /آموزش زبان
انگليسي /فرهنگ آکسفورد.

اطلس جامع گیتاشناسی

 .512مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی
گیتاشناسی .اطلس جامع گیتاشناسی.
تهران :مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی
گیتاشناسی96 ،1382 ،ص :.مصور
قطع :رحلی
کلمات کلیدی :اطلسها /گیتاشناسی.

چكيده :کتاب مصور «استفادة مؤثر از فرهنگهاي انگليسي» ،نوعي کتاب تمرين است
و طوري طراحي شده که همراه با فرهنگ فراگيرندگان مبتدي «آکسفورد» مورد استفاده
قرار گيرد .با انجام تمرينهاي متنوع کتاب ،افراد ميتوانند از اين فرهنگ ،فرهنگهاي
متوسط و پيشرفتة آکسفورد و ساير فرهنگهاي مشابه به نحو مطلوب استفاده کنند .برخي
عنوانهاي مطالب کتاب عبارتاند از :پيدا کردن واژگان متفاوت؛ نحوة تلفظ و هجي کردن
صحيح واژگان؛ درک معاني واژگان.

چكيده« :اطلس کامل گیتاشناسی» مشتمل بر اطالعاتی دربارة زمین و ماه ،منظومة
شمسی ،سیر تکامل زمین از آغاز تاکنون و سیستمهای تصویر نقشه است .همچنین نقشة
طبیعی جهان ،نقشة سیاسی جهان ،نقشة پوشش گیاهی جهان ،آب و هوای جهان ،مناطق
زمانی جهان و توزیع جمعیت ،نقشة طبیعی آسیا ،نقشة سیاسی آسیا ،نقشة سیاسی خاورمیانه،
نقشة طبیعی ایران ،راهها ،منابع آب ،آب و هوا ،زمین شناسی و نقشههای عمومی کشورهای
آسیایی ،اروپایی ،آفریقایی ،آمریکای شمالی ،جنوبی و اقیانوسیه را نیز در بردارد .در پایان
کتاب نام کشورهای مستقل جهان آمده است .کتاب با نقشه ،نمودار ،جدول و تصویرهایی
از نقشههای سیاسی همراه است.
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اعراب و بنا

 .513تقوايي ،حبيب .اعراب و بنا .تهران:
مدرسه 150 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :زبان عربي /اعراب /آزمون
و تمرين /بنا.

افغانستان

 .514کورنا ،لورل .ملل امروز :افغانستان.
فاطمه شاداب .تهران :ققنوس،1383 ،
136ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :افغانستان.

انگليسي کتاب کار و فعاليت...

 .515غالمپور ،سهراب؛ سعيدي ،عليرضا.
انگليسي کتاب کار و فعاليت تکميلي
اول متوسطه .تهران :محراب قلم،1383 ،
 124ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة اول)
کلمات کليدي :زبان انگليسي /اول
متوسطه /فعاليتهاي تکميلي.

چكيده :مجموعة کتابهاي كوچك عربي براي تفهيم ساختارها و قواعد زبان عربي
تدوين و تأليف شدهاند .در این کتابها مهمترين موضوعات دستور زبان عربي همراه با
شرح ،توضيح و طبقه بندي مطالب همراه با تمرينات متنوع ارائه میشود .كتاب حاضر جلد
سوم از اين مجموعه کتابهاست و در آن در سه فصل مباحث مربوط به «اعراب» و «بنا»
مطرح شدهاند .در هرفصل ،هدف كلي ،اهداف جزئي و ارزشيابي ورودي بيان شده است.
عنوانهاي برخي مطالب كتاب عبارتانداز :آشنايي با مفاهيم اولية اعراب و بنا؛ انواع اعراب
در اسم ،فعل و جمله؛ مباحث تكميلي اعراب و بنا در اسم؛ فعل و حروف.

چكيده :سومین جلد از مجموعة ملل امروز به معرفی افغانستان اختصاص دارد .در این
کتاب اطالعاتی دربارة تاریخ ،جغرافیا ،فرهنگ و وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این
کشور فراهم آمده است .بخشی از کتاب حاوی گاه شمار و جدیدترین آمارهای اقتصادی و
جامعه شناسی افغانستان است .کتاب با موضوعاتی از این قبیل تدوین یافته است :ساختار
کشور ،گذرگاه امپراتوریها ،زیر رگبار تاریخ جهان ،ظهور و سقوط طالبان ،زندگی در
افغانستان امروز ،و رو در روی آینده :چالشهای معاصر .این مطالب با واژهنامه ،نمایه و
معرفی منابعی برای مطالعة بیشتر به پایان میرسد.

چكيده :کتاب حاضر براساس کتاب درسي اول متوسطه تهيه و تدوين شده و شامل
تمرينات متنوعي در زمينة آموزش واژگان ،آَشنايي با ساختار دستوري ،درک مطلب ،مکالمه،
تلفظ و امالست .تمرينات کتاب به گونهاي طراحي شدهاند که دانشآموز با انجام آنها ،با
عالقهمندي به کسب مهارتهاي مطلوب ذهني و عملي نائل ميآيد .در پايان هر درس نيز
خودآزمونی براي سنجش آموختههاي فراگيرندگان گنجانده شده است تا معلم نقاط ضعف
و قوت دانشآموزان را بشناسد و به تقويت و رفع آنها بپردازد.
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اهداف و راهبردها در آموزش...

 .516هلسون ،دونالد .اهداف و راهبردها
در آموزش تربیت بدنی .محسن حالجی.
تهران :دفتر تحقیقات و توسعه (وزارت آ.پ)،
238 ،1381ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :تربیت بدنی /کودکان
ناسازگار /انگیزش در آموزش و پرورش.

اياالت متحده آمريکا

 .517وب ،مارکوس .اياالت متحده
آمريکا .فاطمه شاداب تهران :ققنوس،
 136 ،1383ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :مجموعة ملل /حکومت/
دولت /آمريکا /حقوق بشر.

پاکستان

 .518گوردین ،ویلیام .ملل امروز:
پاکستان .فاطمه شاداب .تهران :ققنوس،
144 ،1383ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :پاکستان /ملل امروز/
زندگی مردم /آموزش جغرافیا.

چكيده :در دنیایی که کودکان هر روز نسبت به قبل در مقابل انتخابهای متنوعتری
قرار دارند ،جای تردید نیست که معلمان بیش از گذشته با مشکالت انضباطی و انگیزش
روبهرو هستند .از این رو کتاب حاضر به رسالت تربیت بدنی و نقش آن در تعلیم و تربیت
پرداخته است .مطالب کتاب در هشت فصل به این شرح تدوین شدهاند :فصل نخست
به هدفها ،فصل دوم به راهبردها ،فصل سوم به راهبردهای خویشتنداری سطح یک،
فصلهای چهارم تا ششم به سطوح دوم تا چهارم آنها ،فصل هفتم به پیشرفت به سوی
هدفها و فصل هشتم به مسئلة انسان بودن با تأکید بر ارزشها ،ارزشیابی الگو ،ارتقای
مدرسهها و ...پرداختهاند.

چكيده :اين کتاب مصور ،چگونگي اتحاد و يکپارچگي مردم اياالت متحده را شرح ميدهد
و به اعتقاد آنها دربارة عزت و شرف فردي ،حقوق بشر ،خودگرداني اختياري و آزادي در
چارچوب قانون ميپردازد .هدف مؤلف از نگارش کتاب ،افزايش سطح آگاهي و اطالعات
مخاطب دربارة ملل گوناگون است .برخي از عنوانهاي کتاب عبارتاند از :ابرقدرت
اقتصادي ،آمريکاي امروزي و فرهنگهاي متفاوت.

چكيده :در اولین کتاب از مجموعة ملل امروز ،مخاطبان با تاریخ ،فرهنگ و وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی پاکستان آشنا میشوند .در این کتاب ،نخست از موقعیت
جغرافیایی پاکستان سخن میرود .سپس مؤلف با اشاره به تمدن پنج هزار سالة پاکستان،
حوادث و وقایع مربوط به استقالل این کشور را باز میگوید و اطالعاتی دربارة زندگی روزمرة
مردم با اشاره به فرهنگ ،آداب و رسوم و سنتهای آنان ارائه میدهد .چالشهای داخلی و
بینالمللی از دیگر مباحث کتاب هستند .این مطالب با گاه شمار ،معرفی منابعی برای مطالعة
بیشتر ،و فهرست منابع و مآخذ و نمایه به پایان میرسد.
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زيست شناسي

 .519روآن ،چريس .زيستشناسي.
حسين دانش فر .تهران :مدرسه برهان،1381 ،
 300ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :زيست شناسي /پرسش و
پاسخ /آموزش علوم.

چكيده :مطالب مطرح شده در اين مجموعه کتابهاي مصور ،شامل مفاهيم عمومي و
پایة درس زيستشناسي است که در همة کشورها در سطح گروه سني هـ تدريس میشود.
پرسشهاي کتاب از لحاظ برانگيختن نيروي تفکر و توجه به مهارتهاي يادگيري ،از قبيل
استنباط ،پيش بيني ،مشاهده ،فرضيه سازي و ...بسيار مناسب و متنوع هستند .کتاب حاضر
شش فصل دارد که برخي از عنوانهاي مطالب آن عبارتاند از :مطالعة موجودات زنده؛
موجودات زنده و محيط آنها؛ فرايندهاي زيستي؛ تأثير جانداران بر زندگي انسانها .مطالب
کتاب را تعدادي جدول ،نمودار و عکس نيز همراهي مي کنند.

تفکر خالق و حل خالقانه مسئله

 .520حائری زاده ،خیریه بیگم؛ محمدحسین،
لیلی .تفکر خالق و حل خالقانه مسئله.
تهران :نی149 ،1381 ،ص :.مصور
قطع :رقعی
کلمات کلیدی :اندیشه و تفکر خالق/
مشکلگشایی /پرورش ذهن /خالقیت.

تکامل موجودات زنده

 .521علی بیک ،هنگامه .تکامل موجودات
زنده .تهران :فیروزه192 ،1381 ،ص
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :تکامل /بنیاد انواع /داروین/
تاریخ تکاملی حیات /گونه زایی.

چكيده :خالقیت فعالیتی پویاست که ضمیر خودآگاه و نیمه خودآگاه را در بر میگیرد.
همچنین ،خالقیت نگاهی متفاوت است به پدیدههایی که سایر مردم نیز آنها را مینگرند.
کتاب حاضر ،مشتمل بر چهار بخش است :در بخش اول به «فواید تفکر خالق و مهارتهای
حل خالقانة مسئله» ،در بخش دوم به «الگوی تمایالت تفکری در مغز چهار ربعی» ،در
بخش سوم به «غلبه بر موانع ذهنی تفکر خالق» و در بخش چهارم به «ارتباط و حل
خالقانة مسئله» پرداخته است .مطالب کتاب به تحقیقات دانشمندان و نظریهپردازان مستند
است و از جمله پژوهشهای ندهرمان را به تحریر درآورده است.

چكيده :نام داروین عموم ًا با کلمة تکامل پیوند خورده است ،اما مطالعات دربارة این علم،
از سدههای پیش از او آغاز شده بودند .ارسطو دربارة خلقت و حیات نظریاتی ارائه داده
است .دیگر دانشمندان مانند آناگزیماندر و امیدوکل میپنداشتند که انواع ناکامل به سوی
کامل تر شدن به پیش میروند و ...کتاب حاضر در هفت فصل به این شرح به تشریح
تکامل موجودات پرداخته است :فصل نخست به پیدایش اندیشههای تکاملی ،فصل دوم به
نظریههای تکاملی ،فصل سوم به مدارک و شواهدی برای تکامل ،فصل چهارم به تکامل
جمعیتها ،فصل پنجم به گونه و گونهزایی ،فصل ششم به تکامل کالن و فصل هفتم به
منشأ و تاریخ تکاملی حیات اختصاص دارد.
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جوانان و هويت ملي

 .522رزاقي ،علي .جوانان و هويت ملي.
تبريز:احرار تبريز 160 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :هويت ايراني /جوانان/
زندگی اجتماعی /بحران هویت /آزادی.

چكيده :نگارنده در اين كتاب ،در هفت گفتار به چگونگي ايجاد و تقويت هويت ايراني در
نوجوانان و جوانان پرداخته است .عنوانهاي اين هفت گفتار عبارتاند از :آموزش و پرورش
بستر توسعة انسان؛ طرح كلي انديشة هويت ديني ،فرهنگي و ملي؛ چيستي هويت و عناصر
و عوامل وحدت هويتي؛ اركان زندگي اجتماعي ايران و نگرش و تحليل امروزي از اركان
زندگي اجتماعي ايران؛ بحران هويت؛ پاسخ تحليلي و مستند به يك پرسش نوجوانان و
جوانان :چرا عليه رژيم شاه انقالب شد ؟؛ پاسخ تحليلي و مستند به يك پرسش ديگر از
نوجوانان و جوانان :آزادي چي هست و چي نيست ؟

چهار مهارت یادگیری

 .523بنت جان ،مایکل .چهار مهارت
یادگیری .توران جمشیدیان .تهران :کیهان،
248 ،1382ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :مطالعه و فراگیری/
مهارتهای یادگیری /خواندن /گوش کردن/
نوشتن /سخن گفتن.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است .فصل نخست به سازمان دهی با تأکید
بر سازماندهی وقت ،آشنایی با قوانین و ،...فصل دوم به خواندن مؤثر و کارآمد با تأکید بر
سنجش مهارتهای خواندن ،سه عادت خوب خواندن و ...فصل سوم به گوش کردن مؤثر
و کارآمد با تأکید بر سنجش کارایی ،فصل چهارم به نوشتن مؤثر و کارآمد با تأکید بر ارکان
صحیح نوشتن و سبک نگارش ،اصول سازمان دهی و چهار نمونة بزرگ از نگارش مؤثر،
فصل پنجم به گفتار مؤثر و کارامد ،و فصل ششم به مهارتهای مؤثر مطالعه و شرکت در
آزمون اختصاص دارد .به این ترتیب ،در شش فصل چهار مهارت یادگیری به طور مفصل
تشریح شده است.

حجاب يا آزادي يا اسارت؟

 .524عليپور باغبان نژاد ،يوسف؛ رضايي،
اصغر .حجاب يا آزادي يا اسارت؟
تبريز :احرار 220 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :حجاب /آزادي /فرهنگ/
محيط اجتماعي /پوشش زنان ايران.

چكيده :بر خالف برخي از نظريهها که حجاب را عامل عقب ماندگي جامعه ميدانند ،حفظ
حجاب نه تنها باعث رکود در جامعه نيست ،بلکه اگر به صورت صحيح و از روي اعتقادات
مذهبي صورت گيرد ،باعث حضور سالم و دور از خودنمايي و جلوگيري از فساد زنان و
مردان در محيطهاي اجتماعي و کاري میشود .در نتيجه ميتواند يکي از عوامل پيشرفت
جوامع اسالمي باشد .نگارنده در کتاب حاضر به بررسي حجاب و تأثير آن بر جامعه پرداخته
است .بدين منظور ،ضمن بررسي تاريخچة حجاب و علل پيدايش آن ،دربارة علت پيدايش
حجاب از ديدگاه مخالفان حجاب ،حجاب در آیينهاي الهي ،حجاب در دوران رنسانس تا
قرون معاصر ،کيفيت پوشش زنان ايران ،رابطة لباس و فرهنگ ،فرهنگ و الگوي غربي
زن مقابل فرهنگ و الگوي اسالمي ،آثار سوء و منفي بدحجابي ،و حجاب در اشعار فارسي،
توضيحاتي ارائه داده است.
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خداشناسی

 .525فقیهی ،احمد .خداشناسی .قم:
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،
144 ،1381ص.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :خداشناسی /اثبات خدا/
توحید /افعال الهی.

چكيده :شناخت خداوند از مسائل و دغدغههای انسانهای مؤمن به شمار میآید و در
طول تاریخ ،تالشهای فراوانی معطوف یافتن پاسخ صحیح این مسائل شده است .مطالب
کتاب حاضر که مستند به آیات قرآن مجید هستند و با بیانی روشن و گویا به تفسیر آیات
میپردازند ،در نه فصل به این شرح گردآوری شدهاند :فصل اول :ارزش و اهمیت شناخت
خداوند؛ فصل دوم :راههای شناخت خداوند؛ فصل سوم :توحید؛ فصل چهارم :حد شناخت
خدا؛ فصل پنجم و فصل ششم :کلیات افعال الهی؛ فصل هفتم :هدف افعال الهی؛ فصل
هشتم :مراتب فعل الهی؛ فصل نهم :قضا و قدر.

خودآموز پیشرفته ادبیات فارسی...

 .526آقاجانی ،اسداهلل؛ تقی زادگان،
معصومه .خودآموز پیشرفته ادبیات
فارسی ( )3سال سوم انسانی .تهران:
ژرف اندیشان318 ،1383 ،ص.
قطع :رحلی
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی /راهنمای
آموزشی /انواع ادبی /نقد و تحلیل /سفرنامه.

داريوش بزرگ

 .527شعباني ،رضا .داريوش بزرگ .تهران:
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 114 ،1382 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :داريوش /هخامنشيان/
تاريخ ايران /بردیای دروغین /کشورداری.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر  12فصل ،راهنمای آموزشی درس ادبیات فارسی سال
سوم رشتة علوم انسانی است .مطالب آن مطابق مطالب کتاب درسی تنظیم شدهاند و هر
درس شامل نکات مهم درس ،دانستنیهای مهم درس ،شرح و معنی ابیات و بیان آرایهها،
نکات آموختنی امالیی و ...میشود .در فصل نخست به انواع ادبی ،فصل دوم به ادبیات
انسانی ،فصل سوم به درامدی بر نقد و تحلیل آثار بزرگ ادبی ،فصل چهارم به نثر فارسی،
فصل پنجم به انواع ادبی (بخش دوم) ،فصل ششم به درامدی بر ادبیات انقالب فارسی،
فصل هفتم به سفرنامه ،حسب حال و زندگینامه ،فصل هشتم به ادبیات عرفانی ،فصل نهم
به ادبیات تمثیلی و نمادین ،فصل دهم به ادبیات انتقادی ،فصل یازدهم به ادبیات تطبیقی
و فصل دوازدهم به ادبیات توصیفی پرداخته است .در پایان کتاب ،تستهای تألیفی و
کنکوری و سپس پاسخ نامة این تستها آمده است.

چكيده :اين کتاب دربارة مردي است که پایههای موجوديت ايران و برقراري نظمي پايدار
را در حيات ملي ايرانيان بنياد نهاد .داريوش که به حق در زمرة مديران تاريخ جهان است،
از قدرت روحي باال و نبوغ و خالقيتي کم نظير برخوردار بوده است .نگارنده در اين کتاب
دربارة کارهاي بيشمار داریوش ،نحوة روي کار آمدن وي ،طي مراحل کسب قدرت و
حضور تام او در ايران بحث مي کند .کتاب حاضر از پنج فصل تشکيل شده است .در فصل
اول نام و نسب و نحوة به قدرت رسيدن داريوش ،در فصل دوم معضل بردياي دروغين يا
گئومات مغ ،در فصل سوم گسترش شاهنشاهي داريوش و سرکوبي شورشیها ،در فصل
چهارم تالش داريوش براي استقرار امنيت ،و در فصل پاياني نحوة کشورداري داريوش مورد
بحث قرار گرفته است.
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در قلمرو ریاضیات

 .528کرامتی ،یونس .در قلمرو
ریاضیات .تهران :اهل قلم166 ،1381 ،ص.
قطع :رقعی
کلمات کلیدی :حساب /هندسه /نجوم/
جمشیدبن مسعود غیاث الدین /مفتاحالحساب/
دستگاه شمار.

درسنامه و تست ،زبان و ادب...

 .529مخصوص ،بهداد .درس نامه و تست،
زبان و ادب فارسي پيش دانشگاهي.
تهران :راه انديشه 488 ،1383 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه و پيش دانشگاهي
کلمات کليدي :آزمونها /زبان فارسي/
پيشينة فرهنگي /زبانهاي کهن.

دو رسالة خیامی...

 .530حسینی ،حجت الحق .دو رسالة
خیامی (بازنویسی رسالههای:
الرساله فی البراهین علی المسائل
الجبر و المقابله ،شرح ما اشکل من
مصادرات کتاب اقلیدس اثر حکیم
عمر خیام نیشابوری) .تهران :اهل قلم،
146 ،1381ص :.مصور.
قطع :رقعی
کلمات کلیدی :عمربن ابراهیم خیام /جبر/
معلومات جبر /معلومات ریاضیات.

چكيده :تردیدی نیست که غیاث الدین جمشید کاشانی ،زبردستترین حسابدان و آخرین
ریاضیدان برجستة دورة اسالمی است و از بزرگترین مفاخر تاریخ ایران به شمار میآید؛
چنان چه شیوة نوین اعمال اصلی حساب و روشهای محاسبات عددی که در این کتاب نیز
آمده ،از ابتکارات اوست .موضوع اصلی کتاب حاضر ،بازنویسی متن عربی «مفتاح الحساب»
به فارسی و بیان روابط محاسباتی آن به زبان ریاضی است .اما پیش از آن ،شرحی از
زندگی و کارنامة درخشان این دانشمند ارائه شده است .عنوان برخی از فصلها عبارتاند از:
«حساب با اعداد صحیح در دستگاه شماردهگانی»« ،حساب در دستگاه شمار شصت گانی»،
«مساحت و حجم اشکال هندسی» و «یافتن مجهول به کمک جبر».

چكيده :زبان فارسي يكي از چند زبان بزرگي است كه در فهرست بسته و گروه اندك شمار
پيوند زبانهاي كهن و كاراي جهان جاي دارد .زبان فارسي استوارترين پایة مليت ماست.
اين زبان پيوند دهندة مردمي است كه از نظر فرهنگ و زندگی شهري ،پيشينهاي بس دراز
و درخشان دارند .كتاب مصور حاضر شامل درسنامه و تست ،در چهار فصل و  15درس،
براي دانشآموزان دورة پيش دانشگاهي نگاشته شده است .در آغاز هر درس ،ابتدا توضيحي
مختصر ،سپس تستهاي تأليفي و پس از آنها پاسخ تشريحي تستها آمده است.

چكيده« :دو رسالة خیامی» بازنویسی و ترجمة ساده و روان دو کتاب از آثار حکیم عمر
خیام نیشابوری ،از بزرگترین ریاضیدانان و دانشمندان اسالمی و مفاخر بزرگ علمی ایران
است .محتوای کتاب شامل یک دیباچه و شش گفتار است :گفتار اول زیستوارة علمی و
کارنامة درخشان خیامی ،گفتار دوم کتاب جبر و مقابله در گذر زمان ،گفتار سوم تحلیل علمی
محتوای جبری رسالة حکیم خیامی .گفتار چهارم با عنوان هر کس که هندسه نمیداند ،وارد
نشود ،به چیستی و اصول هندسه پرداخته و گفتار پنجم به تحلیل علمی محتوای هندسی
رسالة حکیم عمر خیام اشاره دارد .کتاب شناسی و مراجع علمی نیز محتوای گفتار ششم
را تشکیل داده است.
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راهنماي جغرافيا براي سال دوم...

 .531حسيني ،پروين .راهنماي جغرافيا
براي سال دوم دبيرستان .تهران:
انتشارات آموزش 154 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة دوم)
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا /کتاب
درسي /راهنماي آموزشي /پرسش و پاسخ.

راهنمای علمی و عملی موفق...

 .532ریاحی ،ابوالقاسم .راهنمای علمی
و عملی موفق زیستن .تهران :مهرتابان،
180 ،1381ص.
قطع :رقعی
کلمات کلیدی :خودشناسی /موفقیت در
کسب وکار /خودسازی /مهارتهای زندگی/
رفتارهای ناسالم.

چكيده :در اين کتاب راهنما ،مطالب ،نمودارها و تصاوير کتاب جغرافيايي سال دوم
دبيرستان ،صفحه به صفحه و مورد به مورد تشريح و توصيف شده است .عالوه بر دبيران
جغرافيا ،دانشآموزان سال دوم دبيرستان نيز با مطالعة اين کتاب شخص ًا قادر به دريافت
پاسخ سؤاالت خود به زباني ساده و گويا خواهند بود .توضيحات اضافي دربارة مفاهيم کتاب
از فرهنگ دهخدا ،فرهنگ عميد و فرهنگ نامة کودکان و نوجوانان گرفته شده است.

چكيده :کتاب «موفق زیستن» ،به منظور ایجاد آمادگی و به تصویر کشیدن واقعیات
زندگی امروزی ،در نظر دارد با تمرینهای مقدماتی و آموزشی ،فرد را برای انتخاب بهترین
راه رفتاری ،عقالنی و استداللی ،همراه با اصول و ضوابط برنامهریزی و هنجارهای مورد
پذیرش جوامع بشری هدایت کند؛ به طوری که افراد برای استفاده از آخرین روشهای
عملی آموزشی و شیوههایی نو و متفاوت با شیوههای متداول گذشته ،از کتاب بهرهبرداری
کنند .مهارتهای زندگی ،خودشناسی ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،تصمیم گیری ،مفهوم
جامعه ،همدلی با خشم و خشونت ،و رفتارهای ناسالم ،از جمله مطالب و موضوعات کتاب
حاضر هستند.
* این کتاب در لیست برگزیدهها وجود ندارد ولی در کتابنامة  4متوسطه درج شده است*.

روان شناسي براي نوجوانان

 .533کينچر ،جوني .روان شناسي براي
نوجوانان .حميدرضا بلوچ .تهران :فني
ايران،1382 ،
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :روانشناسي /آزمون
شخصيت /خودشناسي براي نوجوانان /آزمون
خالقیت.

چكيده :اين کتاب شامل  40آزمون خودشناسي براي نوجوانان است که سبب میشود
شناخت بيشتري از شخصيت خود به دست آورند .اين آزمونها در هفت بخش مطرح
شدهاند که برخي از آنان عبارتاند از :آزمونهاي نگرش و طرز برخورد ،آزمونهاي
رفتارهاي اجتماعي ،آزمونهاي خالقيت و ابتکار ،نيروهاي ناشناخته و اسرارآميز ،آزمونهاي
شيوة تفکر ،آزمونهاي احساسات و عواطف.
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زبان فارسي

 .534عمراني ،غالمرضا؛ سبطي،هامون.
زبان فارسي (راهبردهاي ياددهي –
يادگيري ،جلد اول) .تهران :انديشهسازان،
 12 ،1381ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي/
آزمون و تمرين /راهنماي آموزشي(متوسطه)/
واج شناسی /زبان شناسی.

چكيده :سعي پديدآورندگان اين کتاب بر آن بوده است که ضمن توضيح مفاهيم مطرح
شده در کتب درسي ،ابهامات موجود در برخي مباحث را رفع کنند و به بسط ساير مفاهيم
و عمق بخشيدن به نگرش خوانندگان بپردازند .بدين منظور ،نخست واج شناسي و قواعد
هجاهاي فارسي را شرح ميدهند و سپس دربارة فرايند واجي ،تکواژ ـ واژه ،گروه اسمي،
وابستة پيش گروه اسمي ،وابستههاي وابسته (مراتب وابستگي) ،و هم پايگي در گروه اسمي
توضيحاتي را ارائه ميدهد.

زبان فارسي 2

 .535ذوالفقاري ،حسن؛ اکبري مشيري،
علي .زبان فارسي  .2تهران :مؤسسه
فرهنگي فاطمي 306 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة دوم)
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي/
دستور /آزمون و تمرين /پرسش و پاسخ.

زبان و ادبيات فارسي پيشدانشگاهي

 .536ساجدي ،علي .زبان و ادبيات
فارسي پيش دانشگاهي .تهران :آصفي،
 176 ،1383ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه و پيش دانشگاهي
کلمات کليدي :فارسي /کتاب درسي/
راهنماي آموزشي /آزمون و تمرين.

چكيده :در هر درس از کتابهاي زبان و ادبيات فارسي اين مجموعه ،مفاهيم کتابهاي
درسي استخراج و شرح داده شدهاند .عالوه بر مفاهيم درسي ،برخي نکات کمکي نيز به
عنوان يادآوري و متمم دريافت مفاهيم آورده شدهاند .همچنين ،در هر درس ،هشت دسته
پرسش طبقهبندي شده از ساده به مشکل و طبق هرم ارزشيابي به همراه پاسخ نامه طراحي
شدهاند .انواع قالبهای اين پرسشها عبارتاند از :مروري ،درست  -نادرست ،مفهومي،
مرتبط ،کاربردي ،مقايسهاي ،تحقيقي و چهارگزينهاي.

چكيده :کتاب حاضر جلد دوم کتاب «زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي» است و به
توضيح درسهاي هفدهم تا سي ام پرداخته است .اين مجموعه شامل آموزش دقيق و نکته
به نکتة کتاب درسي ،معرفي دقيق سؤاالت از هر پاراگراف و يا از هربيت کتاب درسي،
و تستهاي تأليفي و سؤاالت امتحاني است .همچنين تستهاي کنکور سراسري ،آزاد،
آزمايشي سنجش و المپياد ادبي ،در زير هر بيت يا پاراگراف بيان شدهاند.
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زيست شناسي

 .537زمان نژاد ،تيمور .زيست شناسي.
تهران :مبتکران 272 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی :متوسطه و پيش دانشگاهي
کلمات کليدي :زيست شناسي /کتاب
درسي /آموزش و تمرين /راهنماي آموزشي/
ژنتيک مولکولي /نظرية تکامل.

چكيده :زيست شناسي علم مطالعة موجودات زنده است که بر پایة مشاهدات عيني
پديدههاي طبيعي و نتايج آزمايشهاي کنترل شده استوار است .يکي از جالبترين مباحث
زيست شناسي سلولي  -مولکولي ،ژنتيک مولکولي است که بخش اول کتاب حاضر به
آن اختصاص داده شده است .بخش دوم کتاب به بيان نظرية تکامل جانداران ميپردازد.
بخش سوم نيز ،براساس آن چه که در برنامة درسي پيش دانشگاهي آمده است ،به بيان
ساختار و کنش ويروسها ،باکتريها و قارچها ميپردازد

زيست شناسي و آزمايشگاه 1

 .538آل محمد ،سيد علي؛ رحماني ،منيژه.
زيست شناسي و آزمايشگاه  .1تهران:
مؤسسه فرهنگي فاطمي2 ،1382 ،ج ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :متوسطه
کلمات کليدي :زيستشناسي /پرسش و
پاسخ /آزمون و تمرين /آزمایشگاه.

چكيده :در اين مجموعة دو جلدي ،مفاهيم هر فصل از کتاب درس زيستشناسي و
آزمايشگاه  1استخراج و شرح هر يک از آنها جداگانه بيان شده است .بعضي مفاهيم
که براي درک مفاهيم بعد ضرورت دارند ،اما در کتاب درسي نيامدهاند ،در جاي خود بيان
شدهاند .به عالوه ،در مواردي که وجود شکل ،درک مفاهيم را آسان مي کند ،شکلهاي
مناسبي آورده شدهاند .همچنين پرسشها ،مسائل و تمرينهاي متنوع و فراواني بر اساس
مفاهيم کتاب درسي طرح شدهاند که به جز پرسشهاي مروري و پرسشهاي تحقيقي،
پاسخ ساير پرسشها ،در قسمت پاسخ پرسشها آمده است.

ژاپن

 .539دي .نتزلي ،پاتريشيا .ژاپن .فاطمه
شاداب .تهران :ققنوس 136 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :دوران معاصر /جغرافيا /ملل
امروز /ژاپن.

چكيده :ژاپن کشوري است متشکل از جزاير متعدد که بسياري از رسوم سنتي خود را
همچنان حفظ کرده و در عين حال ،از مزاياي فناوریهاي امروزي نيز بهرهمند است .کتاب
حاضر که به معرفي اين کشور اختصاص دارد ،جغرافيا ،مردم شناسي ،اقتصاد ،حکومت،
نيروهاي مسلح و ...را شرح ميدهد .هدف مؤلف از نگارش اين کتاب مصور آن است که
مخاطبان در کوتاهترين زمان ،بيشترين اطالعات را دربارة ژاپن کسب کنند.
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ساختار اتم ،قانون در ذره ،دنیای...

 .540صباغیان ،مریم؛ محمودیان،
محمدرضا؛ اوالیی ،محمد .ساختار اتم،
قانون در ذره ،دنیای پنهان .تهران :محراب
قلم160 ،1382 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :اتم /الکترون /تمرینهای
الکترون /آموزش شیمی.

سبز در دنیای چراغ قرمزها

 .541ولیپوردیزائی ،مریم .سبز در دنیای
چراغ قرمزها :تالشی دیگر در درس
مطالعات اجتماعی .تهران :عابد،1383 ،
64ص :.مصور
قطع :رقعی
کلمات کلیدی :پرسشگری /تدریس /روش
یادگیری سؤال مدار /یادگیری خالق.

فیزیک

 .542جونز ،جف .فیزیک .محمود امانی
طهرانی و اسفندیار معتمدی .تهران :مدرسه
برهان242 ،1383 ،ص.
قطع :رحلی
کلمات کلیدی :آموزش فیزیک /نظریة
جنبشی /اتم /ایزوتوپ /رادیواکتیو.

چكيده :کتاب حاضر توضیحی بر ساختار اتم و الکترونهاست .مطالب کتاب ساده و گویا
و براساس مشاهدات عینی تنظیم شدهاند .برای فهم بهتر مطالب ،تمرینها و فعالیتهای
هدفداری به صورت گام به گام درهر بخش تنظیم شدهاند .کتاب پنج بخش دارد که
مطابق با مطالب درسی کتاب شیمی سال دوم دورة متوسطه هستند :بخش اول قانون در
ذره ،بخش دوم دنیای پنهان ،بخش سوم راز الکترون ،بخش چهارم پرسشهای پایانی و
بخش پنجم پیوستها.

چكيده :به کارگیری شیوههای انفعالی و سنتی در فرایند آموزش ،مانع از ایجاد انگیزه برای
یادگیری ،اندیشیدن و پرورش خالقیت میشود .آموزش اگر همراه پرسشگری و تحریک،
نیروی کنجکاوی وجود داشته باشد ،جرقههای معرفت و دانش را در ذهن دانشآموز شعلهور
میسازد .کالس درس باید محلی برای برانگیختن حس کنجکاوی و تقویت عالقه به
کسب معرفت باشد ،نه محل حفظ مطالب و اندوختن صرف آموختهها .برای ایجاد هیجان
در کالس و فعال کردن دانشآموزان ،باید از روش یادگیری «سؤال مدار» استفاده کرد .در
این نوع یادگیری ،چگونگی و کیفیت ،بیش از نتیجه و کمیت آن اهمیت دارد .کتاب حاضر
با همین رویکرد و به قصد آموزش روشهای فعال در یادگیری خالق تألیف شده است و بر
اساس سؤاالت تحلیلی ،فرصتی را فراهم میآورد تا دانشآموزان با تأمل و تعمق به تفسیر
حوادث و رویدادها بپردازند .کتاب از دستاوردهای هنری مثل خالصة فیلمهای سینمایی،
وقایع داستانی و نکات مهم روزنامهها بهره گرفته است.

چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهای از مفاهیم اصلی و کاربردی مبحث فیزیک و همچنین
موضوعات مرتبط با مباحث فیزیکی را مورد بحث و بررسی قرار داده و برای قابل درک
کردن و سهولت یادگیری مطالب ،از شگردهای گوناگون استفاده کرده است .برای نمونه،
مطالب هر فصل را در دو صفحه جای داده است .مخاطبان اصلی این کتاب ،دانشآموزان
دبیرستانی هستند ،ولی مطالب به قدری روان بیان شدهاند که برای سطوح دیگر تحصیلی
و عالقهمندان به مباحث فیزیک نیز قابل استفادهاند .متن کتاب شامل بخشهای زیر
است :مفاهیم اصلی ،پرسشهایی برای ارزشیابی پیشرفت یادگیری ،مطالب جالب و
مرتبط با موضوع در کادرهای «بیشتر بدانید» ،مسائلی که حل آنها به کار عملی نیاز دارد،
پژوهشهای دانشآموزی و تصویرهای رنگی .در این کتاب موضوعاتی مثل اتم ،نظریة
جنبشی ،انتشار ،انبساط ،ذوب و جوش ،ایزوتوپ و رادیواکتیو نیز تجزیه و تحلیل شدهاند.
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شيمي

 .543جونز ،جف؛ جونز ،ماري؛ آکاستر،
ديويد .شيمي .مهديه ساالرکيا و نعمت اهلل
ارشدي.تهران :مدرسه 204 ،1383 ،ص.
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :شيمي /مسئله و تمرين/
جدول تناوبي /آّب و هوا /منابع انرژي.

صحيح و معتل

 .544اشکبوس ،عادل .صحيح و معتل.
تهران :مدرسه 112 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /صرف/
صحيح و معتل /اعالل.

چكيده :نگارنده در اين كتاب تالش كرده است مفاهيم شيمي را به شيوههاي آسان بيان
كند .مطالب كتاب در شش فصل با اين عنوانها تدوين يافته است :عنصرها و تركيبها؛
آب و هوا؛ واكنشهاي شيميايي؛ كرة زمين؛ منابع انرژي؛ جدول تناوبي .همچنين در بيشتر
مبحثها پرسشهايي مطرح شدهاند .اين پرسشها گسترة وسيعي را دربرميگيرند؛ از
پرسشهاي ساده گرفته تا درك مطالب و پرسشهاي پاسخ باز كه پاسخ دادن به آنها
نيازمند طراحي و شايد تحقيق كردن است .افزون بر اين ،در پايان هر بخش مجموعهاي از
پرسشهاي ساختاري دربارة مباحث مطرح شده در آن بخش ارائه شده است.

چكيده:مجموعه کتابهاي كوچك عربي براي تفهيم ساختارها و قواعد زبان عربي تدوين
و تأليف ميشوند .اين مجموعه مهمترين موضوعات دستور زبان عربي را همراه با شرح
و توضيح ،طبقه بندي مطالب ،و تمرينات متنوع ارائه ميدهد .كتاب حاضر كه جلد دوم از
اين مجموعه محسوب میشود ،تمامي مباحث مربوط به صحيح و معتل را به همراه تعريف
آنها آورده است .برخي ديگر از مباحث مطرح شده عبارتاند از :اعالل و انواع آن؛ فعل
مهموز و مضاعف؛ مجهول كردن افعال صحيح و معتل؛ صرف افعال صحيح و معتل و
اسمهاي مشتق معتل؛ مضاعف و مهموز.

طراحي و ساخت دست سازههاي...

 .545تيموري ،قاسم .طراحي و ساخت
دست سازههاي هندسي با طلق و
مقوا .تهران :منادي تربيت 320 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :متوسطه
کلمات کليدي :رياضيات /راهنماي
آموزشي /ابزار و وسايل /متحرک سازي/
هندسه.

چكيده :نگارنده در اين كتاب نخست نحوة ساخت دست سازه براي قضايا و تمرينهاي
پيشرفتهتر هندسه و مطالب جبري ،حسابي و گرافها را به همراه نقشههاي ساخت آنها
تشريح كرده است .سپس با ارائة چند تغيير هندسي ،طريقة يافتن ايده براي ساخت دست
سازههاي هندسي و جبري را توضيح داده است .در آخر كتاب نيز تصوير رنگي هر دست
سازه آورده شده است تا خواننده تصور بهتر و مشخصتري از توضيحات و نقشههاي هر
دست سازه پيدا كند.
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عربستان سعودی

 .546گودوین ،ویلیام .ملل امروز:
عربستان سعودی .فاطمه شاداب .تهران:
ققنوس144 ،1383 ،ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :عربستان سعودی /خانة
کعبه /خاندان سعودی /آموزش جغرافیا.

چكيده :مخاطبان با مطالعة دومین جلد از مجموعة «ملل امروز» با پیشینه و تاریخچة
کشور عربستان سعودی و تغییر و تحوالت این کشور طی دهههای اخیر آشنا میشوند.
همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی عربستان با اشاره به نقش نفت و وجود برترین مکان
مقدس جهان اسالم ،یعنی خانة کعبه و حرم شریف نبی گرامی اسالم در این سرزمین
تشریح میشود .بخشی از کتاب به چگونگی شکلگیری مراکز شهری در عربستان ،معرفی
خاندان سعودی ،و زندگی روزمرة مردم عربستان اختصاص دارد .افزون بر این ،موقعیت
جغرافیایی ،منابع طبیعی ،آب و هوا و گیاهان و جانوران این دیار در کتاب معرفی شده است.
این مطالب با گاه شمار و معرفی منابعی برای مطالعة بیشتر و نیز فهرست منابع و مآخذ مورد
استفاده و نمایه به پایان میرسد.

عربي ()1

 .547متقي زاده ،عيسي؛ چراغي ،علي.
عربي ( .)1تهران :مؤسسة فرهنگي فاطمي،
 236 ،1382ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /صرف
و نحو /ترجمة عربي /پرسش و پاسخ.

عربی  2سال دوم دبیرستان کلیة...

 .548متقی زاده ،عیسی؛ چراغی ،علی.
عربی  2سال دوم دبیرستان کلیة
رشتهها (به استثنای رشتة ادبیات
و علوم انسانی) .تهران :فاطمی،1383 ،
264ص :.مصور
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :آموزش زبان عربی /صرف
و نحو /آزمون و تمرین /دستور زبان عربی.

چكيده :اين كتاب در ده درس نگارش يافته و هر درس شامل توضيح لغات و اصطالحات
متنهاي كتاب درسي است .البته ترجمة نهايي متن به خود دانشآموز واگذار شده است.
كتاب قواعد صرفي و نحوي را با زباني ساده و قابل فهم براي دانشآموز با استفاده از
مثالهاي متعدد ،جدول ،نمودار و شكل توضيح ميدهد .همچنين تمرينهايي براي درك
بهتر مطالب آورده شدهاند .به عالوه ،كتاب حاوي پرسشهاي مروري ،مقايسهاي ،مفهومي
و چند گزينهاي است.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر ده درس ،به توضیح و تشریح مطالب درس عربی سال
دوم دورة متوسطه پرداخته است .مفاهیم هر درس از کتاب درسی استخراج شدهاند و شرح
هر یک از آنها جدا از هم بیان شده است .همچنین پرسشهای متنوع و فراوانی که بر
اساس مفاهیم کتاب درسی طراحی شدهاند  ،و پاسخ پرسشهای چهارگزینهای ،در انتهای
کتاب آمدهاند .در هر درس معانی لغات ،اصطالحات و عبارتهای دشوار ،و نیز نوضیحی
در مورد قواعد آن درس ذکر شده است .سپس تمرینهایی برای ارزیابی یادگیری تدارک
دیده شده است تا مخاطبان بتوانند آموختههای خود را ارزیابی کنند و یادگیری خود را قوت
بخشند یا از مطالب آسان سریعتر بگذرند.
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فرهنگمعاصرمدرسه،انگليسي...

 .549انتخابي ،نرگس .فرهنگ معاصر
مدرسه ،انگليسي  -فارسي .تهران:
فرهنگ معاصر 368 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي/
واژهنامه /دستور زبان /آموزش کودکان.

فلسفه و منطق سال سوم

 .550فروتن ،کبري .کتابهاي ريز طبقه بندي:
فلسفه و منطق سال سوم .تهران:
پژوهندگان راه دانش 261 ،1383 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة سوم)
کلمات کليدي :فلسفه /منطق /آزمون و
تمرين /راهنماي آموزشي.

چكيده :اين فرهنگ حدود  3500مدخل دارد که از ميان واژگان دورة تحصیلی و پربسامد
زبان انگليسي در متون ويژة کودکان برگزيده شدهاند .مقولههاي دستوري در اين فرهنگ،
به سادهترين شکل ممکن عرضه شدهاند و از مفاهيم دستوري ،آنهايي آمدهاند که براي
دانشآموزان سالهاي پاياني دورة ابتدايي و دورة راهنمايي آشنا هستند .اين فرهنگ،
افزون بر جنبة معنا شناختي واژگان ،اشارهاي هم به آموزش زبان دارد .توضيحات دستوري،
رسمالخطي و کاربردي ارائه شده در حاشية بعضي از صفحات ،از اين دست هستند.

چكيده :در اين کتاب ،به مهمترين مباحث درس فلسفه و منطق سال سوم اشاره شده
است و در ضمن ،به منظور فهم دقيق و سريع مطالب کتاب ،اموري که بر امتحانات
تشريحي پايان ترم و کنکور منطبق است ،در درسنامه آورده شده است .همچنين ،اين
کتاب سؤاالت آزمونهاي آزاد و سراسري سال  83را در بردارد.

فنون تعاملی در تدریس زبان خارجی

 .551میرحسنی ،اکبر .فنون تعاملی در
تدریس زبان خارجی .تهران :معرفت و
زبان آموز196 ،1381 ،ص.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی/
روش آموزش /تدریس /تمرین.

چكيده :این کتاب برای مدرسان زبان انگلیسی و دانشجویان تربیت معلم نگاشته شده
و منبعی قابل قبول برای انواع تمرینهای جمعی یا گروهی است که شامل آماده سازی
و آشنایی با دیگران ،معما ،بازی رقابتی ،وقایع جالب ،ایفای نقش و شبیهسازی است.
این تمرینها باعث ایجاد تنوع ،جاذبه و تشویق زبانآموزان برای صحبت کردن به زبان
انگلیسی میشود .فصلهای  2تا  5حاوی بیش از  80تمرین طراحی شده برای سطح
متوسط زبان است و هر تمرین از نظر تأثیر و کاربرد زبانی ،برای یادگیرنده سودمند است.
خواننده پس از مطالعة کتاب ،ضمن آشنا شدن با انواع شیوههای تعاملی ،شرایط و نحوة
استفاده از آنها را برای آموزش زبان انگلیسی فرا خواهد گرفت.
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فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم...

 .552خليلي بروجني ،روح اهلل .فيزيک
 3و آزمايشگاه سال سوم آموزش
متوسطه نظري .تهران :فاطمي،1381 ،
 454ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة سوم)
کلمات کليدي :آموزش فيزيک /راهنماي
آموزشي /آزمون و تمرين /ترمودینامیک/
آزمایشگاه.

چكيده :کتاب حاضر با توجه به سرفصلهاي کتاب درسي فيزيک  3و آزمايشگاه و
به منظور آشنايي هرچه بيشتر دانشآموزان با مفاهيم و مباحثي همچون ترموديناميک،
الکتريسيتة ساکن ،جريان الکتريکي و مدارهاي جريان مستقيم ،مغناطيسي و القاي
الکترومغناطيسي تأليف و تدوين شده است .همچنين ،تعداد زيادي پرسش ،تمرين و فعاليت
در هر فصل از کتاب آورده شده است

فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم...

 .553رسايي ،علي اصغر؛ زائري ،محمد
تقي؛ خياطان ،محمدرضا .فيزيک  3و
آزمايشگاه سال سوم متوسطه
(رياضي) .تهران :گل واژه416 ،1383 ،
ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة سوم)
کلمات کليدي :فيزيک /کتاب درسي/
راهنماي آموزشي /مسئله و تمرين /آزمون.

کارگاه اعداد

 .554رستگار ،آرش .کارگاه اعداد .تهران:
مؤسسة فرهنگي فاطمي 103 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :کارگاه اعداد /عدد طبيعي/
نظرية اعداد /آموزش رياضي.

چكيده :هدف از تهيه و انتشار اين مجموعه ،کمک به درک بهتر مفاهيم کتابهاي
درسي دورة دبيرستان ،و آماده کردن دانشآموزان براي پاسخ گويي به پرسشها و شرکت
در آزمونهاي گوناگون است .کتاب حاضر کتاب فيزيک و آزمايشگاه سال سوم رشتة
رياضي است که در پنج فصل تدوين يافته و هر فصل آن از دو قسمت تشکيل شده است:
در قسمت اول ،مفاهيم هر بخش از فصلهاي کتاب درسي با توجه به سطح و ترتيبي که
در آن آمده ،شرح داده شده است .در پايان هر بخش ،براي درک بهتر مفاهيم و استحکام
بخشيدن به يادگيري ،مثالها ،پرسشها و تمرينهايي طراحي شده است .قسمت دوم يا
قسمت ارزشيابي هر فصل ،شامل پرسش ،تمرين و خودآزمايي است .کليد و پاسخ پرسشها
و خود آزمونها در پايان کتاب آمده است.

چكيده:روش نگارش كارگاه اعداد بر پایة نگرش تاريخي به مفهوم عددهاي طبيعي است.
در اين روش ،هر عدد طبيعي شخصيتي دارد كه خواننده بايد آن را كشف كند .به اين
ترتيب ،آشنايي با مباحث شيرين نظرية اعداد براي دانشآموزان بسيار ملموس خواهد شد و
توانايي عبور از ادراك جزئي به كلي در آنها تقويت میشود .عالوه بر اين ،فرصتي مناسب
براي آوردن آموزش اعداد از كالس درس به زندگي روزمره به دست ميآيد .مطالعة اين
كتاب براي دانشآموزان دورة راهنمايي و سال اول دبيرستان مفيد خواهد بود.
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کتاب کار عربي براي دانشآموزان...

 .555آل بويه لنگرودي ،عبدالعلي؛
اشکبوس ،عادل؛ برادري ،احمد .کتاب کار
عربي براي دانشآموزان اول دبيرستان.
تهران :محراب قلم 152 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي/
تمرين /آزمون /ترجمة لغت.

چكيده :کتاب حاضر به گونهاي طراحي و تأليف شده است که در کنار مفاهيم کتاب
درسي ،با تمرينهاي هدفدار ،به دانشآموزان در يادگيري مطالب درسي کمک کند .هر
درس از ده درس کتاب ،حاوي پرسشهاي چهارگزينهاي ،ترجمة لغات ،تمرينهايي بر
اساس قواعد درس و جدول است .حل مسائل نيز در پايان هر فصل آمده است.

کتاب کار فيزيک ()1

 .556پزشکپور ،محمدعلي؛ قلمي باويل
عليايي ،حسن؛ لقايي ،شاهرخ .کتاب کار
فيزيک ( .)1تهران :محراب قلم،1383 ،
 264ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه و پيشدانشگاهي
کلمات کليدي :فيزيک /آزمايشگاه /آزمون
و تمرين /تمرین دو گزینهای /تست کنکور.

کتاب کار و فعاليتهاي شيمي...

 .557عزآبادي ،علي .کتاب کار و
فعاليتهاي شيمي سوم دبيرستان.
تهران :محراب قلم،1383 ،
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :واکنش شيميايي/
استوکيومتري /ترموديناميک شيميايي /کتاب
درسي /پرسش و تمرين.

چكيده :کتاب کار فيزيک و آزمايشگاه ،براي دانشآموزان دورة متوسطة نظري و
پيشدانشگاهي و براي فعاليت خارج از کالس دانشآموزان فعال و عالقهمند طراحي شده
است .در ابتداي هر فصل خالصهاي از مفاهيم اساسي آمده است .اين خالصه نه تنها در
سال جاري به کار ميآيد ،بلکه به عنوان چکيدة کامل فصلها در سالهاي آتي نيز براي
دانشآموزان قابل استفاده خواهد بود .تمرينهاي کتاب به چهار گروه تقسيم ميشوند
که عبارتاند از :تمرينهاي مهارتي ،تمرينهاي دو گزينهاي ،تمرينهاي چندگزينهاي
و تمرينهاي چهار گزينهاي .اين تمرينها بدون پاسخ هستند .در هرفصل ،پرسشهاي
چهارگزينهاي از کنکور سراسري ،دانشگاه آزاد و تستهاي روز ساير کشورها گنجانده
شدهاند .همچنين در انتهاي هر فصل آزموني بر اساس  20نمره پيشبيني شده است.

چكيده :براي موفقيت در هر درس ،از جمله شيمي ،حل كردن تمرينهاي متنوع از اهميت
بسيار زيادي برخوردار است .در اين كتاب ،تمرينهاي فراواني در قالبهاي متنوع ارائه
شدهاند .به طور كلي ،خط مشي تأليف كتاب مبتني بر متن است؛ به گونهاي كه تمرينها
ارتباط تنگاتنگي با مطالب مطرح شده در كتاب درس شيمي 3دارند .اين تمرينها به صورت
پرسشهاي دو گزينهاي ،درست  -نادرست ،كامل كردني ،مرتبط ،درك مطلب ،مفهومي،
تفكر خالق و چهار گزينهاي طرح شدهاند .بخش پاياني كتاب نيز شامل پرسشهاي
چهارگزينهاي است.
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کتاب کار و فعالیتهای تکمیلی...

 .558امین نظامی ،محمد؛ فراهانی ،کامبیز؛
مصیبیان ،بهروز .کتاب کار و فعالیتهای
تکمیلی شیمی سال اول دبیرستان.
تهران :محراب قلم148 ،1381 ،ص.
قطع :رحلی
کلمات کلیدی :شیمی /آب /نفت /هوا/
پرسش و پاسخ.

چكيده :کتاب حاضر به عنوان منبع کمک درسی و فعالیتهای تکمیل دانشآموزان سال
اول ،و با هدف آشنا ساختن دانشآموزان با جنبههای علمی و کاربردی شیمی تدوین شده
است .مطالب با استناد به مطالب درس شیمی فراهم آمده و در هر فصل ،پس از توضیحات
مفصل ،انواع پرسشهای دو گزینهای ،چهار گزینهای ،درک مطلب ،پرسشهای مفهومی
و مهارتی نگرشی ضمیمه شدهاند .کتاب مملو از آزمایشات ،بریدة جراید ،جدول ،تصویر و
نمودار است.

کوروش کبير

 .559شعباني ،رضا .کوروش کبير .تهران:
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 108 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :کوروش /تاريخ ايران/
هخامنشيان /مادها /آموزش تاریخ.

ما ،اعتياد ،جامعه

 .560آتشين ،شعله .ما ،اعتياد ،جامعه.
تهران :گوهر منظوم 262 ،1380 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :اعتياد /مواد مخدر /دارو/
تشخيص اعتياد /وابستگي دارويي /تحمل
اشتراکي.

چكيده :کوروش بزرگ ،مؤسس امپراتوري هخامنشي ،از خوشنامترين فرمانروايان در
تاريخ جهان است که ملل و اقوام باستان و مورخان يوناني و بابلي از او ياد کردهاند .کتاب
حاضر ،از زندگي کوروش و گسترش قلمرو امپراتوري هخامنشي در زمان او ،به اختصار
سخن به ميان ميآورد .در فصل اول ،از مادها و ارتباط آنها با هخامنشيان و در فصل دوم
از خاندان هخامنشي و آغاز پادشاهي کوروش ياد شده است .فصل سوم ،به دوران پادشاهي
کوروش و فتوحات او اختصاص دارد .در فصل چهارم ،از کوروش و مميزات پادشاهي او
سخن گفته شده و در فصل پنجم ،دربارة داستان «ذوالقرنين» بحث شده است .سر انجام
فصل آخر ،به نحوة مرگ کوروش و مسائل پيرامون آن پرداخته است.

چكيده :مجموعة سه جلدی «ما ،اعتیاد ،جامعه» به مواد مخدر ،قاچاق آن و جنبههای
اجتماعی اعتیاد و توصیف اعتیاد از جنبههای روانی ،اجتماعی ،اخالقی و قانونی پرداخته
است .جلد اول مجموعة حاضر به تعریف اعتیاد ،انواع مواد مخدر ،تاریخچة مواد مخدر،
ترکیبات داروهای اعتیادآور و اسمها و شکلهای متفاوت مواد مخدر ،مصرف ،فروش،
تولید ،کشت ،انتقال و مبارزه با مواد مخدر و ...پرداخته است .جلد دوم به رابطة اعتیاد با ایدز،
اعتیاد و روان ،کاهش عرضه و تقاضا ،درمان و بازگشت به سالمت ،عوامل و سطوح تحلیل
مربوط به مواد مخدر و روانگردان اختصاص دارد .جلد سوم نیز قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران دربارة اعتیاد ،آرای فقهی ،علل اعتیاد و دیدگاههای موجود در این مورد ،اعتیاد
و ساختار خانواده و زیانهای اعتیاد شرح داده است.
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محلولها

 .561عدنانی ،صدیقه؛ سراجیان ،مریم؛
محسنی ،فاطمه .دریچهای به جهان شیمی،
محلولها .تهران :محراب قلم،1383 ،
252ص :.مصور.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :محلولها /آموزش شیمی/
باران اسیدی /حل شدن مواد /جداسازی
مخلوطها.

مسائل جهان امروز از ديدگاه...

 .562شايان ،سياوش .مسائل جهان
امروز از ديدگاه جغرافيا .تهران :مدرسه،
 104 ،1381ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :زمين /کرة زمين /جغرافياي
طبيعي /جغرافياي انساني /مهاجرت انسان.

مشاهير فلسفة غرب براي جوانان

 .563مرداني نوکنده ،محمدحسين.
مشاهير فلسفة غرب براي جوانان.
قم :گرگان 159 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایة سوم)
کلمات کليدي :فيلسوفان اروپايي/
سرگذشت نامه /فلسفة اروپايي /شناخت
جهان.

چكيده :باران اسیدی یکی از محلولهایی است که خسارتهای زیادی به جنگلها،
بناهای تاریخی و خاک زمینهای کشاورزی میزند و تأثیر آن ،حتی به صورت رسوبهای
اسیدی ،در دو قطب شمال و جنوب دیده شده است .هدف کتاب حاضر معرفی انواع
محلولهاست و مطالبی دربارة این عنوانها در آن دیده میشوند :تعریف محلول ،انواع
محلولها ،اهمیت و مقدار مادة حل شدنی ،آماده سازی محلول ،محلولهای فراسیر شده،
عوامل مؤثر در حل شدن مواد ،خواص کولیگاتیو ،دیالیز ،اسمز معکوس ،طبیعت محلولهای
آبی ،کلوئیدها و سوسپانسیونها ،شویندههای لباس ،شامپوها ،خمیردندان ،جداسازی
مخلوطها ،صاف کردن (تصفیه کردن) ،استخراج ،تقطیر ،کروماتوگرافی ،سانتریفوژ کردن و
جداسازی مخلوط نمکها.

چكيده:کرة زمين ،زيستگاه ما ،همواره با تغيير رو يا رو بوده است .بسياري از تغييرات
محيطهاي جغرافيايي دنياي کنوني ،از دخالتهاي بشر در نظام طبيعي ناشي ميشوند و
مسائلي در مقياسهاي گوناگون ايجاد کردهاند .گاه تأثير اين تغييرات چنان وسيع است که
امکان دارد يک منطقة جغرافيايي يا حتي کل دنياي امروز را در برگيرد .در اين کتاب ،تحت
دو عنوان «تغيير در ژئوفاکتورهاي اکوسیستمهاي طبيعي» و «تغيير در ژئوفاکتورها بر اثر
رفتار انساني» ،اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند :بيسوادي؛ بيابان زدايي؛
محدوديت منابع زمين؛ جمعيت فزاينده؛ مهاجرت انسان؛ کار کودکان؛ نابرابري غذايي؛
نابرابري اقتصادي (شمال  -جنوب).

چكيده :انسان از ديرباز خواسته است ،جهاني را که خود در آن و جزئي از آن است ،بشناسد.
خود را ،هرچه بيشتر با آن آشنا و مأنوس سازد و از يکايک پديدهها ،کليت ،و آغاز و انجام
آن ،تفسير قابل قبولي براي خود داشته باشد .اين عالقه و خواست ،انگيزة تالشی مداوم و
پيگير میشود که حاصل و نتيجهاش پديدهاي است به نام «فلسفه» و همين است علت
و راز اصلي پيدايش ،و بقا و استمرار مباحث فلسفي و فالسفه .در اين مجموعه که براي
مخاطبان جوان تنظيم و تأليف شده است 25 ،فيلسوف از بزرگان فلسفة عرب به زباني روان
و در مجموعههايي کوتاه معرفي شدهاند.
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معیار اندیشه

 .564سلیمانی امیری ،عسکری .معیار
اندیشه .قم :مؤسسة آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)208 ،1381 ،ص.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی:منطق /سفسطه /تعریف/
مغالطات /قضایای منطقی.

مالصدرا

 .565سيد آبادي ،علي اصغر .مالصدرا.
تهران :مدرسه 72 ،1382 ،ص.
قطع :پالتويي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :مالصدرا /مفاخر ايران
اسالمي /مشاهير.

نادرشاه افشار

 .566شعباني ،رضا .نادرشاه افشار .تهران:
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 116 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :حکومت /نادرشاه افشار/
تاريخ ايران /جنگ ایران وعثمانی /آموزش
تاریخ.

چكيده :کتاب حاضر در چهار بخش به این شرح تنظیم شده است :بخش نخست ،مباحث
مقدماتی را با عنوان «منطق چیست» شرح میدهد .بخش دوم به منطق تعریف میپردازد
و قواعد تعریف را بررسی میکند .بخش سوم به منطق استنتاج اختصاص دارد که در آن
اجزای تشکیل دهندة استدالل بررسی میشوند .در این بخش همچنین ،مباحثی شامل
قضایای حملی و شرطی متصله و منفصله ،قواعد گوناگون استنتاج صوری اعم از استدالل
مباشر و استدالل غیرمباشر و مباحثی دربارة مادة استنتاج با عنوان «صناعات حسن»
آمدهاند .بخش آخر نیز مبحث مغالطات است .متن درسها شامل تمرینهایی است که
مخاطبان باید در کنار آموختن درس به آنها نیز پاسخ دهند.

چكيده :اين مجموعه شامل بخشي از زندگي و آثار مفاخر ايران اسالمي است .هدف از
تهية اين مجموعه کتابها که زندگينامة مشاهير و شخصيتهاي سدههاي پيش را شامل
میشود ،آشنا کردن نسل جوان و نوجوان با زندگي پرفروغ چهرههاي درخشان است .این
جلد از مجموعه به زندگي مالصدرا اختصاص دارد.

چكيده :نادر شاه افشار ،در تحليل کلي از اوضاع تاريخي منطقه ،به نقش پراهميت ايران
در تأثيرگذاري بر کشورهاي غرب و شرق پي برد .او ميخواست با نگرش نو ،اختالفات
بيفايدهاي را که صفويان بين مردم منطقه دامن زده بودند ،از ميان ببرد .نگارنده در اين
اثر به بيان انديشهها و آرمانهاي ملي نادر ميپردازد و همچنين بيان ميدارد که او در
نزديکسازي مذاهب اسالمي ،نقش بسزايي داشته است .کتاب حاضر داراي نه فصل است.
فصلهاي اول و دوم به چگونگي کسب قدرت نادر شاه ،فصل سوم به نبرد بد فرجام شاه
تهماسب و خلع او ،فصل چهارم به سرکوب طغيانهاي داخلي ،فصل پنجم به تاجگذاري
نادر در آغاز پادشاهي وي ،و فصل پاياني کتاب به جنگهاي نادرشاه با عثماني پرداخته
است.
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نبرد ح ّران

 .567شیخی ،مژگان .نبرد ح ّران .تهران:
مدرسه برهان78 ،1383 ،ص :.مصور.
قطع :پالتویی
کلمات کلیدی :تاریخ ایران /اشکانیان/
داستانهای تاریخی فارسی /سورنا /نبرد
حران /جنگ ایران و روم.

چكيده :در دولت اشکانی و حکومت اشکانیان که  500سال طول کشید ،مدتی یک سردار
با لیاقت و رشادت ،فرمانروایی و از مرزهای کشور به طور جدی محافظت میکرد؛ چنانکه
در زمان فرماندهی وی ،ارتش ایران بسیار قدرتمند و قوی بود .رشادتهای سورنا در جنگ
بین ایران و روم ،در تاریخ این کشور ثبت شده است .در این جنگ که نزدیک شهر «حران»
اتقاف افتاد و در تاریخ به نبرد حران معروف شد ،در نتیجة رشادتهای سربازان ایرانی،
بینالنهرین تا رود فرات به ایرانیان تعلق گرفت .ارمنستان که مورد اختالف ایران و روم بود،
به کلی از نفوذ روم بیرون آمد و تابع دولت ایران شد و تمام مشرق تحت تأثیر فتح ایرانیان
قرار گرفت .در جنگ حران ،ارتش قدرتمند روم از ایرانیان شکست خورد و حمالت رومها
به مرزهای ایران قطع شد.

نجوم ديناميکي

 .568تي .ديکسون ،رابرت .نجوم
ديناميکي .احمد خواجه نصير طوسي.
تهران :مرکز نشر دانشگاهي تهران،1382 ،
 628ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (پایههای دوم و
سوم)
کلمات کليدي :نجوم /اختر شناسي/
منظومة شمسي /کهکشان.

نقش هنر در پيشگيري از اعتياد

 .569اسماعيلي ،محمد .نقش هنر در
پيشگيرياز اعتياد .اردبيل :باغ رضوان،
 96 ،1382ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :اعتياد /دخانیات /سوء
مصرف مواد /حفظ خانواده.

چكيده :در کتاب حاضر که  18فصل دارد ،مؤلف در فصلهاي  1تا  8بر روشهاي
اخترشناسي تأکيد کرده و عمدت ًا به بحث دربارة منظومة شمسي پرداخته است .فصلهاي
بعدي به مباحثي دربارة ستارگان و کهکشانها اختصاص دارند .برخي عنوانهاي اين
فصلها عبارتاند از :تاريخچة اخترشناسي ،روشهاي اخترشناسي ،سيارات برجيسي و
پلوتون ،خورشيد ،تولد و عمر ستارگان ،قلمرو کهکشانها ،حيات فرازميني.

چكيده :سوء مصرف مواد مخدر ،به عنوان يك معضل اجتماعي ،خطري است بالقوه
كه همة خانوادهها را تهديد ميكند .بنابراين ضرورت دارد هم والدين و هم معلمان براي
پيشگيري از اين خطر ،فعاليت كنند .نگارنده در اين كتاب به بررسي مسائل اعتياد و راههاي
پيشگيري از آن پرداخته است .بدين منظور ،نخست فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف
مواد مخدر را برشمرده و سپس مطالبي را با اين عنوانها بيان داشته است :هشدارهايي در
مورد مصرف دخانيات؛ مهارتهاي فرزند پروري در جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد
مخدر؛ چگونه از دانشآموزان وابسته به والدين معتاد حمايت كنيم .در پايان نيز طرحها،
كاريكاتورها و نقاشيهاي دانشآموزان استان اردبيل در زمينة پيشگيري از سوء مصرف
مواد مخدر ارائه شده است.
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هندوستان

 .570گودین ،ویلیام .ملل امروز:
هندوستان .فاطمه شاداب .تهران :ققنوس،
144 ،1383ص :.مصور.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی :هند /آموزش جغرافیا/
هیمالیا /گنگ /گاندی /مبارزه با استعمارگران.

یادگیری لغت (ترم اول پیشدانشگاهی)

 .571داورپناه ،لیال؛ یگانه پورکلیمانی،
شهرام .یادگیری لغت (ترم اول پیش
دانشگاهی) .تهران :مکث90 ،1383 ،ص:.
مصور.
قطع :وزیری
کلمات کلیدی:زبان انگلیسی /واژهنامههای
زبان انگلیسی /کاربرد واژهها در انگلیسی/
دستور زبان.

چكيده :در پنجمین جلد از مجموعة ملل امروز مخاطبان با کشور هندوستان آشنا میشوند.
در این کتاب مؤلف با اشارهای مختصر به پیشینة این سرزمین ،اطالعاتی درباب تنوع زیستی
و جغرافیا و آب و هوای هندوستان به دست میدهد که طی آن« ،هیمالیا» بزرگترین رشته
کوه جهان ،و مقدسترین رود هندوها یعنی رود «گنگ» معرفی میشوند .تمدن هزاران
سالة هندوستان ،مهاجرت بریتانیاییها و دیگر اروپاییان به هند ،تسلط انگلیسیها بر این
کشور ،مبارزات هندیها علیه استعمارگران ،نقش گاندی در استقالل هند ،نخستوزیری
جواهر لعل نهرو و دخترش ایندرا گاندی و فرزند او راجیو گاندی ،و معرفی نژادهای گوناگون
در هند ،مطالب بعدی کتاب را تشکیل میدهند.

چكيده :کتاب دو جلدی حاضر ،ارائه کنندة روش نوین آموزشی و یادگیری آسان مفاهیم
درس زبان انگلیسی است .این مجموعه با تکیه بر هدف کشف خالقیتهای دانشآموزی
و عالقهمند کردن آنها به درس زبان ،به آموزش لغت از طریق این درسها پرداخته
است« :ورزش و سالمتی»« ،سخنرانی کردن»« ،گرم شدن کرة زمین»« ،زمین لرزهها»،
«کارکردن کودک»« ،انسان و فضا»« ،فناوری اطالعات»« ،مردان و زنان بزرگ» .هر
درس به نوبة خود شامل هفت بخش به این شرح است :بخش اول ( :)Pickتصویرهایی
همراه با واژههای مرتبط با هدف ارتباط دادن کلمات و تصویرها؛ بخش دوم (:)Pix
تصویرهایی همراه با جمالت مرتبط و بخش گرامر؛ بخش سوم ( :)Verbsافعال با قاعده
و بی قاعده؛ بخش چهارم ( :)Groupsمعنی و متضاد کلمات؛ بخش پنجم (:)Review
سؤاالت مربوط به بخش قبل ،به منظور محک زدن آموختههای لغوی و حروف
اضافة درس؛ بخش ششم ( :)Spellingکلمات متفاوت با حروف مشابه؛ بخش هفتم
( :)Fun Pixتصویرهایی برای مرتبط ساختن واژههایی با آنها به منظور مرور مطالب
درسی و افزایش قدرت خالقیت .در پایان نیز نکات گرامری و لغت نامة انگلیسی به فارسی
ضمیمه شدهاند.

يعقوب ليث

 .572شيخي ،مژگان .يعقوب ليث.
تهران :مدرسه 80 ،1383 ،ص.
قطع :پالتويي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :يعقوب ليث صفاري /تاريخ
ايران /عبرت آموزي.

چكيده :تاريخ را معلم انسانها ناميدهاند؛ معلمي که در سينهاش خاطرههاي شيرين و تلخ
دارد و بر لبهايش ،درسهاي بزرگ و کوچک جاري است .هدف از تهية مجموعة تاريخ
بخوانيم آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با تاريخ پرفراز و نشيب ميهن ما ،ايران است.
مجموعة مصور يعقوب ليث که براي گروه سني د و هـ نوشته شده؛ سرگذشت يعقوب
ليث صفاري ،پادشاه ايران است .شرح قلمروها ،جنگها ،و لشکرکشيهاي يعقوب در اين
کتاب آمده است .هدف مؤلف از نوشتن کتاب حاضر ،عبرت گرفتن مخاطبان از تاريخ و
گذشته بوده است
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يونان

 .573ناردو ،دان .يونان .فاطمه شاداب.
تهران :ققنوس 158 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :فرهنگ /آموزش جغرافيا/
مردم و دولت /يونان /شبه جزيرة بالکان.

چكيده :کشور يونان که قب ً
ال آن را «جمهوري هلني» ميناميدند ،از سرزمين اصلي يونان
که جنوبيترين بخش شبه جزيرة کوهستاني بالکان را شامل میشود ،و حدود دو هزار
جزيرة اطرافش ،تشکيل شده است .برخي از عنوانهاي کتاب حاضر عبارتاند از :ظهور
يونانيها؛ مردم يونان و فرهنگشان؛ جغرافيا و آبوهواي يونان .هدف مؤلف از نگارش
کتاب ،آشنايي مخاطب با ملل گوناگون و همچنين ارائة اطالعات و آگاهي بيشتر به او
دربارة کشور يونان است.
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آشنايي با چاپ سيلک اسکرين

 .574نائيني زاده ،اصغر .آشنايي با چاپ
سيلک اسکرين .قم:سنجاقک 88،1383،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :چاپ سيلک اسکرين/
صنعت چاپ /رشتة گرافيک.

آفات برنج

 .575هافمن ،جنين؛ ايداتريپون ،کريستل.
آفات برنج .فرشاد امير اصالني .تهران:
انتشارات فني ايران 142 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :بیماریها و آفات برنج/
تاريخچة کشاورزي /مقابله با آفات.

چكيده :چاپ به آن دسته از اعمالي اطالق میشود که بتوان به وسيلة آنها ،بيش از
يک تصوير را با کيفيتي تقريب ًا مشابه تهيه کرد .اين عمل که تاريخچهاي کهن دارد ،به
روشهاي گوناگون انجام میشود .چاپ سيلک اسکرين با تواناييهاي خاص خود ،از
معتبرترين تکنیک هاي چاپ امروزي است .مزيت اصلي اين چاپ امکان ايجاد آن روي
سطحهايي با جنسهاي متفاوت است که به صرف هزينة کم و تيراژ باالي آن ميانجامد
و عالوه بر جنبههاي هنري ،از آن حرفههاي سودآور ميسازد؛ مانند طرحهاي موجود بر
پارچهها ،تيشرتها ،ظروف پالستيکي و ...اين کتاب سعي دارد ،هنرمندان و دانشآموزان
رشتة گرافيک را با تاريخچة چاپ ،انواع چاپ ،چاپ سيلک اسکرين ،وسايل مورد نياز آن و
نحوة انجام اين چاپ روي انواع مواد آَشنا سازد.

چكيده :از تاريخچة کشاورزي ايران چنين بر ميآيد که زراعت برنج در ايران قدمت
زيادي دارد .کاشت برنج در دوران هخامنشيان و اشکانيان ،وجود برنجزارهاي وسيع در زمان
ساسانيان ،کاشت برنج در کنارههاي درياي مازندران و خوزستان ،پخت نان از آرد برنج در
گيالن و مازندران و نيز پخت پلو به عنوان غذاي رايج کشور از زمان صفويه تا به حال،
همگي مؤيد اين موضوع هستند .با توجه بهاين سابقة طوالني ،ضرورت شناخت آفات برنج،
اين مادة غذايي مهم و رايج نيز آشکار است .کتاب حاضر ،در چهار بخش به اين موضوع
پرداخته است و به کمک تصويرهاي واقعي ،سعي در معرفي آفات برنج و روشهاي مقابله
با آنها را دارد .آفات برنج ،گياهان هرز شاليزارها ،بیماریهاي برنج ،و سرانجام ،روشهاي
کنترل آفات و بیماریهاي برنج و گياهان هرز شاليزارها ،به ترتيب عنوانهاي چهار بخش
کتاب هستند .واژهنامة فارسي به انگليسي ،واژهنامة گياهي ،و همچنين فهرست نامهاي
التين سموم ذکر شده در متن ،مطالب پاياني کتاب را تشکيل دادهاند.

آفات و بیماری هاي مهم ذرت...

 .576حبيبي ،جاللالدين؛ زماني ،مجيد.
آفات و بیماری هاي مهم ذرت در
ايران و مديريت تلفيقي آنها.
کرج:آموزش کشاورزي 156 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :بیماریها و آفات ذرت/
کشاورزي /غذا /گرسنگی.

چكيده :افزايش جمعيت دنيا ،نياز روز افزون آنان به غذا و ناکافي بودن منابع غذايي ،بخش
عظيمي از مردم جهان را گرفتار گرسنگي و سوء تغذيه کرده است .راه مقابله با اين پديده،
استفادة بهينه از منابع آب و خاک و توسعة کشت محصوالت است .ذرت يکي از مهمترين
محصوالت تأمين کنندة منابع غذايي است که کشت آن از قرنهاي گذشته متداول بوده
است .با وجود اين که محصول ذرت بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي انسان و دام را
تأمين مي کند ،اما هنوز کشت آن به رشد و توسعة قابل قبولي نرسيده است .کتاب حاضر،
به منظور معرفي آفات و بیماریهاي عمدة ذرت و ارائة روشهاي مقابله با آنها تهيه شده
است و براي آشنايي بيشتر ،در کنار مطلب تصويرها و عکسهايي مرتبط گنجانده شدهاند.
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آموزش EWB

 .577يوسف زاده ،حميد .آموزش .EWB
تهران :مؤسسة علمي فرهنگي نص،1382 ،
 200ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :نرمافزار الکترونيک/
مدارهاي الکترونيکي /شبيهسازي رايانهاي/
طراحي مدار.

چكيده :نرمافزار  EWBاز جمله نرمافزارهاي جالب و قدرتمند در زمينة طراحي و
تحليل مدارات الکترونيکي آنالوگ و ديجيتال است .اين نرمافزار در واقع شبيهساز اغلب
آزمايشگاههاي رشتة الکترونيک ،از قبيل مدارهاي الکتريکي ،الکترونيک ،سیستمهاي
کنترل خطي و مدارهاي منطقي و الکترونيک صنعتي است .از خصوصيات مهم اين
نرمافزار ،شبيهسازي اغلب دستگاههاي اندازهگيري ،از قبيل اهممتر ديجيتالي ،سيگنال
ژنراتور ،اسيلوسکوپ ،الجيک آناليزر و ...است .کتاب حاضر شش فصل دارد که هرفصل آن
خود به تنهايي داراي مقدمهاي است.

اصول و تعميرات تلويزيون سياه...

 .578خرازي زاده ،سعيد .اصول و
تعميرات تلويزيون سياه و سفيد.
تهران :ديباگران تهران 340 ،1382 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :نگهداري و تعمير تلويزيون/
سيگنال الکترونيکي /فتوالکترونيک /گيرنده و
فرستنده.

چكيده :در طول ساليان دراز ،انسان همواره در آرزوي ارسال تصوير منظره و صدا ،از
نقطهاي به نقطة ديگر بود و در اين زمينه بسيار کوشيد .عاقبت راديو اختراع شد که اساس
کار آن تبديل صدا به سيگنالهاي الکترونيکي است .سپس خاصيت فتوالکتريک که نور
را به الکتريسيته تبديل مي کند ،کشف شد .تالش مخترعان و دانشمندان در اين زمينه
همچنان ادامه يافت تا به اختراع تلويزيون انجاميد .قابل توجه است که پيشرفت سريع علم
الکترونيک ،عامل اصلي تکامل اين اختراع بود .عنوانهاي برخي مطالب کتاب عبارتاند از:
اصول ارسال تصوير؛ گيرندهها و فرستندهها؛ و اساس دوربینهاي تلويزيون به زبان ساده و
کاربردي .نويسنده تمام جزئيات را تشريح کرده و در برخي بخشها ،براي فهم بهتر مطالب،
از تصوير و نمودار بهره گرفته است.

الکتروتکنیک

 .579افشار ،محمد حسن .الکتروتکنیک.
تهران :فني تهران ،1381 ،ج 1ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برق /الکتروتکنيک /ماشين
آالت برقي.

چكيده« :الکتروتکنیک» کتابی است که در دو جلد برای هنرجویان هنرستانها،
دانشآموزان شاخة کاردانش ،و کارآموزان آزاد تنظیم شده است .فصلهای اول و دوم
این کتاب به اصول و قوانین الکتریسیته و مغناطیس اختصاص دارند .فصلهای بعدی نیز
هر کدام به یکی از درسهای اختصاصی میپردازند .در پایان هر فصل نیز ،پرسشهای
چهارگزینهای تدارک دیده شدهاند .المانهای الکتریکی و مدارهای  ،.R.Lماشینهای
الکتریکی ،ترانسفورماتور ،آشنایی با ابزار و وسایل سیمکشی ،کارگاه فلزی ،قطعات و لوازم
مورد استفاده در سیمکشی ساختمان ،حفاظت الکتریکی ،اصول نقشهکشی برق ساختمان،
اصول اجرای سیمکشی برق ساختمان و محاسبات روشنایی فنی ،از جمله عنوانهای
مجموعة حاضر هستند.
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الکترونيکديجيتال

 .580کيا ،سيد محمد .الکترونيک
ديجيتال .تهران :ديباگران تهران،1382 ،
 248ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :وسايل ديجيتالي/
الکترونيک /مدار الکترونيکي /حافظه/
مدارمنطقي.

الکترونيکعملي

 .581کوک ،نايجل .الکترونيک عملي.
محمدحسين ميرزا .تهران :فني ايران،1383 ،
3ج ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه و پيش دانشگاهي
کلمات کليدي :الکترونيک /آزمون و
تمرين /ديود /مدار.

الکترونيکعمومي(ديجيتال)

 .582موريس ،جان سي .الکترونيک
عمومي(ديجيتال) .پريسا کاوه .تهران:
فني ايران 124 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :الکترونيک رقمي /آنالوگ/
ديجيتال /عيبيابي مدار.

چكيده :موضوع الكترونيك و ديجيتال شامل اصول مدارات الكترونيكي به كار رفته در
ساخت وسايل ديجيتالي است .نگارنده در اين كتاب نخست شكل موجهاي الكترونيكي را
مورد بررسي قرار داده است .سپس دربارة خانوادة مدارات منطقي ،ساختار متفاوت گيتهاي
 ،CMOSطرح مدارات مولتي ويبراتور ترانزيستوري ،حافظهها ،مدارات زمانسنج ،تقويت
كنندههاي مدار مجتمع ،كاربرد غيرخطي تقويتكنندههاي عملياتي و ICهاي مبناي زمان،
توضيحاتي ارائه داده است.

چكيده :هر تکنسين الکترونيک بايد از توانايي تشخيص ،تفکيک و تعمير مدارهاي
الکتريکي و الکترونيکي برخوردار باشد .براي نيل به اين هدف ،دانشجو بايد دانش کاملي
در مورد الکترونيک و کار با تجهيزات و انواع آزمايشها داشته باشد .کتاب حاضر نيز دقيق ًا
با همين هدف طراحي شده است و تمامي جنبههاي الکترونيک نيمهرسانا را در بر ميگیرد.
مطالب در سه جلد و  15فصل تدوين شدهاند .برخي مطالب کتاب عبارتاند از :الکترونيک
نيمهرسانا و مرور الکترونيک dc/ac؛ ديودها و مدارهاي ديودي؛ مدارهاي ترانزيستوري؛
مدارهاي مجتمع .جزئيات مطالب از معلوم به مجهول کنار هم آمدهاند و در پايان هر فصل
نيز ،عالوه بر پرسشهاي چندگزينهاي و تمرينهاي گوناگون کاربردي ،نکات مهم آن
فصل ذکر شدهاند.

چكيده :روش مورد استفاده در اين کتاب بر پاية اکتشاف بنا شده است .در اين روش،
مخاطب پيش از آنکه با انواع خانوادهها و دروازههاي منطقي در دسترس درگير شود ،با
شکل موجها و مولدهاي پالسي آشنا میشود ،بررسي جزئيات شبکههاي منطقي ،ترکيبي
و ترتيبي ميتواند نحوة استفاده از دروازههاي سادة تي تي ال و سي ماس و چگونگي
بهکارگيري مدارهاي مجتمع خاص را براي سادهتر کردن طرح نشان دهد .از طرف ديگر،
نحوة تبديل نمايشگر آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ آمده است .در آخرين فصل
کتاب ،چگونگي استفاده از ابزار مناسب براي عيبيابي مدارهاي ديجيتال بررسي میشود.
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انيميشن ديجيتالي و طراحي ...

 .583پرتو ،اميد .انيميشن ديجيتالي
و طراحي سه بعدي .تهران :ديباگران
تهران 366 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :گرافيک رايانهاي /متحرک
سازي رايانهاي /انیمیشن.

برق صنعتي به زبان ساده

 .584شعباني ،محمدعلي .برق صنعتي به
زبان ساده .تهران :مداد سبز 140 ،1380 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برق صنعتي /کتاب درسي/
راهنماي آموزشي /آزمون و تمرين.

چكيده :با پيشرفت سريع فناوري در زمينة طراحي با رايانه ،رقابت سختي بين شرکتهاي
ساخت انيميشن به وجود آمده است ،به طوري که آنها هر روز در حال تکميل امکانات قبلي
و افزودن بر قابليتهايشان هستند .گرچه انيميشن مبحثي کام ً
ال حرفهاي است ،اما امروزه
در قطعات تبليغاتي مديا ،طراحي صفحات وب و اينترنت طرفداران بسياري پيدا کرده است.
نرمافزارهاي زيادي در اين زمينه به بازار ارائه شدهاند که با وجود تفاوتهاي کاربردي،
همگي در اصول اوليه و مفاهيم اصلي انيميشن مشترکاند.کتاب حاضر ،مجموعهاي کامل
و کاربردي در زمينة انيميشن و طراحي سه بعدي است که ميتوان گفت ،به تمام زاويههاي
الزم براي ساخت انيميشن پرداخته است .از آنجا که موضوع مورد بحث در کتاب ،با تصوير
و درک بصري ارتباط کام ً
ال مستقيم دارد ،در سراسر آن از تصويرهاي متعددي استفاده شده
است که به فهم بهتر مطالب کمک مي کنند .کتاب حاضر براي طراحان سه بعدي آماتور
و حرفهاي قابل استفاده است و شامل اين موضوعات میشود :انيميشنسازي کالسيک؛
ساخت انيميشن با رايانه؛ نرمافزارهاي موجود و امکانات سخت افزاري.

چكيده :کتاب حاضر راهنمايي کاربردي براي فراگيري برق صنعتي است که مطالب را
در  9فصل و به زباني ساده بيان کرده است .عنوانهاي برخي مطالب آن عبارتاند از:
فلزکاري مقدماتي؛ اصول الکتريسيته؛ ماشينهاي الکتريکي و کليدهاي قدرت؛ مدارهاي
کنترل و راهاندازي؛ اندازهگيري الکتريکي؛ حفاظت الکتريکي و حفاظت ايمني؛ نقشهکشي
و نقشهخواني؛ کابل و کابلکشي؛ عمليات کارگاهي .در پايان هر فصل ،تعدادي سؤاالت
تستي و تشريحي همراه با پاسخ نامة سؤاالت تستي گنجانده شده است .همچنين در
سراسر کتاب ،مثالهاي حل شده و نقشههاي عملي و کاربردي مشاهده ميشوند .مطالعة
اين کتاب ،عالوه بر دانشجويان رشتة برق صنعتي ،براي کارآموزان کار دانش ،شاخة برق
نیز مفید است.

بيماري آب سياه

 .585کريميان ،فريد؛ رفعتي ،نسرين؛
بوذري ،نرگس .بيماري آب سياه .تهران:
نگارينه 64 ،1382 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :گلوکوما (آّب سياه) /فشار
چشم /بينايي /چشم پزشکی.

چكيده« :گلوکوم» يا «آب سياه» نوعي بيماري است که در آن به داليل گوناگون ،فشار
داخلي چشم باال میرود و موجب آسيب ديدگي عصب بينايي میشود و يا در صورت
آب سياه مادرزادي ،رنگ قرنيه تغيير مييابد .در هر صورت ،اگر درمان مناسب و به موقع
صورت نگيرد ،شخص به کلي بينايي خود را از دست ميدهد .کتاب حاضر مجموعهاي از
مباني کلي درمان بيماري آب سياه است و روشي براي خالصه کردن توضيحهاي مفصل
پزشکان ارائه ميدهد .عنوانهاي برخي از مطالب کتاب عبارتاند از :معرفي بيماري و دليل
ابتال به آن؛ قابل درمان بودن يا نبودن گلوکوم؛ انواع داروهاي مناسب ،کنترل و اندازهگيري
فشار چشم به روشهاي متفاوت؛ عمل جراحي گلوکوم .همة اين مطالب دست به دست هم
دادهاند تا براي بيماران مبتال به گلوکوم ،تصوير کلي از اين بيماري فراهم آيد.
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پژوهشي در فرش ايران

 .586ژوله ،تورج .پژوهشي در فرش
ايران .تهران :يساولي 234 ،1381 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي):
کلمات کليدي :تاريخ قالي بافي /تجارت
و صنعت قالي /فرش شناسي /نقوش فرش
ايراني.

چكيده :فرش ايران و هنر فرش بافي و اصو ًال بحث دربارة تاريخ آن ،از مهمترين مسائلي
است که همواره نظر مشرقشناسان ايراني و غير ايراني را به خود جلب کرده است .در چند
دهة اخير نيز ،نقوش فرش ايراني و نگارههاي تزئيني آن و مهمتر از همه ،مفاهيم بنيادي
آن ،از جمله مباحث تخصصي در مورد فرش ايراني هستند که محققان و فرششناسان به
آن پرداختهاند .به دنبال آن و به تدريج ،کارشناسان ايراني در خصوص طبقهبندي صحيح
و اصولي طرحهاي فرش ايران و مفاهيم بنيادي آن ،مطالعاتي به عمل آوردند که نوعي
طبقهبندي عمليـ هنري را از طرحهاي فرش ايران ارائه ميدهد .بر مبناي همين مطالعات،
در برخي موارد نمادگرايي نقوش فرش ايران نيز پديدار شد که به ارزشهاي هنري فرش
ايران افزود .کتاب حاضر مجموعهاي کاربردي و مفيد براي آموزش فرششناسی در سطح
مقدماتي است که در هر مقطع و زماني ،براي عالقهمندان فرش ايران ،راهگشاي ورود
به دنياي جديدي است که در مراحل عالي و باالتر ،به آن دانش فرششناسي ميگويند.
کتاب از تصويرها و عکسهاي الزم و کاربردي و مطابق با متن ،براي برقراري ارتباط بهتر
خوانندگان با مطالب آموزشي استفاده کرده است.

تأسيسات الکتريکي پيشرفته

 .587لنسيلي ،ترور .تأسيسات
الکتريکي پيشرفته .محمود حقشناس.
تهران :انتشارات فني ايران 184 ،1381 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برق /ماشينآالت برقي/
سيمکشي داخلي /عيب يابي و تعمير /علم
الکتريسيته.

چكيده :کتاب حاضر ،مشتمل بر اصول کاربردي و مطالب مربوط به تأسيسات الکتريکي
پيشرفته ،و به منظور براوردن نيازهاي نظري و عملي تأسيسات برقي ،طراحي و تنظيم شده
است .کتاب در راستاي باال بردن سطح فهم و يادگيري خوانندگان در باب روشهاي مورد
استفاده در صنعت پيمانکاري برق و فناوري مربوط به آن پيش ميرود و طيف وسيعي از
خوانندگان ،از هنرجويان فني و برقکاران حرفهاي گرفته تا تکنسينهاي برق و مهندسان
اين صنعت را پوشش ميدهد .عنوانهاي برخي مطالب آن عبارتاند از :تأسيسات خاص،
عيبيابي و تعمير ،علم الکتريسيته ،وسايل اندازهگيري و آزمايش ،ماشينهاي الکتريکي،
ترانسفورماتورها ،و روشنايي .مطالعة اين کتاب و مقايسة آن با استانداردهاي ملي ،ميتواند
به مهندسان و متخصصان صنعت برق در جهت رفع نارساییهاي احتمالي مقررات موجود
در اين مبحث و تکميل آنها ،کمک کند.

تأسيسات الکتريکي مقدماتي

 .588کريمي نژاد ،خاطره .تأسيسات
الکتريکي مقدماتي .تهران :فني ايران،
 234 ،1381ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برق /الکترونيک/
سيم کشي /تعمير تأسيسات الکتريکي/
استانداردهاي ملي انگلستان.

چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي کاربردي و مشتمل بر مباحث مربوط به تأسيسات الکتريکي
مقدماتي است .ساختار آن به گونهاي است که نيازهاي نظري و عملي تأسيسات برقي را
به طور همزمان پوشش ميدهد .بهعالوه ،شامل مباحثي از اين دست است :الکتريسيته و
محيط زيست ،پيمانکاري برق ،ايمني در کار ،روشهاي صحيح جابهجايي بارها ،روند کار در
نصب تأسيسات الکتريکي ،قطعات الکتريکي ،دروازههاي منطقي و الکترونيک ديجيتال .اين
کتاب که هدف از تأليف آن ،باال بردن درک خوانندگان در مورد روشهاي مورد استفاده در
صنعت و پيمانکاري برق و فناوري مربوط به آن است ،براي استفادة هنرجويان هنرستانهاي
فني ،برقکاران حرفهاي ،تکنسينهاي برق و مهندساني که کار تعميرات تأسيسات الکتريکي را
برعهده دارند ،آماده شده است .همچنين ،بر اساس استانداردهاي ملي کشور انگلستان در صنعت
برق و توصيهها و دستورالعملهاي مربوط به آنها تنظيم شده است .مطالعة آن به مهندسان
برق در جهت بهبود هر چه بيشتر مقررات و آييننامههاي موجود و تکميل آنها ،کمک مي کند.
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تزئینات داخلی چوبی

 .589نظری ،امیر؛ فرح آبادی ،رامک.
تزئینات داخلی چوبی .تهران :فدک
ایساتیس335 ،1383 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
رشتة درسی :مکانیک
کلمات کلیدی :چوب /صنعت و تجارت/
نجاری.

چكيده :چوب و فراوردههایش از مهمترین مصالح ساختمانی تمدن به شمار میروند و
همواره از اهمیت اقتصادی بسیاری برخوردار بودهاند .با پیشرفت صنعت ،نیاز به استفاده
از اصول علمی در صنایع چوب ،بیشتر احساس شد .چنانچه امروزه از این مادة گرانبها
عالوه بر ساخت خانه ،در طراحی و ساخت مبلمان ،کفخانه ،تخت ،کمد ،کابینت و دیگر
قسمتهای دکوراسیون خانه استفاده میشود.
کتاب حاضر ،ضمن ارائة روشهای ساده و علمی طراحی و ساخت مبلمان و دکوراسیون،
شامل مضمونهای زیر است :شناخت مواد اولیه ،رسم فنی ،شناخت عالئم و مشخصات
سازههای چوبی ،اصول طراحی مبلمان و غیره .این کتاب برای دانشجویان رشتههای
گوناگون صنایع چوب ،دانشآموزان شاخة کاردانش رشتة مهارتی تزئینات داخلی چوب و
کارآموزان فنی و حرفهای تدوین و تنظیم شده است.

تکنولوژي ريسندگي الياف کوتاه

 .590کلين ،دبليو .تکنولوژي ريسندگي
الياف کوتاه .ميررضا طاهري اطاقسرا.
تهران :جهاد دانشگاهي ،واحد صنعتي
اميرکبير ،1377 ،ج 1ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :الياف کوتاه /فناوري/
ریسندگی /تولید نخ /تولید صنعتی.

خانواده و بهداشت روانی

 .591عریضی ،فروغ .خانواده و بهداشت
روانی .تهران :آوای نور59 ،1381 ،ص
قطع :رقعی
رشتة درسی :بهداشت و کودکیاری
کلمات کلیدی :والدین و کودک /خانواده/
رفتار والدین /روان درمانی خانواده /بهداشت
روانی.

چكيده :كلمة ريسندگي به تبديل مقدار زيادي از الياف كه نظم خاصي ندارند و طول آنها
نيز نسبت ًا كوتاه است ،به يك محصول توليدي با نظم طولي (خطي) با طول زياد ،به وسيلة
ماشينآالت و دستگاههاي مناسب اطالق میشود .نگارنده در اين كتاب به بررسي فناوري
ريسندگي ،وابستگيها و قواعد اجراي اين عمليات ،و آنچه در طول انجام عمليات روي
مواد اتفاق ميافتد ،ميپردازد .مطالب كتاب در نه بخش با اين عنوانها تنظيم شدهاند :مواد
خام به عنوان عاملي مؤثر بر ريسندگي؛ باز كردن؛ تميز كردن؛ مخلوط كردن؛ آرايش يافتگي
الياف؛ نايكنواختي نخ؛ الغر كردن (كشش)؛ توليد نخ؛ جابهجا كردن مواد.

چكيده :خانواده عبارت از واحدی اجتماعی است که از ازدواج دو جنس مخالف پدید میآید
و فرزندان آن را کامل میکنند .این واحد کوچک یک نظام است که رکن اصلی آن نیز
زندگی مشترک زناشویی است و اساس ًا افراد پس از تولد ،نخست تحت تأثیر افکار ،عقاید و
رفتار اعضای این نظام قرار دارند و شخصیت آنان در این کانون شکل میگیرد.
در این کتاب ،به نقش خانواده در بهداشت روانی افراد پرداخته شده است و برای همین
منظور ،ابتدا بهداشت روانی از دیدگاههای گوناگون و سپس خانواده و انواع متفاوتی که
دارد و نقش هر یک از این خانوادهها در ایجاد یا تخریب این بهداشت روانی ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است .در پایان نیز راهکارهایی مناسب برای رسیدن به بهداشت روانی
ایده آل ارائه شدهاند.
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خالقيت موسيقي

 .592جعفري نژاد ،کيوان؛ کبيري نژاد،
رضا .خالقيت موسيقي.تهران :راه انديشه،
 263 ،1383ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :تاريخچة موسيقي/
راهنماي آموزشي /کنکور هنر /تمدنهاي
نخستين.

راهنماي گندم...

 .593غيبي ،محمد نبي؛ ملکوتي ،محمد
جعفر .راهنماي گندم (کمبودهاي
غذايي و تغذيه) .کرج :آموزش کشاورزي،
 119 ،1383ص.
قطع :پالتويي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :آفات و بیماریهاي گندم/
تغذية گندم /کود /کشاورزي /محصول
راهبردي.

چكيده :موسيقي پديدهاي بر گرفته از هنر و ذوق بشر است که تاريخچهاي بس کهن دارد
و از دير باز با زندگي عامة مردم آميخته بوده است .کهنترين تمدن موسيقيايي را میتوان
در تمدن بينالنهرين و مصر باستان ،در بسياري از مراسم مذهبي ،براي پرستش خدايان
و جشنها مشاهده کرد .در واقع ،موسیقی جزء الينفک تمدنهاي نخستين مانند آَشور،
عيالم ،سومر ،روم ،يونان ،مصر و ايران باستان بوده است .موسيقي دو جنبة هنري و علمي
(فيزيک) دارد که کتاب حاضر هر دو جنبه را بررسي و تاريخچة موسيقي ،مفاهيم اولية
آن ،اجزاي آن و ارتباط آنها را با يکديگر تجزيه و تحليل کرده است .اين کتاب بر اساس
مختصات کنکور هنر طراحي و تنظيم شده و براي دانشآموزان هنرستان ،دانشجويان رشتة
هنر و عالقهمندان به هنر و موسيقي ،قابل استفاده است.

چكيده :گندم محصولي راهبردي و تأمين کنندة قسمت اعظم پروتئين و کالري مورد
نياز افراد جامعه است .با افزايش سريع جمعيت کشور ما ،نياز به توليد بيشتر اين محصول
احساس شد .بهترين راه براي تأمين گندم مورد نياز جامعه ،افزايش توليد در واحد سطح با
استفادة بهينه از نهادههاي کشاورزي ،به ويژه کودهاست .امروزه اين امر به همت کشاورزان
و کارشناسان گندم محقق شده است .براي پايداري روند صعودي توليد بهينة گندم ،حفظ
منابع و توجه به مسائل زيستمحيطي از اهميت خاصي برخوردار است .همچنين ،تغذية
بهينة گندم ،عالوه بر افزايش کمي و کيفي توليدات ،ميتواند در کنترل آفات و بیماریهاي
مهم اين محصول ،نقش مؤثري داشته باشد که راه مقابله با آنها ،مصرف کودهاي داراي
عناصر ريز مغذي ،مثل سولفات روي و سولفات منگنز است .کتاب حاضر شامل همة موارد
مرتبط با تغذية گندم است که با ارائة موارد کاربردي و عملي و همچنين ديدگاههاي علمي
و فني در زمينههاي مربوطه ،در راستاي ارتقاي دانش و مهارت کارشناسان گندم تهيه و
تدوين شده است.

راهنمای زیتون...

 .594مسچی ،مهدی .راهنمای زیتون
(کاشت ،داشت ،برداشت ،فراوری).
تهران :آموزش کشاورزی193 ،1381 ،ص:.
مصور
قطع :پالتویی
رشتة درسی :کشاورزی
کلمات کلیدی :کشت و اصالح زیتون/
آموزش کشاورزی /مواد غذایی /فایدههای
زیتون.

چكيده :زیتون از دیرباز به عنوان درختی همیشه سبز و تأمینکنندة مواد غذایی بشر
به حساب میآمده است .قدمت کاشت و پرورش این میوه به  3500سال قبل از میالد
میرسد .تمدنهای کهنی که در سرزمینشان زیتون داشتند ،به خود میبالیدند و آن را
نماد صلح و دوستی میدانستند .در ادیان گوناگون نیز از آن به عنوان درخت مقدس یاد
شده است .پزشکان عهد باستان ،به دلیل خواص غذایی و درمانی این گیاه ،روغن آن را
برای انعطافپذیری ماهیچهها ،لطافت پوست ،درخشندگی مو و حفظ زیبایی انسان تجویز
میکردند .این میوه دارای فایدههای چندگانه است و تقریب ًا تمام قسمتهای آن به صورت
کنسرو ،پرورده و روغن قابل استفاده است .درخت زیتون قدرت سازگاری باالیی با شرایط
آب و هوایی متنوع و خاکهای فقیر دارد و تولید آن هزینة چندانی ندارد.
کتاب حاضر ،مجموعهای از اطالعات کاربردی است که روشهای صحیح تولید نهال،
کاشت ،داشت ،برداشت و در نهایت فراوری این محصول را در اختیار کارشناسان زیتون
قرار میدهد .مطالب آن به طور مختصر و مفید همراه تصویرهایی مناسب ارائه شدهاند.
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راهنماي گندم (داشت)

 .595نجفي ،توحيد .راهنماي گندم
(داشت) .کرج :آموزش کشاورزي،1383 ،
 122ص.
قطع :پالتويي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي):
کلمات کليدي :کشت و اصالح گندم /انواع
گندم /خودکفايي /کشاورزي /داشت گندم.

راهنمای مراقبتهای...

 .596رایس ،رولین .راهنمای مراقبتهای
بهداشتی در منزل .مترجم :اعضای
هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی و
کارشناسان .تهران :دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ایران،1381 ،
782ص
قطع :وزیری
رشتة درسی :بهداشت و کودکیاری
کلمات کلیدی :مراقبتهای اولیة بهداشتی/
مراقبت بهداشتی.

رهيافت حل مسئله در مدارهاي...

 .597بنائي ،قباد .رهيافت حل مسئله
در مدارهاي الکتريکي (سال سوم
هنرستان رشتة برق) .اصفهان:پويش
انديشه 280 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :مدارهاي برقي /راهنماي
آموزشي /مسئله و تمرين /سؤاالت کنکور.

چكيده :گندم گياهي است که در سراسر دنيا از قطب تا استوا کشت میشود .اين گياه
داراي دو گونة زراعي است .يکي همان گندم نان است که گونة قالب تجارتي دنيا محسوب
میشود و ديگري گندم دو روم است که در تهية ماکاروني ،شيرينيپزي و در صنعت مورد
استفاده قرار ميگیرد .در سال  ،1382کشور ما از لحاظ گندم به خودکفايي رسيد .اين در
حالي است که تا پيش از اين ،ميلياردها ريال بودجه صرف خريد گندم از کشورهاي خارجي
ميشد .چنين موفقيتي کسب نشد ،مگر با همت کشاورزان و سعي و کوشش بخشي از
کارکنان وزارت جهاد کشاورزي .بعد از کاشت اين محصول با ارزش ،مرحلة داشت آن با
اجراي عملياتي همچون آبياري ،تغذيه ،مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهاي هرز آغاز
میشود .اجراي صحيح و بهموقع اين موارد ،عالوه بر افزايش کيفي و کمي محصول،
باعث حفظ محيط زيست و پايداري توليد میشود .مجموعة حاضر ،با ارائة موارد کاربردي
و عملي ،به افزايش دانش و مهارت کارشناسان گندم کمک مي کند و مطالب آن با کمک
تصويرهاي رنگي تشريح شدهاند.

چكيده :در عصر حاضر ،با وجود راحتی زندگی به کمک فناوری ،نقصان منابع طبیعی،
ازدیاد جمعیت ،آلودگیهای محیطی و حوادث و بیماریهای مزمن ،از جمله تاوانهایی
هستند که انسان ناخواسته باید بپردازد .در نتیجه ،نیاز به مراقبتهای بهداشتی و پرستاری
در منزل نیز احساس میشود.
کتاب حاضر با ارائة روشهای اجرایی بالینی و اطالعات و دستورالعملهای بهداشتی و
مراقبت در منزل که برای سهولت بیشتر براساس حروف الفبا طبقهبندی شدهاند  ،به
پرستاران مراقبت دهنده در منزل کمک میکند تا بتوانند ،انواع و اقسام روشهای مراقبتی
گستردة مورد انتظار را انجام دهند .همچنین ،این کتاب اطالعات پرستاران را در زمینة
وظایف بالینی میافزاید و در باب موقعیتهای اورژانسی و فوریتی در منزل ،اهمیت توانایی
حل مشکل در ابعاد چندگانه ،اهمیت آموزش به بیمار در منزل و تأثیر قوانین و مقررات بر
اجرای مراقبتهای بالینی ،اطالعاتی در اختیار آنان میگذارد.

چكيده :کتاب حاضر شامل خالصة درسها ،پرسشهاي چهارگزينهاي ،کليد حل آنها
و حل تشريحي مطالب و مفهومهاي مدارهاي الکتريکي است .در پاسخ به پرسشها سعي
شده است مطالب تشريح شوند .در انتهاي هر فصل ،سؤاالتي آمدهاند تا دانشآموزان با آنها
اطالعات خود را بيازمايند .همچنين در انتهاي کتاب ،سؤاالت اضافي و سؤاالت جامع علمي
کاربردي تدوين شدهاند تا نياز هنرجويان دورة هنرستان و داوطلبان کنکور کارداني و کنکور
جامع علمي کاربردي نيز برآورده شود.
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زن و خانواده

 .598آيت الهي ،زهرا .زن و خانواده.
تهران :روابط عمومیشوراي فرهنگي
اجتماعي زنان 264 ،1381 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :زن در اسالم /حديث/
خانواده /آموزش مذهبي.

چكيده :نگارنده در اين مجموعه با استفاده از آيات و روايات به بررسي مسائل ازدواج و
تشكيل خانواده پرداخته است .كتاب حاضر در چهار فصل با اين عناوين به نگارش در آمده
است :تشكيل خانواده؛ انحالل خانواده؛ اقتصاد خانواده؛ روابط اعضاي خانواده با يكديگر.

سيمکشي نوين

 .599تي استابز ،دبليو استوارد .سيمکشي
نوين .اشکان اشرفي.تهران :فني ايران،
 380 ،1381ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برق /سيم کشي داخلي/
طراحي سیستمهاي تأسيسات الکتريکي.

فرايند تراشکاري ،فرزکاري و...

 .5100بيرنه ،پاتريک .فرايند تراشکاري،
فرزکاري و سنگ زني .محمود ذوالفقاري
و رحمان رحمان زاده .تهران :فني ايران،
 149 ،1382ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برشکاري /تراشکاري/
فرزکاري /سنگ زني /فلزات.

چكيده :اين کتاب طيف وسيعي از کار طراحي و نصب تأسيسات برقي را در بر ميگیرد
و شامل دو قسمت است :طراحي سیستمهاي تأسيسات الکتريکي و کار عملي .در قسمت
طراحي ،قوانين و مقررات به زباني ساده شرح داده میشود و همچنين به مواردي از
قبيل کليد خانهها ،توزيع ،مدارهاي انتهايي و انواع خاص تأسيسات برقي ميپردازد .قسمت
کار عملي کتاب دربارة مهمترين سیستمهاي سيم کشي است که مطلب را تصويرها و
نمودارهاي بسياري کامل مي کنند.

چكيده :کتاب حاضر مجموعهاي کامل و ترکيبي از جزئيات مربوط به فرايندهاي
تراشکاري ،فرزکاري و سنگزني است .کتاب با شرح مطالب به زبان ساده و گويا و ارائة
تصويرهاي واقعي و شکلهاي گوناگون سعي کرده است ،گام به گام با موضوع پيش برود
و مفهوم را هرچه سادهتر و روشنتر براي خوانندگان خود ،اعم از تراشکاران و عالقهمندان
شرح دهد .کتاب  12فصل دارد و در پايان نيز براي درک بهتر مطالب از خودآزمايي استفاده
کرده است .سرفصلهاي آن نيز عبارتاند از :بهداشت و ايمني ،ماشينکاري فلزتراشي،
ماشينتراش ،ابزارهاي تراش ،بستن قطعة کار در ماشين تراش ،عمليات تراشکاري ،ماشين
فرز ،بستن کار در عمليات فرزکاري ،عمليات فرزکاري ،سنگ زني ،انتخاب سنگ و مراقبت
از سنگ.
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قلم و قالي

 .5101خليقي ،علي .قلم و قالي .تهران:
عابد 297 ،1382 ،ص.
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :قالي بافي /طراحي فرش/
طراحي تلفيقي /رسم نقش.

چكيده :طراحي فرش در ايران سبک هاي زيادي دارد كه نگارنده در اين كتاب به سبك
طراحي تلفيقي اصفهان و تبريز ميپردازد .سپس انواع نقشها و فرمها را شرح ميدهد.
همچنين ،در صفحات فرد كتاب ،نمونههايي از نقشها به ترتيب ارزش با توجه به فرم
متداول روز طراحي شده است .در صفحات زوج نيز ،عالوه بر اين كه چگونگي رسم اين
نقشها روي كاغذ شطرنجي به صورت دست باز به نمايش گذاشته شده ،فرمهاي متنوعي
هم به صورت تمرين و سياه مشق ارائه شده است.

کنترل کنندههاي منطقي...

 .5102رزم ،داود .کنترل کنندههاي
منطقي قابل برنامهريزي(.)PLC
تهران :مؤسسة فرهنگي هنري ديباگران
تهران 136 ،1382 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :برنامهنويسي/PLC /
کنترل کننده.

کوچولوي شاد ( 2تا  4سالگي)

 .5103کريمي ،فرزانه .کوچولوي شاد (2
تا  4سالگي) .تهران :قدياني 40 ،1382 ،ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :شادي کودک /سرگرمي/
بازي /نگهداري کودکان.

چكيده :در اين کتاب سعي شده است مطالب مرحله به مرحله ،همراه با ذکر مثالهاي
کاربردي ،کار عملي و تمرين بيان شوند تا خواننده بتواند با اطالعات مختصري از مدارات
منطقي و کار با رايانه و در اختيار داشتن سيستم  ،PLCبه راحتي بر محتويات آن تسلط پيدا
کند و دانش الزم را براي برنامهريزي منطقي سيستم  PLCبه دست آورد .برخي از مطالب
کتاب عبارتاند از :مهمترين مشخصههاي انتخاب يک PLC؛ زبان برنامهنويسي؛ مراحل
طراحي و اجراي هر فرايند؛ آشنايي با انواع فلگها؛ توابع شمارشي؛ آشنايي با بلوکهاي
عملياتي PLC؛ آَشنايي با زبان برنامهنويسي .LADWIN

چكيده :كتاب حاضر جلد دوم از مجموعة «كوچولوي شاد» است .اين كتاب شامل 100
پيشنهاد عملي براي شاد نگه داشتن كودكان است .برخي از عناوين كتاب عبارتاند از:
اوقات فراغت؛ فعاليتهاي پر جنبوجوش؛ ايفاي نقش؛ گشتوگذار در طبيعت؛ ساختنهاي
سرگرمكننده؛ لذت بردن از خوراكي؛ بازيها و اسباب بازيها.
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گرمايش و تهوية مطبوع

 .5104برومبو ،جيمز .گرمايش و تهوية
مطبوع .تيموراشتري نخعي .تهران :فني
ايران ،1376 ،ج 2ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :گرمايش /تهوية مطبوع/
لوله کشي /مصرف انرژي /آلودگيها /مشعل/
ترموستات.

مباني کارکرد موتورسيکلت

 .5105شومارک ،پت .مباني کارکرد
موتورسيکلت .شيرزاد غضنفري .تهران:
فني ايران 194 ،1381 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :موتورسيکلتها /نگهداري
و تعمير /دستنامههاي آماتوري.

چكيده :بهرهبرداري از سیستمهاي تهوية مطبوع و گرمايش ،به دانش طراحي و مهارت
كافي در نصب و راهاندازي نياز دارد .بيشتر تجهيزاتي كه امروزه در ساختمانها كار ميكنند،
مانند مشعلهاي گاز سوز يا گازوئيلسوز ،در نقطة بهينه كار نميكنند .همچنين ،تنظيم
فرمانهاي به كار رفته در اين سیستمها ،مانند ترموستات و هيوميدستات درست عمل
نميكنند .كانالكشي و لولهکشي هم كه سيال سرد و گرم را به نقطة مصرف ميرساند،
داراي تلفات زيادي است .همة اين موارد باعث ميشوند كه سیستمهاي مذكور انرژي اضافي
مصرف كنند .مصرف انرژي اضافي يعني هدر رفتن سرمايه و تشديد بحران آلودگي هوا.
با توجه به اهميت روزافزون مسائل انرژي در جهان و كشور ما ،الزم است كه تكنسينها،
مهندسان و طراحان سیستمهاي تهوية مطبوع و گرمايش ،بيش از پيش به اهميت شناخت
درست و كامل اين سیستمها پي برند .كتاب حاضر دربرگيرندة دستورالعملهاي نصب،
تعمير و نگهداري تجهيزات گوناگون گرمايشي و تهوية مطبوع و شامل اين مطالب است:
مشعلهاي گازوئيلسوز و گازسوز؛ ترموستات و هيوميدستات؛ كانال و كانالكشي؛ لولهها؛
اتصاالت و نكات لولهكشي؛ انواع شير و چگونگي نصب آنها؛ فرمانهاي خطوط بخار و
آب گرم.

چكيده :اين كتاب به بررسي ساختمان و نحوة عملكرد مكانيكي موتورسيكلت ميپردازد.
نگارنده عالوه بر ارائة اطالعات ،كوشيده است كه تا حد امكان براي توضيح قطعات و
دستگاهها از شكل و تصوير استفاده كند .كتاب در  11فصل با اين عناوين به نگارش در
آمده است :موتور؛ سيستم سوخترساني و تخليه؛ سيستم جرقهزني؛ دستگاه انتقال قدرت؛
روغنكاري و خنككاري؛ چرخها؛ تايرها و ترمزها؛ فرمان و سيستم تعليق جلو؛ تنه و انواع
آن؛ سيستم تعليق عقب؛ سيستم برقي؛ راهنماي عيبيابي .در پايان هر فصل ،عالوه بر
پرسشهاي چندگزينهاي از نوع پرسشهاي ( AFSمؤسسة ملي خدمات ويژة خودرو)،
پرسشهاي فکري  -تشريحي نيز مطرح شدهاند.

مباني هنرهاي تجسمي کودکان

 .5106پيکرينگ ،جان .مباني هنرهاي
تجسمي کودکان .مرضيه قره داغي
قرقشه .تهران :دنياي نو112 ،1381 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:ابتدايي
کلمات کليدي :آموزش ديداري /آموزش
ابتدايي /برنامة درسي هنر.

چكيده :هنر ميتواند دريچة تخيالت کودکان را بگشايد ،چشم دلشان را باز کند و نهتنها
شناخت بصريشان را غني سازد ،بلکه توانايي آنها را براي مقايسة دانستهها افزايش دهد.
اين کتاب به آموزش و ارائة روشهاي عملي و برنامههايي پرداخته است که پایه و اساس
هنرهاي تجسمي را در کودکان بنا مینهند .فصلهاي کتاب از اين قرارند :تجربيات المسه
و بافت؛ مفهوم زمان در کار کودکان؛ مفهوم فضا براي کودکان؛ نور و رنگ.

 280فهرست توصیفی  کتاب هاي آموزشي برگزیدهو تقدیری جشنوارة  پنجم

مجموعهکلیدهایطاليياينترنت...

 .5107مجيدفر ،فرشاد؛ و ديگران.
مجموعه کلیدهای طاليي اينترنت:
نسخة تخصصي مراجع و اخبار در
جهان .تهران :جهان رايانه 210 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :مراجع و اخبار /منابع
رايانهاي /نشاني اينترنتي.

مديريت خانواده ()1

 .5108رجبي ،مريم .مديريت خانواده
( .)1تهران :کتابخانة فرهنگ202 ،1381 ،
ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :مديريت خانواده /خانهداري/
اخالق /سالمت /حوادث.

مکانیک جامع اتومبیل

 .5109کراوس ،ویلیام هری؛ آنجلین،
دونالد .مکانیک جامع اتومبیل .مترجم:
محمدرضا افضلی .تهران :فنی ایران،1381 ،
480ص :.مصور
قطع :رحلی
رشتة درسی :مکانیک
کلمات کلیدی :نگهداری و تعمیر اتومبیل/
مکانیکی /ساختمان خودرو /آموزش فنی.

چكيده :خوانندگان اين کتاب ،با هرگرايش تخصصي و نياز اطالعاتي ،ميتوانند از
طريق قريب به چهار هزار نشاني اينترنتي که از منابع متعدد برگزيده و در  400طبقة
موضوعي دستهبندي شدهاند  ،به حجم گستردهاي از اطالعات با استفاده از کتابخانهها،
دايرئالمعارفها ،نقشهها ،اصطالحنامهها ،سالنامهها ،مراکز خبري و ساير منابع موجود در
اينترنت دست يابند.

چكيده :کتاب حاضر جلد اول از مجموعة مديريت خانواده است و نگارنده در آن ،اهميت
خانواده در جامعه و جايگاه زنان را به عنوان عناصر اصلي خانواده ،بررسي کرده است .بدين
منظور ،نخست اخالق اسالمي در خانواده و اجتماع را بيان کرده و سپس دربارة اين موارد،
توضيحاتي داده است .عنوانهای مطالب کتاب عبارتاند از :آشنايي با روانشناسي عمومي
و فردي؛ آشنايي با روشهاي کنترل سالمت روحي فرزند از تولد تا بلوغ؛ شناسايي اصول
کودکياري از نوزادي تا نوجواني؛ شناسايي روشهاي برخورد با کودکان کند ذهن و تند
ذهن؛ آشنايي با بهداشت فردي و عمومي؛ آشنايي با بهداشت بلوغ؛ بارداري و يائسگي؛
توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نکات ايمني.

چكيده :امروزه صنعت اتومبیلسازی دستخوش تحوالت شگرفی شده است« .رقابت
شدید اتومبیلسازان خارجی» و «تدوین مقررات زیستمحیطی سختگیرانه» برای کاهش
آلودگی هوا ،کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی سرنشینان اتومبیل ،دو نیروی عمدهای
هستند که بر صنعت اتومبیلسازی تأثیر بهسزایی داشتهاند .در نتیجه ،اکنون سازندگان
اتومبیل ،نسل جدیدی از اتومبیلهای سبک و کم مصرف را به بازار عرضه کردهاند.
بهعالوه ،رقابت بین سازندگان به ابداعاتی در طراحی اتومبیل از قبیل :سیستمهای ترمز
قفل نشو ،سیستمهای تعلیق فعال و جعبه دندههای خودکار الکترونیکی منجر شده است.
کتاب حاضر مجموعهای کاربردی و اجرایی است که اصول بنیادی کار همة قطعات اتومبیل
به جز موتور و دستگاههای وابسته به آن را به خواننده نشان و توضیح میدهد که این
قطعات چگونه کار میکنند ،چه عیبهایی ممکن است داشته باشند و علل احتمالی این
عیبها چیست .کتاب ،اصول ساختمان ،طرز کار ،تعمیر و نگهداری تمام اجزا و سیستمهای
خودرو را با تفصیل کامل و به زبان ساده شرح داده است .در ترجمة آن نیز ،تا حد امکان از
اصطالحات رایج بین تعمیرکاران کشور استفاده شده است .برای فهم بهتر مطالب ،در پایان
هر فصل آزمونهای چند گزینهای و پرسشهای دورهای گنجانده شدهاند.
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ويندوز  XPآسان

 .5110رتبون ،اندي .ويندوز  XPآسان.
شهاب صفري و بابک عظيمي .تهران :فني
ايران 442 ،1382 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :ويندوز ايکس پي/
سیستمهاي عامل /نصب برنامه.

همراه با درد دل تنهايي کوير

 .5111طياب ،منوچهر .همراه با درد
دل تنهايي کوير .تهران :کتاب خورشيد،
 174 ،1381ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :سينماي مستند /طبيعت
ايران /کوير شناسي /همراه باد /کویرهای
ایران.

هنر به زبان ساده

 .5112ديويد سن ،رزماري .هنر به زبان
ساده .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
تهران :مؤسسة فرهنگي گسترش هنر،
 128 ،1381ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :آموزش هنر /نگاه کردن/
مشاهده کردن /زبان هنر.

چكيده :ويندوز  XPبدون شك يكي از بهترين و كارامدترين سیستمهاي عاملي است
كه تاكنون ساخته شدهاند .توقف برنامهها در آن بسيار كمتر و سخت افزارهاي جديد را به
سادگي ميتوان بر آن نصب كرد .نويسندة كتاب ،بخشهاي گوناگون ويندوز  XPرا در
پنج فصل به اين شرح معرفي كرده است :آشنايي با ويندوز؛ واداركردن ويندوز  XPبه انجام
دادن كار؛ استفاده از برنامههاي ويندوز XP؛ كمك؛ قسمت  10تايیها.

چكيده :همراه باد ،نام فيلمي است كه جغرافياي حيرت انگيز كويرهاي ايران را به نمايش
ميگذارد .اين فيلم نتيجة تحقيقات كويرشناسي است كه كارگردان آن ،با گروه كوچك خود،
در قلب اين سرزمين ناشناخته داشتهاند .در اين فيلم ديدار از مكانهاي تاريخي و مقدس كه
جزئي از فرهنگ ايران محسوب ميشوند ،ما را به خوبي متوجه استمرار فرهنگي كشورمان
ميسازد .كتاب حاضر شامل يادداشتهاي تصويري كارگردان است و برخي عنوانهاي
آن عبارتاند از :ريگ جن؛ كوير دم دار؛ و سنگ ايوخشست .در پايان كتاب هم اعضاي
گروههاي كاري فيلمسازي معرفي شدهاند.

چكيده :نگارنده در اين کتاب کوشيده است هنر را به زبان ساده شرح دهد .بدين منظور،
نخست مطالبي دربارة نگاه کردن و مشاهده کردن و تفاوت ميان آنها بيان کرده است.
سپس به بيان مطالب مورد نظر خود زير اين عنوانها پرداخته است :جادو و افسونگري؛
قصهگويي چهره به چهره؛ زبان بدني؛ تزئينات ،آفرينش اثر هنري؛ امرار معاش هنرمندان؛
آيا اسب همان اسب است؛ فراگيري زبان هنر .کتاب مصور است و شناسنامة تصاوير در
پايان کتاب آمده است.
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فرهنگ فارسی کودک

 .61عسگری ،مهناز .فرهنگ فارسی
کودک .تهران :محراب قلم140 ،1384 ،ص؛
مصور.
قطع :رحلی
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایههای دوم تا
چهارم)
رشتة درسی :زبان آموزی
کلمات کلیدی :واژه /معنا /فرهنگ لغت/
زبان آموزی.

روزي که ليال گم شد

 .62زرافشان ،زينا .روزي که ليال گم شد.
تهران :سبز خامه 24 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایة اول)
کلمات کلیدی :خواندن /داستان مصور/
آموزش کودکان.

موشي که هميشه ناراحت بود

 .63زرافشان ،زينا .موشي که هميشه
ناراحت بود .تهران :سبز خامه 32 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:ابتدایی
کلمات کلیدی :خواندن /داستان مصور/
آموزش کودکان.

چكيده :مجموعة معنای  1400واژه همراه با تلفظ آنها به مخاطبان کمک میکند
طریقة استفاده از کلمات را بهتر بیاموزند .کلمهها به ترتیب حروف الفبا مرتب شدهاند تا
کار با فرهنگ آسانتر شود .اولین کلمة صفحة راست و آخرین کلمة صفحة چپ« ،کلمة
راهنما» نامیده میشوند که در باالی صفحه مشخص شدهاند .با وجود کلمات راهنما،
مخاطب برای پیدا کردن کلمههای میانی ،راحتتر به مقصد خواهد رسید .کتاب شامل
پیوست مفصلی است که عنوانهای محتوای آن عبارتاند از :الفبا ،اعداد ،بدن انسان ،لباس،
حیوانات ،میوهها ،گلها ،صفتها ،متضادها و ...در این قسمتها ،تصویر هر کلمه در کنار
آن دیده میشود.

چكيده:کتاب حاضر جلد دوم از مجموعة شش جلدي «قصههايي که خودم ميخوانم»
است .اين مجموعه ،قصههاي آموزندهاي را در بر ميگیرد که به صورت مصور نوشته
شدهاند .با تکرار هر داستان ،مهارت در خواندن کتاب درسي افزايش مييابد .مخاطبان اين
داستانها گروه سني الف هستند.

چكيده :مجموعة  11جلدي قصههايي که خودم ميخوانم ،حاوي داستانهايي است که
هدف از نوشتن آنها ،افزايش مهارت دانشآموزان در خواندن کتاب درسي «بخوانيم»
است .مصور بودن داستانها باعث میشود که دانشآموز به شوق آيد و انگيزة بيشتری
براي مطالعه پيدا کند .مخاطبان اين داستانها گروه سني الف هستند.
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قصههايي که خودم ميخوانم...

 .64زرافشان ،زينا .قصههايي که خودم
ميخوانم :پرندهاي که پرواز نميکرد.
تهران :سبز خامه 24 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایة اول)
کلمات کلیدی :خواندن /داستان مصور/
آموزش کودکان.

چكيده :کتاب حاضر جلد اول از مجموعة «قصههايي که خودم ميخوانم» است .مؤلف
در اين اثر سعي دارد که نوآموز را به شوق آورد تا به تنهايي ،به طور مستقل و بدون کمک
گرفتن از والدين ،داستانهاي مصور کتاب را مطالعه کند .مخاطبان اين داستانها گروه
سني الف هستند.

به من بياموزي...

 .65صفارپور ،عبدالرحمان .به من
بياموزيد :آموزش مهارت گوش دادن.
تهران :مدرسه 52 ،1383 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:راهنمايي  -معلمان ،مربيان،
دانشجويان مراکز ابتدايي و والدين
کلمات کلیدی :پرورش گوش /راهنماي
آموزشي /زبانآموزي /بازي آموزشي.

روانخواني

 .66احمدايي ،آرزو؛ تبريزي ،مصطفي .روان
خواني .تهران :مبنا 164 ،1385 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي  -معلم
کلمات کلیدی :خواندن /درمان اختالل/
مهارت /روان خواني.

چكيده :در اين کتاب ،تالش بر آن است که هنرگوش دادن ،از راه بازي به کودکان
آموزش داده شود .درسهای کتاب ،فعاليتهاي آموزشي بازي گونهاي هستند که هريک،
اين بخشها را در بر ميگيرند :نام بازي؛ هدف بازي؛ وسايل مورد نياز بازي؛ گام اول:
آماده سازي کودکان؛ گام دوم :اجراي نهايي بازي.به دليل محدوديت فضايي که هرکتاب
راهنماي آموزشي دارد ،مباحث ضروري تا حد امکان فشرده بيان شدهاند  ،ولي در عين حال،
کتاب بسياري از فعاليتهاي آموزشي ياددهي  -يادگيري را در بر ميگیرد.

چكيده :در کتاب حاضر 60 ،عامل تشکيل دهندة نارساخواني معرفي و در جدولي به
نام «سمن» (سنجش ميزان ناتواني)به ترتيب فهرست شدهاند .براي تمامي آنها هم
فعاليتهاي درماني و بازپروري پيشنهاد شده است .کتاب «روان خواني» ،براي کمک به
فعاليتهاي درماني و به ويژه براي توانمند شدن دانشآموز در خواندن روان متون فارسي
تهيه شده است .البته محتواي آن فقط به کودکان ضعيف يا ناتوان در يادگيري اختصاص
ندارد ،بلکه دانشآموزان عادي نيز ميتوانند از آن بهره ببرند .کتاب حاضر دو فصل دارد:
فصل اول ،با ارائة تمرينهاي مناسب ،به پرورش مهارتهاي دقت ،ادراک ،تميز و توالي
ديداري ،و ...ميپردازد .در فصل دوم ،تمرينهايي ادراکي و کاربردي ،هماهنگ با کتاب
«بخوانيم و بنويسيم» تهيه شدهاند .در پايان کتاب نيز کارتهايي موجودند که معلمان
و والدين ميتوانند با به کارگيري آنها ،در گروه يا به صورت انفرادي با دانشآموزان،
فعاليتهايي را انجام دهند .اين فعاليتها باعث يادگيري بهتر مطالب ميشوند.
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نمایشنامههای آسان برای...

 .67دولت آبادی ،حسن .نمایشنامههای
آسان برای اجرا در کالس درس و
صحنة تئاتر .تهران :قطره2 ،1385 ،ج.
قطع :رقعی
گروه سنی :اول تا سوم
رشتة درسی :هنر
کلمات کلیدی :نمایشنامههای کودکان/
نمایش نامههای فارسی.

قصه  -بازي و نقش و...

 .68يزداني ،کيقباد .قصه  -بازي و نقش
و کاربرد آموزشي .تهران :کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان 92 ،1385 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:ابتدايي  -معلم
کلمات کلیدی :نمايش /قصهگويي /بازي
نمايشي /قصه – بازي.

بازیهای سنتی کودکان ایران...

 .69مهدوی اصل ،ناهید .بازیهای سنتی
کودکان ایران :بازی کنیم ،بخندیم.
تهران :مؤلف64 ،1385 ،ص ،مصور
قطع :خشتی
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایة سوم)
رشتة درسی :تربیت بدنی
کلمات کلیدی :بازیهای کودکان/
بازیهای نمایشی /راهنمای آموزشی.

چكيده :مجموعة دو جلدی پیش رو ،براساس شناخت نسبت به نیازهای متفاوت کودکان
و دانشآموزان در جامعه و مدرسه فراهم آمده است .این مجموعه بر آن است تا امکان
اجرای نمایشنامههای قابل ارائه در کالسهای مدرسهها را فراهم آورد .به دلیل آشنایی
اکثر مربیان و معلمان با کارگردانی ،طرح کارگردانی هر نمایش نیز پیشنهاد شده است.
در بخش تحلیل ،شخصیتهای هر اثر ،به اختصار تحلیل شدهاند و در بخش مستقل
گفتوگوی پیش از اجرا ،متناسب با «تم» هر اثر ،جمالتی از متفکران جهان انتخاب و
ارائه شدهاند.

چكيده :کتاب حاضر به بيان نقش و تأثير عوامل و وسايل کمک آموزشي و شيوههاي
آموزشي تجربي در امر تعليم و تربيت ميپردازد .اين کتاب تالشي است براي آموزش
چگونگي به کارگيري ابزارقصه  -بازي در امر تعليم و تربيت .کتاب پنج بخش دارد .در
بخش پنجم و پيوست کتاب ،تصاويري از مراحل کار و نحوة اجراي قصه آمده است.

چكيده :اگر نمیدانید چه کار کنید ،بازی کنید! اگر میخواهید چشمانتان برق بزند ،بازی
کنید! اگر میخواهید لپهایتان مثل سیب سرخ باشد ،بازی کنید! اگر میخواهید سهمی از
موفقیت داشته باشید ،بازی کنید! اگر میخواهید بزرگ بشوید ،بازی کنید! این جملهها از
کتاب «بازی کنیم ،بخندیم» برگرفته شدهاند .این کتاب شامل معرفی و شرح بازیهای
سنتی کودکان ایران است .کتاب به دو بخش بازیهای سنتی خردساالن و بازیهای سنتی
کودکان تقسیم شده است.
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استخوانها

 .610نجفي ،بشري .استخوانها .تهران:
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 28 ،1385ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کلیدی :استخوانها /کاردستي/
کاردستي با استخوان.

چكيده :گاهي وقتها تکه استخوانهاي باز ماندة غذاها ،شکلهاي جالبي دارند که
ميتوان آنها را با استفاده از کمي رنگ ،به کاردستيهاي جالبي تبديل کرد .کتاب حاضر
به مخاطب خويش ميآموزد که چه طور تکههاي استخوان را بيابد و با آنها شکلهاي
جالب بسازد .در مقدمة کتاب ،طريقة پاک کردن و تميز کردن استخوانها ،به طور خالصه
آموزش داده شده است .کتاب از لحاظ آموزشي خالقيت به کودکان و نوع ديگر نگاه کردن
به اطراف ،قابل توجه است .مخاطبان اين کتاب ،گروههاي سني ج و د هستند.

مراقب رفتارتان در پارک باشید

 .611کاندل ،آریانا؛ کرتو ،روزا ام .مراقب
رفتارتان در پارک باشید .پارمیس
کشاورزی؛ شاهرخ طهمورس زاده .تهران:
تیمورزاده36 ،1384 ،ص ،مصور.
قطع :خشتی
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایة اول)
رشتة درسی :مطالعات اجتماعی
کلمات کلیدی :داستانهای اجتماعی/
داستانهای تربیتی.

چكيده :این مجموعه کتابها ،در مورد مشکالت پسربچهها و دختربچهها در زندگی
روزمرهشان صحبت کرده و آنها را به شکل داستان نمایش داده است .در کتاب حاضر از
این مجموعه ،بچهها میآموزند ،وقتی در پارک بازی میکنند ،تابهای محوطة بازی را
با سایر بچهها تقسیم کنند ،با احتیاط دوچرخهسواری کنند ،زبالهها را روی زمین نریزند و
در حالیکه مالحظة دیگران را میکنند ،همگی با هم تفریح کنند .فعالیتهای پیشنهادی
کتاب ،شامل بازیهایی میشوند که به ویژه برای انجام در پارک مناسب هستند.

مراقبرفتارتاندرتعطیالتباشید

 .612رکا ،نوریا؛ کرتو ،روزا ام .مراقب
رفتارتان در تعطیالت باشید .پارمیس
کشاورزی؛ شاهرخ طهمورس زاده .تهران:
تیمورزاده36 ،1384 ،ص ،مصور.
قطع :خشتی
دورة تحصیلی:ابتدایی (پایة اول)
رشتة درسی :مطالعات اجتماعی
کلمات کلیدی :داستانهای اجتماعی/
داستانهای تربیتی.

چكيده :سرگرمیهای پیشنهاد شده در این کتاب ،شامل بازیها و برنامههای ویژهای
هستند که برای تعطیالت تابستانی مناسباند .این مجموعه کتابها ،مشکالت کوچکی را
که غالب ًا دختر بچهها و پسربچهها در زندگی با آنها روبهرو هستند ،به صورت داستان بیان
میکنند .بچهها با خواندن داستان این کتاب یاد میگیرند که چگونه در مکانهای گوناگون،
کارهای درست انجام دهند .مث ً
ال زبالههای خود را در جای مناسب قرار دهند و...
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کتاب کار جغرافياي سال پنجم...

 .613خردور ،طاهره .کتاب کار
جغرافياي سال پنجم دبستان .تهران:
محراب قلم 104 ،1384 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پنجم ابتدايي)
کلمات کلیدی :جغرافيا /کتابهاي درسي/
راهنماي آموزشي /آزمون و تمرين.

چكيده :اين مجموعه ،به عنوان کتاب کار و فعاليتهاي تکميلي و خارج از کالس براي
درس جغرافيا طراحي و توليد شده است .دانشآموزان با استفاده از اين کتاب فرصت مي يابند
تجربهها ،فعاليتها و ديدگاههاي خود را به منظور رسيدن به هدفهاي برنامة درسي
سازمان دهند .هرکدام از  16درس کتاب شامل اين بخشهاست :معني واژهها ،فکر و
پاسخ ،من چيستم؟ جمعآوري اطالعات ،سرگرمي ،کوتاه و شيرين ،و سير و سفر در نقشه.

داستانهای «سوارهها و پیادهها»

 .614سرسنگی ،مجید .داستانهای
«سوارهها و پیادهها» .تهران :شبکه هنر،
5 ،1384ج؛ مصور.
قطع :خشتی
گروه سنی :سوم تا پنجم – معلم
رشتة درسی :مطالعات اجتماعی
کلمات کلیدی :رعایت احتیاط /خط کشی/
عابر پیاده /بوق زدن.

چكيده :در مجموعه «داستانهای سوارهها و پیادهها» ،اهمیت رعایت قوانین راهنمایی
و رانندگی ،به زبانی ساده برای مخاطبان توضیح داده میشود .بیان احتیاطهای الزم در
عبور و مرور از خیابان با استفاده از شخصیتهای آشنای کودکان ،تأثیر بیشتری بر مخاطب
میگذارد .هوتن ،سیا ،بهاره و پدر رانندهاش ،و ...از طریق رسانة سیما به کودکان شناسانده
شدهاند .در این کتابها ،بر استفاده نکردن از تلفن همراه زمان رانندگی ،عجله نکردن در
رانندگی ،استفاده از کاله ایمنی ،عبور از پل عابر و خطکشی و ...تأکید شده است .ملموس
بودن اتفاقات و داستانها ،به فهم بیشتر مفاهیم کمک میکند.

اسراف کاري ،نه!

 .615جوي ويلت ،بري .اسراف کاري،
نه! اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1383ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش کودکان /اسراف/
داستانهاي تربيتي /راه و رسم زندگي.

چكيده :اين داستان مصور و رنگي كه براي گروههاي سني ب و ج تدوين شده ،دربارة
دختري به نام كتي است .كتي عادت دارد اسراف كند .او شير آب را ،باز رها ميكند،
تلويزيون را بي آنكه تماشا كند روشن ميگذارد ،و از وسايل سرمازا و گرمازا به نحو مطلوب
استفاده نميكند .سرانجام كتي با پي بردن به عواقب بد اسراف ميكوشد تا اين رفتار ناپسند
را ترك كند.
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تنبلي ،نه!

 .616جوي ويلت ،بري .تنبلي ،نه!
اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1385ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش کودکان /راه و
رسم زندگي /داستانهاي تربيتي /تنبلي.

خبرچيني ،نه !

 .617جوي ويلت ،بري .خبر چيني ،نه
! اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1383ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش کودکان /سخن
چيني /راه و رسم زندگي /داستانهاي تربيتي.

چكيده :كتاب حاضر كه براي گروههاي سني ب و ج به صورت مصور و رنگي تدوين
يافته ،دربارة جيمي و خواهرش مگي است .جيمي پسر تنبلي است .او از ديگران ميخواهد
كارهايي را براي او انجام دهند كه خودش هم ميتواند انجام دهد .جيمي هميشه از كار
فرار كرده و آرام آرام به اين كار عادت كرده است .سرانجام جيمي با پي بردن به عواقب بد
تنبلي ،ميكوشد اين عادت را ترك كند .كودكان در كتاب حاضر با مفهوم تنبلي و عاقبت
افراد تنبل آشنا ميشوند.

چكيده :اين داستان مصور و رنگي كه براي گروه سني ب و ج تدوين يافته است ،به
موضوع خبرچيني اختصاص دارد .مري و برادرش تي جي با هم بازي ميكنند .مري دختري
خبرچين است .او ميخواهد با اين حركت توجه ديگران را به خود جلب كند .او بيشتر اوقات
خبرچيني تي جي برادرش را ميكند ،تا بلكه مشكالت خودش را هم به گردن او بيندازد
و پيش مامان مقصر نشود .اما خبرچيني كردن مري بعضي وقتها مامان را هم ناراحت و
عصباني ميكند .كودكان در كتاب حاضر با خبرچيني و عواقب آن آشنا ميشوند.

زورگويي ،نه !

 .618جوي ويلت ،بري .زورگويي ،نه !
اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1384ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش کودکان /راه و رسم
زندگي /داستانهاي تربيتي /زورگويي.

چكيده :اين كتاب دربارة جيمي و جرج است .جرج پسري زورگو و هميشه عصباني است
و با همه دعوا ميكند .او خوشش ميآيد كه ديگران از او بترسند .فكر ميكند ديگران از
او بهتر و مهمترند .براي اينكه به ديگران بگويد من آدم مهمي هستم ،با عصبانيت و سرو
صدا زورگويي ميكند .كودكان در كتاب حاضر با مفهوم زورگويي و عاقبت بد افراد زورگو
آشنا ميشوند.
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طمعکاري ،نه!

 .619جوي ويلت ،بري .طمعکاري ،نه!
اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1384ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش کودکان /راه و رسم
زندگي /داستانهاي تربيتي /حرص و آز.

چكيده :كودكان گروه سني ب و ج در اين كتاب مصور و رنگي با مفهوم طمع كاري آشنا
ميشوند .كتاب دربارة رندي و دوستانش است .رندي پسر طمعكاري است .او هيچ چيز
را با كسي تقسيم نميكند .او تقسيم عادالنه را دوست ندارد و هميشه بيشتر از حقش را
ميخواهد .سرانجام رندي با پيبردن به عواقب بد طمعكاري ميكوشد تا اين رفتار ناپسند
را ترك كند .كودكان در داستان تربيتي حاضر با مفهوم طمعكاري و عواقب بد آن آشنا
ميشوند.

نق زدن ،نه !

 .620جوي ويلت ،بري .نق زدن ،نه !
اميرصالحي طالقاني .تهران :نواي مدرسه،
 24 ،1383ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
پنجم)
کلمات کلیدی :داستانهاي تربيتي/
عيبجويي /راه و رسم زندگي /آموزش
کودکان.

چكيده :اين داستان مصور و رنگي كه براي گروههاي سني ب و ج تدوين شده ،دربارة
آني ،دختري است كه عادت دارد هميشه نق بزند .او چون همه چيز آن طور كه دلش
ميخواهد پيش نميرود ،نق ميزند .آني چيزهايي غيرمنطقي از مامان و بابا ميخواهد و
چون آنها خواستههاي غيرمنطقي او را انجام نميدهند ،مدام نق ميزند .سر انجام آني
با پي بردن به عواقب بد نق زدن سعي ميكند اين رفتار را ترك كند .كودكان در داستان
حاضر با مفهوم نق زدن و نتايج آن آشنا ميشوند.

پتوي فرانکلين

 .621بورژوا ،پالت .پتوي فرانکلين .الهام
کالنتري .تهران :پيک دبيران24 ،1385 ،
ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای دوم تا
چهارم) و راهنمایی ـ معلم
کلمات کلیدی :داستان تخيلي /آموزش
کودکان /راه و رسم زندگی.

چكيده :فرانکلين نام الکپشت قصة ماست .او به پتوي کهنة آبي رنگ خود عالقة زيادي
دارد .هر شب آن را روي خود ميکشد و ميخوابد .ناگهان شبي که قصد خوابيدن دارد،
متوجه میشود که پتويش را گم کرده است .سرانجام پس از طي ماجراهايي ،پتوي کهنة
خود را پيدا مي کند و با آرامش تمام ،شبها را با پتويش ميگذراند.
متن باال قسمتي از داستان کتاب حاضر است .هدف مؤلف از نوشتن اين داستان آن است که
به کودکان بياموزد :اگر وسيلهاي کهنه و فرسوده شد ،باز هم ارزشمند است و فرد ميتواند با
وجود آن آرامش بگيرد .مخاطبان اين داستان گروههاي سني الف ،ب و ج هستند.
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دوست جديد فرانکلين

 .622بورژوا ،پالت .دوست جديد
فرانکلين .شهره هاشمي .تهران :پيک
دبيران 28 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی  -معلم
کلمات کلیدی :دوستي /عالقههاي
مشترک /داستان آموزشي /آموزش کودکان.

فرانکلين به مدرسه ميرود

 .623بورژوا ،پالت .فرانکلين به مدرسه
ميرود .الهام کالنتري .تهران :انتشارات
پيک دبيران24 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :مدرسه /يادگيري /دوست/
داستان آموزشی.

فرانکلين در تاريکي

 .624بورژوا ،پالت .فرانکلين در تاريکي.
فرمهر منجزي .تهران :انتشارات پيک دبيران،
 27 ،1385ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :داستان آموزشی /دوست/
یادگیری.

چكيده :کودکان گروه سني الف ،ب و ج ،در اين کتاب مصور رنگي با مفهوم دوستي آشنا
ميشوند .فرانکلين ابتدا از همسايههاي جديدشان که گوزنها بودند ،ميترسد .ولي بعد
متوجه میشود که گوزن دوست خوبي براي اوست .نگارنده در اين داستان بيان مي کند که
نبايد زود قضاوت کرد .همچنين ،اگر افراد عالقههاي مشترک زيادي داشته باشند ،ميتوانند
دوستان خيلي خوبي براي هم باشند.

چكيده :ديگر الک پشت کوچولو (فرانکلين) بزرگ شده بود و بايد به مدرسه ميرفت .ولي
زياد مدرسه را دوست نداشت ،چون فکر ميکرد دوستانش همه چيز بلد هستند و او نه .پس
احساس ميکرد که هنوز براي رفتن به مدرسه آمادگي ندارد.
متن باال نوشتهاي از داستاني است که مؤلف آن ،به توضيح آموزش و روش يادگيري بچهها
در مدرسه و اين که هرفرد تواناييهايي دارد ،پرداخته است .همچنين بيان ميدارد ،مدرسه
محل آموزش تواناييها و استعدادهاي فرد است و کودکان بايد به مدرسه بروند تا آموزش
ببينند و با مشکالت و مسائل آشنا شوند .کتاب حاضر براي گروههاي سني الف ،ب و ج
نوشته شده است.

چكيده :فرانکلين که يک الک پشت است ،ميترسد توي الک تنگ و تاريکش برود.
به همين دليل ،هميشه الکش را به دنبال خود ميکشد .روزي فرانکلين به راه افتاد تا از
حيوانات جنگل علت ترس خود را بپرسد .در پي اين ماجرا ،فهميد هر حيواني از مسئلهاي
ميترسد .حتي مادرش هم از گم شدن فرانکلين ترسيده بود.
متن باال ،قسمتي از داستان فرانکلين است که مؤلف آن ميکوشد با بيان اين داستان به
کودکان بياموزد ،واژة ترس معنا ندارد و آدمي نبايد از چيزي بترسد .مخاطبان اين داستان،
گروههاي سني الف ،ب و ج هستند.
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فرانکلين دروغ ميگويد

 .625بورژوا ،پالت .فرانکلين دروغ
ميگويد .شهره هاشمي .تهران :پيک
دبيران 24 ،1383 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :دروغ گويي /راست گويي/
داستان آموزشي /آموزش کودکان.

فرانکلين دوچرخه سواري ميکند

 .626بورژوا ،پالت .فرانکلين
دوچرخهسواري ميکند .شهره هاشمي.
تهران :انتشارات پيک دبيران 28 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :تمرین /داستان تخيلي/
آموزش کودکان /پشتکار.

فرانکلين ریيس میشود

 .627بورژوا ،پالت .فرانکلين ریيس
میشود .فرمهر منجزي .تهران :انتشارات
پيک دبيران27 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :بازي /تصمیم گیری/
داستان آموزشی.

چكيده :اين داستان مصور رنگي که براي گروه سني الف ،ب و ج تدوين شده ،دربارة
ضررهاي دروغگويي و فايدههاي راستگويي است .فرانکلين به دروغ به دوستانش گفته
بود که ميتواند کاري را انجام دهد ،در صورتي که انجام آن از توان او خارج بود .نويسنده در
اين داستان بيان مي کند که همواره بايد راست گفت؛ حتي اگر شرايطي خاص وجود داشته
باشد .با راست گويي است که انسان نزد همة افراد عزيز و بزرگ میشود.

چكيده :فرانکلين ميتواند زير آب شنا کند .حتی ميداند چگونه با حلقههاي بارفيکس
بازي کند ،ولي يک مشکل دارد؛ او نميتواند بدون چرخهاي کمکي دوچرخهسواري کند.
اين متن قسمتي از داستاني است که مؤلف آن کوشيده است به بچهها بياموزد که هرکاري،
با تمرين نتيجهبخش خواهد بود .نبايد زود خسته و نا اميد شد ،بلکه بايد با تمرين و پشتکار،
به هدف خود رسيد .اين کتاب براي گروههاي سني الف ،ب و ج نوشته شده است.

چكيده :فرانکلين نام الکپشت قصة ماست .او هميشه و در همة کارها دوست دارد که
خودش به تنهايي تصميم بگيرد و فقط حرف حرف خودش باشد .دوستانش از دستش خسته
میشوند و با او بازي نمي کنند .تا اينکه بعداز مدتي ،فرانکلين به اشتباه خود پي ميبرد و با
دوستانش مشغول بازي میشود.هدف مؤلف از نگارش اين داستان براي کودکان ،اين است
که که به آنها بياموزد ،به حرف بزرگ ترها گوش دهند و دستور ندهند تا هميشه دوستان
خوبي را کنار خود داشته باشند .مخاطبان اين داستان ،گروههاي سني الف ،ب و ج هستند
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فرانکلين فوتبال بازي ميکند

 .628بورژوا ،پالت .فرانکلين فوتبال
بازي ميکند .فرمهر منجزي .تهران :پيک
دبيران 28 ،1383 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي /مهارتهاي
کودکان /اتحاد.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروههاي سني الف تا ج به صورت مصور و رنگي تدوين
يافته ،دربارة فوتبال بازي کردن فرانکلين است .فرانکلين هرکاري را ميتواند انجام دهد،
مانند :بند کفش بستن ،شمارش اعداد و ...اما يک مشکل بزرگ دارد :نميتواند توپ فوتبال
را مستقيم شوت کند ! به همين دليل دوست دارد به تنهايي بازي کند .نگارنده در اين
داستان کوشيده است اهميت اتحاد بين کودکان را بيان کند .اگر کودکان در هر کاري متحد
شوند ،به پيروزي و موفقيت دست مي يابند.

فرانکلين نامرتب است

 .629بورژوا ،پالت .فرانکلين نامرتب
است .شهره هاشمي .تهران :انتشارات پيک
دبيران 24 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :بازي /نظم /داستان آموزشی/
آموزش کودکان.

فرانکلين و دندان شيري

 .630بورژوا ،پالت .فرانکلين و دندان
شيري .شهره هاشمي .تهران :انتشارات
پيک دبيران28 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :داستان آموزشی /دندانشیری.

چكيده :فرانکلين در کمد دنبال شمشيرش ميگردد ،اما آن را پيدا نمي کند .پس مجبور
میشود که در بازي با دوستانش ،تکه چوبي را به عنوان شمشير خود بردارد .چند روز بعد،
به دنبال اسباب بازي ديگري ميگردد ،اما باز هم آن را نمييابد ،چون کمد او خيلي نامرتب
است .سرانجام پدر و مادر فرانکلين تصميم ميگيرند که هر وسيلة او را در کارتوني بگذارند
و اسم وسيله را روي کارتون بنويسند.هدف مؤلف در نوشتة حاضر ،آموزش رعايت نظم و
ترتيب به کودکان است .او همچنين ميگويد که اگر بچهها نظم و ترتيب را رعايت کنند و
وسايلشان را سرجايش بگذارند ،هر زمان که بخواهند ،ميتوانند به راحتي آنها را پيدا کنند.
اين اثر براي گروههاي سني الف ،ب و ج نوشته شده است.

چكيده :الکپشت داستان ما خيلي ناراحت است ،چون ميبيند که دندانهاي دوستانش
ميافتند ،ولي آنها اص ً
ال نگران و ناراحت نيستند .مؤلف در اين اثر به بچهها ميآموزد ،از
اين که دندانهاي شيريشان ،میافتد ،نباید نگران باشند ،بلکه بايد خوشحال باشند ،چون
افتادن دندان شيري به اين معني است که آنها بزرگ شدهاند و دندانهاي تازهاي (دائمي)
جاي آن در خواهند آمد .اين اثر براي گروههاي سني الف ،ب و ج نوشته شده است
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فرانکلين در صحنه

 .631بورژوا ،پالت .فرانکلين در صحنه.
رويا سليمي مرند .تهران :انتشارات پيک
دبيران 24 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :بازي کردن /داستان
تخيلي /نمایش /آموزش کودکان.

چكيده :نمايش آغاز شد .پردهها کنار رفتند .فرانکلين ابتدا نتوانست نقش خود را بازي کند،
چون کمي ترسيده بود .ولي بعد از ديدن پدر و مادرش ،نفس عميقي کشيد و شروع به
صحبت کرد .نمايش زيبايي بود .همه او را تشويق کردند.
نوشتة باال ،بخشي از داستاني است که طي آن مؤلف ميکوشد به کودکان بياموزد ،هميشه،
در همه جا و در هر کاري ،ترس را کنار بگذارند و به خود مسلط باشند تا بتوانند به خوبي از
عهدة کارها و وظايف خود برآيند .مخاطبان اين داستان ،گروههاي سني الف ،ب و ج هستند.

عجله کن فرانکلين

 .632بورژوا ،پالت .عجله کن فرانکلين.
شهره هاشمي .تهران :انتشارات پيک دبيران،
 24 ،1385ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی – معلم
کلمات کلیدی :نظم /داستان آموزشی/
وقت شناسی /آموزش کودکان.

مهر پرتقالي

 .633ماهوتي ،مهري .مهر پرتقالي .مشهد:
انتشارات آستان قدس رضوي 24 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای اول و دوم)
کلمات کلیدی :داستان کوتاه /آموزش
ديني /داستان آموزشی.

چكيده :فرانکلين عجله کن .تو هيچ وقت به موقع جايي نميروي .آن روز هم فرانکلين
براي تولد دوستش فرس ،ميرفت .با عجله آماده شد و راه افتاد .در راه ،شروع به بازي
کردن کرد و پس از مدتي ،سرانجام به منزل فرس رسيد .اين بار با وجود بازيگوشيهايي
که در طول راه انجام داده بود ،به موقع رسيد .هدف مؤلف از نگارش اين اثر ،نشان دادن
اهمیت رعايت نظم و ترتيب در کارهاست .نگارنده بيان ميدارد که بايد هرکار را سر وقت
خود انجام داد و البته نبايد در کارها عجله کرد .مخاطبان اين داستان ،گروههاي سني الف،
ب و ج هستند.

چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر هشت داستان کوتاه است که مخاطب را با مسائل ديني
آشنا مي کنند .شخصيت اصلي داستانها دختر کوچکي به نام نيلوفر است که همراه مادر،
پدر و پدربزرگش ،ماجراهاي گوناگون ميآفريند.
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در جستوجوي خدا

 .634ژوبرت ،کلر .در جستوجوي
خدا .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان 24 ،1384 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمایی
کلمات کلیدی :داستان مذهبي /خداشناسي/
داستان حيوانات.

چكيده :موشكا ،سنجاب كوچك ،هر روز از باالي درخت ميديد كه بيبي سكينه خدا
را صدا ميزند ،اما هيچ كس جوابش را نميدهد .روزي موشكا تصميم ميگیرد به دنبال
خدا بگردد و او را پيدا كند ،تا از او بخواهد جواب پيرزن را بدهد .او در سفرش با جانوران و
موجودات گوناگوني همكالم میشود و از صحبت با آنها ،خدا را ميشناسد .به وجود با
عظمت و سراسر لطفش پي ميبرد و ميفهمد كه خداوند پاسخ هر كسي را كه صدايش
كند ،خواهد داد .مخاطبان اين كتاب گروههاي سني ب و ج هستند.

درخت پر گل سيب

 .635عباسي ،رحيم .درخت پر گل سيب.
مشهد :آستان قدس رضوي 12 ،1383 ،ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:ابتدايي
کلمات کلیدی :شهر مذهبي /علي بن
موسي الرضا /امام هشتم(ع) /معجزة پيامبران
و امامان.

شير نقاشي

 .636عباسي ،رحيم .شير نقاشي .مشهد:
آستان قدس رضوي 12 ،1383 ،ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:ابتدايي
کلمات کلیدی :شهر مذهبي /علي بن
موسي الرضا /امام هشتم(ع) /معجزة امام/
مأمون.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروه سني ب به صورت مصور و رنگي تدوين يافته،
گوشهاي از معجزات و کرامات امام رضا (ع) را به نظم و از کتب روايي ،بيان داشته است.
در اين داستان به اذن خداوند و امر امام رضا (ع) ،درخت خشکي بارور و به درخت پر گل
سيب تبديل میشود .اين داستان بيان ميدارد که در زمان قديم ،پيامبران و امامان تحت
شرايطي مجبور به آوردن معجزهاي ميشدند که به يگانگي خداوند نيز اشاره داشته است.

چكيده :کودکان گروه سني ب در اين کتاب مصور رنگي با معجزات امام رضا (ع)آشنا
ميشوند .امام رضا (ع)در مجلس مأمون به شيري که روي پردة نقاشي بود امر مي کند که
فرد ظالم را بخورد .شير به فرمان امام رضا (ع) و امر خداوند ،از پرده بيرون ميآيد و ظالم
را ميخورد .مؤلف در اين داستان منظوم گوشهاي از معجزات و کرامات امام رضا (ع)را بيان
کرده است.
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گنجشک و مار بدجنس

 .637عباسي ،رحيم .گنجشک و مار
بدجنس .مشهد :آستان قدس رضوي،
 12 ،1383ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:ابتدايي
کلمات کلیدی :شعر مذهبي /علي بن موسي
الرضا (ع) /امام هشتم (ع) /معجزة امام.

چكيده :اين داستان مصور رنگي که براي گروه سني ب تدوين شده است ،معجزهاي
از معجزات امام رضا (ع)را به نظم (شعر) بيان مي کند .گنجشکي از امام رضا طلب کمک
مي کند .زيرا ماري از درختي که جوجة اين گنجشک روي آن قرار دارد ،در حال باال رفتن
است .سرانجام مار به واسطة حضور امام رضا و خواست خداوند ،از درخت دور میشود .هدف
مؤلف در اين داستان بيان گوشهاي از معجزات و کرامات امامان (ع) است.

خورشيد نيمه شب

 .638شجاعي ،سيد مهدي .خورشيد
نيمهشب .تهران :نيکراد 24 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي (پایههای چهارم و
پنجم) و راهنمایی
کلمات کلیدی :داستان مذهبي /امام
دوازدهم (ع) /امام زمان (ع) /عالمه حلي.

مهارتهاي ورزشي پايه...

 .639هيومن کينتيک ،موسه .مهارتهاي
ورزشي پايه ،فعاليتهاي حرکتي
مناسب براي کودکان  8تا  10ساله.
تهران :مدرسه 100 ،1385 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي  -معلم
کلمات کلیدی :ورزش براي همه /تربيت
بدني /بازي آموزشي /کارت فعاليت.

چكيده :کتاب داستان حاضر که براي گروه سني ج به صورت مصور و رنگي نوشته شده
است ،به سرگذشت و شرح حال يکي از دانشمندان بنام شيعه ،عالمه حلي اختصاص دارد.
همچنين اين اثر ،به بيان کرامات و معجزات امام زمان (عج) و توجه ايشان به شيعيان و
همچنين آن حضرت ميپردازد.

چكيده :كتاب مهارتهاي ورزشي پايه ،برنامهاي را براي شما آماده ميكند كه شامل
بازيهاي ورزشي و فعاليتهاي جسماني تأييد شده است و به پرورش و بهبود مهارتهاي
ورزشي پايه در كودكان  8تا  10ساله كمك ميكند .اين كتاب ،بخشي از برنامة ورزش
براي همه است .از اين رو ،فعاليتهاي ارائه شده در آن ،فعاليت ويژة ورزشي نيستند .در
واقع ،كتاب روي مهارتهاي اساسي جا به جايي ،غير جا به جايي و كنترلي كه كودكان را
براي شركت در ورزشها و فعاليتهاي جسماني آماده ميكنند ،تمركز دارد .اين فعاليتها
به كمك  400كارت مصور و تمام رنگي انجام ميشوند .كارتهاي فعاليت ،شامل
رهنمودهايي براي آموزش صحيح فعاليتها به روشي هستند كه كودكان لذت ببرند .به
عالوه ،روي هركارت وسايل مورد نياز براي اجراي فعاليت درج شده است.
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مدرسة موزه

 .640کريمي ،عبدالعظيم .مدرسة موزه.
تهران :عابد 239 ،1383 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي  -معلم
کلمات کلیدی :جنبههاي آموزشي موزه/
يادگيري فعال و خالق /ياددهي – يادگيري.

چكيده :نگارنده در اين مجموعه به بيان اهميت جايگاه آموزشي و تربيتي موزهها در فرايند
يادگيري دانشآموزان ميپردازد .کتاب در سه بخش به این شرح به نگارش در آمده است:
در بخش اول ،ضمن توضيح نظري و علمي يادگيري فعال و خالق ،به اهميت و جايگاه
آموزشي  -تربيتي موزهها اشاره شده است .در بخش دوم که غالب ًا حاصل گردآوري و بازآرايي
مطالب ترجمه شده از پايگاه علمي  -آموزشي موزههاي ديگر کشورهاست ،تالش شده
است که تلخيص مطالب به گونهاي باشد که با نيازهاي کاربردي و امکانات و شرايط خاص
کشورها تا اندازهاي همخواني داشته باشد و نقش موزهها را در فرايند ياددهي  -يادگيري
فعال يادآور شود .در بخش سوم ،به شيوههاي اجرايي بازديد از موزهها ،دستورالعملهاي
مربوط به توسعه و تجهيز موزهها ،چگونگي تهية زيرنويسها و بروشورهاي آموزشي ،و نحوة
ارزشيابي از فعاليتهاي بازديدکنندگان اشاره شده است.

گام به گام با تاريخ

 .641قاييني ،زهره .گام به گام با تاريخ.
تهران :چيستا 151 ،1385 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:ابتدايي  -معلم
کلمات کلیدی :ادبيات کودکان و نوجوانان/
ايران /تاريخ /علوم اجتماعي.

ميکروب

 .642ميرهاشميان ،تهمينه .ميکروب.
تهران :بافرزندان 24 ،1384 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي(سوم تا پنجم) و
راهنمایی
کلمات کلیدی :ميکروب /آموزش بهداشت/
بهداشت شخصي.

چكيده :اين کتاب ،دست نامهاي است براي عالقهمند کردن کودکان و نوجوانان به دانش
تاريخ و کمک به آنها براي درک بهتر مقولههاي تاريخي بر مبناي کتابهاي تاريخ ادبيات
کودکان ايران .کتاب دو بخش دارد :بخش اول از شيوههاي پرداختن کودکان و نوجوانان به
تاريخ از راه فعاليتهاي خالق فرهنگي و هنري سخن ميگويد و بخش دوم فعاليتهايي
را در بر ميگیرد که به شکل مستقيم با درسهاي فارسي يا ادبيات ،تاريخ ادبيات ،تاريخ و
علوم اجتماعي در پايههاي گوناگون درسي پيوند دارند.

چكيده :گول غول ريزه ميزه را نخوريد ! اگر مراقب نباشيد ،بيمارتان مي کند .غول ريزه
ميزه ،هرجايي ميتواند باشد :توي آب ،توي خاک ،هوا و ...همه جا ! و اسمش را همه
ميدانند :ميکروب .اين داستان مصور رنگي که براي گروه سني ب و ج تدوين شده ،دربارة
ميکروب است .مؤلف در اين کتاب براي کودکان و نوجوانان بيان مي کند که مراقب خود
باشند و هميشه و در هرکاري نکات بهداشتي را رعايت کنند تا هميشه سالم بمانند.
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علوم آسان شد

 .643ايوانز ،ديويد .علوم آسان شد.
محمود سالک؛ محمود اماني طهراني .تهران:
کالم 52 ،1385 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة اول)
کلمات کلیدی :علوم /پرسش و پاسخ/
راهنماي آموزشي پاية اول ابتدايي.

چكيده :در کتاب حاضر سعي شده است ،ضمن هماهنگي محتوا با برنامه و کتاب درسي
علوم ،مجموعه به طور مستقل نيز يک برنامة آموزشي پله به پله و پيوسته را ارائه دهد.
کودک از طريق کار روي هر برنامه ،با آن دسته از مفاهيم علوم که شناخت آنها الزمة
رشد و پويايي فکر اوست ،به خوبي آشنا میشود .معلمان ميتوانند از اين کتاب به عنوان
ابزاري مفيد براي تکميل فرايند يادگيري دانشآموزان در درس علوم استفاده کنند و ارزيابي
دقيقتری از ميزان درک مفاهيم داشته باشند.

علوم پنجم دبستان

 .644حسيني ،احمد؛ فرنوش ،بتول؛ قرايي،
مينو .علوم پنجم دبستان .تهران:
مبتکران 156 ،1384 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة پنجم)
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي /پرسش
و پاسخ /علوم تجربي.

چكيده :محتواي كتاب حاضر به موازات مطالب كتاب درسي تنظيم شده است .لذا از
ابتداي سال و همراه با پيشرفت درسي ،دانشآموز ميتواند تمرينها و فعاليتهاي آن را
انجام دهد .هر درس شامل سه سطح ياد بگير ،بهتر ياد بگير و بيشتر ياد بگير است .كتاب
 11فصل دارد و ساختمان مواد ،تغييرات مواد ،ماشينها ،و نور و رنگ از جمله عنوانهاي
فصلهای آن هستند .هدف مؤلف از نگارش اين كتاب آموزشي ،غني سازي آموختههاي
دانشآموزان بوده است.

علوم دوم دبستان

 .645حسيني ،احمد .علوم دوم دبستان.
تهران :مبتکران 124 ،1384 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة دوم)
کلمات کلیدی :کتاب درسي /راهنماي
آموزشي /آموزش علوم /ارزشیابی.

چكيده :كتاب حاضر ميكوشد ضمن هماهنگي با محتوا و برنامههاي درسي كتاب
علوم ،به طور مستقل نيز برنامهاي آموزشي را ارائه دهد .كودك از طريق هربرنامه ،با آن
دسته از مفاهيم علوم كه شناخت آنها الزمة رشد و پويايي فكري اوست ،به خوبي آشنا
میشود .معلمان ميتوانند از اين كتاب به عنوان ابزاري مفيد براي تكميل فرايند يادگيري
دانشآموزان در درس علوم استفاده كنند و امكان بيشتري براي ارزيابي دقيقتر از ميزان
درك مفاهيم داشته باشند .اين كتاب از  12فصل تشكيل شده است و نور ،صدا ،هوا و ماده
چيست؟ ،از جمله عنوانهاي فصلهاي كتاب هستند.
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علوم سوم دبستان

 .646حسيني ،احمد؛ فرنوش ،بتول؛
قرايي ،مينو .علوم سوم دبستان .تهران:
مبتکران 141 ،1384 ،ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة سوم)
کلمات کلیدی :علوم تجربي /پرسش و
پاسخ.

علوم اول دبستان

 .647حسيني ،احمد؛ فرنوش ،بتول؛ قرايي،
مينو .علوم اول دبستان .تهران :مبتکران،
 128 ،1385ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة اول)
کلمات کلیدی :علوم تجربي /پرسش و
پاسخ /راهنماي آموزش پاية اول دبستان.

چكيده :كتاب حاضر به موازات كتاب درسي دانشآموزان تنظيم شده است .لذا از ابتداي
سال و همراه با پيشرفت درس ،دانشآموز ميتواند فعاليتها و تمرينهاي كتاب را انجام
دهد .كتاب به صورت مصور است و مطالب آن را جدول و نمودار تكميل مي كند .برخي
عنوانهاي كتاب عبارتاند از :نيازهاي جانوران؛ انرژي چيست ؟؛ گرما و مواد؛ گوناگوني
گياهان؛ درياها؛ آب روي زمين.

چكيده :كتاب حاضر به موازات مطالب كتاب درسي دانشآموزان تنظيم شده است .لذا
از ابتداي سال و همراه با پيشرفت درس ،دانشآموز ميتواند تمرينها و فعاليتهاي آن
را انجام دهد .هر درس به سه سطح ياد بگير ،بهتر ياد بگير و بيشتر ياد بگير تقسيم شده
است كه به وسيلة نمادهايي كه نشانة رشد و پيشرفت محسوس هستند ،از يكديگر متمايز
شدهاند .در همة موارد سعي شده است ،فراهم كردن فضاي يادگيري لذتبخش براي
يادگيرنده ،در اولويت قرار گيرد.

شعبده بازی علمی

 .648جمعی از نویسندگان .شعبده بازی
علمی .سپیده خلیلی .تهران :تولد،1384 ،
4ج ،مصور.
قطع :خشتی
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای چهارم و
پنجم)
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کلیدی :علوم /آزمایش /پرسش و
پاسخ.

چكيده :مجموعة چهار جلدی «آزمایشهای هیجان انگیز» به مخاطب کمک میکند از
طریق بازی و استفاده از وسایل ساده و در دسترس ،آزمایشهایی در زمینههای فیزیک و
شیمی انجام دهد و از این طریق خود به پاسخ سؤالها و چراهایش دست یابد .این کتاب به
تقویت علوم پایة کودک و نوجوان کمک میکند.
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با دمي شبيه اين چه کار ميکني؟

 .649جنکينز ،استيو؛ پيج ،رابين .با دمي
شبيه اين چه کار ميکني؟ .پونه
اسالمي .تهران :کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان 32 ،1384 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة اول)
کلمات کلیدی :زندگي حيوانات /کارکرد
اندامها /زیست شناسی.

چكيده :كتاب حاضر به صورت مصور و رنگي تدوين شده و دربارة حيواناتي است كه به
شکلهاي گوناگون از بيني ،گوش ،دم ،چشم ،دهان و پاهايشان استفاده ميكنند .در اين
كتاب نگارنده به معرفي چند حيوان و ويژگيهاي آنها و همچنين مشخصات ظاهري و
خصوصيات آنها ميپردازد.

راهکارهاي نوين در حل مسئله...

 .650دادخواه ،حمزه؛ خزايي ،سارا.
راهکارهاي نوين در حل مسئله
رياضي .تهران :رشد انديشه 48 ،1385 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة دوم)
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي /آموزش
رياضي /حل مسئله /راهکار حل مشکل.

کتاب کار رياضي اول دبستان

 .651حسن زاده فرهودي ،ميترا .کتاب
کار رياضي اول دبستان .تهران :دانشيار،
 122 ،1384ص.
قطع :رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة اول)
کلمات کلیدی :رياضيات /راهنماي
آموزشي /پاية اول ابتدايي /آزمونها و
تمرينها.

چكيده :رياضيات به عنوان يک زبان خاص بايد گام به گام آموخته شود .رمز موفقيت همة
جوامع در تفکر ،طرح و حل مسائل زندگي بوده است .بسياري از والدين زماني که کودکشان
دچار مسئله و مشکل میشود ،به جاي آن که زمينة حل مسئله را هموار کنند ،مشتاقانه به
سويش ميشتابند و مسئله را حل مي کنند .اين عمل آنها سبب از دست رفتن اعتماد به
نفس کودکشان میشود .مؤلف در اين کتاب به راهکارهايي براي حل مشکالت پرداخته
است .اين کتاب در چهار فصل با عنوانهاي مسئله چيست و اجزاي آن کداماند ،حل مسئله،
مفاهيم موجود در کتاب رياضي ،و ساخت مسئله ،تدوين شده است.

چكيده :در اين کتاب که حاوي مجموعهاي از تمرينهاي درس رياضي است ،نويسنده
کوشيده است از مطالبي استفاده کند که کودک در زندگي روزمره با آنها سر و کار دارد
و برايش قابل لمس و فهم هستند .براساس محتوای کتاب ،پس از آنکه معلم و والدين
کودک را در خواندن و درک صحيح سؤالها راهنمايي کردند ،خود او با تفکر ،پاسخها را پيدا
و بيان مي کند .در نهايت نیز به رنگآميزي و عالمتگذاري مشغول میشود.
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لوزي  -ذوزنقه  -دايره

 .652مجتهدي ،مهين .لوزي  -ذوزنقه -
دايره .همدان :ميهن نو 128 ،1384 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای چهارم و
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش برنامهاي /مساحت/
محرک  -پاسخ /لوزي /دايره /ذوزنقه /آموزش
انفرادي /قاب آموزشي.

چكيده :آموزش برنامهاي نوعي آموزش است که بر اساس رابطة محرک  -پاسخ شکل
گرفته است و از ترتيب و توالي منظمي پيروي مي کند تا به يادگيري در زمينهاي خاص
بينجامد .يکي از ويژگيهايي که آن را از ساير آموزشها جدا ميسازد ،اين است که مطالب
درسي را در واحدهاي کوچک آموزش ميدهد و چون آموزش انفرادي است ،سرعت و مدت
زمان آموزش بر حسب تواناييهاي فرد معين میشود و هيچ فردي با فرد ديگر مقايسه
نمیشود .مطالب درسي پيچيده و مشکل به گامها و واحدهاي کوچک و سادهاي موسوم به
«قاب» تقسيم ميشوند .هر قاب باعث میشود که فراگيرنده يکباره در مقابل وظيفة بزرگ
و سنگين يادگيري تودهاي از مطالب قرار نگيرد .هرگام از يادگيري طوري طراحي شده است
که اگر فراگيرنده نتواند پاسخ مناسب را بدهد ،به طريقي در قابهاي بعدي هدايتشود تا
خود با درک مفهومهاي جانبي به جواب درست برسد .در اين کتاب ،محاسبة مساحت لوزي،
ذوزنقه و دايره ،بدون نياز به حضور معلم ،آموزش داده شده است.

مربع  -مستطيل – متوازياالضالع ...

 .653مجتهدي ،مهين .مربع  -مستطيل –
متوازياالضالع  -مثلث .همدان :ميهن
نو 72 ،1384 ،ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای چهارم و
پنجم)
کلمات کلیدی :آموزش رياضي /مساحت/
آموزش برنامهاي /مربع /مستطيل/
متوازياالضالع /مثلث.

بياييد تفريق کردن را ياد بگيريم

 .654نجفي اردبيلي ،سحر .بياييد تفريق
کردن را ياد بگيريم .تهران :سپيده سحر،
 48 ،1384ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای سوم و
چهارم)
کلمات کلیدی :رياضيات /تفريق /آموزش
ریاضی.

چكيده :اين کتاب مبتني بر نوعي آموزش انفرادي است و بر اساس آموزش برنامهاي
شاخهاي ،براي دورة ابتدايي و راهنمايي نوشته شده است .در آموزش برنامهاي ،برداشتن
گامهاي کوتاه ،سازمان يافتگي مطالب درسي به طور منظم ،آگاهي از نتيجة کار در کمترين
زمان ممکن ،پيشرفت مطلوب ،احساس موفقيت فراوان و تکرار و تمرين به حد کافي ،به
موفقيت فراگيرندگان کمک مي کند .در اين کتاب محاسبة مساحتهاي مربع ،مستطيل،
متوازياالضالع و مثلث ،بدون نياز به حضور معلم ،آموزش داده میشود.

چكيده :کتاب حاضر ،جلد دوم از مجموعة کتاب کار است که در آن ،نگارنده مهارتهاي
مربوط به تفريق کردن را آموزش داده است .مطالب کتاب طبقهبندي شدهاند .کتاب حاوی
پازلها و بازيهايي دربارة مهارت تفريق است .همچنين مسئلههايي با توجه به قدرت درک
فهم کودک بيان شدهاند.
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بياييد تقسيم کردن را ياد بگيريم

 .655نجفي اردبيلي ،سحر .بياييد تقسيم
کردن را ياد بگيريم .تهران :سپيده سحر،
 56 ،1384ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای سوم و
چهارم)
کلمات کلیدی :رياضيات /تقسيم /آموزش
ریاضی.

چكيده :کتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعة کتاب کار است .نگارندة کتاب ،تمرينهاي
مربوط به مهارت تقسيم کردن را با روشي لذت بخش به طور کامل توضيح داده و با استفاده
از پازلها ،بازيها و معماهاي سرگرم کننده ،مسائل تقسيم را شرح داده است.

بياييد جمع کردن را ياد بگيريم

 .656نجفي اردبيلي ،سحر .بياييد جمع
کردن را ياد بگيريم .تهران :سپيده سحر،
 48 ،1384ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای سوم و
چهارم)
کلمات کلیدی :رياضيات /جمع /آموزش
ریاضی.

ضرب کردن را ياد بگيريم

 .657نجفي اردبيلي ،سحر .ضرب کردن
را ياد بگيريم .تهران :سپيده سحر،1384 ،
 56ص.
قطع :رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایههای سوم و
چهارم)
کلمات کلیدی :رياضيات /ضرب /آموزش
ریاضی.

چكيده :کتاب حاضر شامل تمرينهاي طبقهبندي شده ،پازل و بازيهايي دربارة مهارت
جمع کردن است .در اين کتاب ،تمرينهاي مربوط به مفاهيم جمع ،به روشي لذت بخش
و به طور کامل توضيح داده شده است .همچنين ،مسائل کتاب متناسب با قدرت درک و
فهم کودک بيان شدهاند.

چكيده :کتاب حاضر جلد سوم از مجموعة کتاب کار ،و شامل تمرينهاي طبقهبندي شده،
پازل و بازيهايي دربارة مهارت ضرب کردن است و تمرينهاي مربوط به مفاهيم ضرب
را با روشي لذتبخش به طور کامل توضيح داده است .همچنين مسائل کتاب متناسب با
قدرت درک و فهم کودک بيان شدهاند.
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ريزه ميزه

 .658تامپسون ،لورن .ريزه ميزه.
حميدرضا افتخاري .تهران :مؤسسه فرهنگي
هنري تيمورزاده36 ،1385 ،ص.
قطع :خشتي
دورة تحصیلی:ابتدايي(پایة اول)
کلمات کلیدی :شمارش /اعداد /داستان
حيوانات.

چكيده :در اين کتاب قصه ،بچهها ميتوانند شمارش اعداد و نحوة جمع کردن آنها را
بياموزند .قالب داستاني کتاب با شخصيت حيوانها ،توجه کودک را جلب مي کند .همچنين
تمام رنگي بودن کتاب و رنگ آميزي شاد آن ،براي بچهها جالب است .مخاطبان اين
داستان گروههاي سني الف و ب هستند.
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ت توصيفي کتابهاي آموزشي
فهرس 
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موسي

 .659اثنين خان ،ثاني .موسي .اميرصالحي
طالقاني .تهران :کتابهاي بنفشه  -قدياني،
 56 ،1383ص.
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :موسي (ع) /قوم يهود/
زندگي پيامبران /مروري بر قرآن.

زندگی نامة امام حسین(ع)

 .660غفارزادگان ،داوود .زندگی نامة
امام حسین(ع) .تهران :مدرسة برهان،
74 ،1384ص.
قطع :وزیری
دورةتحصیلی:راهنمایی
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کلیدی :تولد /ذکر فضیلت /آموزش
وضو /بیعت با ولید.

چكيده :کتاب حاضر ،زندگي و عصر موسي (ع) را از زمان تولد ،يعني هنگامي که او را در
صندوقي به رود نيل سپردند ،تا زمان مأموريت يافتن از سوي پروردگار براي تبليغ کالم خدا،
بازگو مي کند .هدف مؤلف از نوشتن اين اثر ،آشنايي مخاطبان با داستان زندگي پيامبران،
توگوي خداوند با موسي؛
معجزات آنها و ...است .برخي عنوانهاي کتاب عبارتاند از :گف 
موسي در برابر جادوگران؛ پروردگارم با من است .در پايان کتاب هم مطلبي با عنوان مروري
بر قرآن آمده و در آن به تعدادي از آيات و سورههاي قرآن اشاره شده است.

چكيده :رسول خدا بر منبر بود .ناگاه نگاهش به حسن و حسین افتاد که به طرف مسجد
میآمدند و گاه زمین میخوردند .پیامبر از منبر پایین آمد و سراسیمه به سمت در رفت.
آغوش گشود و حسن و حسین را برداشت و دوباره از منبر باال رفت .کودکان را بر زانوانش
نشاند و...
کتاب در بخش اول 12 ،روایت از کودکی تا شهادت امام حسین(ع) را نقل کرده است.
روایتها کوتاه و مؤثر انتخاب شدهاند .در بخش دیگر کتاب ،شرح مختصری از حرکت امام
از مدینه ،دعوت مردم کوفه و شهادت مسلم بن عقیل و حرکت امام حسین(ع) به عراق به
سمت کربال و شهادت یاران امام در کربال و بعد از شهادت آن بزرگوار ذکر شده است .در
بخش پایانی ،چهل سخن از بیانات امام انتخاب شدهاند که در شناساندن این شخصیت
واال به نوجوانان مفیدند.

مردي که اسرار سرزمینها را...

 .661پوروهاب ،محمود .مردي که اسرار
سرزمینها را ميدانست .تهران :مدرسه،
 132 ،1383ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :سرگذشت نامه /چهارده
معصوم.

چكيده :مجموعة چهارده آفتاب ميكوشد با روايتي شيرين و دلپذير از زندگي چهارده
معصوم عليهم السالم ،رازهاي محبوبيت و شكوه آسماني آنان را روشن سازد .كتاب حاضر
شامل زندگينامه ،سال شمار زندگي و  40سخن از امام محمد باقر (ع) است .دو سخن
از سخنان امام محمد باقر (ع) عبارتاند از :دعا كردن پس از خواندن نماز واجب ،برتر از
خواندن نماز مستحب است .نماز هدية مؤمن است به پروردگار ،پس هدية خود را نيكو كنيد
تا پاداش خداوند هم نيكو باشد.
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خلوت معبد

 .662وااليي ،علي اکبر .خلوت معبد.
تهران :مدرسه 88 ،1385 ،ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :موسي (ع) /فرعون/
قصههاي قرآني.

چكيده :مردي از کارگزاران فرعون ،در يک ميدانگاهي ،غالمي را به شدت به باد کتک
گرفته بود .مرد ،خشن و قوي هيکل بود .او با بيرحمي ،ضرباتي پي در پي بر سر و روي
غالم بي دفاع فرود ميآورد .لحظهاي نيز از زدن غالم خسته نميشد و از نفس نميافتاد.
حضرت موسي (ع) ابتدا لحظاتي به نظاره ايستاد .اما نالههاي دردناک غالم مضروب ،دل
موسي را به درد آورد و...
داستان باال قسمتي از کتاب «خلوت معبد» است .مجموعة قصههاي قرآني به گوشههايي
از زندگي حضرت ابراهيم ،حضرت موسي ،حضرت مريم ،حضرت زکريا و حضرت يحيي
ميپردازند.

آخرین بهار

 .663نادری ،ناصر .آخرین بهار:
چهل حکایت از زندگی امام مهدی
علیهالسالم .تهران :پیام محراب،1383 ،
 119ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:راهنمايي
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :محمدبن حسن(ع) ،امام
دوازدهم /داستانهای مذهبی.

چكيده :در این مجموعه ،چهل قصه از زندگی حضرت مهدی(عج) ،برای کودکان
و نوجوانان فراهم آمده است .در نخستین حکایت ،امام علی(ع) و امام باقر(ع) از نام و
مشخصات حضرت مهدی(عج) خبر میدهند .دومین داستان دربارة تولد امام دوازدهم (عج)
است و در داستان سوم ،حضرت مهدی(عج) حالل و حرام بودن سکههای زکات مردم قم
را با دانشی غیبی مشخص میکند .داستانهای دیگر به همین ترتیب ،از زندگی آن حضرت
تا زمان غیبت روایت شدهاند.

حقوق من

 .664فروزش ،کيان .حقوق من .تهران:
نشر ايران بان 140 ،1384 ،ص.
قطع:رقعي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمايي
کلمات کليدي :پيمان بين المللي /حقوق
کودک /حمايت از کودکان /سازمان ملل متحد.

چكيده :پس از  10سال بحث ،پيمان بسيار مهمي براي کودکان دنيا در سازمان ملل متحد
به تصويب رسيد و تا امروز همة کشورها به آن متعهد بودهاند :از کودکان بايد مراقبت و
محافظت ويژهاي کرد .به آنها احترام گذاشت و در کارها به آنها کمک کرد تا شاد باشند
و بهتر رشد کنند .هدف مؤلف از نگارش کتاب حاضر ،بيان «حق آزادي کودک» و تکليف
ديگران در برابر اوست .مخاطبان اين کتاب گروههاي سني الف ،ب و ج هستند .مؤلف در
پايان کتاب بيان ميدارد« :طبق پيمان بينالمللي حقوق کودک ،هرفردي که کمتر از 18
سال داشته باشد ،کودک شمرده میشود و اين پيمان از او حمايت مي کند».
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اولين گامها براي آموزش حقوق بشر

 .665اولين گامها براي آموزش
حقوق بشر .خليل چراغي ،ژاله /باقرزاده،
سعيد قريشي.تهران :شورا 240 ،1384 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :آموزش حقوق بشر/
راهنماي آموزشي /عزت انسان ،عدالت.

چكيده :حقوق بشر مجموعهاي از اصول و معيارهاي بنيادين است که بدون آنها مردم
نميتوانند به زندگي با عزت در مقام نوع بشر ادامه دهند .انسان ،خود بنيان آزادي ،عدالت و
صلح است .بنابراين ،احترام به حقوق انسان ،امکان پيشرفت و شکوفايي فردي و اجتماعي
او را فراهم ميسازد .نگارنده ،در اين کتاب به بررسي آموزش حقوق بشر پرداخته است .به
اين منظور ،در بخش اول کتاب ،مباني آموزش حقوق بشر را مطرح کرده و در بخش دوم،
روش مناسب ياددهي  -يادگيري آن را مورد بحث قرار داده است .در بخشهاي سوم و
چهارم ،طرح درسهايي براي آموزش حقوق بشر آمده است .در بخش پنجم نیز که بخش
پاياني کتاب است با عنوان گامهاي بعدي ،اقداماتي که ميتوانند زمينة اجراي مطلوبتر
برنامههاي آموزشي حقوق بشر را آسان سازند ،مطرح شدهاند.

دريا ،دريا

 .666کتبي ،سرور .دريا ،دريا .تهران:
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
 68 ،1385ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :اقيانوسها و درياها/
جانداران دريايي /آلودگي آب /داستان
آموزشي.

بدن انسان

 .667اين مور ،جو .بدن انسان .عليرضا
توکلي صابري .تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :بدن انسان /سرگرميهاي
علمي /شش /ماهيچه.

چكيده :بيشتر سطح زمين را درياها و اقيانوسها پوشاندهاند .در دنياي زير آب ،گياهان و
جانوران بسياري زندگي مي کنند؛ گياهاني که بسياري از آنها از منابع غذايي ما هستند.
کتاب حاضر شامل پنج داستان است .هدف مؤلف از نگارش اين داستانها ،آموزش کودکان
براي پرهيز از ريختن زباله و آشغال در آب بوده است .وي بيان ميدارد که اين آلودگي
موجب نابودي موجودات دريايي میشود ،پس در حفظ آبها بکوشيم .مخاطبان اين کتاب
گروه سني د هستند.

چكيده :دانشآموز با انجام فعاليتهاي کتاب حاضر ،به مهارتها و تواناييهاي خود پي
ميبرد و دربارة بدن خود به مطالعه و بررسي ميپردازد .برخي از عنوانهاي کتاب عبارتاند
از :بدن انسان هنگام رشد تغيير مي کند؛ با ششها تنفس ميکنيم؛ ماهيچهها به بدن کمک
مي کنند تا حرکت کند .هدف مؤلف از نگارش کتاب حاضر ،آماده کردن دانش سودمند براي
دانشآموزان و آسان کردن آموزش علوم بوده است.
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بيمهرگان

 .668اين مور ،جو .بيمهرگان .عليرضا
توکلي صابري.تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :بي مهرگان /کشف علمي/
آموزش علوم.

چكيده :کتاب حاضر روشهايي را پيشنهاد مي کند که به کمک آنها ،دانشآموز میتواند
با تکيه بر دانستهها و تجربههاي پيشين خود پيرامون حشرهها ،کرمها ،حلزونها و ديگر
بيمهرگان ،مفهومهاي جديدي را بیاموزد .کتاب هشت فصل دارد که عنوان برخي از آنها
عبارت است از :چند نوع چرخة زندگي در بيمهرگان ديده میشود؛ بعضي بيمهرگان خانه
ميسازند؛ بيمهرگان به روشهاي گوناگوني از خود دفاع مي کنند.

زمين شناسي

 .669اين مور ،جو .زمين شناسي .عليرضا
توکلي صابري .تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :زمين شناسي /آزمايش/
کشف علمي /آموزش علوم.

چكيده :آموزش درسهاي اين کتاب مصور ،براساس ساختاري صورت ميگیرد که
آموزش علوم را به زندگي واقعي مربوط مي کند؛ به طوري که دانشآموز در تجربههاي
اکتشافي مشارکت مي کند ،راهنمايي میشود و سرانجام به هدف و مقصود ميرسد .برخي
از عنوانهاي کتاب عبارتاند از :سطح زمين همواره دگرگون میشود؛ سنگها ويژگيهاي
متفاوتي دارند؛ زمين چند اليه دارد.

زيستگاهها

 .670اين مور ،جو .زيستگاهها .عليرضا
توکلي صابري .تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :زيستگاه /بارندگي /آب/
زمين شناسي.

چكيده :اين اثر شامل روشهايي است که به دانشآموز کمک مي کنند ،دربارة
زمينشناسي مفاهيم جديدي را بياموزد .همچنين ،با انجام فعاليتهاي مطرح شده ،سطح
يادگيري او ارتقا پيدا مي کند .از عناوين کتاب ميتوان به این موارد اشاره کرد :در زيستگاه
بيابان بارندگي بسيار اندک است؛ برکه زيستگاه آب شيرين است؛ زيستگاه قطبي بسيار
سرد است.
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فضا را کشف کنيم

 .671اين مور ،جو .فضا را کشف کنيم.
عليرضا توکلي صابري .تهران :مدرسه،1385 ،
 80ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :منظومة شمسي /زمين/
فضا /کهکشان راه شيري.

چكيده :کتاب حاضر ،روشهايي را پيشنهاد مي کند که دانشآموزان به کمک آنها
ميتوانند با تکيه بردانستهها و تجربههاي پيشين خود ،دربارة اجرام در فضا و مفاهيم مربوط
به فضا ،مطالب جديدي را بياموزند .برخي از عنوانهاي اين کتاب عبارتاند از :خورشيد يک
ستاره است؛ زمين يک قمر به نام ماه دارد؛ زمين بخشي از منظومة شمسي در کهکشان
راه شيري است.

مهرهداران

 .672اين مور ،جو .مهرهداران .عليرضا
توکلي صابري .تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :مهرهداران /رشد جانور/
کشف علمي /آموزش علوم.

چكيده :کتاب حاضر بر مبناي دو هدف نوشته شده است :آماده کردن دانش سودمند براي
دانشآموزان ،و آسان کردن آموزش علوم براي آنان .نگارنده کوشيده است دانشآموزان
را به بررسي و کشف روشهاي جديد تشويق کند .فهرست برخي از عنوانهاي کتاب
عبارتاند از :مهرهداران هنگام رشد تغيير مي کنند؛ مهرهداران به روشهاي متفاوتي از خود
دفاع مي کنند؛ حرکت مهرهدار با نياز جانور سازگاري دارد.

آب

 .673اين مور ،جو .آب .عليرضا توکلي
صابري .تهران :مدرسه 80 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :آب /آزمايش /آموزش علوم.

چكيده :حوزههاي بررسي و مطالعه در اين کتاب ،موضوعهايي مانند تغيير ،گوناگوني،
ساختار ،چرخهها ،عملکرد و ...آب است .برخي عنوانهاي کتاب عبارتاند از :آب يک مايع
است و ويژگيهايي دارد؛ آب به چندشکل يافت میشود؛ آب وقتي حرکت کند ،ميتواند کار
انجام دهد .در کتاب آزمايشهايي نيز براي يادگيري هرچه بهتر ارائه شده است.
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شگفتیهای بدن انسان

 .674خلیلی ،سپیده .شگفتیهای بدن
انسان .تهران :تولد 12 ،1385 ،ص :.مصور.
قطع:رحلی
دورةتحصیلی:راهنمايي
رشتة درسی :علوم تجربی
کلمات کليدي :بدن انسان /عملکرد
اندامها /عضالت /فواید اندامهای بدن.

چكيده :در کتاب حاضر ،مخاطب میتواند به کمک تصویرهای سه بعدی و متن ساده و
روان ،با ساختمان بدن انسان و نحوة کار اندامها آشنا شود .پاسخ پرسشهایی همچون قلب
چگونه کار میکند؟ خون چگونه جریان مییابد؟ ششها چگونه تنفس میکنند؟ ماهیچهها
چگونه منقبض میشوند؟ گوشها چگونه میشنوند؟ چشمها چگونه میبینند؟ و سرانجام
مفصلها چگونه حرکت میکنند؟ را در این کتاب میتوان یافت.

الگوي تدريس ،پژوهش آموزي ()12

 .675حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس ،پژوهش آموزي
( .)12تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورة تحصیلی:راهنمايي(پایههای اول تا
سوم)
کلمات کليدي :پژوهش آموزي /تدريس
اثربخش /آموزش فعال علوم /تفکر استقرايي/
استدالل علمي.

چكيده :در الگوي تدريس پژوهش آموزي ،معلم دانشآموزان را در موقعيت مسئله قرار
ميدهد و چند سؤال جالب و تفكر برانگيز از متن درس مطرح ميكند .سپس دانشآموزان
شيوة اجرا را نظم ميدهند و اطالعات را جمعآوري و نتايج پژوهش را استخراج ميكنند.
آنگاه از يافتههاي پژوهش گزارشي به كالس ارائه ميدهند .نگارندة كتاب ،الگوي تدريس
پژوهش آموزي را در پنج مرحله به اين شرح بيان ميكند :مشخص كردن مسئله ،بيان
مسئله ،جمعآوري اطالعات ،تجزيه و تحليل اطالعات و ارائة گزارش .هدف اصلي اين الگو،
تقويت فرايندهاي تفكر استقرايي و استدالل علمي است .استفاده از اين الگو سبب افزايش
درك و فهم مفاهيم علمي ،تفكر خالق و فهم مفاهيم علمي ،و مهارتهاي كسب اطالعات
و تجزيه و تحليل آن میشود.

الگوي تدريس بارش فکري()14

 .676حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس بارش فکري(.)14
تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :علوم /تدريس اثر بخش/
انديشه /تفکر خالق /بارش فکري /يورش
مغزي.

چكيده :بارش فکري يا يورش مغزي به معني استفاده از مغز براي يورش به يک مسئله
است .به عبارت دقيقتر ،بارش فکري عبارت است از اجراي يک روش گردهمايي که از
طريق آن ،گروهي ميکوشند براي يک مسئلة به خصوص با انباشتن تمام ايدههايي که
همان جا ارائه ميشوند ،راه حلي بيابند .الگوي تدريس بارش فکري بر پنج گام استوار است
که عبارتاند از :طرح موضوع؛ گروهسازي و شرح قوانين؛ بارش ايدهها؛ طبقهبندي ايدهها
و ارزشيابي ايدهها .در جريان بارش فکري هرگونه انتقاد يا اعتراض ،روند فعاليت را کند
مي کند و فکر افراد را به جاي تفکر در مورد موضوع به سوي انتقاد سوق ميدهد.
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الگوي تدريس بديعهپردازي()17

 .677حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس بديعهپردازي(.)17
تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :علوم /راهنماي آموزشي/
تفکر خالق /روش مقايسهاي /بديعه پردازي.

الگوي تدريس دريافت...

 .678حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس دريافت مفهوم (.)16
تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :علوم /انديشه /تفکر خالق/
دريافت مفهوم.

الگوي تدريس...

 .679حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس ساخت گرايي()SE
( .)11تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورة تحصیلی:راهنمايي(پایههای اول تا
سوم)
کلمات کليدي :آموزش علوم /الگوي
تدريس ساختگرايي /کارگاه آموزشي/
تحليل /پيشبيني /سؤاالت باز پاسخ.

چكيده :هدف اين الگو پرورش تفکر خالق (رشد خالقيت) در فرد و گروه است .در اين
الگو ،خالقيت با استفاده از تشبیهسازي و انواع قياس به جرياني آگاهانه تبديل میشود .براي
اجراي اين الگو دو راه وجود دارد :راه اول ،مطالب آشنا و قديمي را در پرتو خالقيت ،غريب
و نا آشنا کنيم و در حقيقت چيز جديدي پديد آوريم .مث ً
ال از شاگردان بخواهيم دربارة کتاب
علوم خود که چيزي آشناست ،هم چون يک چشمه فکر کنند .راه دوم ،عقايد جديد و نا آشنا
را معنيدار و آشنا کنيم .مث ً
ال از شاگردان بخواهيم تا بدن انسان را که به تازگي دربارة آن
اطالعاتي به دست آوردهاند ،با سيستم حمل و نقل مقايسه کنند .پايه و اساس هر دو راه،
استفاده از تشبيه است .در اين مجموعه ،راهبرد اول ،يعني آَشنا را غريب گرداندن ،مورد بررسي
قرار گرفته است که شامل اين مراحل است :توصيف اوليه؛ قياس مستقيم؛ قياس شخصي؛
قياس تضاد و توصيف خالق

چكيده :در الگوي دريافت مفهوم ،مفاهيم و تعاريف به طور مستقيم در اختيار دانشآموز
قرار نميگیرد .ابتدا نمونههايي که برخي از آنها ويژگيهاي مفهوم مورد نظر را دارند و
برخي ديگر فاقد آن ويژگيها هستند (نمونههاي مثبت و منفي) ،در اختيار دانشآموزان قرار
ميگيرند و دانشآموزان با مقايسة اين نمونهها به مفاهيم دست مي يابند .الگوي دريافت
مفهوم ،فرصت تحليل جريان فکر و رشد شيوههاي مؤثر تفکر را براي شاگردان فراهم
ميآورد و شامل سه مرحله بدين شرح است :ارائة نمونهها؛ دستيابي به مفهوم؛ و تحليل
شيوة تفکر.

چكيده :الگوي تدريس ساخت گرا بر اين باور است كه دانشآموزان طي تالش براي
حل مسائل علمي ،دائم ًا فرصت ساماندهي و بازسازي ادراكات خود را دارند و ميتوانند
براي رسيدن به دانش ،راههاي متفاوتي را برنامهريزي كنند .كالسهايي كه از طريق
راهكارهاي ساختگرا اداره ميشوند ،تقريب ًا جوي شبيه كارگاه آموزشي دارند .اين كالسها
فرصت كشف فعال ،كاوشگري و آزمايش را در اختيار دانشآموزان قرار ميدهند .بهعالوه،
موقعيتها و قالبهاي گوناگون آموزشي مانند پروژه ،خواندن ،گزارش دادن ،و بحث و
گفتوگو را فراهم ميسازند و دانشآموزان را به استدالل كردن ،سؤال كردن ،برقراري
ارتباط و ...وا ميدارند .الگوي ساختگرايي دانشآموزان را براي تحليل ،تفسير و پيشبيني
ترغيب ميكند و در فرايند آموزش بر سؤاالت باز پاسخ تأكيد زيادي دارد .نقش معلم در
روش تدريس ساختگرايي نقش زمينهسازي و هدايت است .زيرا در اين روش ،مسئوليت
اساسي با دانشآموزان است كه به گردآوري ،آزمايش ،شرح و بسط ،و تفسير اطالعات
ميپردازند .الگوي تدريس ساخت گرايي  SEاز پوياترين و كارامدترين الگوهاي تدريس
است كه در بسياري از كالسهاي دنيا با موفقيت در حال اجراست .نگارندة كتاب الگوي
تدريس ساخت گرايي را در پنج مرحله به اين شرح بيان كرده است :درگير كردن؛ كارش؛
توصيف؛ شرح و بسط؛ و ارزشيابي.
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الگوي تدريس کاوشگري ()10

 .680حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس کاوشگري (.)10
تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :آموزش فعال علوم /تفکر
خالق /الگوي تدريس کاوشگري.

چكيده :در الگوي تدريس كاوشگري كه بر اساس نظر ريچارد ساچمن بنا نهاده شده است،
پدید آوردن نوعی عدم تعادل از طريق ايجاد يك موقعيت مشكل آفرين يا معمايي ،پايه و
اساس فعاليتهاي آموزشي را تشكيل ميدهد .در اين الگو دانشآموزان از طريق پرسيدن،
ساخت فرضيه ،جمعآوري اطالعات و آزمايشگري ،فعاليتهايي را در جهت رفع عدم تعادل
و ايجاد تعادل مجدد در محيط انجام ميدهند .اين فعاليتها به بروز قابليتها و تواناييهاي
جديدي در دانشآموزان ميانجامند و جريان رشد عقالني آنها را سريع و آسان ميكنند.
نگارندة كتاب ،الگوي تدريس كاوشگري را در شش مرحله به اين شرح بيان ميكند :برهم
زدن تعادل؛ پرسشگري؛ فرضيهسازي؛ آزمايشگري؛ تحليل و نتيجهگيري.

کتابهاي آموزش فعال علوم

 .681حريرفروش ،زهراصادقي ،مهرناز.
کتابهاي آموزش فعال علوم :الگوي
تدريس ( )13يادگيري از طريق
همياري (طرح تدريس اعضاي تيم).
تهران :آموزش علوم 48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :آموزش علوم /الگوي
تدريس /طرح درس اعضاي تيم /کار گروهي.

الگوي تدريس طرح شبکه

 .682حريرفروش ،زهرا؛ صادقي ،مهرناز.
الگوي تدريس طرح شبکه .تهران:
آموزش علوم48 ،1385 ،ص.
قطع:پالتويي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :آموزش علوم /نکات
کليدي /طرحهاي شبکهاي /الگوي نقشة
مفهومي.

چكيده :پايه و اساس يادگيري از طريق همياري ،تشکيل تيم يادگيري است .در هر تيم
يادگيري همة اعضاي تيم فکر مي کنند ،تصميم ميگيرند و کار انجام ميدهند .به عالوه،
مسئوليت و رهبري به عهدة همة اعضاست .اين مسئوليت مشترک ،حمايت و اعتماد دو
جانبه ايجاد مي کند .روشهاي متفاوتي براي يادگيري از طريق هم ياري وجود دارند که
در اين مجموعه به يکي از آنها ،يعني «طرح تدريس اعضاي تيم» که کاربرد بيشتري در
تدريس دارد ،پرداخته شده است .زماني که فراگيرندگان ميفهمند که کارايي تيم مستلزم
آن است که هر فرد يک بخش از موضوع را فراگيرد و سپس آن را به ديگران درس دهد،
برانگيخته ميشوند که با مطالعة بخش تعيين شده و آمادگي کامل براي کار تيمي ،به تيم
خود کمک کنند .وقتي همة اعضا کار خويش را انجام دادند ،کل درس آموزش داده میشود.
نگارنده در اين کتاب ،طرح تدريس اعضاي تيم را در پنج مرحله با عنوانهاي آمادگي فردي،
کار تيمي ،آزمون ،نقد و بررسي ،و جمع بندي بيان داشته است.

چكيده :الگوي نقشة مفهومي ،فرصت فعاليت بيشتر نيمکرة راست مغز را به ياد گيرنده
ميدهد و سبب افزايش يادگيري و کسب بازدهي بيشتري میشود .در اين روش ،ابتدا
نکات کليدي درس را استخراج ميکنيم .نکات کليدي يک يا چند کلمه هستند که هنگام
مطالعة متن بايد آنها را پيدا کرد .اين نکات اصليترين جايگاه را در متن دارند و با ديدن
آنها ،تمام متن تداعي میشود .پس از استخراج نکات کليدي بايد آنها را در شاخههاي
اصلي ،شاخههاي فرعي ،شاخههاي فرعيتر و ...قرار داد و طراحي ويژهاي به صورت يک
شبکه يا نقشه براي آن در نظر گرفت .استفاده از رنگ ،کادرهايي به شکلهاي متفاوت،
عالئم ،شکل و ...زمينههايي را فراهم ميآورد تا با ديدن طرح ،تصويربرداري ذهني مناسبي
صورت گيرد و هنگام مرور يا بازيابي ،تمامي مطالب به راحتي و بدون تداخل به ذهن
متبادر شوند .به اين ترتيب ،با فعال شدن نيمکرة راست ،يادگيري و پايداري مطالب در
حافظه افزايش مييابد .طرح شبکهاي را ميتوان به شکلهای شعاعي ،چارت سازماني،
مجموعهاي ،همپوشي و ...رسم کرد که داراي اين مراحل است :استخراج نکات کليدي؛
تشخيص مفاهيم اصلي از فرعي؛ تکميل نقشه و ارزشيابي.
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صدا و موج

 .683صدا و موج .عالء نوري .تهران:
مبتکران 36 ،1383 ،ص.
قطع:رقعي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :علوم تجربي /توليد صدا/
موج /تلفن /عکسبرداري به وسيلة امواج.

کتاب کار فارسي اول راهنمايي

 .684رباني ،جعفر .کتاب کار فارسي اول
راهنمايي .تهران :مدرسه 168 ،1383 ،ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي(پاية اول)
کلمات کليدي :ادبيات فارسي دورة
راهنمايي /آزمون و تمرين /راهنماي آموزشي/
کتاب کاردانش و مهارت زباني.

چكيده :مجموعة «اولين کتاب خانة علمي من» شامل پرسشهايي است که به يک
موضوع از رشتههاي علوم ميپردازند که در کتابهاي درسي مطرح شده است .موضوعهاي
اصلي اين مجموعه عبارتاند از :بدن انسان ،گياهان ،علوم فيزيکي ،فناوري ،علوم زمين
و جانوران .کتاب حاضر شامل اطالعاتي دربارة صدا ،چگونگي توليد آن ،کاربرد تلفن،
عکسبرداري بهوسيلة امواج و ...مخاطبان اين مجموعه گروه سني ج هستند.

چكيده :اين کتاب کار فارسي با هدف افزايش دانش و مهارت زباني و ادبي دانشآموزان
تأليف شده است .مؤلف کوشيده است که تمرينها و فعاليتها را به گونهاي طراحي و
سازماندهي کند که دانشآموزان ن ه تنها آن را تکليفي اضافه بر تکاليف خود نپندارند ،بلکه
بر عکس ،آن را در جهت افزايش دانش و مهارت زباني خود مفيد تلقي کنند .افزودن بخشي
با عنوان زنگ تفريح به پايان هر درس ،به همين منظور صورت گرفته است .همچنين ،در
پايان هر فصل آزموني چهارگزينهاي آمده است.

کتاب کار فارسي دوم راهنمايي

 .685رباني ،جعفر .کتاب کار فارسي دوم
راهنمايي .تهران :مدرسه 184 ،1383 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :ادبيات فارسي /راهنماي
آموزشي /آزمون و تمرين /يادگيري فعال.

چكيده :اين کتاب فعاليتهاي متنوعي در زمينة درس فارسي ارائه ميدهد تا دانشآموزان
در فعاليتهاي يادگيري در کالس درس فعاالنه شرکت کنند .به اين ترتيب ،مطالب آموخته
شده نيز تا مدت زمان بيشتري در خاطرشان ميماند .کتاب حاضر شامل هفت فصل است
که در پايان هر فصل ،آزموني به شکل چهارگزينهاي براي حل و انتخاب گزينة صحيح
توسط دانشآموزان طراحي شده است تا آنها پس از مطالعة درس ،با پاسخ به سؤالها،
خود را بيازمايند.
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تولد رستم

 .686م .آزاد .تولد رستم .تهران :مهاجر،
 56 ،1384ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :رستم /زال /شاهنامه/
فردوسي /ادبيات فارسي /سيمرغ.

چكيده :سيمرغ به زال گفت :اي دستان سام! چرا غمگيني؟ همسر زيباي تو كودكي
ميزايد كه شير ،خاك پايش را ميبوسد .از صدايش پوست پلنگ جنگي چاك چاك
میشود و دل مرد جنگي از جا كنده میشود .در انديشه و خرد ،همتاي سام داناست و
بلند باالست و...
متن باال قسمتي از كتاب تولد رستم ،است .در اين كتاب نويسنده كوشيده است ،شجاعتها
و دالوريهاي شخصيتهاي شاهنامه را به مخاطب انتقال دهد .برخي عنوانهاي كتاب
عبارتاند از :تولد رستم؛ آمدن سام به ديدن رستم؛ رفتن رستم به كوه سپند.

زال و رودابه

 .687م .آزاد .زال و رودابه .تهران :مهاجر،
 42 ،1383ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :شاهنامه /فردوسي /زال/
رودابه /سام /ادبيات فارسي /کابلستان.

سوگ ايرج

 .688م .آزاد .سوگ ايرج .تهران :مهاجر،
 48 ،1383ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :تاج شاهي /سلم /تور /ايرج/
فريدون /شاهنامه /فردوسي /ادبيات فارسي.

چكيده :رودابه پنج كنيز داشت كه غمگسار و رازدارش بودند .يك شب به آنها گفت:
ياران ! اكنون با شما رازي را در ميان ميگذارم كه از اندوه و ناآرامي ،جانم را ميآزارد؛ تا مگر
هرچه زودتر چارهاي بينديشيد و دل نا آرامم را آرام كنيد .بدانيد كه من سخت عاشق شدهام
و هيچ آرامش ندارم .دل و جان و هوشم پر از مهر زال است و...
متن باال قسمتي از كتاب «شاهنامه» فردوسي است .نگارنده هر داستان شاهنامه را به
صورت جداگانه در كتابی مستقل تنظيم كرده است تا همگان از جاذبههاي شاهنامه آگاهي
يابند .برخي از عنوانهاي كتاب عبارتاند از :داستان زال و سيمرغ؛ خواب ديدن سام؛
سرنوشت ،زال را به كابلستان ميكشاند.

چكيده :سپيده دم ،سلم و تور همچنان در اين انديشة پليد بودند كه چگونه خون برادر
بيگناه را بر خاك بريزند .ايرج از خيمة خود دو برادرش را ديد و با دلي پر مهر به سوي
آنها دويد .تور با خشم به ايرج گفت :تو از ما كوچكتري ،پس چرا تاج شاهي بر سر
گذاشتي؟ ايرج با مهرباني پاسخ داد :بزرگي كه فرجامش تيرگي است ،بايد بر آن بزرگي و
برتري گريست و...
متن باال بخشي از كتاب سوگ ايرج است .هريك از کتابهاي مجموعة «افسانة شاهان
و پهلوانان» ،يكي از داستانهاي «شاهنامه» فردوسي را به طور جداگانه ارائه ميدهند تا
كودكان و نوجوانان اين داستانها را راحتتر بخوانند .برخي از عنوانهاي كتاب عبارتاند
از :رفتن ايرج به ديدار برادران؛ كشته شدن ايرج به دست برادران؛ آگاهي يافتن فريدون از
كشته شدن ايرج.
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سوگنامة رستم و سهراب ()1

 .689م .آزاد .سوگنامة رستم و سهراب
( .)1تهران :مهاجر 48 ،1384 ،ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :داستان حماسي /رستم/
سهراب /شاهنامه /تهمينه /ادبيات فارسي/
سمنگان.

چكيده :كتاب «سوگنامة رستم و سهراب» ،از مجموعة «افسانة شاهان و پهلوانان»،
به صورت مصور و رنگي تدوين يافته است .هدف نگارنده از بيان روايت «شاهنامه» به
نثر ،آشنا ساختن نسل جوان با جاذبههاي شاهنامه است .عنوان برخي از موضوعات كتاب
بدين شرح است :آمدن رستم به شكارگاه؛ آمدن رستم به شهر «سمنگان»؛ آمدن تهمينه
به ديدار رستم.

سوگنامة رستم و سهراب ()2

 .690م .آزاد .افسانة شاهان و پهلوانان:
سوگنامة رستم و سهراب ( .)2تهران:
مهاجر52 ،1384 ،ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :شاهنامه /فردوسي /رستم/
سهراب /کاووس /ادبيات فارسي /آموزش
کودکان.

چكيده :كتاب حاضر جلد دوم از كتاب «سوگ نامة رستم و سهراب» است .اين مجموعه
به صورت مصور و براي گروه سني ج تدوين يافته است .در اين كتاب به جنگ رستم و
سهراب نيز اشاره شده است .در بخشي از داستان ميخوانيم« :رستم و سهراب ميداني تنگ
براي نبرد برگزيدند .نخست با نيزة كوتاه با هم نبرد كردند ،تا آنكه بر نيزههاشان هيچ بند
و ستاني نماند .سپس با شمشير هندي با هم درگير شدند و »...برخي از عنوانهاي كتاب
عبارتاند از :بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه؛ نوشدارو خواستن رستم از كاووس؛
بازگشتن رستم به زابلستان .در پايان كتاب نيز واژهنامهاي وجود دارد.

نمايشنامههاي آسان ()3

 .691دولت آبادي ،حسن .نمايشنامههاي
آسان ( .)3تهران :نشر قطره 174 ،1385 ،ص.
قطع:رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :نمايشنامة کودکان و
نوجوانان /اوقات فراغت /اجراي نمايش.

چكيده :تئاتر و اجراي نمايش از مؤثرترين فعاليتها براي اوقات فراغت کودکان است.
نگارنده در کتاب حاضر سعي کرده است که نحوة اجراي چند نمايشنامه را شرح دهد .وي
در مقدمة کتاب اثرات مثبت اجراي نمايش را برشمرده است .مخاطبان اين کتاب گروه سني
د هستند .هدف نگارنده از نوشتن اين اثر ،آموزش نحوة يادگيري متنها و به خاطر سپردن
ديالوگهاي نمايش به دانشآموزان بوده است.
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نمايشنامة آسان ()4

 .692دولت آبادي ،حسن .نمايشنامة
آسان ( .)4تهران :نشر قطره 192 ،1385 ،ص.
قطع:رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :نمايشنامة کودکان و
نوجوانان /ايفاي نقش /اثر نمايشي.

نمايش نامة آسان ()5

 .693دولت آبادي ،حسن .نمايش نامة
آسان ( .)5تهران :نشر قطره 192 ،1385 ،ص.
قطع:رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :نمايشنامة کودکان/
تحليل شخصيت /گفتوگوي پيش از اجرا/
صحنهآرايي /فن بيان.

اصول طراحي در نازکبري تختة...

 .694غفاري شوشتري ،حسين .اصول
طراحي در نازکبري تختة سه اليي.
تهران :مدرسه 103 ،1385 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :صنايع دستي چوبي/
کاردستي /مشبک سازي /آموزش هنر.

چكيده :کتاب حاضر بر آن است که امکان اجراي آثار نمايشي قابل ارائه در کالسهاي
مدرسه را فراهم آورد .همچنين نحوة ايفاي نقش و اجراي تئاتر و نمايشنامه را آموزش
ميدهد .عنوانهاي برخي از نمايشنامههاي کتاب عبارتاند از :گنجشک قويتر از فيل
است؛ اول چه کسي؛ وقتي شکارگاه ترسناک میشود .در پايان کتاب طرحي پيشنهادي
براي کارگرداني و بازيگري آمده است .مخاطبان اين کتاب گروه سني د هستند.

چكيده :اين کتاب بر اساس شناخت نيازهاي متفاوت کودکان و دانشآموزان در جامعه و
مدرسه فراهم آمده است .در اين کتاب ،در بخش تحليل ،شخصيتهاي هر اثر به اختصار
توگوي پيش از اجرا ،متناسب با تم هر اثر ،جمالتي
تحليل شدهاند و در بخش مستقل گف 
از متفکران جهان ارائه شدهاند .مخاطبان کتاب گروه سني د هستند .نگارنده در اين کتاب
سعي دارد چگونگي شخصيتپردازي ،صحنهآرايي و فن بيان را به مخاطبان آموزش دهد.

چكيده :نازك بري با تختة سهاليي ،دير زماني است كه عرصة هنرنمايي انسان است .در
اين هنر ،چوب بيجان و خشك به دست انسان شكل ميگیرد ،زيبايي ميپذيرد و وسيلهاي
میشود براي رفع نياز او .اين هنر در مشبك سازي با فلز ،چوب ضخيم ،استخوان ،سنگ
و عاج ،در ايران و جهان مرسوم بوده و هست و بسياري از آثار هنري ناب بدين شيوه خلق
شده و چشم نوازي كردهاند .در سه فصل اول اين كتاب روش كار ،مواد و ابزار شرح داده
شده و چند نمونة نازك بري ارائه شدهاند .همچنين ،انواع اتصاالت ،سطوح كركرهاي ،مواد و
ابزار براي تنوع بخشيدن به كار نازك بري با تختة سهاليي معرفي شدهاند.
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سرمه دوزي

 .695پرتو آذر ،فهيمه .سرمه دوزي.
تهران :حافظ 88 ،1383 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :گل دوزي /طراحی نقش
روميزي /آموزش هنر /هنرهاي دستي.

چكيده :آفرينش اثر هنري ،پديدهاي است که روح و روان هنرمند را به نوعي به لذت
آرامش و تکامل ميرساند .توان انجام کارهاي گوناگون به وسيلة دست ،چنانچه ميدانيم،
نامحدود و بسيار گسترده است ،و همواره متفاوتترين و خالقترين آثار تصويري ،حاصل
حرکت و فعاليت همين دستها هستند .کتاب مصور حاضر مجموعهاي جذاب و زيبا از
طرحها و نقشهاي برگزيدة سنتي براي روميزي است .هدف مؤلف از نگارش آن ،شکوفا
شدن استعدادهاي درخشان و نهفتة انسانها بوده است.

مهندسيريختهگري

 .696گود ،کيت .مهندسي ريختهگري.
رضا عشر .تهران :الهام 32 ،1383 ،ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:متوسطه (فني و حرفهاي)
کلمات کليدي :مواد صنعتي /مهندسي
ریخته گری /طراحي /خالقيت.

چكيده :کتاب حاضر مجموعهاي از خالقيت و طراحي براي تشويق کودکان به شمار
ميرود .نه تنها افکار ابتکاري و روحية آفرينندگي کودکان را ارتقا ميبخشد ،بلکه باعث
شکوفايي استعدادهاي آنها میشود .آشنايي با انواع مواد شکلپذير از گل رس تا گچ
پزشکي ،آموزش روش ابتکاري براي ساخت خمير کاغذ ،و پروژههايي براي توليد نان،
بيسکويت ،ظرف ،عروسک و ...از جمله مطالب کتاب هستند.

مهندسيساختمان

 .697گود ،کيت .مهندسي ساختمان.
رضا عشر .تهران :دلهام 32 ،1383 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :طراحی و محاسبة سازه/
ساختمانسازی/مهندسیساختمان/خالقیت.

چكيده :این كتاب مصور و رنگي دربارة مهندسي ساختمان و طراحي و ساخت
پروژههاست .مجموعة حاضر ،دانش و مهارتهاي ضروري را با روش تفريحي و سرگرمي
در اختيار مخاطب قرار ميدهد و افكار ابتكاري و روحية آفرينندگي او را با تشويق ،ارتقا
ميبخشد .عنوانهاي برخي مطالب كتاب عبارتاند از :تيرچه؛ پل؛ ساختارهاي پايدار؛
ساختارهاي گنبدي؛ مواد و نيروها.
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کتاب کار حرفهوفن اول راهنمايي

 .698رود نژاد ،هما .کتاب کار حرفهوفن
اول راهنمايي .تهران :مدرسه 204،1383،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :حرفهوفن /مسئله و تمرين.

عربي :سال اول راهنمايي

 .699پرکار ،مهدي .عربي :سال اول
راهنمايي .تهران :علوم نوين 132 ،1385 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :زبان عربي /کتاب درسي/
پرسش و پاسخ.

چكيده :كتاب كار حرفهوفن به گونهاي تأليف شده است كه با تمرينهاي هدفدار و
متنوع ،دانشآموزان را در يادگيري بهتر مطالب درس كمك ميكند .اين كتاب شامل
هشت بخش با اين عنوانهاست :فناوري و سيستم؛ كار با برق؛ كار با چوب؛ كار با فلز؛
ساختمانسازي؛ بهداشت؛ خوراك و پوشاك؛ كشاورزي و دا م پروري.

چكيده :اين کتاب کمک درسي به گونهاي تنظيم شده است که عالوه بر سهولت
يادگيري براي فراگيرنده ،همة اهداف کتاب درسي را نيز تحت پوشش قرار دهد .کتاب 11
درس دارد و هردرس شامل قواعد آموزشي است که با بياني ساده و قابل فهم ،با استفاده
از تمرينهاي متعدد و جدول و به صورت کاربردي ،ارائه شده است .همچنين ،براي درک
بهتر مطالب و آگاهي دانشآموزان از ميزان پيشرفت خود ،آزمونهايي پيش بيني شدهاند.

عربي سال دوم راهنمايي

 .6100پرکار ،مهدي .عربي سال دوم
راهنمايي .تهران :علوم نوين 128 ،1385 ،ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي  -معلم
کلمات کليدي :زبان عربي /راهنماي
آموزشي /تمرين /آزمون.

چكيده :کتاب حاضر داراي تمرينهايي متنوع و جذاب است و مطالب آن به گونهاي
تنظيم شده است که عالوه بر سهولت يادگيري براي فراگيرنده ،همة اهداف کتاب درسي
را نيز تحت پوشش قرار دهد .اين کتاب  11درس دارد و هر درس شامل قواعد آموزشي
است .قواعد به بياني ساده و قابل فهم ،با استفاده از تمرينهاي متعدد و جدول ،و به صورت
کاربردي ارائه شدهاند .همچنين ،براي درک بهتر مطالب ،آزمونهايي طراحي شدهاند.
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عربي سال سوم دورة راهنمايي

 .6101پرکار ،مهدي .عربي سال سوم
دورة راهنمايي .تهران :علوم نوين،1385 ،
 160ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي(پاية دوم)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /کتاب
کار /تمرين /پرسش و پاسخ.

عربي ()1

 .6102متقي زاده ،عيسي؛ چراغي ،علي.
عربي ( .)1تهران :مؤسسة فرهنگي فاطمي،
 236 ،1382ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:متوسطه(پایة اول)
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /صرف
و نحو /ترجمة عربي.

کتاب کار انگليسي

 .6103قرباني ،نوراهلل؛ قاسم زاده ،عباس؛
کمالي ،شيرين .کتاب کار انگليسي.
تهران :نشر علوم نوين 128 ،1385 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:راهنمايي
کلمات کليدي :کتاب کمک آموزشي/
آموزش زبان انگليسي /آزمون دورهاي.

چكيده :کتاب کار عربي دوم راهنمايي ،تمرينهاي متنوع و جذابی دارد که دانشآموزان
ميتوانند با حل کردن آنها ،مهارت خود را در حل مسائل عربي افزايش دهند و
آموختههايشان را ارزيابي کنند .اين کتاب از  10درس تشکيل شده و هر درس شامل
تصاوير و تمرينهاي متنوع ،آموزش قواعد و تمرينهاي مربوط به آن و آزمونهاي ميان
نوبت است.

چكيده :اين كتاب در  10درس نگارش يافته و هر درس شامل توضيح لغات و اصطالحات
متنهاي كتاب درسي است .البته ترجمة نهايي متن به خود دانشآموز واگذار شده است.
كتاب ،قواعد صرفي و نحوي را با زباني ساده و قابل فهم براي دانشآموز با استفاده از
مثالهاي متعدد ،جدول ،نمودار و شكل توضيح ميدهد .همچنين تمرينهايي براي درك
بهتر مطالب آورده شدهاند .بهعالوه ،كتاب حاوي پرسشهاي مروري ،مقايسهاي ،مفهومي
و چند گزينهاي است.

چكيده :کتاب کمک آموزشي مصور حاضر ،يکي از منابع علمي دانشآموزان در درس
زبان انگليسي محسوب میشود .نگارنده در تعيين نوع حروف چيني ،طراحي تصاوير و...
حساسيت خاصي به خرج داده است .هدف اصلي کتابهاي کمک آموزشي ،آسانسازي
يادگيري است .ارائة تمرينهاي مکمل و آزمونهاي دورهاي از ويژگيهاي اين کتاب
است .کتاب  10درس دارد و بعداز پايان هرچند درس ،آزمونهاي دورهاي نيز ارائه شدهاند.
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نخستين فرهنگنامة من

 .6104بشر دانش ،علي .نخستين
فرهنگنامة من .تهران :بنفشه،1383 ،
 192ص.
قطع:رحلي
دورة تحصیلی:ابتدايي و راهنمايي
کلمات کليدي :بازي آموزشي /آموزش
زبان انگليسي /واژهنامه /آموزش تصويري.

سلحشوران داغستان

 .6105طهوري ،مهدي .سلحشوران
داغستان .تهران :مدرسه 72 ،1385 ،ص.
قطع:وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :داغستان /شيخ شامل
داغستاني /روسيه.

چكيده :اين فرهنگ لغت براي کودکان و نوجواناني آماده شده است که در حال يادگيري
زبان انگليسي هستند .براي يادگيري آسانتر کلمات ،معني کلمات بسيار واضح نوشته شده
است .بهعالوه ،زير هر کلمه ،جمالتي به زبان انگليسي با ترجمة آنها آمده است که کاربرد
آن کلمه را در زبان انگليسي نشان ميدهد .بسياري از کلمات با عکس و تصوير همراه هستند
که به فهميدن معني آنها کمک مي کند .در بعضي از صفحات ،تصاويري از موضوعات
کلي مانند :کشتيها ،حيوانات و اتومبيلها آمدهاند که به درک معني کلمات همخانواده ياري
ميرسانند و دامنة کلماتی را که مخاطب بلد است ،گسترش ميدهند .در بعضي از صفحات،
بازي با کلمات درون چهارگوشي قرار دارد که به افزايش مهارت کودکان و نوجوانان در
استفاده از فرهنگ لغت ،بسيار کمک مي کند و در عين حال ،سرگرمي خوبي نيز هست.

چكيده :هم زمان با روي كار آمدن فتحعلي شاه ،پسري در «داغستان» ،به نام شامل به
دنيا آمد .شامل هنوز پا به نوجواني نگذاشته بود كه سرزمينش ،داغستان از ايران جدا شد و به
روسيه پيوست .او در دوران نوجواني ،تصميم گرفت داغستان را به استقالل برساند و به اين
ترتيب شيخ شامل ،بيش از  30سال با روسها جنگيد .داغستان هنوز يكي از جمهوريهاي
خودمختار روسيه است.

برف سرخ

 .6106ميرکيايي ،مهدي .برف سرخ.
تهران :مدرسه 136 ،1383 ،ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :جنگهاي ايران و روسيه/
تاريخ ايران /ابراهیم خلیل خان.

چكيده :کتاب حاضر شامل مجموعه داستانهايي دربارة جنگهاي ايران و روسية تزاري
است« .برف سرخ» عنوان يکي از داستانهاي کتاب است .در اين داستان ابراهيم خليل
خان ،حاکم شورشي و خانوادهاش که در قلعهاي پنهان شده بودند ،طي ماجراهايي توسط
سواران روس کشته ميشوند .سرانجام با دخالتهاي برخي کشورهاي اروپايي ،اين جنگها
به پايان ميرسند.
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چراهای شگفتانگیز :ایران باستان

 .6107طهوری ،مهروش .چراهای
شگفتانگیز :ایران باستان .تهران:
محراب قلم32 ،1384 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
دورةتحصیلی:راهنمایی
رشتة درسی :تاریخ
کلمات کلیدی :ایران /تاریخ پیش از اسالم/
تمدن /آداب و رسوم /زندگی اجتماعی.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة «پاسخ به سؤالهای کودکان و نوجوانان» ،با زبانی ساده
و بیان قابل فهم ،به شرح سؤاالت احتمالی از ایران باستان میپردازد .مطالب کتاب کوتاه ،اما
گویا و دقیق هستند .عالوه بر سؤاالت مطرح شده و پاسخ آنها ،در گوشه و کنار صفحات،
نکاتی نیز در رابطه با موضوع درج شده است که به اطالعات خواننده میافزاید .تصویرهای
کتاب متنوع و گاه فکاهی هستند که به متن حال و هوایی شاد و جذاب میبخشند.

بيابانزدايي

 .6108شايان ،سياوش؛ آراء ،هايده.
بيابانزدايي .تهران :شورا 20 ،1383 ،ص.
قطع:رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :بيابان زدايي /منابع طبيعي/
زيستن /آموزش علوم.

بهمن

 .6109اسپيلزبري ،لوئيز و ريچارد .بهمن.
مجيد عميق .تهران :قدياني 32 ،1384 ،ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :بهمن /فاجعه /حادثه/
پيش بيني.

چكيده :کتاب «بيابان زدايي» از مجموعه کتابهاي «آموختن براي زيستن» ،درسنامة
طبيعت است که به صورت مصور به منظور آشنايي دانشآموزان گروه سني «د» با مفاهيم،
مهارتها و ارزشهاي مرتبط با منابع عمدة طبيعي کشور ،يعني جنگل ،مرتع ،بيابان و...
فراهم شده است .در مجموعة حاضر ،در ارائة مطالب علمي از عکس ،جدول ،نقشه و نمودار
نيز استفاده شده است .مؤلف کوشيده است کتاب خود را به گونهاي تدوين کند که مطالب
به شکلي پايدارتر در ذهن مخاطبان باقي بماند.

چكيده :اين اثر که براي گروه سني ج و د به صورت مصور و رنگي نوشته شده است،
علت ريزش بهمن و حوادث آن و همچنين قابل پيش بيني بودن آن را شرح ميدهد .در
پايان کتاب به تعدادي از مصيبت بارترين حوادث ريزش بهمن در  100سال گذشته اشاره
شده است.
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خشکسالي

 .6110اسپيلزبري ،لوئيز و ريچارد.
خشکسالي .مجيد عميق .تهران :قدياني،
 32 ،1384ص.
قطع:وزيري
دورة تحصیلی:راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :خشکسالي /حوادث/
فاجعه /هوا.

چكيده :کتاب حاضر که براي گروه سني ج و د به صورت مصور و رنگي تدوين يافته است،
بيان مي کند :خشکسالي زماني روي ميدهد که ناحيه اي از خشکي به دليل نبود بارش
کافي باران ،دچار کم آبي میشود و سرانجام خشکسالي در آن جا پديد ميآيد .برخي
عنوانهاي کتاب عبارتاند از :چه چيز موجب خشکسالي میشود؛ خشکسالي کجا روي
ميدهد؛ و عالئم خشکسالي .در پايان کتاب واژهنامهاي نيز وجود دارد.

اطلس سهبعدی جهان

 .6111رولند ،انت؛ ویسل ،تئودور .اطلس
سهبعدی جهان .تهران :با فرزندان،
24 ،1383ص :.مصور.
قطع :رحلی
دورة تحصیلی:راهنمایی(پایة دوم)
رشتة درسی :جغرافیا
کلمات کلیدی :اطلسهای کودکان/
کتابهای اسباب بازی و متحرک /اطلسها.

چكيده :کتاب حاضر ،اطلس سه بعدی جهان است و به معرفی پنج قارة جهان اختصاص
دارد .پهناورترین کشور دنیا ،خوش آب و هواترین نقاط زمین ،ضخامت  4500متری الیة
یخ در جنوبگان ،بوفالوهایی که روی لولههای نفت میخوابند ،حیات وحش در آفریقا ،عبور
کوههای آلپ از چندین کشور اروپایی و مطالبی از این قبیل ،به صورت مصور و در برخی
صفحات با نقشههای برجسته و قابل باز شدن و جمع شدن بین صفحات ،شرح داده شدهاند.
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فصل سوم
بخشهفتم
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به دنبال فردوسي

 .71حسيني ،محمد .به دنبال فردوسي.
تهران :ققنوس 117 ،1384 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :زندگینامه /ابوالقاسم
فردوسي /شاهنامه /غزنويان.

چكيده :فردوسي يکي از بزرگترين حماسهسرايان ايران است که سالهاي زندگي او از
جمله درخشانترين دورههاي شعر و ادب فارسي محسوب میشود .در اين دوره ،غزنويان
ثروت فراواني نثار شاعران مي کردند .کتاب حاضر ،خواننده را با فرهنگ ،تمدن و اساطير
سرزمين کهنسال ايران آشنا ميسازد .برخي از عنوانهاي مطالب کتاب عبارتاند از:
سفرکردن؛ اسطوره؛ زبانهاي ايراني؛ حملة اعراب به ايران .در پايان کتاب هم به داستان
«هفت خوان رستم» (شاهنامه) اشاره شده است.

رمزهايي از اساطير ايران در...

 .72سلطاني گردفرامرزي ،علي .رمزهايي
از اساطير ايران در شاهنامه .تهران:
مبتکران 320 ،1386 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :اسطوره /حماسه /داستان/
هفت خوان /آيات قرآن در ادبيات.

گنجینة متون کهن :سفری با گردباد

 .73محمودی ،عليرضا .گنجینة متون
کهن :سفری با گردباد .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1385 ،
 192ص.
قطع :رقعی
دورة تحصیلی:
کلمات کليدي :صائب تبریزی؛ نقد و
تفسیر؛ شعر فارسی؛ تاریخ ادبیات.

چكيده :اسطوره ،داستاني است به ظاهر غيرواقعي و بي سر و ته كه اگر قفل رمزهاي
آن را با كليد دانش و تحقيق بگشاييم ،جهاني از حقايق را در آن نهفته مي يابيم .اما پرده
برداشتن از رازهاي اساطير ،كاري مهم است كه هر فردي نبايد به انجام آن بپردازد .هدف
مؤلف از نگارش اين كتاب ،بررسي رمزهايي از اسطورههاي شاهنامه مانند چهرة ديو،
ضحاك ماردوش و اسبهاي آسماني است .برخي عنوانهاي كتاب عبارتاند از :اسطوره
چيست؟؛ طغيان در برابر تاريخ؛ بهار در آينة حماسهها؛ گذر از هفت خوان .در پايان كتاب
نيز ،فهرستي از آيات قرآني موجود در متن آمده است.

چكيده« :سفر با گردباد» عنوان کتابی از مجموعة «گنجینة متون کهن» است .صائب
تبریزی مردی دانشمند و بسیار خوش اخالق بود؛ چنان که حتی دشمنانش هم در
کتابهایی که دربارة او و تاریخ ادبیات ایران نوشتهاند ،به این موضوع اشاره کردهاند.
صائب از آن دسته شاعرانی است که تمام عمر خود را در پژوهش در ادبیات و بازخوانی آثار
گذشتگان صرف کرد .کتاب شامل سه فصل با این عنوانهاست :نگاهی به زندگی و زمانه
و آثار صائب؛ تحلیلی بر شعر صائب؛ برگزیده و شرح شعرها.
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Enjoy learning English
 .74آذرنیا ،مستانه؛ عضدانلو ،مهتاب.
 .Enjoy learning Englishتهران:
افزار208 ،1386 ،ص.
قطع :رقعی
گروه سنی :اول
رشتة درسی :زبان انگلیسی
کلمات کلیدی :آموزش زبان انگلیسی؛
دستور زبان؛ آزمون و تمرین؛ تکلیف محور.

چکیده :کتاب حاضر براساس کتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با هدف
ترغیب دانشآموزان به یادگیری زبان و گرامر انگلیسی و فهم آسانتر مطالب تدوین شده
است .این کتاب تا حدی تکلیف محور است .بهعالوه ،به خاطر داشتن ویژگی مصور بودن،
میتواند جایگزین کتاب درسی شود .دانشآموزان در هر درس ،با کمک تصاویر با لغات
جدید آشنا میشوند و با انجام تمرینات اضافی ،آنها را بهتر به خاطر میسپارند .کتاب
شامل این بخشهاست :متون مصور شدة درسها ،آسانسازی درک مطلب ،تمرینات
سرگرم کننده ،تستهای چند گزینهای ،متن داستانی و متن مطالعة آزاد ،فرهنگ لغات
تک زبانه و دوزبانه ،و سؤاالت پایان نیم سال.

داستان فکر ایرانی (...)1

 .75محمدي ،محمدهادي؛ حاجي نصراهلل،
شکوه .داستان فکر ایرانی (:)1
سپيدهدم انديشة ايراني .تهران :افق،
 168 ،1385ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :تاريخ ايران؛ آموزش تاریخ؛
هخامنشیان؛ زردشت.

چكيده :کتاب حاضر جلد اول از مجموعه داستان «فکر ايراني» است که زندگي انسانها
را از سپيده دم تمدن ايراني تا سقوط شاهنشاهي هخامنشي شرح ميدهد .سرگذشت انسان
روي زمين ،انسان ابتدايي در فالت ايران ،آيينهاي مشترک در سراسر آسياي باختري،
آرياييها ،هند و ايرانيان ،آيين زردشت ،و دولت شاهنشاهي ماد و هخامنشي ،از بحثهايي
هستند که اين کتاب به آنها پرداخته است.

داستان فکر ايراني (...)2

 .76محمدي ،محمدهادي؛ حاجي نصراهلل،
شکوه .داستان فکر ايراني ( :)2فراز و
فرود .تهران :افق176 ،1385 ،ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :تاريخ ايران؛ اسکندر
مقدونی؛ ساسانیان؛ اشکانیان؛ دین زردشتی.

چكيده :اين کتاب ،جلد دوم از مجموعه داستان «فکر ايراني» است و تمدن ايراني را پس
از حملة اسکندر تا پايان شاهنشاهي ساساني ترسيم مي کند که دورههاي امپراتوري اسکندر
مقدوني ،اشکانيان و ساسانيان را دربرميگیرد .اين اثر ،به بيان هنر ،علم و حکمت در اين
دورهها و بهخصوص دورههاي ساسانيان ،ميپردازد .همچنين ،دربارة دينهاي زردشتي،
مانوي و مزدکي نيز بحثهايي مطرح مي کند.
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تاريخ علم در ايران ()2

 .77معتمدي ،اسفنديار .تاريخ علم در
ايران ( .)2تهران :مهاجر121 ،1384 ،ص.
قطع :خشتي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :تاريخ علم؛ جهان اسالم؛
پيدايش فضاي علمي؛ صفویه؛ انتقال دانش.

چكيده :جلد دوم کتاب «تاريخ علم در ايران» ،به معرفي فعاليتهاي علمي در ايران از
آغاز اسالم تا عصر صفويه اختصاص دارد .اين فعاليتها زماني آغاز شدند که پس از يک
قرن تاخت و تاز و پيشروي در کشورهاي اسالمي ،امنيت و آسايش که الزمة کار علمي
است ،به وجود آمد و تمرکز قدرت و ثروت ،سبب پيدايش فضاي علمي در مرکز حکومت
اسالمي شد .هدف مؤلف از نگارش کتاب حاضر ،بيان چگونگي انتقال دانش ،هنر و صنعت
از سرزمینهايي مانند هند ،يونان و ...به جهان اسالم است .عنوانهای برخي از مطالب
کتاب عبارتانداز :انتقال علم به جهان اسالم و گسترش آن؛ علوم طبيعي و رياضي در
جهان اسالم؛ نامداران علم.

دانشگاه گندي شاپور

 .78تکميل همايون ،ناصر .دانشگاه
گندي شاپور .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي 112 ،1384 ،ص.
قطع :رقعي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :پزشکي ايران؛ آموزش
تاريخ؛ دانشگاه گندي شاپور؛ گسترش اسالم؛
ساسانیان؛ تاریخ علم.

آنالیز ترکیبی

 .79علیپور ،علیرضا .آنالیز ترکیبی.
تهران :الگوی توسعه نمونه 328 ،1386 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی :دوم تا پیش دانشگاهی
رشتة درسی :ریاضی
کلمات کليدي :شمارش؛ جایگشت؛
اصل النه کبوتری؛ آموزش ریاضی؛ بسط
دوجملهای.

چكيده :نگارنده در اين کتاب به بررسي مرکز علمي  -آموزشي گندي شاپور ميپردازد
که در دورة ساسانيان ،مشهورترين مرکز علمي (به ويژه پزشکي) و فلسفي و محل تبادل
انديشه و فرهنگ بوده است .اين کتاب بر پاية اسناد و مدارک موجود در شش فصل به
نگارش در آمده است .در فصل يکم ،دانش پژوهي و پيشينة آموزش عالي در ايران بررسي
شده است .در فصل دوم ،شکوفايي علمي و فرهنگي عصر ساساني مورد توجه قرار گرفته
است .فصل سوم به شکلگيري تاريخي شهر گندي نيشابور پرداخته است .فصل چهارم به
بناي آموزشگاه عالي گندي شاپور اختصاص يافته است .در فصل پنجم ،از گسترش اسالم
در کل منطقه و التقاط تمدنها و گسترش دانشهاي زمان سخن به ميان آمده است .فصل
ششم معطوف به جايگاه و منزلت آموزش در نظام ارزشي جديد است.

چكيده :کتاب حاضر در هشت فصل تنظیم شده است .شش فصل اول آن مربوط به
مقدمات شمارش است که عبارتاند از :اصول شمارش ،جایگشتها ،ترکیبها و بسطهای
دو جملهای ،جایگشتهای با تکرار ،ترکیبهای با تکرار ،و اصول شمول و عدم شمول.
فصلهای هفتم و هشتم نیز به اصل النه کبوتری و استقرای ریاضی اختصاص یافته است.
هر فصل از بخشهایی تشکیل شده است که عالوه بر توضیح درس ،تعدادی مسئلة حل
شده در آن وجود دارد .در پایان هر بخش نیز مسئلههایی طرح شدهاند که برخی از آنها
مشابه مسئلههای حل شده در متن درس هستند و حل آنها برای تسلط بر موضوع مفید
است .در پایان کتاب ،عالوه بر ارائة پاسخ مسائل ،راه حل تشریحی مسائل مشکل نیز
گنجانده شده است.
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روشهای ریاضی در شیمی...

 .710کاکت ،مارتین؛ داگت ،گراهام.
روشهای ریاضی در شیمی «جلد
دوم» .علیرضا حیدری .ـ تهران :مبتکران ـ
پیشروان 483 ،ص.
قطع :رحلی
کلمات کليدي :شیمی و ریاضیات؛
سریهای توانی؛ اعداد مختلط؛ جبر خطی؛
آموزش ریاضی.

چكيده :کتاب «روشهای ریاضی در شیمی» جلد دوم از مجموعه کتابهای خودآموز
ریاضی انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است .کتاب پنج فصل دارد با عنوانهای :مباحث
مربوط به سریهای توانی؛ اعداد مختلط؛ خصوصیات و کاربرد و ترمینالها؛ ماتریسها؛
آنالیزبرداری .از خصوصیات مهم کتاب میتوان به معرفی نرمافزارهای ریاضی کاربردی در
شیمی ،طرح نکات ریاضی ضروری به صورت ساده ،نوشتن برنامههای شیمی با زبانهای
برنامهنویسی ،یادآوری نکاتی مربوط به ریاضیات و فیزیک ،و ارائة موضوعات جدید اشاره
کرد .همچنین در متن هر فصل ،تمرینهایی وجود دارند که در انتهای کتاب پاسخ تشریحی
آنها آمده است.

واکنشهايشيمياييواستوکيومتري

 .711ابراهيمي ،سعيد؛ پيرنجفي ،عادل؛
و ديگران .واکنشهاي شيميايي و
استوکيومتري .تهران :محراب قلم،1384 ،
 168ص.
قطع :وزيري
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :آموزش شيمي؛ واکنش
شيميايي؛ فرمولنويسي؛ استوکيومتري؛
نامگذاری ترکیبها.

چكيده :اين كتاب براي دانشآموزان سالهاي آخر دبيرستان رشتههاي رياضي ـ فيزيك
و علوم تجربي تدوين شده و شامل اين بخشهاست :بخش اول :مروري بر واحدها و
كميتهاي اندازهگيري ،ارقام با معني و روشهاي حل مسئله .بخش دوم :استوكيومتري
فرمولي مواد ،قوانين ،تعيين فرمول مواد ،فرمول نويسي و نامگذاري ترکیبها .بخش سوم:
واكنش شيميايي ،طبقه بندي واكنشها و موازنة واكنشها .بخش چهارم :استوكيومتري
واكنشها ،بازده واكنشها و واكنشدهندهها .در پايان هربخش ،خالصههایي از آن براي
مرور سريع مطالب آمده است .همچنين ،براي فراگيري بهتر دانشآموز ،در پايان هر بخش
تعدادي سؤال ارائه شده كه پاسخ آنها در بخش پاسخنامه آمده است.

شيمي 1

 .712ارزاني ،زهرا؛ براتي ،مهدي؛ منتظري،
فيروزه .شيمي  .1تهران :مدرسه،1385 ،
 187ص.
قطع :رحلي
دورةتحصیلی:متوسطه
کلمات کليدي :شيمي؛ کتاب درسي؛
راهنماي آموزشي؛ مسئله و تمرين.

چكيده :نگارنده در اين كتاب تالش كرده است ،مطالب شيمي اول دبيرستان را به شيوة
آسان معرفي کند و با مرتبط كردن مباحث به زندگي ،آنها را قابل فهمتر سازد .اين
مجموعه شامل چهار بخش آب ،هوا ،بازيافت و نفت است .پرسشهاي كتاب به این
صورت دستهبندي شدهاند:
 .1مثالهايي كه جواب آنها داده شده است تا دانشآموزان روش حل را ياد بگيرند يا بحث
مورد نظر را دقيقتر بررسي كنند.
 .2تمرينهایی كه بدون جواباند و دانشآموزان بعداز ياد گرفتن راه حل مثالها ،به راحتي
ميتوانند آنها را پاسخ دهند و ميزان يادگيري خود را بسنجند.
 .3تمرينهاي پايان فصل كه جواب آنها در پيوست آخر كتاب آمده است.
 .4پرسشهاي چهارگزينهاي كه در پيوست آخر كتاب جواب داده شدهاند.
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کتاب اندیشه :مهربانیهایت را...

 .713پوروهاب ،محمود .کتاب اندیشه:
مهربانیهایت را قسمت کن .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 80 ،1386ص.
قطع :پالتویی
گروه سنی :اول تا پیش دانشگاهی
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :نیکی؛ انفاق؛ حالل؛
آموزش دینی؛ امامان شیعه.

یاسمن شبستان

 .714گودرزی ،شکوفه .یاسمن شبستان.
تهران :پیام آزادی 116 ،1386 ،ص.
قطع :وزیری
گروه سنی :اول تا پیش دانشگاهی
رشتة درسی :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :زینب(س)؛ علی(ع)؛ کربال؛
رباب؛ حسین(ع)؛ آموزش دینی.

چكيده« :مهربانیهایت را قسمت کن» ،کتابی است از مجموعة «کتاب اندیشه» که با
بیان سادة مباحث دینی ،زمینهای را برای عمیق شدن بینش نوجوانان و گام برداشتن آنها
به سوی تفکر و شناختن مقصد فراهم میکند .کتاب حاضر حاوی روایتهایی از امام محمد
باقر(ع) ،امام حسن عسکری(ع) و ...دربارة انفاق و نیکی به مردم است .نیکی در دنیا ،نیکی
و انفاق به مردم ،راههای انفاق ،به چه کسانی انفاق کنیم ،حالل و پاکیزه و بدون منت،
پاداش انفاق و حق نیکوکار ،عناوین کتاب را تشکیل میدهند .نویسنده در هر یک از این
بخشها با استمداد از آیات قرآنی ،احادیث و سخن بزرگان ،نوجوانان را با طریقة صحیح
بخشش و انفاق آشنا میکند.

چكيده« :یاسمن شبستان» کتابی است که صحنههای زندگی حضرت زینب(س) را به
صورت ابتکاری ،با قلمی شیوا و روان بیان میکند .در حقیقت نوعی آموزش تاریخ اسالم
برای نوجوانان و جوانان است و جوانان را با تولد حضرت زینب ،وفات حضرت فاطمه(س)،
ازدواج زینب(س) ،شهادت امام حسن(ع) ،واقعة عاشورا و رشادتهای زینب آشنا میکند.

سفيران آسمان

 .715صادقي ،اصغر .سفيران آسمان.
تهران :آفاق 296 ،1383 ،ص.
قطع :وزيري
دورة تحصیلی :راهنمايي و متوسطه
کلمات کليدي :نبوت عامه؛ پيامبر؛
ويژگيهاي رسول؛ تداوم رسالت پيامبر؛ شيعه.

چكيده :در انديشة شيعه ،شناخت پيامبر به معرفت خداوندي منوط است و درخواست ما در
نيايش به پيشگاه حق تعالي ،آن است كه پس از معرفي خود ،پيامبرش را به ما بشناساند.
كتاب حاضر در پنج فصل به این شرح به تبيين رسالت نبوي ميپردازد :فصل اول ،اصل
گزينش پيامبر؛ فصل دوم ،هدف رسالت؛ فصل سوم ،ويژگيهاي رسول؛ فصل چهارم ،روش
پيامبر؛ فصل پاياني ،تداوم رسالت پيامبر.
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راهنمای جامع پیالسی...

 .716غریبی ،سعید؛ غریبی ،هادی .راهنمای
جامع پیالسی سیماتیک استپ .7
تهران :آفرنگ74 ،1385 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :کاردانش
پایة :سوم
حوزة آموزشی :برق /الکتروتکنیک
کلمات کليدي ،PLC :شبکة صنعتی،
 ،SIMATICاشکالیابی ،STEP7 ،برنامهنویسی.

چكيده :مؤلفان کتاب ،با در نظر گرفتن نیاز جامعة صنعتی به مرجعی مناسب که همة
جوانب مورد نیاز به منظور بهرهبرداری کام ً
ال حرفهای از «»PLCها را در محیطهای
عملیاتی دربرداشته باشد ،آن را در چهار بخش و  21فصل تدوین کردهاند .بخش اول
به مباحث پایه و آشنایی با سختافزار  PLCمیپردازد .بخش دوم برنامهنویسی با نرمافزار
 STEP7را مطرح کرده است .بخش سوم شبکههای صنعتی را شرح داده و به مفاهیم
شبکههای صنعتی ،پیکربندی و برنامهنویسی شبکههای «زیمنس» پرداخته است .بخش
چهارم نیز به آشنایی با سایر امکانات  STEP7اختصاص دارد و پیادهسازی کنترلکنندههای
 PIDدر  ،PLCتنظیم پارامترهای  ،CPUتوابع آزمون ،اشکالیابی و مباحث تکمیلی را
شرح میدهد.

کنترلکنندههای منطقی قابل...

 .717سلمانی ،حمیدرضا؛ صفاداران،
حسین .کنترلکنندههای منطقی قابل
برنامهریزی  .PLCتهران :ادبستان ـ اتحاد،
 544 ،1386ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :کاردانش
حوزة آموزشی :برق /الکتروتکنیک
کلمات کليدي ،PLC :برنامهریزی ،PLC
تایمر ،شمارنده.

آموزش اصول و عیبیابی...

 .718بخشیان ،فاطمه؛ جوانمردی ،منصوره؛
رویانی ،سمیرا .آموزش اصول و عیبیابی
رایانههای شخصی (دو جلد) .تهران:
گستره علم و فن 462 ،1386 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :سوم
حوزة آموزشی :کامپیوتر
کلمات کليدي :عیبیابی رایانه ،برد اصلی،
کیس ،هارد دیسک ،صفحه کلید ،ماوس ،مودم.

چكيده :کتاب «کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی  ،»PLCچگونگی کار با PLC

را به همراه اطالعاتی کاربردی در مورد نصب ،برنامهریزی و تأمین و نگهداری سیستم ارائه
میدهد .مؤلفان کتاب ،در آغاز هر فصل هدفها و موضوع فصل را بیان کردهاند .در پایان
کتاب نیز یک مجموعة پرسش و مسئله آمده است .اجزای سختافزاری  ،PLCمبانی
برنامهنویسی  ،PLCاصول اولیة طراحی دیاگرامهای سیمکشی  ،PLCبرنامهنویسی تایمرها،
برنامهنویسی ،شمارندهها ،دستورالعملها ،کارهای نصب  ،PLCویرایش و رفع عیب و کنترل
پردازش ،از جمله مباحث کتاب هستند.

چكيده :در این مجموعة دو جلدی ،در زمینة سختافزار ،مؤلفان آموزش عملکرد رایانههای
شخصی و عیبیابی آنها را در قالب  17فصل به این شرح تدوین کردهاند :عوامل مؤثر
فیزیکی ،شیمیایی و الکتریکی محیط کار؛ وسایل و لوازم لحیمکاری؛ بررسی اجزای برد
اصلی؛ انواع گوناگون کیس ،اجزای هارددیسک؛ ساختار فالپی دیسک  5،3اینچ؛ دیسک
فشرده ()CD؛ صفحه کلید؛ تشخیص ساختمان پردازنده؛ شناخت نسلهای پردازنده؛ نصب،
تعمیر و نگهداری ماوس؛ نصب ،تعمیر و نگهداری  ،Powerنصب مودم؛ نصب و ارتقای
کارت ویدیویی؛ کارتهای صوتی چند رسانهای؛ تشخیص ساختمان پردازنده؛ ارتقای
نرمافزاری سیستم.
از آنجا که این مجموعه به عنوان یک منبع آموزشی تدوین شده ،مؤلفان آن در انتهای هر
فصل ،آزمونهای نظری ،عملی و تشریحی را هم گنجاندهاند.
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طراحی مقدماتی صفحات وب

 .719دهستانی منفرد ،منصور .طراحی
مقدماتی صفحات وب .تهران :دیباگران
تهران296 ،1384 ،ص :.مصور.
قطع :وزیری
شاخة :کاردانش
پایة :سوم
حوزة آموزشی :کامپیوتر
کلمات کلیدی :وب ،مرورگرهای  IEو
 ،Operaتگهای آرایش متنNotepad، ،
.frontpage، Component web

نرمافزار گرافیکی...Corel Draw

 .720کمانگر ،کتایون .نرمافزار گرافیکی
( Corel Drawکورل دراو) :مقدماتی و
پیشرفته .تهران :دیباگران تهران،1384 ،
 376ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :کاردانش
پایة :دوم
حوزة آموزشی :کامپیوتر
کلمات کليدي :نرمافزار گرافیکی ،رسانة
متنی ،رسانة تصویری ،جلوههای ویژهCorel ،
.Draw

نرمافزار گرافیکی ...Free Hand

 .721ریاحی ،فرناز .نرمافزار گرافیکی
 :Free Hand MXمقدماتی و پیشرفته .تهران:
دیباگران تهران 376 ،1384 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنیو حرفهای و کاردانش
پایة :دوم
حوزة آموزشی :کامپیوتر
کلمات کليدي :نرمافزار ،رایانه کار گرافیک،
ویرایش تصویر.Free Hand ،

چکیده :شناخت اصول طراحی صفحات وب ،از جمله مهارتهای الزامی برای کسانی
است که میخواهند سهمی در تولید و عرضة این حجم انبوه اطالعات در اینترنت و وب
داشته باشند .طراحی این کتاب براساس ساختار آموزشهای پیمانهای انجام گرفته است.
کتاب حتیاالمکان به صورت خودآموز ،خودگام و خود محتوا سازماندهی شده و سعی بر
آن بوده است که آموزش گام به گام همراه با مثالها و تمرینهای عملی و کاربردی برای
کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی به همراه آزمونهای پایانی ،مجموعة منسجمی از هر
پیمانه ارائه دهد که دانشآموز پس از پایان هر واحد کار ،در آن زمینه مهارت کافی به دست
آورد .توانایی درک مفهوم وب و متدولوژی ،توانایی کار با محیط ابتدایی تولید و قالبهای
شناخته شده در وب ،توانایی طراحی صفحات ساده به کمک  ،Notepadتوانایی به کارگیری
تگهای آرایش متن ،توانایی افزودن صوت و تصویر به صفحات وب ،توانایی ایجاد قاب
صفحات وب ،توانایی کار با محیط  front pageو انتشار وب سایت در وب و معرفی سایت
در جستوجوگرهای وب ،مطالبی هستند که کتاب حاضر دربارة آنها توضیح داده است.

چكيده :در دنیای امروز که استفاده از تصاویر برای القای مفاهیم ،بیش از پیش جایگزین
استفاده از رسانههای متنی شده است ،نرمافزار گرافیکی ،نقش مهمی در طراحی به عهده
دارد .بین نرمافزارهای متنوع گرافیکی Corel Draw ،به دلیل سهولت یادگیری و ارائة
قابلیتهای ارزنده در طراحی ،از جایگاه خاصی برخوردار است.
کتاب حاضر ،کار با نرمافزار گرافیکی  Corel Drawرا در سطحهای مقدماتی و پیشرفته شرح
داده است .مباحثی که در قسمت مقدماتی آمدهاند عبارتاند از :توانایی شناخت نرمافزار ،توانایی
کار با محیط نرمافزار و ابزارهای کمکی ترسیم ،توانایی ترسیمات در  ،Corelتوانایی نگارش
متن در  ،Corelتوانایی عملیات تبدیلی ،توانایی گروهبندی موضوعات و توانایی رنگآمیزی
موضوعات در  .Corelهمچنین در قسمت پیشرفته با توانایی انجام عملیات اصالحی ،توانایی
کار با جلوههای ویژه و توانایی انجام عمل چاپ و غیره آشنا میشوید .ارائة پیشآزمون و آزمون
پایانی (نظری و عملی) ،از جمله مزیتهای این کتاب برای یادگیری بیشتر است.

چكيده :یکی از کاملترین و قدرتمندترین نرمافزارهای گرافیکی که برای ترسیم اشکال
و طراحی و خلق تصاویر به کار میرود « »Free Hand MXاست .کتاب آموزشی حاضر
بر پایة همین نرمافزار تألیف شده است .تنظیم مطالب کتاب براساس استاندارد «رایانه کار
گرافیک  Free Handمقدماتی و پیشرفته با کد استاندارد  58و  ،»1-62/59از سازمان
آموزش فنی و حرفهای ،صورت گرفته است.
در این کتاب سعی شده است ،آموزش به صورت گام به گام و کام ً
ال تصویری و با استفاده
از مثالها و تمرینهای متعدد صورت گیرد .تمرینات علمی کاربردی در انتهای کتاب،
دانشآموز را به سوی کسب مهارت بیشتر سوق میدهد .مطالب کتاب در  9واحد کار با این
عنوانها تنظیم شدهاند :آشنایی با محیط  Free Hand MXو توانایی انجام کار با ابزارهای
ترسیمی ،ویرایش و اصالح کننده ،انجام عملیات روی متن ،رنگآمیزی موضوعات ،کار با
ابزارها و جلوههای  ،XTRASذخیره ،ارسال ،ورود ،و چاپ گرافیک.
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دستورالعمل اجرایی تکثیر...

.722فریدپاک،فرهاد.دستورالعملاجرایی
تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیهای
گرم آبی .تهران :آبزیان308،1385،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :سوم
حوزة آموزشی :کشاورزی /امور دامی
کلمات کليدي :پرورش ماهی ،ماهی گرم
آبی ،غدة هیپوفیز ،کپور.

چكيده :تکثیر و پرورش ماهی به سه منظور اساسی انجام میگیرد:
 .1تولید ماهی بازاری (مصرفی) در کارگاههای پرورش ماهی.
 .2تولید بچه ماهی  1تا  2گرمی برای تأمین ذخایر دریا.
 .3تولید نوزاد ،بچه ماهی و غیره برای ماهیدار کردن آبهای داخلی.
کتاب حاضر در  10فصل در مورد ماهیهای مورد پرورش در استخرهای آب شیرین و گرم
آبی ،تولید مثل طبیعی ماهیهای گرم آبی ،تکثیر مصنوعی ماهیها در گرم آبی ،تخمریزگاه
و مرکز تولید و پخش ماهی ،آرامکننده و کاربرد آنها در تکثیر و پرورش و حملونقل ماهی،
حمل و نقل در عملیات تکثیر و پرورش ماهی ،جمع آوری و نگهداری غدة هیپوفیز ،روش
تکثیر و پرورش برخی از ماهیهای گرم آبی تجارتی و پرورش توأم ماهی کپور معمولی با
کپور ماهیهای چینی توضیح داده است.

کنترل آفات ،بیماریها و...

 .723سرداربنده ،هوشنگ .کنترل آفات،
بیماریها و علفهای هرز .تهران :فدک
ایساتیس 205 ،1385 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
شاخة :کاردانش
پایة :دوم و هنرآموزان
حوزة آموزشی :کشاورزی /امور زراعی و
باغبانی
کلمات کليدي :علف هرز ،آفت گیاهی ،سم
دفع آفت ،بیماری گیاهی.

تغذیه و رژیم غذایی

 .724انگر ،الدون (ودیگران) .تغذیه و
رژیم غذایی .تهران :مبتکران ،پیشروان،
 68 ،1386ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :سوم
حوزة آموزشی :مدیریت خانواده
کلمات کليدي :تغذیه ،رژیم غذایی ،مواد
غذایی ،بیماریهای تغذیهای.

چكيده :مهارت کنترل آفات و امراض ،جزو استانداردهای آموزشی  33عنوان رشتة مهارتی
شاخة کاردانش محسوب میشود که مؤلف کتاب حاضر آن را در مباحث زیر تدوین کرده
است:
 .1آفات گیاهی :آشنایی با آفات گیاهی ،جمع آوری و نگهداری حشرات ،مدیریت آفات
گیاهی.
 .2سموم دفع آفات گیاهی :آشنایی با انوائع و اشکال سموم و مسمومیتها.
 .3بیماریهای گیاهی :آشنایی با بیماریهای گیاهی ،روشهای پیشگیری بیماریهای
گیاهی ،آشنایی با عالئم بیماریهای گیاهی و روشهای کنترل بیماریهای گیاهی.
 .4علفهای هرز :آشنایی با علفهای هرز و روشهای پیشگیری و کنترل علفهای هرز.
در بخش پایانی کتاب ،فهرست و اسامی علمی علفهای هرز رایج و جدول استاندارد
آموزشی مهارت کنترل آفات و امراض آمده است.

چكيده :مؤلفان با هدف ارائة نگرش درست و علمی درخصوص چگونگی تغذیه و رژیم
غذایی اثر خود را به چاپ سپردهاند .کتاب مباحث متنوع بسیاری درخصوص تغذیة صحیح،
مواد موجود در غذا ،هرم غذایی ،پنج گروه اصلی مواد غذایی ،بیماریهای تغذیهای ،نوع
تغذیه در دورههای متفاوت زندگی و ...دارد.
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غذای دریایی و سالمتی

 .725نتلتون ،جویس .غذای دریایی
و سالمتی .ژاله خوشخو و داوود بهزادی.
تهران :آبزیان 207 ،1386 ،ص.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :سوم
حوزة آموزشی :مدیریت خانواده
کلمات کليدي :آشپزی غذای دریایی،
آبزی ،امگا ،3کلسترول ،ارزش پزشکی.

چكيده :در این کتاب که مشتمل بر  11فصل است ،عالوه بر توجه به ارزش غذایی انواع
آبزیان ،دربارة ارزش پزشکی این مواد نیز بحث شده است 50 .دستور چگونگی طبخ
جانوران آبزی برای عالقهمندان کنترل رژیم غذایی و حتی افرادی که چندان عالقهای
به خوردن ماهی ندارند ،ارائه شده است .از موضوعهای کتاب میتوان به غذاهای دریایی،
امگا 3و بیماریهای قلبی ،غذاهایی دریایی و کلسترول ،مکملهای روغن ماهی ،و مواد
مفید موجود در غذاهای دریایی اشاره کرد.

مجموعة راهنمای پزشکی...

 .726اسمیت ،تونی؛ توماس ،دیوید؛ گالوپ،
ریک.مجموعةراهنمایپزشکیخانواده
(پنج جلد) .فرهاد همت خواه .ـ تهران :عصر
کتاب 396 ،1386 - 1384 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :دوم و سوم
حوزة آموزشی :مدیریت خانواده
کلمات کليدي :پزشکی خانواده ،بیماریها،
راهنمای پزشکی ،مراقبت بهداشتی.

چكيده :تحت عنوان مجموعة پزشکی خانواده ،تاکنون پنج کتاب با این عنوانها برای
ارزیابی به دبیرخانة سامانبخشی کتابهای آموزشی به چاپ رسیده است:
 .1رژیم غذایی :با موضوعات چربیها ،کربوهیدراتها ،رژیم غذایی ،سالمت بدن،
تمرینات ورزشی ،میان وعدههای غذایی و....
 .2تقویت حافظه :در مورد چگونگی تقویت حافظه ،به کار بردن تکنیکهای حافظه و
تمرینهایی برای حافظه.
 .3بیماریهای دهان و دندان :در مورد دندانها ،لثهها ،جرم دندان ،شکستن دندان،
بوی بد دهان ،اورتودنسی و بسیاری از موضوعات دیگر.
4و .5بیماریهای چشم ،گوش ،حلق و بینی و بیماریهای دستگاههای گوارش:
که در مورد عالئم و نشانهها ،آزمایشها ،تشخیص و درمان این بیماریها توضیح داده است.

اصول و مبانی تعمیر و نگهداری...

 .727اصول و مبانی تعمیر و نگهداری
خودرو پراید و ریو .محمد محمدی بوساری.
تهران :تمثیل 1056 ،1386 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :دوم و سوم
حوزة آموزشی :مکانیک /مکانیک خودرو
کلمات کليدي :پراید ،ریو ،مونتاژ خودرو،
گیربکس ،دیفرانسیل ،فرمان ،ترمز.

چكيده :در تألیف این کتاب سعی شده است اصول و مبانی نظری مربوط به هر قسمت
از خودرو ،قبل از پرداختن به اجزای ساختمان و طرز کار آن ،بیان و به پرسشهای ذهن
خواننده پاسخ داده شود .در نهایت هم روش نگهداری و تعمیرات هر قسمت ،ابزارهای
تعمیراتی ،ابعاد و تولرانسهای مهندسی و نحوة پیادهسازی و مونتاژ تشریح شده است تا
به پرسش چگونگی رفتار انسان با سیستمها پاسخ دهد .کتاب شامل بخشهای زیر است:
 .1اصول و مبانی موتور و نگهداری و تعمیرات موتورهای ریو و پراید؛
 .2اصول و مبانی انتقال قدرت معمولی و نگهداری و تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل پراید؛
 .3اصول و مبانی انتقال قدرت اتوماتیک و نگهداری و تعمیرات گیربکس اتوماتیک پراید؛
 .4اصول و مبانی سیستمهای فرمان ،ترمز ،تعلیق و نگهداری و تعمیرات فرمان و تعلیق
پراید؛
 .5اصول و مبانی برق خودرو و نگهداری و تعمیرات سیستمهای الکتریکی خودرو پراید؛
 .6اصول و مبانی سیستمهای سوخترسانی انژکتوری مدلهای زیمنس قدیم ،زیمنس
جدید و ساژم و نگهداری و تعمیرات هر کدام؛
 .7اصول و مبانی ترمز ،ترمزهای ضد قفل  ،ABSو نگهداری و تعمیرات  ABSپراید و سمند.
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ایمنی و بهداشت در جوشکاری

 .728جعفری ،محمدجواد؛ حسن بیگی،
محمدرضا .ایمنی و بهداشت در
جوشکاری .تهران :فدک ایساتیس،1386 ،
 228ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :دوم و سوم
حوزة آموزشی :مکانیک /صنایع فلزی
کلمات کليدي :جوشکاری ،ایمنی
جوشکاری ،بهداشت جوشکاری ،جوشکاری
قوس الکتریکی.

چكيده :جوشکار و اطرفیان وی را خطرات شغلی فراوانی از نظر ایمنی و بهداشتی تهدید
میکنند ،لذا رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین جوشکاری ،اهمیت خاصی دارد .هدف
کتاب حاضر ،بیان نکات ایمنی و بهداشتی در انواع فرایندهای جوشکاری و راهاندازی و
کنترل آنهاست که در چهار بخش جداگانه و نه فصل تدوین شدهاند .بخش اول که در دو
فصل ارائه شده است ،انواع فرایندهای جوشکاری را بیان میدارد .خطرات مربوط به سالمت
شغلی جوشکاران در بخش دوم کتاب و در سه فصل جداگانهای گنجانده شدهاند .ایمنی
در جوشکاری ،در بخش سوم و در دو فصل بیان شده است .بخش چهارم نیز که دو فصل
دارد ،به شرح وسایل حفاظت فردی و فهرستهای وارسی (چک لیستها) مورد نیاز برای
ارزیابی شرایط ایمنی و بهداشت جوشکاری میپردازد.

راهنمای سیستمهای سردکننده

 .729کورین کوک ،جان .راهنمای
سیستمهایسردکننده.اسماعیلجاویدان.
تهران :فنی ایران 545 ،1386 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :دوم و سوم
حوزة آموزشی :مکانیک /تأسیسات
کلمات کليدي :سیستم سردکننده،
سرماسازی ،مبرد ،موتور الکتریکی ،یخساز،
عیبیابی.

چكيده :ایجاد سرما و منجمدسازی با استفاده از سرمایش مکانیکی ،سنگ بنای حیات تازة
صنایع تجاری و خانگی است .کتاب راهنمای سیستمهای سردکننده ،در بردارندة اطالعاتی
کاربردی در همین زمینه است و برای مخاطبان این رشته ،مرجعی فشرده محسوب میشود.
مواردی که کتاب به آنها پرداخته است ،عبارتاند از :حرفة سرماسازی ،ابزار و تجهیزات
سرماسازی ،اصول اساسی سرماسازی ،اجزای سیستم سرمایش ،سیستمهای کنترل در
سرمایش ،کار با لوله ،مبردهای جدید ،کار با مبردها ،درک سیستمهای برقی سرمایش،
موتورهای الکتریکی به کار رفته در سرماسازی ،یخچالها و فریزرهای خانگی ،واحدهای
تجاری نوع قصابی و سردخانهای ،تجهیزات سرمایشی سوپر مارکتی ،یخسازها ،آبسردکنها
و تجهیزات عرضة مواد غذایی ،عیبیابی سیستم ،و محاسبة بارهای سرمایشی.

ساخت و تولید سرامیکها...

 .730ساالریه ،محمود .ساخت و تولید
سرامیکها (جلد دوم) .تهران :دانشگاه
آزاد اسالمی ساوه507 ،1386 ،ص.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای
پایة :سوم
حوزة آموزشی :مواد /سرامیک
کلمات کليدي :سرامیک ،ذوب ،ریختهگری،
پرس پودر ،پالستیک ،ریختهگری دوغابی.

چكيده :این کتاب ،جلد دوم «ساخت و تولید سرامیکها» است .سرامیک کاربردهای
زیادی دارد و از سفالسازی و صنایع دستی گرفته تا تولید آجر ساختمان ،چینی ،شیشه،
قطعات اتومبیل ،قطعات موشک ،سفینههای فضایی و قطعات رایانه و الکترونیک،
بیوسرامیک و نانوسرامیکها ،از آن بهره میگیرند .کتاب دارای چهار فصل به این شرح
است .1 :ریختهگری دوغابی؛  .2شکل دادن پالستیک؛  .3شکل دادن با پرس پودر؛ .4
ذوب و ریختهگری.
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آموزش اسکیس و راندو

 .731آذری ،امید .آموزش اسکیس و
راندو .تهران :یساولی155 ،1385 ،ص :.مصور.
قطع :خشتی
شاخة :فنی و حرفهای و کاردانش
پایة :دوم ،سوم و پیش دانشگاهی
حوزة آموزشی :هنر /نقشهکشی معماری
کلمات کليدي :خالقیت هنری ،طراحی
سریع ،هنر تجسمی ،طراحی از طبیعت.

دنیای شگفتانگیز کاغذ

 .732رازانی ،رامین .دنیای شگفتانگیز
کاغذ .موگه رازانی .ـ تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان72 ،1384 ،ص :.مصور.
قطع :رحلی
شاخة :فنی و حرفهای و کاردانش
پایة :دوم ،سوم ،پیش دانشگاهی و هنرآموزان
حوزة آموزشی :هنر /نقشهکشی معماری
کلمات کليدي :اوریگامی ،شکلهای
مقدس ،شرق دور ،بازی با کاغذ.

عکاسی دیجیتال

 .733آذرگین ،آروین .عکاسی دیجیتال.
تهران :نص248 ،1385 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
شاخة :فنی و حرفهای و کاردانش
پایة :دوم
حوزة آموزشی :هنر /گرافیک
کلمات کليدي :دوربین عکاسی ،دیجیتال،
عکاسی کالسیک ،ویرایش تصویر ،عکاسی
در سفر.

چكيده :هنر نوعی خالقیت و حادثة آنی است که در ذهن هنرمند شکل میگیرد؛ هرچند
مفاهیم عقلی ،ضمنی و محتوایی هم آن را پشتیبانی میکند« .اسکیس» ،به معنای طراحی
سریع ،ساده و گویا از هر منظری است و مانند صاعقهای که برای لحظهای کوتاه ،فضایی را
در برابر دیدگان ناظر روشن میسازد ،عمل میکند .طراحی سریع ،زیربنای تمامی هنرهای
تجسمی است .کروکیها و اسکیسهای این مجموعه با صداقت هرچه تمام ،رودرروی
طبیعت در محل ترسیم شدهاند .این گونه طراحیها موجب رشد فکری و خالقیتهای
ذهنی طراح میشوند .عنوانهای فصلهای کتاب حاضر عبارتاند از :روند آموزشی؛
اسکیس؛ کروکی؛ دکوراسیون داخلی؛ از ایده و طراحی تا اجرای معماری.

چكيده :میدانیم که در زندگی بشر و در میان ملتها و اقوام گوناگون ،بازیهای بسیاری
وجود داشتهاند و برخی از این بازیها ،برای انسانها سرشار از افسون و جادو بودهاند .بازی
با کاغذ بیشتر ما را به یاد هنر اوریگامی میاندازد .در چین و ژاپن ،گروهی برگزیده ،با کاغذ
شکلهای مقدس و خوشیمن میساختند ،و این از آیینهای خاص در میان مردم شرق
دور محسوب میشد .اما بازی با کاغذ ،آنگونه که در مجموعة حاضر مورد توجه است ،ریشه
در سالهای اول قرن بیستم دارد.
آنچه در نمونههای کاغذ این کتاب دیده میشود ،در آغاز یک سطح هندسی است که برای
تبدیل شدن به فضای سه بعدی ،به یک بعد چهارم موقت ،یعنی زمان نیاز دارد .بازیهایی
که در کتاب حاضر مالحظه میکنید ،نمونههای کوچک ملموس و سودمندی هستند که
روزی کسانی آنها را در ابعاد واقعی خواهند ساخت و کسانی دیگر از آنها بازدید خواهند
کرد .دروازة محصور ،پیدایش کمان ،سه مکعب در فضا ،گل بلورین ،معبد خدای باد ،شطرنج،
آسمان پرستاره ،میدان آزادی ،پل خواجو و ...نمونههایی هستند که در این کتاب روش
ساخت آنها با کاغذ بیان شده است.

چكيده :ظهور دوربینهای عکاسی دیجیتال و برنامههای قدرتمند رایانهای ،عکاسی سنتی
را با قدمتی بیش از دو قرن ،تحت تأثیر خود قرار میدهد و با پیشرفت این فناوری،
دوربینهای دیجیتال آرام آرام جای دوربینهای قدیمی را میگیرند .اگر به دنبال آن هستید
که اطالعاتی در مورد عکاسی کالسیک ،دوربین دیجیتال ،نحوة خرید دوربین و راههای
مراقبت و نگهداری از دوربین به دست آورید ،خواندن این کتاب را به شما توصیه میکنیم.
چگونگی گرفتن یک عکس ،عکاسی در سفر ،ویرایش تصاویر ،و چاپ تصاویر دیجیتال،
دیگر موضوعات این کتاب هستند .روند مطالب کتاب به صورتی است که از مفاهیم عکاسی
آغاز میشود و حداقل دانشی را که الزم است یک عکاس داشته باشد ،در اختیار او قرار
میدهد .پس با مفهوم دوربین و عکاسی دیجیتال آشنا میشوید.
در مجموع این کتاب هم شامل مطالب پایه و مقدماتی برای استفاده کنندگان غیرحرفهای
(آماتور) و هم حاوی اطالعات تخصصی برای کاربران حرفهای است.
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بخشهشتم
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آتشفشانها

 .81بال ،ژاكلين اي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :زمين ،زيستگاه ما :آتشفشانها.
حسين دانشفر .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آتشفشان ،زمين ،جزيره،
ماگما.

آشتي با حرفه و فن

 .82زارع زاده ،منير و[ ...ديگران] .آشتي با
حرفهوفن اول راهنمايي .تهران :آموزش
علوم 80 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :حرفهوفن ،طرح نوين
ارزشيابي ،امتحان دونوبته ،سؤاالت كاربردي.

آشتي با حرفهوفن دوم راهنمایی

 .83زارع زاده ،منير و[ ...ديگران] .آشتي
با حرفهوفن دوم راهنمايي .تهران:
آموزش علوم 84 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :حرفهوفن
کلمات کليدي :حرفهوفن ،طرح نوين
ارزشيابي ،امتحان دونوبته ،سؤاالت كاربردي.

چکيده :كتاب مصور حاضر كه براي مطالعة نوجوانان و آگاهي آنها از آتشفشانها تدوين
شده ،شامل اين اطالعات است :اقسام آتشفشان ،اليههاي زمين ،ماگما چيست؟ ،مواد
تشكيلدهندة گدازة آتشفشان ،فوران كوه وزوويوس ،اسرار گازهاي مسموم ،مرگبارترين
فورانها ،نقاط آتشفشاني روي نقشة جهان ،اسرار اعماق زمين ،مراحل پيدايش يك
جزيره ،دانشمنداني كه در زمينة آتشفشان كار كردهاند و فوايد آتشفشانها.

چکيده :کتابهاي جديدالتأليف حرفهوفن با توجه به تغيير اساسي در شيوة آموزش و
پرورش تدريس شدهاند .در اين کتابها ،همگام با تغيير روشها و رويكردهاي درسي،
سعي شده است كه سؤاالتي در سطح درك و فهم ،كاربرد و خالقيت دانشآموزان طراحي
شود تا آنها بتوانند عملكرد خود را متناسب با روش فعال و رويكرد درسي ،مورد سنجش
قرار دهند .در راستاي ارزشيابي دانشآموزان ،براي دو نوبت امتحاني ،سؤاالت فراشناخت
كه موجب خالقيت ،تفكر و شكوفايي استعداد آنها ميشوند طراحي شدهاند .اين نوع
ارزشيابي ،قدرت كاربرد و تجزيه و تحليل دانشآموزان را افزايش ميدهد.

چکيده :با توجه به تغيير اساسي در شيوة آموزشوپرورش تدريس ،کتابهاي جديدالتأليف
حرفهوفن درصدد تغيير نگرش دانشآموزان در رسيدن به رويكردهاي عملي هستند .در اين
کتابها ،همگام با تغيير روشها و رويكردهاي درسي ،سعي شده است سؤاالتي در سطح
درك و فهم ،كاربرد و خالقيت دانشآموزان طراحي شود تا آنها بتوانند ،عملكرد خود را
متناسب با روش فعال و رويكرد درسي مورد سنجش قرار دهند .از موارد مهم ديگري كه
در كتاب مورد توجه قرار گرفته ،ارزشيابي دانشآموزان طي دو نوبت امتحاني است كه در
اين راستا ،ارزشيابي مستمر در تعيين نمرة پاياني نقش بسزايي دارد .در اين كتاب ،خالصة
درس با دورنمايي كلي از هر واحد كتاب تدوين شده است و با طرح سؤاالتي براساس
افزايش قدرت تفكر و خالقيت ،ذهن دانشآموزان را فعال ميكند.
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آشتي با حرفه و فن

 .84زارع زاده ،منير و[ ...ديگران] .آشتي
با حرفه و فن سوم راهنمايي .تهران:
آموزش علوم 100 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :حرفهوفن ،طرح نوين
ارزشيابي ،امتحان دونوبته ،سؤاالت كاربردي.

آموزشزبانانگليسياولراهنمايي

 .85ابراهيمي ،سعيد و جاني ،كامبيز .آموزش
زبان انگليسي اول راهنمايي .تهران:
كانون فرهنگي آموزش 112 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
دورة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي،
انگليسي سال اول راهنمايي.

ازوپ در كالس درس

 .86مجدفر ،مرتضي .ازوپ در
كالس درس :بازيها ،فعاليتها و
پژوهشهاي خالقيت محور بر مبناي
تمثيلها وافسانههاي ازوپ .تهران:
امرود 96 ،1388 ،ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :زبانآموزي
کلمات کليدي :افسانه ،داستان ،خالقيت،
تمرين.

چکيده :اين كتاب شامل خالصة درس ،سؤاالت كاربردي ،جدول و نمونه سؤاالت
آزمونهاي پاياني است .با مطالعة خالصة درس ،دورنماي كلي هر واحد كتاب به دست
ميآيد كه به يادگيري كمك زيادي ميكند .مبناي طرح سؤاالت ،افزايش قدرت تفكر و
خالقيت دانشآموزان است و با حل جدولهاي پايان هر واحد درسي ،ميزان يادگيري آنها
ارزيابي میشود .پاسخ به دو نمونه سؤاالت آزمونهاي نوبت اول و دوم ،ارزيابي ديگري را
از سطح يادگيري دانشآموزان به دست ميدهد.

چکيده :در اين كتاب ،زبان انگليسي طي  10درس به دانشآموزان سال اول راهنمايي
آموزش داده میشود .مطالب كتاب همگام با كتاب انگليسي دورة راهنمايي است .نگارنده
بعد از آموزش مطالب هر درس ،با ارائه تمرينهايي متنوع تالش كرده است ،دانشآموزان
درس را بهتر فرا بگيرند .در انتهاي هر درس يك آزمون از همان درس و آزمون ديگري از
درسهاي قبل طراحي شدهاند .عالوه بر اين ،نمونهاي از هريك از تمرينات حل شده است
تا دانشآموز راحتتر بتواند به سؤاالت ديگر جواب بدهد.

چکيده :در اين كتاب ،نگارنده با بهرهگيري از افسانهها،تمثيلها و داستانهاي شناخته
شدة ايران و جهان ،تعدادي بازي ،فعاليت ،تمرين و پژوهش خالقيت محور ،با توجه به
ذوق و عالقة كودكان مطرح ميكند كه ميتواند در بهبود سواد خواندن آنها مؤثر باشد .از
خوانندگان انتظار ميرود پس ازپايان مطالعة هر داستان ،اتفاقات ،رويدادها و حوادث آنها را
دسته بندي كنند و به پرسشهايي دربارة قهرمانان داستان ،مكانها،خط سير زماني و ابزارها
و وسايل موجود در داستان پاسخگويند .همچنين ،آنان بايد پيوستگي بين رويدادها و حوادث
داستان را بازنمايي كنند و كلماتي راكه براي نخستين بار در متن با آنها روبه رو شدهاند ،
مشخص سازند و معناي آنها را با كلمات ديگري كه ميشناسند ،نشان دهند.
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استروئيدها

 .87جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
استروئيدها (مواد نيروزا) .تهران :دانژه،
 36 ،1387ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،نيروزا،
استروئيد ،پيشگيري ،آگاهي.

اعداد در هنر

 .88ميكلتويت ،لوسي .اعداد در هنر.
فاطمه كاوندي تهران :نظر 48 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :درك هنري كودكان،
آموزش اعداد ،نقاشان بزرگ.

اكستازي

 .89جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
اكستازي .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر،
اكستازي ،پيشگيري ،آگاهي.

چکيده :كتاب حاضر به صورت شفاف و روان براي مخاطبان خود توضيح ميدهد:
استروئيدها چه موادي هستند؟ عوارض رواني و جسماني آنها بر بدن چيست؟ چرا افراد
به مصرف استروئيدها روي ميآورند؟ و چرا مصرف آنها بين قشر جوان كشور بسيار
رواج دارد؟ كتاب سعي دارد تا حد امكان سطح آگاهي مخاطبان را در اين زمينه باال ببرد و
كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

چکيده :كودكان اشتهاي سيريناپذيري براي مشاهدة کتابهاي تصويري دارند .آنها
با خرسندي ساعتها وقت خود را صرف ورقزدن ،ديدن و آموختن از اينگونه کتابها
ميكنندو همواره مشتاق ديدن تعداد بيشتري از آنها هستند .از كودكان خواسته شده ،در
ميان  20اثر معروف و برجستهاي كه از هنرمندان مشهور جهان از جمله بتيچلي ،گوگن،
ماتيس و ...در اين كتاب آورده شده است ،اعداد  1تا  20را جستوجو كنند .براي نمونه آنها
ميتوانند دنبال هشت قايق ،نه بچه ،يازده خرگوش ،چهارده سرباز و ...بگردند و بدينوسيله
اعداد را بياموزند .در پايان كتاب دربارة نقاشيهاي مذكور اطالعات مختصري همچون نام
اثر ،سال خلق ،نام خالق و محل نگهداري آن درج شده است.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونهاي ملموس و قابل استفاده
براي عموم ،به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ گويد :اكستازي چيست؟ چگونه به دست
ميآيد؟ انواع آن كداماند؟ در صورت مصرف اكستازي ،چه اتفاقي ميافتد؟ كتاب كوشيده
است كه تا حد امكان سطح آگاهي مخاطبان خود را در اين زمينه باال ببرد و كنجكاوي و
ابهامات آنان را برطرف سازد.
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الفبا در هنر

 .810ميكلتويت ،لوسي .الفبا در هنر :نگاه
كن .فاطمه كاوندي .تهران :نظر 80 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :هنر ،آموزش الفبا ،درك
هنري كودكان ،نقاشان بزرگ.

چکيده :مخاطبان با مشاهدة نقاشيهاي اين كتاب ،ضمن آشنا شدن با  32اثر معروف
و برجستة هنري از هنرمنداني چون ورمر ،شاگال ،ماگريست و ...با  32حروف الفبا آشنا
ميشوند .بازي سرگرمكننده در اين كتاب به كودكان كمك ميكند تا به جستوجوي
موضوع و جزئيات بپردازند و دربارة تصوير و هنرمند آن بيشتر بدانند .آشنايي با آثاري از اين
دست به كودكان كمك ميكند تا به مرور درك عميقتري از زيباييو هنر پيدا كنند .در
پايان كتاب ،در كنار تصوير هر نقاشي ،عالوه بر نام پديدآورندة آن ،اطالعاتي شامل نام اثر،
سال و محل خلق و محل نگهداري آن درج شده است.

الكتريسيته

 .811چوات ،ريچي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :انرژي و زندگي :الكتريسيته .طاهره
رستگار .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :الكتريسيته ،برق ،انرژي،
علوم تجربي.

چکيده :در اين كتاب مصور و رنگي كه مطابق با برنامة درسي علوم تجربي تنظيم شده،
نوجوانان با جريان برق ،ساختمان اتم ،الكترون ،مخترعان برق ،باتريها ،اختراعات برقي،
واحدهاي اندازهگيري برق ،منابع مهم الكتريسيته در جهان ،شوكهاي عصبي ،صاعقه،
حيواناتي كه الكتريسيته دارند ،مشكالت تاريكي ،برج فشار قوي و صرفهجويي در مصرف
برق آشنا ميشوند.

الكل

 .812جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :الكل.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،الكل ،عوارض و
عواقب ،پيشگيري.

چکيده :كتاب حاضر به صورتي روان و شفاف براي مخاطبان شرح ميدهد :الكل چگونه
به دست ميآيد؟ چه اثراتي بر بدن و مغز دارد؟ در صورت مصرف الكل چه اتفاقي ميافتد؟
چرا نوجوانان به مصرف الكل روي ميآورند؟ و ...كتاب سعي دارد كه تا حد امكان ،اطالعات
الزم را به قشر جوان كشور ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.
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انرژي

 .813بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه
در علوم تجربي :انرژي و زندگي :انرژي
هستهاي .شاهده سعيدي .تهران :فاطمي،
 32 ،1387ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :انرژي اتمي ،مواد
راديواكتيو ،نيروگاههاي برق هستهاي ،نيروگاه
برق ،پرتو درماني.

اولين كتاب هنر كودكان

 .814ميكلتويت ،لوسي .اولين كتاب
هنر كودكان .فاطمه كاوندي .تهران :نظر،
 24 ،1387ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :هنرمندان برجسته ،شاهكار
نقاشي ،هنر ،كودكان.

با ادب و مهربان باشيم

 .815مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
با ادب و مهربان باشيم .فرزانه كريمي.
تهران :قدياني ،کتابهاي بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :تربيت خانوادگي ،مهرباني،
ادب ،كودكان ،راه و رسم زندگي.

چکيده :انرژي هستهاي هم قدرت سازنده دارد ،هم قدرت ويران كننده .همان نيرويي كه
شهرهاي ژاپني «هيروشيما» و «ناگازاكي» را ويران كرد ،انرژي الزم براي زندگي ميليونها
نفر را فراهم ميآورد ،خانهها و بيمارستانها را روشن ميكند ،زير درياييها را به كار
مياندازد و استفاده از فناوريهاي نوين پزشكي را امكانپذير ميسازد .دانشآموزان دورة
راهنمايي در كتاب حاضر با اين موضوعات آشنا ميشوند :اتم ،مواد راديواكتيو ،انفجارهاي
هستهاي ،انرژي اتمي ،نيروگاه برق هستهاي ،صنايع برق ،توليد انرژي ،پرتودرماني،
سوختهاي هستهاي ،و فناوري هستهاي.

چکيده :در اين كتاب شانزده شاهكار نقاشي براي به تصويركشيدن فعاليتهاي روزانه يك
كودك آورده شده است .تصاوير مربوط به هنرمندان برجستهاي است كه در موضوعات
خواندن و نوشتن ،ساختن آهنگ ،سواركاري ،تاب خوردن ،ماهيگيري ،خوردن ،حمام كردن
و خوابيدن فراهم آمده است .از آن ميان ميتوان «پسران در حال خوردن» اثر موريل،
«كودك در حال نوشتن» اثر رنوآر و «دختري در حال خوابيدن» اثر ميلس را نام برد.

چکيده :براي با هم بودن ،بايد با ادب و مهربان بود و از كلمات مؤدبانه استفاده كرد .لطف ًا،
متأسفم ،متشكرم ،موفق باشي ،ببخشيد ،خواهش ميكنم و معذرت ميخواهم ،اصطالحاتي
هستند كه در رفتار مؤدبانه از آنها بهره ميگيريم .كتاب حاضر با كمك تصويرهاي رنگي
و مرتبط ،نحوه و زمان استفاده از اين حرفهاي مؤدبانه را به كودك ميآموزد .همچنين براي
تقويت رفتار محبتآميز و مؤدبانه در كودكان ،روشهايي را به بزرگترها پيشنهاد ميدهد
كه مفيدند و مؤدب بودن را ميآموزند.
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با گفتوگو مشكل را حل كنيم

 .816مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
با گفتوگو مشكل را حل كنيم .فرزانه
كريمي .تهران :قدياني ،کتابهاي بنفشه،
 36 ،1386ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مشكلگشايي ،گفتوگو،
انديشه و تفكر ،كودكان ،روابط با ديگران.

با يكديگر همدلي كنيم

 .817مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
با يكديگر همدلي كنيم .فرزانه كريمي.
تهران :قدياني ،کتابهاي بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :ادراك در كودكان ،عواطف
در كودكان ،روابط با ديگران ،اضطراب در
كودكان.

چکيده :براي با هم بودن ،بايد با ديگران ارتباط خوبي برقرار كرد .كتاب حاضر به مخاطب
ميآموزد ،هنگام بروز مشكل ،بايد گفتوگو كرد .بعد راهحلهاي مشكل را يافت و بهترين
راه را انتخاب كرد .اگر باز هم احتياج به كمك باشد ،ميتوان از بزرگترها كمك گرفت .با
خواندن اين كتاب كودكان ميآموزند ،چگونه مشكالتشان را با صلح و صفا حل كنند .در
انتهاي كتاب براي تقويت روحية گفتوگو و حل مشكل كودكان ،روشهاي مفيدي ارائه
شدهاند كه والدين ميتوانند از آنها به خوبي بهره بگيرند.

چکيده :وقتي براي كسي اتفاق خوبي ميافتد ،من به ياد وقتهايي ميافتم كه خودم
خوشحال بودهام و ميدانم وقتي براي كسي اتفاق بدي ميافتد ،او چه حالي دارد .كتاب
حاضر ميكوشد ،با زبان مخاطب با او سخن بگويد و كودكان را به همدلي با يكديگر تشويق
كند .مهارتهاي موردنظر كتاب براي توجه به ديگران و همدلي با آنان عبارتاند از :نگاه
كردن به مردم و گوش دادن به حرفهاي آنها؛ كوششبراي درك احساس ديگران و
بهخاطر آوردن زماني كه فرد خودش همان احساس را داشته است؛ تصور اينكه اگر به جاي
فرد موردنظر بود؛ چه ميكرد؛ پرسوجو از احساس فردي ديگر؛ و توجه نشان دادن به آن
فرد و ابراز همدلي با او.

باغباني كنيد

 .818ون هيچ ،ماري آن .باغباني كنيد.
مريم پور ثاني .تهران :پيدايش 32 ،1386 ،ص
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :باغباني ،محيطزيست ،چهار
فصل ،فعاليتهاي جالب براي كودك.

چکيده :در اين كتاب ،براي هر چهارفصل سال ،فعاليتهاي جالبي براي باغباني طراحي
شده است .براي انجام اين فعاليتها ،نيازي به حياط بزرگ ،باغچه و حوض وسط آن
نيست ،بلكه در خانههاي كوچك آپارتماني هم ميتوان آنها را انجام داد .اين فعاليتها
بسيار هيجانانگيز و سرگرمكنندهاند .متن اين كتاب بسيار ساده و روان نوشته شده است و
به كمك تصويرهاي هر قسمت ميتوان كار را مرحله به مرحله انجام داد .تصويرهاي رنگي
كتاب بر جذابيت آن افزودهاند.
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باغي در ميان آتش

 ..819قصة آيهها :باغي در ميان آتش
(پاية دوم دبستان  .)3/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :آتش ،ابراهيم(ع) ،باغ،
نمرود ،بتشكن.

باكتريها

 .820ريويج ،باربارا .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :دنياي زنده :باكتريها .حسين
دانشفر .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :باكتريهاي مفيد و مضر،
مكان زندگي باكتريها ،شكل انواع باكتريها.

بكوشيم و ادامه دهيم

 .821مينرز ،چري .با هم بودن را ياد
بگيريم :بكوشيم و ادامه دهيم .فرزانه
كريمي .تهران :قدياني ،کتابهاي بنفشه،
 36 ،1386ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :پشتكار ،كودكان ،ارتباط با
ديگران.

چکيده :نمرود تصميم گرفت ابراهيم بتشكن را در آتش بسوزاند .او دستور داد تا هيزم
زيادي جمع كنند .بعد از مدت كوتاهي ،كوه بزرگي از هيزم جمع شد .آنگاه هيزم را آتش
زدند .در اين كارت قصهها ،كودكان به زبان ساده و مشاهدة تصاوير ،با داستان به آتش
انداخته شدن حضرت ابراهيم(ع)توسط نمروديان آشنا ميشوند.

چکيده :دانشآموزان دورة راهنمايي در اين كتاب ،اطالعات بيشتري دربارة باكتريها،
بیماریهاي باكتريايي ،باكتريهاي مفيد و مضر ،مكانهاي زندگي باكتريها ،مبارزة
باكتريها با بدن ،باكتريهاي بيماريزا ،راه انتقال باكتريها ،شكل انواع باكتريها و درمان
به وسيلة باكتريها به دست ميآورند.

چکيده :ممكن است كاري اولش سخت به نظر بيايد ،اما با كوشش و ادامه دادن ،ميتوان
كار را به انجام رساند .بعضي وقتها ميتوان از ديگران كمك گرفت و كار را به پايان
رساند و گاهي هم ميتوان به ديگران كمك كرد .فقط بايد تالش كرد .با تمرين كردن
هم ،مهارت در كار زياد میشود و كار آسانتر به نظر ميآيد .در انتهاي كتاب حاضر ،براي
تقويت تالش و پشتكار ،روشهايي پيشنهاد شدهاند .مث ً
ال ميتوان بچهها را به بازيهايي
با موضوع پشتكار ترغيب كرد.
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بومشناسي

 .822بال ،جكلين ا .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :دنياي زنده :بومشناسي .محمد
كرامالديني .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بوم شناسي ،محيط زيست،
اكوسيستم.

چکيده :شما بخشي از يك شبكة بزرگ حيات هستيد .شبكههاي حيات ،بخشي از
بوم كرة زميناند .علم بومشناسي ،رابطة ميان موجودات زنده و عوامل غيرزندة محيط را
بررسي ميكند .اين علم ،توازن ميان هر محيط زيست را با محيطهاي زيست ديگر نيز
معلوم ميكند و به ما ميگويد كه چرا برخي از جانداران در اكوسیستمهاي خاصي زندگي
ميكنند .كتاب حاضر همگام با برنامة درسي علوم تجربي دورة راهنمايي تحصيلي تدوين
شده است .نوجوانان با مشاهدة تصويرها و خواندن مطالب آن در قالب پرسش و پاسخ،
داستان ،بريدة نشريات ،معما ،دفترچه يادداشت ،سرگرمي و غيره ،اطالعاتي را دربارة رابطة
گياهان و جانوران و در كل زنجيرههاي غذايي روي كره زمين به دست ميآورند وبا برخي
از بومشناسان آشنا ميشوند.

پسري كه با رود آمد...

 .823جعفري ،الله .قصة آيهها :پسري كه
با رود آمد ،قصة كودكي حضرت موسي
(ع)(پاية اول دبستان .)3/تهران :افق1388،
قطع :كارت قصه گويي
پایة   تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :حضرت موسي (ع) ،آسيه،
فرعون ،صندوقچه ،رود نيل.

چکيده :كارتهاي قصهگويي از ابزار شناخته شده و جذاب قصهگويي براي كودكاناند كه
ميتوان از آنها با روشهاي ابتكاري و خالقانه براي قصهخواني در مدارس و مهدكودكها
استفاده كرد .اين كارتها به عنوان وسيلهاي كارامد در بستة آموزشي بعضي از برنامههاي
درسي مانند آموزش قرآن كاربردي وسيع دارند .مجموعة حاضر كه شامل هفت كارت
قصهگويي مصور به همراه چهار كارت هديه است ،در بردارندة قصة زندگي حضرت
موسي(ع)در كودكي است؛ زماني كه مادرش از ترس فرعونيان او را در صندوقي گذاشت به
رود نيل سپرد .مخاطبان اين مجموعه دانشآموزان دورة اول دبستان هستند.

پيامبري حضرت موسي...

 .824قصة آيهها :پيامبري حضرت
موسي عليه السالم(پاية سوم
دبستان .)4/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :درخت ،آتش ،حضرت
موسي ،خدا.

چکيده :حضرت موسي از دور آتشي ديد .به همسرش گفت :من به سوي آتش ميروم،
شايد بتوانم شعلهاي از آن را براي شما بياورم تا گرم شويد .شايد هم آتش راه را به ما نشان
دهد .در اين هفت كارت قصه ،كودكان با مشاهدة تصاوير و مطالعة پشت كارتها ،با زباني
ساده و روان ،با داستان حضرت موسي (ع) ،حركت او به همراه همسرش از «مدين» به
سمت «مصر» ،سخن گفتن خدا به وسيلة درخت با حضرت موسي (ع)و معجزات اين پيامبر
بني اسرائيل آشنا ميشوند.
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پيروزي حضرت موسي...

 .825قصة آيهها :پيروزي حضرت
موسي عليه السالم (پاية سوم
دبستان .)6/تهران :افق 0 ،1388 ،ص
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :جادوگر ،اژدها ،حضرت
موسي ،عصا ،كارت قصه.

چکيده :روز مسابقه فرا رسيد .فرعون اميدوار بود كه جادوگرانش ،حضرت موسي(عليهالسالم)
را شكست دهند .پيش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند :اگر ما بر موسي پيروز
شويم ،آيا پاداشي خواهيم داشت؟ كارتهاي قصهگويي حاضر شامل قصههاي حضرت
موسي (ع) ،تبديل عصاي او به اژدها ،شكست جادوگران و پيروزي حضرت موسي(ع)به
اذن پروردگار بر فرعونيان ،و ايمان آوردن عدهاي از آنان به خداي حضرت موسي (ع)است.
مخاطبان قصهها كودكان دورة سوم دبستان هستند..

پيلهها

 .826مزاري جاللي ،عبدالرضا .پيلهها.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 76 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :كاردستي ،پيلة كرم ابريشم.

چکيده :در اين كتاب ،به نوجوانان آموزش داده میشود كه پيلههاي كرم ابريشم را رنگ
كنند ،برش دهند ،برشها را به هم بچسبانند تا بتوانند شکلهاي متفاوتي از جانوران ،گلها،
پرندهها و ...بسازند.

تجربيات حركاتي در كودكان

 .827بالستر ،كالوس .تجربيات
حركاتي در كودكان :اثرات كمبود آن
راهكارهاي عملي براي رفع آنها .مجيد
جاللي فراهاني و فهيمه كاظمي .تهران:
بامداد كتاب 240 ،1387 ،ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :تربيت بدني
کلمات کليدي :تحرك ،محركهاي
عملي ،راهكارهاي عملي ،تجربيات حركتي.

چکيده :رفتار غيرعادي ،هل دادن ديگر كودكان ،پرخاشگري به آنان ،ناتواني در گرفتن
توپ پرتاب شده ،گوشهگيري ،از جمله عوارض كمتحركي و غيرفعال بودن كودكان است
كه در صورت مشاهده ،از نداشتن اعتماد به نفس و كمبود تجربيات حركتي حكايت دارد.
كتاب حاضر كه براي مطالعة مربيان ،معلمان ورزشي ،دانشجويان رشتة تربيت بدني به
خصوص دانشجويان رشتة حركات اصالحي و رفتار حركتي تهيه شده ،شامل راهكارهايی
به منظور حل معضل كم تحركي در كودكان است .مخاطبان با مطالعة كتاب،دربارة اهميت
تحرك و تجربيات حركتي در رشد شخصيت و تواناييهاي جسمي ،رواني و اجتماعي
كودكان ،اطالعاتي به دست ميآورند.
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ترسيم خط در هنر نگاه كن

 .828ولف ،گيليان .ترسيم خط در هنر
نگاه كن .فاطمه كاوندي .تهران :نظر،
 48 ،1388ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،خط در
نقاشي ،هنر.

چکيده :هنر تابلوي نقاشي قصهاي دارد .با كشف قصهها و مضامين دروني هر اثر ،دنيايي
پيش روي ما قرار ميگیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغيير ميدهد .به مرور ياد
ميگيريم كه زيباييها را انتخاب و آنها را به زندگي خود وارد كنيم .زيبا بپوشيم ،خانه و
محل كار و زندگي خود را زيباتر سازيم و دنيايي جديد كشف كنيم .در كتاب حاضر انواع
گوناگون ترسيم خط در شاهكارهاي نقاشي هنرمنداني از سراسر دنيا گردآمده است .هر
هنرمند با استفاده از شيوههايي خاص در ترسيم خط ،اثري جذاب ،ظريف ،شگفتانگيز و يا
ترسناك خلق كرده است .خط خطي ،ظريف ،متقارن ،هيجاني ،خط و نقش ،نمايش ،برگ،
راهراه و بافتدار انواعي از اين خطوط هستند .در كنار هر نقاشي ،توضيحات مربوط به آن
داده شده و زير آن ،نام اثر و نقاش آن درج شده است .در بخش «بيشتر بدانيد» نيز هنرمند
هر اثر به اختصار معرفي شده است.

ترياك

 .829جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :ترياك.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،ترياك،
پيشگيري ،آگاهي.

تمدن يونان

 .830ميرسعيدي ،نادر .تمدنهاي بزرگ
جهان :تمدن يونان .تهران :مدرسه،1387 ،
 64ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :فرهنگ و تمدن يونان،
تاريخ ،تمدن كرت ،دوران مقدوني ،دوران
هلني فرهنگ و تمدن يونان ،تاريخ ،تمدن
كرت ،دوران مقدوني ،دوران هلني.

چکيده :كتاب حاضر به صورت شفاف و ساده براي مخاطبان توضيح ميدهد كه :ترياك
چيست؟ مشتقات آن كداماند؟ مصرف آن چه اثراتي روي مغز دارد؟ آيا مصرف ترياك
ميتواند مصرف ساير مواد را در پي داشته باشد؟ و ...بدين وسيله كتاب سعي دارد ،سطح
آگاهي مخاطبان خود را تا حد امكان باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

چکيده :كتاب مصور حاضر ،به منظور آشنايي نوجوانان با تمدن يونان ،طي شش فصل با
اين عنوانها تدوين شده است :نخستين مراحل تاريخ و تمدن يونان؛ دولتشهر اسپارت؛
دولتشهر آتن؛ فرهنگ و تمدن يونان؛ رويدادهاي تاريخ يونان در قرنهاي پنجم و چهارم
پيش از ميالد؛ دوران مقدوني و دوران هلني؛ تأثير فرهنگ يوناني بر سرزمینها و ملتهاي
ديگر .جزيرة «كرت» محلي است كه تاريخ و تمدن يونان باستان در آن شروع شد .كشف
تمدن كرت ،از حدود  100سال پيش با كاوشهاي آرتور جان ايوانز ،باستانشناس انگليسي
در خرابههاي «كِنوسوس» ،يعني شهر اصلي كرت باستان آغاز شد و  40سال طول كشيد
تا تمام شهر از زير خاك بيرون آمد .باستانشناسان به تدريج شهرهاي ديگر كرت را نيز
كشف كردند.
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چرا بايد با دوستانم سهيم باشم؟

 .831كلر ،لولين .چرا بايد با دوستانم
سهيم باشم؟ .مرجان حاجي بابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستانهاي كودكان،
داستانهاي تربيتي ،دوستيدر كودكان.

چکيده :بخشي از مراحل پيشرفت كودك ،پرسش و آموختن مطالبي دربارة خودش است.
اين كتاب ،با تصويرهاي جالب و متن ساده و روان ،اهميت قسمت كردن هر چيز و سهيم
بودن با ديگران را براي مخاطب توضيح ميدهد .بخش پاياني كتاب ،شامل نكتههايي به
منظور استفادة والدين و معلمهاست كه در بهرهگيري بهتر از مطالب كتاب ،به آنها كمك
ميكند.

چرا بايد به ديگران كمك كنم؟

 .832كلر ،لولين .چرا بايد به ديگران
كمك كنم؟ .مرجان حاجي بابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :کتابهاي كودكان،
مهارتهاي اجتماعي ،كمك كردن.

چرا بايد خوب غذا بخورم؟

 .833كلر ،لولين .چرا بايد خوب غذا
بخورم؟ .مرجان حاجي بابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :غذا ،مواد غذايي ،غذا
خوردن.

چکيده :در اين كتاب ،نگارنده با ياري گرفتن از جملههاي ساده و روان و همچنين
تصويرهاي متنوع و جالب ،اهميت كمك كردن در خانه و مدرسه را به كودكان گوشزد
ميكند .عالوه بر اين ،كتاب شامل نكتههايي براي والدين و معلمان در زمينة مشاركت
كودكان در كارهاست.

چکيده :كودكان آنچه را دوست دارند بخورند ،انتخاب ميكنند .بنابراين ،اگر ارزش غذايي
مواد گوناگون را بدانند ،ميتوانند انتخابهايي داشته باشند كه سالمتي و تندرستي آنها
را افزايش دهد .اين كتاب ،با هدف معرفي رژيم غذايي سالم ،در قالب داستان به نگارش
درآمده است.
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چرا بايد خوب گوش كنم ؟

 .834كلر ،لولين .چرا بايد خوب
گوش كنم ؟ .مرجان حاجي بابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :گوشدادن ،شنيدن ،دقت
در صداهاي اطراف.

چرا بايد در مصرف آب ...

 .835گرين ،جن .چرا بايد در مصرف
آب صرفه جويي كنم ؟ .سارا آرين مهر.
تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :صرفهجويي ،تصفيه آب،
مصرف آب ،حفاظت.

چرا بايد در مصرف انرژي ...

 .836گرين ،جن .چرا بايد در مصرف
انرژي صرفه جويي كنم ؟ .مرجان
حاجي بابايي .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1386ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :انرژي ،انواع ،موارد مصرف،
صرفهجويي و دقت در مصرف.

چکيده :اين كتاب شامل مثالهايي است از شرايطي كه كودكان در خوب گوشكردن،
موفق ياناموفق بودهاند .مطالعة آن به كودك كمك ميكند ،با درك چگونگي تأثير رفتارهاي
گوناگون خويش ،در فعاليتهاي مدرسه و منزل موفقتر عمل كند.

چکيده :اين كتاب آموزشي به نتايج قطع آب ،نيز پيشنهادهايي در خصوص صرفهجويي
درمصرف آب با زباني ساده براي كودكان اختصاص يافته است .در بخش فعاليتهاي
پيشنهادي از والدين خواسته شده تا براي كودكان از نحوة تشكيل و تصفية آب ،سخن
بگويند .نيز كودك را تشويق كنند تا فهرستي از موارد مصرف آب در منزل و خارج از منزل
را تهيه كنند و نظر كودك را دربارة پيامدهاي قطع آب جويا شوند ،در پايان نيز جدولي براي
محاسبة ميزان آب هفتگي مورد استفادة خود و خانواده تهيه كنند تا كودك با استفاده از اين
جداول ،بتواند محاسبه كند كه در هفته با به كار بردن روش صرفهجويي ،چه ميزان آب را
ميتوان ذخيره نمود؟

چکيده :در كتاب حاضر ،پارهاي از حوادثي كه در صورت تمام شدن منبع انرژي شهري
پيش خواهند آمد ،در قالب داستان شرح داده شدهاند .نكتة قابل توجه در كتاب ،پيشنهادهايي
هستند كه به منظور آموزش نحوههاي گوناگون صرفهجويي ارائه شدهاند.
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چرا بايد زبالهها را بازيافت كنم ؟

 .837گرين ،جن .چرا بايد زبالهها را
بازيافت كنم؟ .مرجان حاجي بابايي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :زبالهها ،بازيافت ،مواد
بازيافتي ،شيوة بازيافت مواد.

چرا بايد مواظب طبيعت باشم ؟

 .838گرين ،جن .چرا بايد مواظب
طبيعت باشم ؟ .مليحه اسماعيلي .تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :طبيعت ،حيوانات ،مراقبت
از كودكان.

چشمة زمزم...

 .839قصة آيهها :چشمة زمزم (پاية
سوم دبستان .)1/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :حضرت اسماعيل(ع)،
چشمة زمزم ،سرزمين مكه ،حضرت
ابراهيم(ع).

چکيده :بازيافت به انسان كمك ميكند ،مواد با ارزش را حفظ كند و در مصرف انرژي دقت
بيشتري داشته باشد .در كتاب حاضر ،در مورد صدماتي كه زبالهها به محيطزيست ميزنند،
بحث شده و نحوة بازيافت زباله توضيح داده شده است .كتاب ،عالوه بر پيشنهاد فعاليتهاي
جذاب به مخاطب ،او را با واژههاي جديدي همچون انرژي ،محيطزيست ،زبالة دفن شده،
كوره ،بستهبندي و ...آشنا ميسازد.

چکيده :كتاب حاضر ،همانگونه كه از نامش نيز برميآيد ،به مسائل محيط زيست
ميپردازد و شرح ميدهد كه چگونه بعضي افراد با بيتوجهي نسبت به محيطزيست
خويش ،طبيعت را از بين ميبرند .در كنار آن ،به كودك يادآوري میشود كه او ميتواند از
اين طبيعت محافظت كند .آنچه در كتاب قابل توجه است ،مثالهاي سادهاي هستند كه به
كودك آموزش ميدهند ،چگونه از محيطزيست اطرافش مراقبت كند.

چکيده :حضرت ابراهيم(ع)به فرمان خداوند مأمور میشود كه همسرش هاجر و فرزندش
اسماعيل را از سرزمين «شام» به سرزمين بيآب و علفي ببرد و خود برگردد .كودك به
همراه مادرش درآن جا ميمانند و حضرت ابراهيم (ع)برميگردد .در بيابان قطرهاي آب پيدا
نمیشود ،مادر به دنبال آب ميگردد و كودك گريه ميكند و تشنه است .به لطف پروردگار
چشمة زمزم زير پاهاي كودك از دل زمين ميجوشد و باال ميآيد.در كارتهاي قصهگويي
حاضر ،كودكان با مشاهدة تصاوير رنگي و جذاب و خواندن پشت كارتها ،با داستانهاي
چشمة زمزم ،تالش هاجر براي يافتن آب و پايهريزي دين حضرت ابراهيم(ع) آشنا ميشوند.
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چهار محال و بختياري

 .840خداجو ،فروزنده .دوستت دارم ايران:
چهار محال و بختياري .تهران :سازمان
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،دفتر
انتشارات كمك آموزشي 72 ،1388 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي/جغرافيا
کلمات کليدي :طبيعت ايران ،كوهها،
رودها ،حيوانات ،عشاير ،موسيقي ،آواز،
چهارمحال و بختياري ،استانهاي ايران.

چکيده :مخاطبان اين كتاب طي چهار بخش با عنوانهاي پنجرههاي زندگي ،ريشهها
و برگها،ياد و يادگارها و تابلوي طبيعت ،با طبيعت استان چهارمحال و بختياري ،پيدايش
قوم بختياري و وضعيت آنها در دورههاي متفاوت حكومتي ،معماري ،آثار سنگي ،عشاير،
مكانهاي مذهبي ،مشاهير محلي ،موسيقي ،جشنها ،آداب و رسوم ،بازيها ،صنايعدستي،
محصوالت كشاورزي و راههاي اين استان،به همراه تصويرهاي طبيعي آشنا ميشوند.

حساب اول راهنمايي را خود...

 .841داودي ،خسرو؛ متينآرا ،فرخنده و
نجفي ،زيور .حساب اول راهنمايي را
خود بيابيم «ياددهي  -يادگيري» به
روش فعال .تهران :مدرسه 96 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :پرسش و پاسخ ،رياضي،
تمرين ،روش فعال.

حيات وحش ايران...

 .842جمعي از نويسندگان .حيات وحش ايران:
مهرهداران .تهران :طاليي 300 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حياتوحش ،مهرهداران،
دايرئالمعارف حيوانات ،پستانداران ،پرندگان.

چکيده :كتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان اول راهنمايي به روش فعال
تدوين شده و شامل فعاليتهاي متنوعي براي كشف و يادگيري مفاهيم كتاب درسي،
تمرينهاي تكميلي و سؤالهاي كاربردي و خالق است كه براي دانشآموزان با استعدادها
و تواناييهاي گوناگون قابل استفاده است .در روش فعال ،دانشآموز در كالس فعال است.
نتيجهگيريها توسط دانشآموزان صورت ميگیرد و آنان در توليد و شكلگيري مفاهيم
سهيماند .دانشآموز با انجام فعاليتها سعي ميكند مفاهيم مورد نظر هر درس را درك و
كشف كند .برخي مطالب كتاب عبارتاند از :بخشپذيري؛ مقسومعليههاي يك عدد؛ نمودار
مقسومعليهها؛ بزرگترين مقسومعليه مشترك؛ تعريف توان؛ مفهوم كسر؛ عدد مخلوط؛
تساوي كسرها؛ عدد صحيح؛ جمع اعداد صحيح.

چکيده :در اين دايرئالمعارف مصور و رنگي ،نوجوانان با زندگي انواع پستانداران ،پرندگان
دوزيستان ،خزندگان و ماهيها آشنا ميشوند .در معرفي هر مهرهدار ،اين اطالعات لحاظ
شده است :نام فارسي ،نام انگليسي ،نام علمي ،خانواده ،جمعيت ،پراكنش ،زيستگاه ،اندازه،
ريختشناسي ،رژيم غذايي ،زادآوري ،وضعيت حفاظتي و نقشة پراكندگي در ايران .همچنين
باور كهن مردم ،دربارة برخي از مهره داران و كاربرد آن در شعر فارسي ،و ضربالمثلي مرتبط
با آن جاندار آورده شده است.
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حيوانات در هنر

 .843ميكلتويت ،لوسي .حيوانات در هنر.
فاطمه كاوندي .تهران :نظر 36 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :حيوانات ،هنر ،نقاشان بزرگ.

چکيده :در كتاب حاضر به كمك  14اثر نقاشي معروف از هنرمندان بزرگ ،همچون
تيسين ،رنوآر ،پيكاسو و ...و در كنار يك بازي سرگرمكننده ،كودكان با انواع حيوانات نظير
بز ،گربه ،طوطي ،اسب ،خرچنگ ،الكپشت و ...آشنا ميشوند .در پايان كتاب اطالعات
مربوط به نام هر اثر نقاشي ،نام هنرمند ،سال خلق و محل نگهداري ،اثر در كنار تصوير آن
درج شده است.

خبر هد هد...

 .844جعفري ،الله .قصة آيهها :خبر هد هد
(پاية اول دبستان .)1/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :هدهد ،نامة حضرت
سليمان(ع) ،ملكة سبا.

خداي من (حرفهای من با خدا)

 .845كلهر ،فريبا .خداي من (حرفهای
من با خدا) .تهران :مدرسه،1387 ،
 104ص
قطع :خشتي كوچك
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :شعر فارسي ،تاريخ معاصر،
راز و نياز با خدا ،عبادت ،دعا.

چکيده :هدهد از «ملكة سبا» براي حضرت سليمان خبر ميآورد كه او خداپرست نيست
و خودش و مردمانش ،خورشيد را ميپرستند .حضرت سليمان نامهاي مينويسد و به هدهد
ميسپارد تا آن را به نزد ملكة سبا ببرد .به كمك مجموعه كارتهاي قصهگويي حاضر،
كودكان با مشاهدة كارتهای مصور و مطالعة پشت كارتها،با قصةبلقيس ،ملكة سرزمين
سبا و دعوت حضرت سليمان (ع) از او به خداپرستي،آشنا ميشوند.

چکيده :در اين كتاب با مجموعهاي از دعاهاي شعرگونه و دلنشين آشنا ميشويم كه
گفتوگويي است بين بنده و معبود؛ براي مثال :خداوندا! اي بخشندة گناهان! اي كه به شمع
چشم گريان دادي و به شقايق دل سوزان! اي كه به من دلي دادهاي كه همواره به ياد تو
بتپد! ياريام كن ،بر دلم لباس گناه نپوشانم .اي بخشندة سختترين گناهان! ياريام كن،
گناهانم را كوچك و ناچيز نشمارم و دل به لذتهاي زودگذر گناهان نسپارم .خواندن اين
شعرها براي مخاطبين و دانشآموزان عزيز كه با زباني بسيار ساده و شيوا با خدا گفتوگو
ميكنند ،خالي از لطف نخواهد بود.
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داروهاي غير تجويزي...

 .846جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :داروهاي
غير تجويزي (مسكنها،آرامبخشها
و داروهاي محرك) .تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،داروهاي آرامبخش،
وابستگي ،پيشگيري ،آگاهي.

دانشنامةنوآموز...

 .847چنسلر ،دبورا و[ ...ديگران] .دانشنامة
نوآموز :آن چه دانشآموز بايد بداند.
حسن ساالري .تهران :افق 320 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :كتابهای مرجع  -علوم
تجربي
کلمات کليدي :زمين،گياهان ،جانوران،
دايناسورها ،مردمان ،بدن انسان ،علوم ،فضا،
ماشينها.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد ،اطالعات الزم را در مورد داروهاي غيرتجويزي در اختيار
نوجوانان و اولياي آنها قرار دهد .كتاب به روشني به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ
ميگويد :داروهاي غير تجويزي كداماند؟ چگونه روي مغز و بدن اثر ميگذارند؟ عوارض
مصرف اين شبه افيونها چيست؟ و ....مؤلف سعي داشته است كه تا حد امكان سطح آگاهي
مخاطبان كتاب را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

چکيده :در اين كتاب،اطالعات فراوان و گستردهاي دربارة زمين ،گياهان ،جانوران،
دايناسورها ،مردمان ،بدن انسان،علوم،فضا و ماشينها به همراه تصويرهايي رنگي و زيبا
آورده شده است .در كنار اطالعات ،بخشهاي ويژهاي همچون دانستنيهاي شگفتانگيز،
داستانكهاي دلپذير ،واژهنامههاي كوچك ،پرسشهاي دشوار با پاسخهاي خيرهكننده و
كاردستيها و بازيهاي سرگرم كننده نيز درج شده است .مطالب كتاب با زباني ساده و روان
در  10فصل ترتيب داده شده و نشاني پايگاه اينترنتي هر موضوع در پايين صفحه آمده است.

دايرئالمعارف بدن انسان براي...

 .848گرين ،جين .دايرئالمعارف بدن
انسان براي كودكان و نوجوانان .پريسا
همايون روز .تهران :پنجره 240 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :توليدمثل ،جنينشناسي،
دستگاههاي بدن ،ماهيچه ،تنفس.

چکيده :نوجوانان با مطالعة اين دايرئالمعارف مصور و رنگي دربارة سلولها ،دستگاه توليد
مثل ،اسكلت و استخوانها ،ماهيچهها ،دستگاه گردش خون ،دستگاه تنفس ،دستگاه
گوارش ،مغز و حواس ،پوست و ناخن،و برخي بیماریهاي بدن ،اطالعات مختصر و مفيدي
بهدست ميآورند .در پايان كتاب نيز« ،واژهنامه» و «نمايه» درج شده است.
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راز مثلهاي ما

 .849ميركياني ،محمد .راز مثلهاي فارسي
براي نوجوانان :راز مثلهاي ما .تهران:
محراب قلم 304 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :ضربالمثلهاي فارسي،
آموزش ادبيات فارسي.

چکيده :زبان شيرين فارسي پر از مثلهاي دلپذير و خواندني است .بعضي از مثلهاي
فارسي قصه دارند و بعضي از مثلها «راز» دارند .شايد قصة بعضي از مثلها را خوانده
يا شنيده باشيد ،ولي حتم ًا راز مثلها را كمتر شنيده يا خواندهايد ،يا شايد هم تا به حال
نشنيدهايد .در كتاب «راز مثلهاي ما» ،دانشآموزان راز صدها مثل فارسي را ميخوانند .اين
رازها آنقدر شيرين و خواندني هستند كه هرگز آنها را فراموش نخواهيد كرد .در اين كتاب
با ناگفتههايي از زندگي ،تاريخ و آداب و رسوم مردم ايران بزرگ آشنا ميشويم.

راهنماي پيشگيري از ...

 .850جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :راهنماي
پيشگيري از سوء مصرف مواد در
نوجوانان .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر،
پيشگيري ،آگاهي.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد ،راهكارهاي پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر را براي
نوجوانان و بهخصوص اولياي آنها توضيح دهد تا هم والدين بتوانند عوامل تهديدكنندة
فرزندانشان را در برابر اينگونه مواد كاهش دهند و هم فرزندان از خود در برابر گسترش
اينگونه مواد محافظت كنند .اين اصل مهم را هميشه در نظر داشته باشيم كه :عالج واقعه،
قبل از وقوع بايد كرد.

رنگها در هنر

 .851ميكلتويت ،لوسي .رنگها در هنر.
مريم كاوندي .تهران :نظر 36 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :رنگشناسي ،هنر ،آثار
هنري.

چکيده :در اين كتاب ،مخاطبان با رنگهاي متفاوت همچون قرمز ،زرد ،آبي ،نارنجي،
خاكستري ،صورتي ،قهوهاي و ...در آثار نقاش هنرمندان گوناگون آشنا ميشوند .در هر
يك از آثار معروف و برجستهاي كه در اين كتاب آورده شده است ،رنگهاي متنوعي براي
جستوجو وجود دارند كه پيداكردن بعضي از آنها ساده ،اما بعضي ديگر مشكل است .در
حقيقت ،مؤلف از طريق بازي با رنگها و پيداكردن اشكال رنگي در كتاب ،كاربرد رنگ
در نقاشي را به مخاطبان معرفي كرده است .در پايان كتاب ،آثار هنري مذكور به اختصار
معرفي شدهاند.
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رياضي سال اول دورة راهنمایی

 .852پندي ،زهره و[ ...ديگران] .كتاب كار
و راهنماي مطالعة دانشآموز :رياضي سال
اول دورة راهنمايي تحصيلي .تهران:
فاطمي 280 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :رياضيات،دورة راهنمايي،
مسئله و تمرين ،هندسه ،بازي و سرگرمي.

رياضي سال دوم دورة راهنمایی

 .853پندي ،زهره و[ ...ديگران] .كتاب كار
و راهنماي مطالعة دانشآموز :رياضي سال
دوم دورة راهنمايي تحصيلي .تهران:
فاطمي 268 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :رياضيات ،دورة راهنمايي،
هندسه ،بازي و سرگرمي ،مسئله و تمرين.

رياضي سال سوم دورة راهنمایی

 .854پندي ،زهره و[ ...ديگران] .كتاب كار
و راهنماي مطالعة دانشآموز :رياضي سال
سوم دورة راهنمايي تحصيلي .تهران:
فاطمي 312 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :رياضيات ،دورة راهنمايي،
بازي و سرگرمي ،مسئله و تمرين ،هندسه.

چکيده :كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم کتابهاي درسي و ايجاد
مهارت براي پاسخگويي به پرسشها و تمرينها ،مسائل و آزمونهاي گوناگون نوشته شده
و داراي  14فصل با اين عنوانهاست .1 :مقسومعليه و مضرب .2 ،توان .3 ،كسر .4 ،تناسب،
 .5اعداد اعشاري .6 ،خط و نقطه .7 ،زاويه .8 ،دايره و رسم مثلث .9 ،عدد صحيح .10 ،مقدار
تقريبي .11 ،آمار .12 ،تساوي مثلثها .13 ،عمود و عمودمنصف .14 ،زاويه و نيمساز .در
اين كتاب ،عالوه بر واحدهاي درسي كه بهصورت گروهي و فردي طراحي شدهاند  ،بازي و
سرگرمي نيز وجود دارد كه هم مهارتهاي رياضي را تقويت ميكند و هم لحظات مفرحي
را در فراگيري رياضي براي دانشآموز فراهم ميآورد.

چکيده :كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم کتابهاي درسي و ايجاد
مهارت براي پاسخگويي به پرسشها و تمرينها ،و مسائل و آزمونهاي گوناگون نوشته
شده و داراي  14فصل با اين عنوانهاست .1 :مجموعه .2 ،عدد صحيح .3 ،توان.4 ،
دستگاههاي شمار .5 ،جذر .6 ،مثلث قائمالزاويه .7 ،توازي و زاويه .8 ،چهارضلعيها .9 ،اعداد
گويا .10 ،عبارت جبري و معادله .11 ،مختصات .12 ،مساحت .13 ،تقارن .14 ،حجمهاي
منشوري .در اين كتاب ،عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي طراحي
شدهاند  ،بازي و سرگرمي نيز وجود دارد كه هم مهارتهاي رياضي را تقويت ميكند و هم
لحظات مفرحي را در فراگيري رياضي براي دانشآموزان فراهم ميآورد.

چکيده :كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم کتابهاي درسي و ايجاد
مهارت براي پاسخگويي به پرسشها و تمرينها ،مسائل و آزمونهاي گوناگون نوشته شده
و داراي  15فصل با اين عنوانهاست .1 :حساب اعداد طبيعي .2 ،توان .3 ،جذر .4 ،عدد
صحيح .5 ،عدد گويا .6 ،بردار .7 ،جبر و معادله .8 ،زاويه و دايره .9 ،فيثاغورس .10 ،دوران،
 .11اعداد حقيقي .12 ،آمار .13 ،معادلة خط .14 ،توازي و تشابه .15 ،حجم .در اين كتاب،
عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي طراحي شدهاند  ،بازي و سرگرمي
نيز وجود دارد كه هم مهارتهاي رياضي را تقويت ميكند و هم لحظات مفرحي را در
فراگيري رياضي براي دانشآموز فراهم ميآورد.
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زبان انگليسي كار اول راهنمایی

 .855پريسته ،رضا .زبان انگليسي كار
اول راهنمايي .تهران :بينالمللي گاج،
 112 ،1388ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :زبانهای خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،دورة
راهنمايي ،پرسش و پاسخ ،تلفظ ،ديكته.

چکيده :كتاب حاضر شامل  10درس و چند آزمون و نمونه سؤال است .در اين كتاب،
تمرينهاي كتاب درسي بهصورت درس به درس و به تفكيك موضوع ،واژگان ،دستور،
مكالمه ،درك مطلب ،تلفظ و ديكته دستهبندي و هر موضوع با رنگي خاص در سراسر كتاب
مشخص شده است .از ديگر ويژگيهاي كتاب ،استفاده از تصاوير تمام رنگي براي ايجاد
انگيزه و عالقهمندي در دانشآموزان ،تكراري نبودن سؤاالت ،و تدوين چيدمان سؤاالت هر
درس بهصورت هدفمند از آسان به دشوار است .در بخش پيوستهاي اين كتاب ،گروهبندي
واژگان بر اساس تلفظ انجام گرفتهاست و تمام واژگان از لحاظ تلفظ بررسي شدهاند .تمرين
آخر درسها به موضوع ديكته اختصاص دارد كه در بيشتر درسها ،به منظور ايجاد تنوع،
در قالب جدول مطرح شده است.

زبان بدن در هنر

 .856گيليان ،ولف .زبان بدن در هنر.
فاطمه كاوندي .تهران :نظر 48 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :حركت و حالت در نقاشي،
هنر ،نقاشان بزرگ.

زمينلرزه

 .857بال ،جكي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :زمين ،زيستگاه ما :زمينلرزه.
شهرزاد ايزدي .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :شدت زلزله ،گسل ،امواج
زلزله.

چکيده :كتاب حاضر شامل نقاشيهاي برجسته از هنرمندان معروف دنيا ،همچون جكسون
پوالك ،كارلو ُدلسي ،پابلو پيكاسو ،مارك گاتلر و ...است .در اين آثار ،حالتهاي گوناگون
احساسي ،مانند غم ،وحشت ،خشم ،آرامش و غافلگيري به زيبايي به نمايش درآمده است.
مخاطبان ميتوانند با دقت و موشكافانه نگاه كردن دريابند كه چه نوع خطوط ،نورپردازي،
احجام و ...در خلق اين آثار نقش داشتهاند .در پايان كتاب ،آثار مذكور به اختصار معرفي
شدهاند و اطالعاتي دربارة خالق اثر و شيوة كاري او گنجانده شده است.

چکيده :زمين لرزهها ،تكانهاي ويران كنندهاي هستند كه به علت لغزيدن و جابهجا شدن
قطعات عظيم سنگي واقع در درون پوستة زمين رخ ميدهند .افرادي كه در مناطق زلزلهخيز
زمين ساكناند ،ميدانند كه زمينلرزه ،پديدهاي ناگهاني و غيرقابل پيشبيني است كه گاهي
سبب خرابيهاي وسيعي میشود .در اين كتاب ،كودكان و نوجوانان به كمك تصاوير رنگي،
اطالعاتي دربارة اين موضوعات به دست ميآورند :زمين لرزه و چگونگي به وقوع پيوستن
آن؛ سازگاري انسان با پديدة زمين لرزه؛ ايجاد گسلها؛ روشهاي اندازهگيري ميزان زلزله؛
تأثير امواج زلزله روي زمين؛ اثرات مفيد زمين لرزه؛ اطالعات دانشمندان دربارة وقوع زمين
ن لرزه؛ نجات آسيبديدگان.
لرزه؛ بازماندگان زمي 
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زير سايه خدا

 .858ميرشاهي ،آفرين .زير سايه خدا.
مشهد :عروج انديشه 16 ،1387 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :كودكان بيمار ،خداشناسي،
هديه ،شكرگزاري.

چکيده :خدايا! نميتوانم دنبال شاپركهاي دشت بدوم ولي خوشحالم كه به من
چشمهايي دادي تا بتوانم ،بالهاي زيبايشان را تماشا كنم! در اين كتاب مصور و رنگي،
مخاطبان با كودكاني آشنا ميشوند كه نقص عضو دارند ،اما با اين حال ،به خاطر اعضاي
ديگر بدنشان كه به كمك آنها ميتوانند زيباييهاي زندگي را احساس كنند ،از خداوند
تشكر ميكنند .فرشتهاي حرفهای آنها را جمع ميكند روي بالهايش ميگذارد و به
سمت خدا ميبرد .متن كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي است.

ژنتيك

 .859پارکر ،لو و کراسنو ،ديويد .مفاهيم پايه
در علوم تجربي :ژنتيك .حسن ساالري.
تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :وراثت ،سلول ،همونكولوس،
 ،DNAزيستشناسي.

سرگذشت زمين

 .860بال ،جكلين .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :زمين ،زيستگاه ما :سرگذشت
زمين .شهرزاد ايزدي .تهران :فاطمي،
 32 ،1387ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زمينشناسي ،تاريخ زمين.

چکيده :در آغاز سدة هجدهم ميالدي ،کساني که با ميکروسکوپهاي بسيار ابتدايي و با
دقتي بسيار کمتر از دقت ميکروسکوپهاي مدرسة شما کار مي کردند ،به گمان خود در سر
سلول اسپرم ،انسان کوچکي را ميديدند .آنها اين انسان بسيار ريز را همونکولوس ناميدند
و باور داشتند که اين جاندار ريز در رحم مادر رشد مي کند و بزرگ و بزرگتر میشود.
اکنون ميدانيم که مولکول پيچخوردهاي بهنام  DNAوراثت (يعني ويژگيهايي که از پدر
و مادر به فرزندان منتقل میشود ) را تعيين مي کند .کشفهاي اين زمينة زيست شناسي
را ژنتيک مينامند که پر از جوش و خروش و هياهوست .در اين کتاب شما دربار ٍه DNA
وکاربردهاي شگفتانگيز يافتههاي تازة دانش ژنتيک در زندگي امروزي و پيآمدهاي آن
چيزهاي بسياري ميآموزيد.

چکيده :موضوع كتاب با آنچه در برنامة درسي علوم تجربي وجود دارد ،هماهنگ است
و دانشآموزان ،ضمن مشاهدة تصاوير جذاب ،با سرگذشت زمين از زمان پيدايش آن تا به
امروز آشنا ميشوند و با تماشاي كوهها ،درهها و بعضي از پديدههاي داخل زمين ،به اسرار
واقعي نهفته در زمين پي ميبرند.
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سعدي

 .861فقيري ،امين .سعدي .تهران:
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،دفتر
انتشارات كمكآموزشي 144 ،1386 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :شعر و ادب ،گزيدة آثار
سعدي ،ادب پارسي.

چکيده :سعدي ،از جمله شاعراني است كه هم در زمان حيات و هم بعد از وفات ،از شهرت
كافي برخوردار بوده است .دامنة تأثير آثار سعدي برهم عصران خود و شاعران بعد ،تا به امروز
كشيده شده است و تا ادبيات منثور و منظوم در جهان وجود دارد ،نوري كه از آثار سعدي
ميتراود ،روشنيبخش فرهنگ جهان است .اين كتاب به زندگينامة سعدي ،تأثير او بر ادب
پارسي ،گزيدهاي از آثارش و همچنين ،سعدي از نگاه ديگران پرداخته و خواننده را با فراز و
نشيبهاي زندگي اين شاعر بزرگ آشنا كرده است.

سلول

 .862بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه
در علوم تجربي :دنياي زنده :سلول .حسن
ساالري .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سلول ،ساختمان سلولي،
تقسيم سلولي ،جانداران ذرهبيني.

سنگها و كانيها

 .863پروكوس ،آنا .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :زمين ،زيستگاه ما :سنگها و
كانيها .حسين دانشفر .تهران :فاطمي،
 32 ،1387ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سنگها ،مواد معدني،
داستان علمي ،انواع كانيها ،چرخة سنگ،
كانيهاي نوراني ،سنگهاي قيمتي.

چکيده :سلولها واحدهاي سازندة بدن جانداراناند و همة كارهاي حياتي را انجام
ميدهند .برخي از آنها يك نوع كار ساده بر عهده دارند ،حال آنكه برخي ديگر چند
كار پيچيده را انجام ميدهند .هر سلول چه يك جاندار تكسلولي باشد يا بخشي از
گروهي از سلولهاي همانند و همكار ،براي انجام دادن وظيفة ويژهاي طراحي شده
است .در اين كتاب ،نوجوانان مطالبي دربارة سلول ،ساختمان سلولي ،تقسيم سلولي ،شكل
سلول ،سلولهاي زندگيبخش ،جانداران ذرهبيني ،بيماري سرطان و زندگي سلولي را
در قالبهاي سؤال و جواب ،سفرهاي مجازي ،معما ،سرگرمي ،بريدة  نشريات و دفترچة
يادداشت دانشمندان ميآموزند.

چکيده :همة سنگها از اجتماع يك يا چند نوع كاني تشكيل شدهاند .البته در بعضي از
سنگها ،مواد آلي هم وجود دارند .كانيها ،تركيبات شيميايي خاصي هستند كه روي سطح يا
درون پوستة زمين يافت ميشوند .در مجموع ،حدود چهار هزار نوع كاني در زمين وجود دارند.
نوجوانان در اين كتاب با مواد تشكيل دهندة سنگها ،انواع كانيها ،چرخة سنگ ،كانيهاي
نوراني ،سنگهاي قيمتي ،پديدههاي سنگي ،سفر سنگها ،سنگها و تاريخ زمين ،كانيهاي
خوردني و سنگهاي فضايي آشنا ميشوند .گفتني است كه مطالب كتاب در قالبهاي گفتو
گو ،داستان ،بريدة نشريات ،توصيف و تصوير ،معما ،سرگرمي ،سفرهاي مجازي و سؤال و
جواب تدوين شدهاند تا نوجوانان بهتر بتوانند آنها را ياد بگيرند .تصويرهاي مرتبط با موضوع
در صفحات كتاب گنجانده شدهاند تا درك مطالب آسانتر شود.
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سوء مصرف مواد و ايدز

 .864جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :سوء
مصرف مواد و ايدز .تهران :دانژه،1387 ،
 36ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :ايدز ،اعتياد ،پيشگيري،
آگاهي ،مواد مخدر ،ايمني بدن.

چکيده :كتاب حاضر بهصورتي شفاف و روان براي مخاطب توضيح ميدهد :ايدز چيست؟
سيستم ايمني بدن چگونه است؟ و چه مدت طول ميكشد تا  HIVبه ايدز تبديل شود؟
ايدز از چه راههايي قابل انتقال است؟ عالئم بيماري ايدز چگونه ظاهر میشود ؟ و....
سوءمصرف مواد مخدر يكي از مهمترين عوامل ابتال و انتشار بيماري ايدز در كشور است.
اين كتاب سعي دارد كه تا حد امكان ،سطح آگاهي قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجكاوي
و ابهامات آنان را برطرف سازد.

شکلها در هنر

 .865ميكلتويت ،لوسي .شکلهادر هنر.
فاطمه كاوندي .تهران :نظر 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :آموزش هندسه ،شكل در
نقاشي ،درك هنري ،كودكان.

شما و سياست

 .866پنتوس ،ار .بهتر بدانيم :شما و
سياست (كتاب كمك درسي دبستانهاي
كشور فرانسه) .كيان فروزش .تهران :دايره،
 69 ،1388ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم اجتماعي
کلمات کليدي :علوم سياسي ،ادبيات
نوجوانان ،سياست.

چکيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان با اشكال هندسي ،از آثار هنري نقاشان
برجسته و معروف ياريجسته است .مخاطبان در هر يك از آثاري كه در كتاب آورده شده
است ،به دنبال اشكال متفاوتي همچون دايره ،بيضي ،مربع ،مستطيل ،كره ،مخروط و...
ميگردند و با اين بازي سرگرم كننده ،با هنرهاي زيبا نيز آشنا ميشوند .در پايان كتاب در
كنار تصوير هر نقاشي ،اطالعات مختصري دربارة نام اثر ،نام خالق ،محل خلق و محل
نگهداري آن درج شده است.

چکيده :سياست يعني چه؟ آيا اين واژه ،معني پيچيده و مرموزي دارد؟ برخي ميگويند« :ما
از سياست چيزي نميفهميم»« ،سياست كار ماها نيست» و يا« :مال بزرگترهاست ».در
اين كتاب دانشآموزان با مفهوم سياست و انواع آن ،نظامهاي گوناگون،پايههاي دموكراسي،
پذيرفتن مسئوليت و تعهد ،جمهوري و دموكراسي ،نظامهاي غير دموكراتيك ،شطرنج
سياست (مرتجع ،فاشيست ،محافظهكار ،اصالحطلب و انقالبي) و اينكه سياستمداران چه
ويژگيهايي ،و زنان براي رأي دادن چه آگاهيهايي بايد داشتهباشند ،آشنا ميشوند.
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شيشه

 .867جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :شيشه.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مادة مخدر شيشه،
پيشگيري ،آگاهي ،مواد روانگردان.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونهاي ملموس و قابل استفاده
براي عموم ،اطالعات درستي در مورد مواد روانگردان ،در اختيار جوانان و اولياي آنان قرار
دهد .كتاب شرح ميدهد كه شيشه چيست ،چگونه به دست ميآيد در صورت مصرف آن،
چه اتفاقي ميافتد تا كنجكاوي و ابهامات مخاطبان تا حد امكان برطرف شود.

شيمي

 .868كوري ،استفان .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :ماده و تغييرات آن :شيمي .فروغ
فرجود .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي...
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :شيمي دورة راهنمايي ،مواد
شيميايي ،تغييرات مواد PH ،مواد.

صوت

 .869بال ،جكي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :انرژي و زندگي :صوت .محمود
سالك .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي...
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :صوت ،امواج ،شنوايي،
ارتعاشات.

چکيده :دانشآموزان دورة راهنمايي در كتاب حاضر ،به زبان داستان و طنز و در قالبهاي
سرگرمي ،معما ،سفرهاي مجازي و بريدة نشريات ،با انواع مواد شيميايي ،تغييرات شيميايي،
 pHمواد ،الستيك ،سالحهاي شيميايي و هر آنچه به شيمي و تغييرات آن ارتباط دارد،
آشنا ميشوند.

چکيده :امواج صدا به شكل ارتعاش همهجا در اطراف ما وجود دارند .همكاري مغز با گوش
و ساختارهايي كه بين اين دو قرار دارند ،به ما كمك ميكند تا اين ارتعاشات را به شكل
صدا تعبير و تفسير كنيم .با وجود اين ،هنوز صداهاي بسيار زيادي وجود دارند كه ما توانايي
شنيدن آنها را نداريم ،اما جانوران ديگر ممكن است بتوانند آنها را بشنوند .نوجوانان در
اين كتاب ،با مشاهدة تصويرهاي رنگي و عكسها ،و نيز خواندن مطالب در قالبهاي سؤال
و جواب ،داستان ،بريدة نشريات ،معما ،سرگرمي ،زندگينامة دانشمندان و دفترچه يادداشت
آنها ،به دنياي صداها و ماوراي آن سفر ميكنند و ميآموزند كه صدا چگونه توليد ميشوند
و به گوش ميرسد .ناشنوا بودن چه حس و حالي دارد وانرژي شگفتانگيز امواج صدا چگونه
ميتواند شفا دهنده يا زيانآورباشد .عالوه براينها ،با بسياري از واقعيتهاي ديگر مربوط
به صدا آشنا ميشوند.
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عربي سال دوم دورة راهنمایی

 .870متقيزاده ،عيسي و چراغي ،علي.
كتاب كار و راهنماي مطالعة دانشآموز:
عربي سال دوم دورة راهنمايی
تحصيلي .تهران :فاطمي 252 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش عربي ،دورة
راهنمايي ،تمرين ،پرسش چهار گزينهاي.

چکيده :زبان عربي ،زبان مشترك بيش از يك ميليارد و دويست ميليون نفر مسلمان است
و كتاب قرآن نيز به زبان عربي نوشته شده است .اين كتاب تالش دارد با روشهاي جديد
به دانشآموزان سال دوم راهنمايي در يادگيري كتاب درسيشان ياري رساند .تمرينهاي
هر درس با توجه به اهداف كتاب درسي طراحي شدهاند و حل تمرينها به عهدة دانشآموز
گذاشته شده است .تمرينها براساس نياز دانشآموزان تهيه شدهاند و در پايان كتاب،
پاسخهاي صحيح براي تصحيح پاسخهاي نادرست دانشآموزان آورده شده است.

عربي سال سوم دورة راهنمایی

 .871متقيزاده ،عيسي و[ ...ديگران].
عربي سال سوم دورة راهنمايي
تحصيلي تهران :فاطمي 230 ،1386 ،ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش عربي ،دورة
راهنمايي ،تمرين ،پرسش چهارگزينهاي.

فرهنگ فارسي بچههای امروز

 .872مهدي ضرغاميان و مهناز عسگري.
فرهنگ فارسي بچههای امروز .تهران:
محراب قلم 360 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :زبانآموزي ـ کتابهاي
مرجع
کلمات کليدي :الفبا ،فارسي ،واژهنامه.

چکيده :در اين كتاب ،تمرينهايي با توجه به اهداف كتاب درسي طراحي شده كه براساس
نياز دانشآموزان تهيه شده است .خالصة قواعد هر درس پس از پايان تمرينها بيان شده
و پرسشهاي چهارگزينهاي هم پيرامون آن درس طراحي شده است .در پايان كتاب،
پاسخنامهاي آورده شده كه در برگيرندة جواب صحيح پرسشهاي چهار گزينهاي است و
براي تصحيح پاسخهاي نادرست دانشآموزان بهكار ميرود .اين كتاب تالش دارد در راه
هرچه بهتر فراگرفتن زبان عربي به دانشآموزان كمك كند.

چکيده :فرهنگ حاضر براي بچههاي دبستاني سوم تا پنجم دبستان طراحي شده است تا
با معناي اصلي بخشي از واژههاي پركاربرد فارسي آشنا شوند .هدف از اين كار ،ارائهتوصيفي
روشن از معنا و كاربرد واژهها با زباني ساده و صميمي است .به همين علت ،توصيفهاي
اين فرهنگ به شكل گفتوگو با خواننده تنظيم شده است .اين فرهنگ با ارائهتوصيف
دستوري واژهها ،دانشآموزان را با مقولة دستوري واژهها ،آشنا ميكند .همچنين موجب
تسلط بيشتر بچهها به زبان خود و افزايش ميزان اعتماد به نفس آنها میشود .زيرا به
كارگيري مستمر اين نوع منابع ،موجب تثبيت و تعميق آگاهيهاي خردسال و ارتقاي سطح
دانش زباني آنها میشود.
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قصههاي قرآن

 .873مال محمدي ،مجيد .قصههاي
قرآن .تهران :نواي مدرسه 14 ،1387 ،ج
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان مذهبي ،قرآنمجيد،
حضرت محمد(ع) ،امامان شيعه.

چکيده :سورة «انسان» به داستان بيماري امام حسن (ع) و امام حسين (ع)و روزهداري
آنها و پدر و مادرشان اشاره دارد .خداوند اين سوره را به خاطر اين خانوادة آسماني بر
پيامبر اكرم (ص)نازل كردهاست .مجموعة14جلدي حاضر كه در يك جلد فراهم آمده،
شامل داستانهايي بر اساس برخي آيات قرآن دربارة حضرت محمد (ص)و امامان شيعه
به زبان ساده و آسان به همراه تصويرهايي براي كودكان است .درپايان هر داستان ،آيهاي
كه داستان مذكور از آن برگرفتهشده ،ذكر شده و اطالعات مختصري دربارة سورة آن آيه
آمدهاست.

قهرمان بت شكن

 .874قصة آيهها :قهرمان بتشكن
(پايه دوم دبستان  .)2/تهران :افق،1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :بتشكن ،حضرت ابراهيم،
نمرود.

كانابيسها

 .875جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
كانابيسها (ماري جوانا و حشيش) .تهران:
دانژه 48 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،حشيش،
ماري جوانا ،پيشگيري ،آگاهي.

چکيده :يك روز كه مردم بتپرست از شهر بيرون رفته بودند ،حضرت ابراهيم (عليهالسالم)
تبر بزرگي برداشت و به بتخانة شهر رفت .در آنجا هيچكس نبود .حضرت ابراهيم(ع)يكي
يكي بتها را شكست و همة آنها را خرد كرد ،به جز بت بزرگ .كودكان به كمك اين
كارتهاي قصهگويي با داستان قرآني زندگي حضرت ابراهيم(ع) ،از جمله مخالفت او با
بتپرستان و شكستن بتها ،به زبان كودكانه آشنا ميشوند.

چکيده :كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان توضيح ميدهد« :كانابيسها»
كه همان ماريجوانا و حشيش هستند ،چگونه توليد ميشوند؟ و طرز مصرف آنها چيست؟
چه اثراتي بر بدن دارند؟ به چه دليل جوانان آنها را مصرف ميكنند؟ و چگونه ميتوان
تشخيص داد كه فردي ماريجوانا يا حشيش مصرف ميكند؟ كتاب سعي دارد سطح آگاهي
مخاطبان را تا حد امكان باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.
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كتاب كار علوم تجربي اول

 .876رستگار ،طاهره و حسيني ،عزت
السادات .كتاب كار علوم تجربي اول
دبستان :پرورش مهارتهای يادگيري و
خودارزيابي .تهران :علوم نوين 92 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،راهنماي آموزشي،
پرسشها و پاسخها ،مهارتهاي يادگيري.

كتاب كار علوم تجربي پنجم ...

 .877رستگار ،طاهره .كتاب كار علوم
تجربي پنجم دبستان :پرورش
مهارتهاي يادگيري و خودارزيابي .تهران:
علوم نوين 127 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،راهنماي آموزشي،
پرسشها و پاسخها ،مهارت يادگيري و
خودارزيابي.

چکيده :آنچه در فرايند آموزش امروز اهميت دارد ،اين است كه دانشآموز بياموزد ،چگونه
ياد بگيرد .در اين رويكرد ،نقش معلم و والدين هر كدام به گونهاي تسهيل فرايند يادگيري
است و نه بيشتر .هدف آموزش علوم تجربي در پاية اول ،پرورش مهارتهاي مشاهده،
يعني خوب ديدن ،خوب شنيدن ،خوب بوييدن ،خوب لمسكردن و خوب چشيدن است كه
مهمترين ابزار شناخت دنياي اطراف هستند .كتاب حاضر با فعاليتهاي متنوع و در راستاي
كتاب درسي علوم تجربي سال اول ابتدايي ،اين مهارتها را پرورش ميدهد.

چکيده :کتابهاي كمكآموزشي ،تحصيالت علمي دانشآموزان را كامل ميكنند و عمق
ميبخشند .كتاب حاضر نيز ميكوشد ،توان و مهارت يادگيري را در دانشآموز پرورش دهد.
در پاسخ به پرسشهاي علوم تجربي ،مسيري كه دانشآموز از فهم پرسش تا رسيدن به
پاسخ طي ميكند ،بسيار با ارزشتر از خود پاسخ است .اجازه دهيد وي خود اين مسير را طي
كند تا راه ياد گرفتن را بياموزد.

كتاب كار علوم تجربي چهارم ...

 .878رستگار ،طاهره .كتاب كار علوم
تجربي چهارم دبستان :پرورش
مهارتهاي يادگيري و خودارزيابي .تهران:
علوم نوين 132 ،1386 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،راهنماي آموزشي،
مسائل ،تمرينها ،مهارت يادگيري و
خودارزيابي.

چکيده :اين كتاب ،مهارت مشاهده و مهارتهاي ديگري مثل برقراري ارتباط ،اندازهگيري
و پيشبيني را تلفيق كرده است و ميكوشد توان و مهارت يادگيري را در دانشآموز پرورش
دهد .هر درس از كتاب ،شامل فعاليتهاي متنوعي است كه در راستاي تكميل مفاهيم
درسي علوم تجربي اول راهنمايي تدوين شدهاند .در پايان هر فعاليت ،دانشآموز ميتواند
جدول ارزشيابي را كامل كند تا مشكالت يادگيري خويش را بفهمد .همچنين ،با تهية
كتابچهاي به نام «كتاب كوچك من» مفاهيم دانشي درس را مرور ميكند تا از تثبيت
آموختههاي خود مطمئن شود.
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كتاب كار علوم تجربي دوم...

 .879حسيني ،عزتالسادات .كتاب كار
علوم تجربي دوم دبستان .تهران :علوم
نوين 120 ،1380 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،راهنماي آموزشي،
مسائل ،تمرينها ،مهارت يادگيري و
خودارزيابي.

چکيده :هدف كتاب حاضر پرورش مهارت مشاهده به همراه مهارتهاي پاية ديگري
مثل مهارت برقراري ارتباط بين مفاهيم ،از جمله درك يك متن و تبديل آن به نقشههاي
ساده ،استفاده از نمودار و جدول ،و همچنين مهارت اندازهگيري و مهارت پيشبيني است.
فهم پرسش و طي مراحل رسيدن به پاسخ ،بسيار مهمتر از خود پاسخ است .اجازه دهيد
دانشآموز خود فعاليتها را هر چند ساده ،بخواند و با توجه و به جزئيات آنها را انجام دهد.
در پايان هر درس از كتاب هم دانشآموز با تهية كتابچهاي به نام «كتاب كوچك من»،
مفاهيم مهم درس را مرور ميكند تا از تثبيت آموختههاي خود مطمئن شود.

كتاب كار علوم تجربي سوم...

 .880حسيني ،عزتالسادات .كتاب كار
علوم تجربي سوم دبستان .تهران:
علوم نوين 124 ،1383 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،مسائل و تمرينها،
راهنماي آموزشي ،مهارت يادگيري و
خودارزيابي.

چکيده :هدف كتاب حاضر پرورش مهارت مشاهده و مهارتهاي ديگري از جمله برقراري
ارتباط ،اندازهگيري و پيشبيني است .با انجام فعاليتهاي اين كتاب ،دانشآموز دانستنيها
را از طريق بهكار بردن مهارتها و نه حفظكردن آنها ،ميآموزد .همچنين ياد ميگیرد
كه خود را ارزيابي و اشتباهاتش را برطرف كند .كتاب در راستاي تقويت آموختههاي درس
علوم سال سوم ابتدايي ،تنظيم شده و هر درس از آن شامل فعاليت ،گزارش ،ارزيابي خود
و ...است .اجازه دهيد دانشآموز خودش مسير رسيدن به پاسخ را طي كند تا راه يادگيري
را بياموزد.

كتاب هنر براي كودكان...

 .881فلچر ،آلن .كتاب هنر براي كودكان
(ج 1 .پل نهم بستهبندی شد) .مريم
چهرگان .تهران :نظر 80 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :آموزش نقاشي ،نقد و
تفسير اثر هنري ،نقاشان بزرگ ،درك هنري
كودكان.

چکيده :در كتاب حاضر 29 ،اثر نقاشي برجسته از هنرمندان مشهور ،مانند جوزپه آركيمبولدو،
جكسون پوالك ،كريستو و ژان ـ كلود ،ادگار دوگا و ...مختصراً نقد و بررسي شده است.
سرهاي عجيب و غريب ،راز بيپاسخ ،تصاوير متحرك ،كشتي نوح ،پل بستهبندي شده،نبرد،
تكچهرهها ،احساسات و ...از جمله موضوعهاي برخي از اين آثار هستند .مخاطبان با
مشاهدة اين آثار هنري با جزئيات و ظرافت آنها آشنا ميشوند و علت ماندگاريشان را
درمي يابند .در پايان كتاب اطالعات مختصري دربارة هر يك از آثار مذكور ،شامل نام اثر،
نام خالق ،محل خلق و محل نگهداري آنان درج شده است.
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كتاب هنر براي كودكان...

 .882رنشاو ،آماندا .كتاب هنر براي
كودكان (ج 2 .لطفا" به هنر دست
بزنید) .فاطمه كاوندي .تهران :نظر،1387 ،
 84ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :شاهكار هنري ،نقاشي ،خود
نگاره ،آثار برجسته.

چکيده :چه كسي آب را به اطراف پاشيده؟ تفاوتها كدامند؟ چرا دانشآموزان مدرسة
رافائل توجهي به كالس درس ندارند؟ چه كسي از كاري به نظر بيهوده ،شاهكاري هنري
ساخته است؟ آيا به نقاشي اعتماد ميكنيد؟ چگونه يك خودنگاره ميكشيد؟ شما با چيزهايي
كه جمع كردهايد چه ميتوانيد بكنيد؟ آيا ميتوانيد موسيقي را به تصوير بكشيد؟ در كتاب
حاضر آثار برجستهاي از دورههاي مختلف هنري جمعآوري شده است تا كنجكاوي كودكان
را نسبت به هنرمندان و انگيزة آنها از خلق اين آثار برانگيزد .كتاب براي كودكان گروه
سني  7تا  11سال نگارش يافته و جلد دوم از مجموعة كتاب هنر براي كودكان است .آثاري
از ديويد هاكني ،آلبرشت دورر ،پمپئو باتوني ،تامس گينز بارو ،فرنان لژه ،آرمان ،يان استن،
ژرژرسرا ،هانري ماتيس ،و سايرين در كتاب به چاپ رسيده است .عنوان كتاب بر اساس
يكي از آثار مندرج در آن ،اثر فليكس گونزالس تورس انتخاب شده است.

كرك

 .883جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :كرك.
تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،كرك،
پيشگيري ،درمان ،كوكايين.

چکيده :كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان شرح ميدهد :كرك چيست؟
چگونه به دست ميآيد؟ چه تفاوتي با كوكايين دارد؟ چهطور ميتوان تشخيص داد فردي
كرك مصرف كرده است يا خير؟ اثرات بلندمدت و كوتاه مدت مصرف آن بر بدن و مغز
چيست؟ كتاب سعي دارد كه تا حد امكان ،سطح آگاهي والدين و به خصوص قشر جوان
كشور را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد.

كودك خدا پرست...

 .884قصة آيهها :كودك خدا پرست
(پايه دوم دبستان  .)1/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :بت پرستي ،حضرت ابراهيم(ع)،
خداپرستي ،نمرود.

چکيده :والدين ميتوانند با استفاده از كارتهاي قصهگويي ارزشهاي ديني را به كودكان
خود آموزش دهند و مهارتهاي ديداري ،شنيداري و نوشتاري آنها را تقويت كنند .كودكان
به كمك اين كارتهاي قصهگويي ،با بت پرستي نمروديان ،خداپرستي حضرت ابراهيم(ع)
در كودكي و جريان بت تراشي آزر عموي حضرت ابراهيم(ع) ،به زبان ساده و روان آشنا
ميشوند.
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كودكان الكترونيكي ()1

 .885ملك ،هما .كودكان الكترونيكي
( .)1تهران :بين المللي گاج 160 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :رايانه /حرفهو فن
کلمات کليدي :رايانه ،آموزش ،ويندوز ،ورد.

كودكان الكترونيكي ()2

 .886ملك ،هما .كودكان الكترونيكي
( .)2تهران :بين المللي گاج 192 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :رايانه /حرفهو فن
کلمات کليدي :رايانه ،آموزش ،اينترنت،
اكسل ،طراحي رايانه ،پست الكترونيكي.

چکيده :كتاب حاضر شامل مفاهيم پاية فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق با آخرين
سرفصل ارائه شده توسط “بنياد بينالمللي  ICDLايران” ،با عنوان “ كودكان الكترونيكي”
( )e-kidsاست كه به عنوان منبع آموزشي براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده
است .موضوعات اين جلد از اين قرارند :آموزش مفاهيم پاية فناوري اطالعات و ارتباطات،
سيست م عامل ويندوز و واژهپرداز ورد.

چکيده :كتاب حاضر شامل مفاهيم پاية فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق با آخرين
سرفصل ارائه شده توسط «بنياد بينالمللي  ICDLايران» ،با عنوان « كودكان الكترونيكي»
( )e-kidsاست كه به عنوان منبع آموزشي براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده
است .موضوعات اين جلد از اين قرارند :آموزش برنامة صفحه گستردة اكسل ،برنامة نقاشي،
اينترنت و پست الكترونيكي.

كوكائين

 .887جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
كوكائين .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،كوكائين ،آگاهي،
پيشگيري.

چکيده :كتاب حاضر ميكوشد ،آگاهيهاي الزم را در مورد اينكه :كوكائين چگونه
به دست ميآيد؟ چه مدت در بدن باقي ميماند؟ چه اثراتي روي مغز ميگذارد؟ و ...به
مخاطبان و اولياي آنها به صورت كام ً
ال شفاف و روان ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات
ايشان را تا حد امكان برطرف سازد.
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گرما

 .888بال ،جكي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :انرژي و زندگي :گرما .محمود
سالك .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :اندازهگيري ،گرما ،باال رفتن
دما ،تأثيرات گرما ،سؤال و جواب ،داستان.

گنجينة يادگيري جغرافي...

 .889اميرينيا ،كوروش و چوبينه ،مهدي.
گنجينة يادگيري جغرافي سوم
راهنمايي .تهران :مبتكران /پيشروان،
 84 ،1388ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :جغرافي ،كتاب درسي ،دورة
راهنمايي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ.

چکيده :اين مجموعه از ميان جديدترين و معتبرترين مجموعه کتابهاي علمي و
آموزشي جهان انتخاب شده و موضوعاتش با برنامة درسي علوم تجربي دورة راهنمايي
هماهنگ است .دانشآموزان طي سؤال و جواب ،داستان ،سفرهاي مجازي ،بريدة نشريات،
دفترچة يادداشت دانشمندان و همچنين تصويرهاي جذاب و ديدني با اين موضوعات آشنا
ميشوند :سرچشمههاي گرما ،اندازهگيري گرما ،روشهاي خاص تنظيم دماي بدن ،گرم
شدن زمين ،باالرفتن دما ،تأثيرات گرما و...

چکيده :اين كتاب با هدف پوششدادن به يادگيري دانشآموزان (سوم راهنمايي)در سه
سطح ياد بگير ،بهتر ياد بگير و بيشتر ياد بگير،بر اساس چارچوبي علمي و منسجم ،و
بهطور هماهنگ با کتابهاي درسي نگارش يافتهاست .سه سطح يادگيري فوق بهوسيلة
نمادهايي كه رشد و پيشرفت دانشآموزا ن را نشان ميدهند ،از يكديگر متمايز شدهاند.
تدريجي بودن ارتقاي سطح تمرينها ،فعاليتها و مواد آموختني ،در دانشآموز احساس
موفقيت و اعتمادبهنفس بهوجود ميآورد كه اين خود بزرگترين تشويق براي ادامة يادگيري
بهشمار ميآيد.

گنجينة يادگيري عربي...

 .890محمدبيگي ،علي .گنجينة
يادگيري عربي اول راهنمايي .تهران:
مبتكران /پيشروان 84 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي ،كتاب
درسي ،پرسش و پاسخ.

چکيده :اين كتاب كه با هدف پوشش دادن به يادگيري دانشآموزان در سه سطح
«يادبگير»« ،بهتر يادبگير»« ،بيشتر يادبگير» طراحي شده ،بر اساس يك چارچوب علمي
و هماهنگ با كتابعربي دورة اول دورة راهنمايي تأليف شده است .تدريجي بودن سطح
تمرينها ،فعاليتها و موادآموختني از آسان به دشوار در دانشآموز احساس موفقيت و
اعتماد به نفس بهوجود ميآورد كه خود تشويقي است براي ادامة يادگيري .آنچه در
اين كتاب اهميت دارد ،آموزش قواعد به زبان ساده و استفاده از تمرينهاي متعدد جدول
بهصورت كاربردي و مهارت يافتن دانشآموز در فهم متون متفاوت است.

دورة آموزش ابتدایی و راهنمایی 379 8

گنجينة يادگيري عربي...

 .891محمد بيگي ،علي .گنجينة
يادگيري عربي دوم راهنمايي .تهران:
مبتكران /پيشروان 80 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش عربي ،پرسش
و پاسخ ،راهنماي آموزشي ،كتاب درسي،
خودآزمايي.

چکيده :براي درك بهتر زبان عربي ،بايد با دستور زبان آن آشنا شد .اين كتاب سعي دارد ،با
بيان نكات دستور زبان عربي در راستاي مطالب كتاب عربي دوم راهنمايي و بازگويي نكات
مهم كتاب درسي ،به دانشآموزان كمك كند تا به درك بيشتري از مفاهيم برسند .كتاب در
 12درس به موضوعهاي فعل ،صرف فعل ،ضمائر ،و ...ميپردازد .در مراحل متفاوت ،براي
ارزيابي و سنجش دانشآموزان تمرينهاي متنوعي درج شدهاند .تصويرهاي زيبا و گوناگون
كتاب به مخاطبين كمك ميكنند كه با عالقه كلمات را بياموزند و در جملهها به كار گيرند.

گنجينة يادگيري عربي...

 .892محمد بيگي ،علي .گنجينة
يادگيري عربي سوم راهنمايي .تهران:
مبتكران /پيشروان 80 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي ،كتاب
درسي ،پرسش و پاسخ ،دورة راهنمايي.

چکيده :محتواي آموزشي اين كتاب در راستاي مطالب کتابهاي درسي تنظيم شده است.
لذا دانشآموزان ميتوانند از ابتداي سال همراه با پيشرفت درسها ،تمرينات و فعاليتهاي
اين كتاب را انجام دهند .تدريجي بودن سطح تمرينها ،فعاليتها و مواد آموختني از آسان به
دشوار ،در دانشآموز احساس موفقيت و اعتماد بهنفس بهوجود ميآورد .اين خود بزرگترين
تشويق براي ادامة يادگيري بهشمار ميآيد.

گوش كنيم و ياد بگيريم

 .893مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
گوش كنيم و ياد بگيريم .فرزانه كريمي.
تهران :فاطمي 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتها در كودكان،
مهارت گوش دادن ،آموزش ابتدايي.

چکيده :در اين كتاب مفهوم «گوش دادن» ،علت اهميت آن و چگونگي شنوندة خوب
بودن شرح داده شده است .نمونههاي عيني و تصويرهاي تمام رنگي كتاب ،مفهومهاي
ذكر شده را به قلمرو زندگي ميآورند .در سراسر كتاب ،بر نتيجههاي مثبت «شنوندة خوب
بودن» تأكيد شده است.
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گياهان

 .894بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه
در علوم تجربي :دنياي زنده :گياهان .حسن
ساالري .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :گياهشناسي ،رشد دانه،
سازش با محيط ،غذاسازي.

چکيده :كتاب حاضر يكي از کتابهاي مجموعة «مفاهيم پايه در علوم تجربي» است
كه مطالب آن از ميان جديدترين و معتبرترين مجموعه کتابهاي علمي و آموزشي جهان
انتخاب شده است .روش ارائه مطالب در اين كتاب ،جذاب ،عالقه برانگيز و در نوع خود جديد
است .گياهان در بيشتر جاها يافت ميشوند و جانداران پركاري هستند .آنها بيشتر كارهاي
جانوران را انجام ميدهند و عالوه بر آن ،توانايي غذاسازي را نيز دارند .در زيستگاههاي
سراسر جهان ،گونههاي بسيار متفاوت گياهان ،روشهاي ويژهاي را براي سازش با محيط
زيست خود دارند .چگونگي زندگي گياهان در محيط زيست نيز به نوع اين سازگاريها
بستگي دارد .در اين كتاب با گروههاي اصلي گياهان ،چگونگي رشد دانه ،گياهان خطرناك
و وحشي ،روش نگهداري از دانهها و بسياري نكات جذاب و خواندني دربارة گياهان آشنا
ميشويم .متن روان همراه با تصاوير زيبا ،ويژگيهاي ارزشمند كتاب است.

لذت امال

 .895رحيمي تهراني ،نيلوفر .لذت امال:
بيش از  70روش طاليي يادگيري و آموزش
امال با استفاده از روشهای فعال و با تاكيد
بر ابعاد چندگانة هوش و پرورش خالقيت.
اصفهان :نوشته 105 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :زبانآموزي
کلمات کليدي :فارسي ،امال ،راهنماي
آموزشي ،حافظه ،نارسا نويسي ،هوشهاي
چندگانه ،يادگيري همراه با بازي.

ماده

 .896بال ،جكي .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :ماده و تغييرات آن :ماده .شهال
مهدوي .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماده،خواص ،داستان ،معنا،
انواع مواد ،مواد موجود در زمين ،مواد موجود
در بدن انسان ،اسرار مواد.

چکيده :امال يكي از مواد درسي مهم در برنامةآموزشي رسمي كشور و از اركان مهم
زبانآموزي در دورة عمومي،بهخصوص ابتدايي است .مهمترين هدف امال ،آموزش صحيح
نوشتاري كلمهها و جملههاست .در اين كتاب ،راهكارهاي تقويت امال از طريق تقويت
حافظة ديداري و شنيداري ،دقت و توانايي در تميز ديداري ،هماهنگي چشم و دست،درمان
نارسا نويسي ،تقويت توالي ديداري و شنيداري با تأكيد بر هوشهاي چندگانه،و يادگيري
همراه با بازي براي دانشآموزان دورههاي ابتدايي و دانشآموزان استثنايي ،در اختيار معلمان
و اوليا قرار ميگیرد .مؤلف كوشيدهاست ،با توجه به تفاوتهاي فردي فراگيرندگان ،از
روشهاي متفاوت با تأكيد بر كار گروهي استفاده كند.

چکيده :مجموعة حاضر براي مطالعة دانشآموزان ،معلمان علوم و خانوادهها تدوين شده
است و اطالعاتي همگام با موضوعات كتاب درسي علوم دورة راهنمايي تحصيلي ارائه
ميدهد .مطالب كتاب در قالبهاي سؤال و جواب ،داستان ،معما ،بريدة نشريات ،سرگرمي
و سفر مجازي ،دربارة انواع مواد ،تغييرات آنها ،مواد موجود در زمين ،مواد موجود در بدن
انسان و اسرار مواد آمدهاند.
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مراقب همه چيز باشيم

 .897مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
مراقب همه چيز باشيم .فرزانه كريمي.
تهران :قدياني،كتابهای بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :كودكان ،راه و رسمزندگي،
بهداشت رواني ،احترام و تكريم ،مراقبت و
دلسوزي در كار.

چکيده :در اين كتاب ،با جملههايي ساده و تصويرهايي جذاب ،مراقبت از محيط و وسايل
گوناگون ،مسئوليتپذيري ،و احترام به ديگران به كودك آموزش داده میشود .او ميآموزد.
به شيوة خود مرتب باشد و هر وسيله را بعد از پايان كار سرجايش بگذارد .براي استفاده از
وسايل ديگران اجازه بگيرد و برخي اصول زيستمحيطي را تمرين كند.

مسافر مدين...

 .898قصة آيهها :مسافر مدين (پاية
سوم دبستان .)3/تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :حضرت موسي (ع)،
حضرت شعيب(ع) ،شهر مدين ،چوپاني.

مغناطيس

 .899رانكين ،آدام .مفاهيم پايه در علوم
تجربي :انرژي و زندگي :مغناطيس .شاهده
سعيدي .تهران :فاطمي 32،1387 ،ص.
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :مغناطيس ،ميدانهاي
مغناطيسي ،نيروي مغناطيسي.

چکيده :كارتهاي قصهگويي اين قابليت را دارند كه بچهها قصهها را از روي تصاوير براي
دوستان خود بازخواني كنند و يا با توجه به سير قصه ،تصاوير به هم ريخته را مرتب كنند
و ماجراي آن را با روايت خود بنويسند .در اين مجموعهاز كارتهاي قصه خواني ،كودكان
با مشاهدة تصاوير و خواندن متني ساده و روان ،با داستان رفتن حضرت موسي(ع)به شهر
«مدين» ،ازدوج او با دختر حضرت شعيب(ع)و چوپاني كردن وي آشنا ميشوند .به منظور
تشويق كودكان ،چند كارت نيز در اين مجموعه گنجانده شده است.

چکيده :كتاب حاضر شما را به سفري در زمان و فضا ميبرد تا نشان دهد اسرار مغناطيس
چگونه كشف شدند .همچنين ،خواهيد ديد كه آهنربا غير از چسباندن يادداشتهاي شما
به در يخچال ،كارهاي زياد ديگري هم انجام ميدهد .در واقع آهنربا خيلي پيشرفتهتر از
جديدترين فناوريهاست .اين كتاب به آهنربا ،نيروي مغناطيسي ،ميدانهاي مغناطيسي،
نورهاي جادويي در آسمان ،تاريخچة مغناطيس ،معرفي  10كشف در مورد مغناطيس،
اطالعات و ارقام در دسترس دربارة مغناطيس ،و چند و چونهاي مغناطيس ميپردازد.
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منظومة شمسي

 .8100هوپينگ اگان ،لورين جين .مفاهيم
پايه در علوم تجربي :زمين ،زيستگاه ما:
منظومة شمسي .حسين دانشفر .تهران:
فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :منظومة شمسي ،سياره،
سيارك ،شهاب سنگ.

چکيده :كتاب حاضر از مجموعة «مفاهيم پايه در علوم تجربي» ،همگام با برنامة درسي
علوم تجربي دورة راهنمايي تدوين شده است و اطالعاتي دربارة سيارهها ،ستارهها،
سياركها ،شهاب سنگها ،قمرها ،مشخصات منظومة شمسي و هر يك از سيارهها و نيز
سفرهاي فضايي را شامل میشود.

مواد استنشاقي

 .8101جزايري ،عليرضا .پيشگيري از اعتياد/
حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها :مواد
استنشاقي .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،دارو ،وابستگي ،مواد
مخدر ،پيشگيري ،آگاهي ،مادة استنشاقي.

مواد توهم زا ()PCP.LSD

 .8102جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
مواد توهمزا ( .)PCP.LSDتهران :دانژه،
 36 ،1387ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،داروهاي توهمزا،
مواد مخدر ،وابستگي ،پيشگيري ،آگاهي.

چکيده :كتاب حاضر بهصورت روان و شفاف شرح ميدهد كه مادة استنشاقي چيست ،انواع
آن كدام است ،چگونه آن را مصرف ميكنند ،چرا نوجوانان به مصرف آن روي ميآورند،
اثرات مصرف آن بر جسم و روان مصرفكننده چيست ،و آيا مصرف اينگونه مواد به اعتياد
منجر میشود يا خير .مؤلف با شرح اين موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال ميبرد و
تا جايي كه امكان دارد ،كنجكاوي و ابهامات آنها را برطرف ميسازد.

چکيده :كتاب حاضر به صورت روان و شفاف مضرات مصرف مواد روانگردان را براي
نوجوانان برشمرده و انواع مواد توهمزا ،چگونگي مصرف آنها ،اثرات آنها بر جسم و روان
مصرفكننده،اعتيادآور بودن يا نبودن مصرف مواد توهمزا را خيلي ساده توضيح داده است.
مؤلف با شرح اين موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را در اين زمينه باال ميبرد و تا آنجايي
كه امكان دارد كنجكاوي و ابهامات آنها را برطرف ميسازد.
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موشكافي در هنر

 .8103گيليان ،ولف .موشكافي در هنر.
هادي تقوي .تهران :نظر 48 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :تابلوي نقاشي ،آثار هنري،
تاريخ هنر ،نگاه كردن.

چکيده :هر تابلوي نقاشي يا اثر هنري داستاني دارد .با كشف قصهها و مضامين دروني هر
اثر ،دنيايي در پيش روي ما قرار ميگیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغيير ميدهد.
دستيابي به دانش درك آثار هنري ،با تجزيه و تحليل آثار مهم در تاريخ هنر و نگاه كردن
مداوم به آثار هنري ممكن میشود .گفتوگو دربارة آثار هنري و شناخت اهميت آن ،اگر
از هنگام كودكي براي ما آغاز شود ،با درك وسيعتري از جهان همراه میشود .نگارنده در
كتاب حاضر به مخاطبان ،به خصوص كودكان و نوجوانان ،روش درست و خوب نگاه كردن
را ميآموزد ،به گونهاي كه نگاه آنها نسبت به آثار هنري تغيير يابد .موضوعات كتاب
عبارتاند از :به باال نگاه كن ،به پايين نگاه كن ،به بيرون نگاه كن ،به داخل نگاه كن ،به
پشت نگاه كن ،از نزديك نگاه كن ،به اطراف نگاه كن ،دوباره نگاه كن ،خيره شو و نگاه كن
و ...نويسنده ،بر اساس هر موضوع يكي از آثار هنري دنيا را تحليل كرده است.

مهارت نوشتن

 .8104شاماني ،محمد علي .مهارت
نوشتن .تهران :نسيما 72 ،1388 ،ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :نويسندگي ،راهنماي
آموزشي ،انشانويسي ،مقاله ،گزارش.

چکيده :در اين كتاب نوشتن انشا ،داستان ،خاطره ،مقاله ،گزارش و ...به همراه تمرينهايي
به نوجوانان آموزش داده میشود و نمونه نوشتههايي از افراد متعدد براي نمونه آورده شده
تا دانشآموزان با مطالعة نوشتهها ،دست به قلم ببرند و از نوشتن نهراسند.

مهارتهاي زندگي ()1

 .8105دهستاني ،منصور .مهارتهاي
زندگي ( .)1تهران :جيحون 286 ،1387 ،ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي ،هدف،
تصميمگيري،برنامهريزي.

چکيده :مدل «»4Hيكي از مدلهاي جامع آموزش مهارتهای زندگي است كه اهداف
اصلي آن از اين قرارند :تغيير آگاهي ،نگرش و عملكرد نسبت به زندگي ،تغيير نگرش نسبت
به محدوديتها و تواناييهاي وجودي خود ،ايجاد فرصتهاي كمنظير براي آشنايي با
ديگران ،جامعه و جهان ،ايجاد و تقويت مهارتها و تواناييهايي براي زندگي موفقتر در
عرصههاي فردي و اجتماعي .در اولين شماره از مجموعة حاضر ،مهارتهاي زندگي به
صورت نظري و عملي در  11بخش با اين عناوين ارائه ميشوند :هدفگذاري در زندگي
و چگونگي دستيابي به آن؛ حل مسئله؛ تصميمگيري مؤثر؛ برنامهريزي و سازماندهي؛
تفكر نقادانه؛ بياموزيم چگونه بياموزيم ()1و ()2؛ تابآوري و عزت نفس؛ استفادة خردمندانه
از منابع؛ مشاهده ،ثبت و نگهداري اطالعات؛ و بسترسازي يادگيري.
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مهارتهاي زندگي ()2

 .8106دهستاني ،منصور .مهارتهاي
زندگي ( .)2تهران :جيحون،1388 ،
 206ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي،
مهارتهاي اجتماعي ،راه و رسم زندگي.

چکيده« :مهارتهاي زندگي» مجموعهاي از مهارتها ،شايستگيهاي فردي و گروهي
هستند كه افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند ميسازند .همچنين ،همزمان با
يادگيري ،تسلط و استقرار در اين مهارتها ،فرد عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در
زندگي فردي و اجتماعي به ايفاي نقش در زندگي خود نيز ميپردازد .كتاب حاضر براساس
مهارتهاي زندگي مبتني بر مدل جهان شمول« »4Hتدوين شده و شامل اين موارد است:
خودانگيزي؛ كار تيمي و كارگروهي؛ مهارتهای كسب و كار؛ رهبري ،شهروند مسئوليت
پذير؛ مشاركت در امور خيريه.

مهارتهايزندگي ()3

 .8107دهستاني ،منصور .مهارتهاي
زندگي ( .)3تهران :جيحون،1387 ،
 230ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتماد به نفس ،عزت
نفس ،خويشتنداري ،مهارتهاي زندگي.

مهارتهاي زندگي ()4

 .8108دهستاني ،منصور .مهارتهاي
زندگي ( .)4تهران :جيحون،1387 ،
 214ص
قطع :رقعي
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي ،ارتباط،
همدلي ،عشقورزي.

چکيده« :مهارتهای زندگي» مجموعهاي از مهارتها و شايستگيهاي فردي و گروهي
هستند كه افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند ميسازد .فرد همزمان با يادگيري و
تسلط بر اين مهارتها ،عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي ،به
ايفاي نقش در زندگي خود ميپردازد و با مسئوليتپذيري و پاسخگويي مناسب به نيازهاي
فردي و اجتماعي زندگي انسان امروز ،الگوي متفاوتي از زندگي يك انسان آگاه ،آزاد،
مسئوليت پذير و تجربهگرا را به نمايش ميگذارد .جلد سوم از مجموعة حاضر،به آشنايي
مخاطبان با مهارتهاي زندگي براساس مدل آموزشي« »4Hاختصاص دارد .اين بخش
از مدل «»4Hبرمهارتهاي فردي در زندگي متمركز است و نويسنده تالش كرده ،با
رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ايرانيان و ارائة راهكارهاي عملي و كاربردي،
استفاده از اين مهارتها را در زندگي فردي و اجتماعي آموزش دهد.كتاب در هشت بخش
بااين عناوين تدوين شده است :عزت نفس ،مسئوليت پذيري فردي ،خودآگاهي ،شخصيت
ومديريت احساس ،مديريت احساسها ،خودنظمي ،سالمت فردي و الگوي زندگي سالم،
پيشگيري از بیماریها با تاكيد بر بیماریهاي هزاره ،استرس و رويارويي با آن.

چکيده :به طور معمول در هر فرايند ارتباطي يك فرستنده ،يك گيرنده ،يك يا چند پيام
و يك بازخورد وجود دارد .هدف اصلي از برقراري ارتباط« ،انتقال پيام» است و مهمترين
دورة هر ارتباط مؤثر« ،دريافت پيام» محسوب میشود .هرگونه اشكالي در فرايند انتقال
پيام ميتواند باعث اختالل در ارتباط شود .كتاب حاضر ،جلد چهارم از مجموعة چهار
جلدي مرجع كامل «مهارتهاي زندگي» ،براي آشنايي مخاطبان با مهارتهاي زندگي
براساس مدل آموزشي« »4Hاست .اين بخش از مدل« ،»4Hبر مهارتهاي ارتباط فردي
و اجتماعي متمركز است و نويسنده ميكوشد ،طي نه بخش با رعايت الگوها و هنجارهاي
زندگي اجتماعي ،راهكارهاي عملي و كاربردي مبتني بر اين مهارتها را در زندگي فردي
و اجتماعي ارائه دهد.
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ميخواهي با هم بازي كنيم؟

 .8109مينرز ،چري .با هم بودن را ياد
بگيريم :ميخواهي با هم بازي كنيم؟.
فرزانه كريمي .تهران :قدياني،كتابهای
بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :كودكان ،مشاركتپذيري،
بازيهاي كودكان ،روابط با ديگران.

ميراث فرهنگي ايرانيان به...

 .8110پريرخ ،زهره .ميراث فرهنگي
ايرانيان به روايت موزه ملي ايران.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 234 ،1387 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :موزة ملي ايران ،آثار
تاريخي ،موزة ايران باستان.

چکيده :دوستي و بازي با ديگران ،با وجود اينكه باعث سرگرمي است ،اما هميشه آسان
نيست و شخص بازيگر بايد بكوشد و از قواعد بازي آگاه باشد .اين كتاب با بازي ساده و
تصويرهايي جذاب ،اصول همكاري ،كنار آمدن با ديگران ،دوستيابي و دوستي با افراد را
به كودك آموزش ميدهد .عالوه بر اين ،بخشي ويژة بزرگترها دارد كه اين موارد را شامل
میشود :نمونه سؤالهاي قابل بحث براي كودكان؛ بازيهايي براي تمرين شركت در
جمع؛ پيشنهادهايي براي كمك به آنها در يادگيري اين مهارت مهم اجتماعي.

چکيده :موزة ملي ايران دو موزة جداگانه دارد :يكي «موزة ايران باستان» كه آثار پيش از
اسالم در آن نگهداري میشود و ديگري «موزة دوران اسالمي» كه آثار دوران اسالمي
ايران در آن به نمايش گذاشته شده است .نوجوانان با مطالعة اين كتاب با آثار تاريخي ايران
باستان ،همچنين آثار دوران اسالمي در موزة ملي ايران آشنا ميشوند و مختصر اطالعاتي
دربارة تاريخ ،فرهنگ ،هنر ،و شيوة زندگي مردماني به دست ميآورند كه قرنها در سرزمين
ايران زندگي كردهاند .همچنين كتاب بخشها و واحدهاي علمي ،هنري و فرهنگي موزة
ملي همچون بخش مرمت ،بخش پژوهشهاي پارينه سنگي ،بخش كتيبه و ...براي اطالع
مخاطبان معرفي ميكند.

نور در هنر...

 .8111گيليان ،ولف .نگاه كن :نور در
هنر :هنر براي همه .توكا ملكي .تهران :نظر،
 48 ،1387ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :تابلو نقاشي ،زيباييها ،نور،
آثار برجسته نقاشي ،كودكان و نوجوانان.

چکيده :هر تابلو نقاشي يا اثر هنري قصهاي دارد .با كشف قصهها و مضامين دروني هر
اثر ،دنيايي در پيش روي ما قرار ميگیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغيير ميدهد.
به مرور ياد ميگيريم كه زيباييها را انتخاب كرده و آنها را به زندگي خود وارد كنيم.
دستيابي به دانش درك آثار هنري ،با تجزيه و تحليل آثار مهم در تاريخ هنر و نگاه كردن
مداوم به آثار هنري ممكن میشود .نگارنده در اين كتاب ،كه براي همة گروههاي سني به
ويژه كودكان و نوجوانان تدوين و نگارش شده است ،با بهرهگيري از آثار برجستة نقاشي ،به
بررسي موضوع نور در آنها پرداخته و آن را از ابعاد گوناگون بررسي كرده است .نور نمايشي،
مرموز ،سرد و گرم ،باراني ،انعكاس ،و توفاني و آرام و نيز نقش و نگار نور و اشكال ،بافت،
احجام ،خطوط ،و كنتراستهاي آن موضوعات كتاب را تشكيل ميدهد.
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نوآموزان و امال...

 .8112فتح آبادي،جواد .نوآموزان و امال:
تقويت مهارتهاي خواندن و نوشتن براي
دانشآموزان پاية اول ابتدايي .مشهد :صيانت،
 112 ،1387ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :زبانآموزي
کلمات کليدي :امال ،راهنماي آموزشي،
فارسي ،مهارتهاي نوشتاري.

چکيده :كتاب حاضر براساس اهداف زبانآموزي دورة اول ابتدايي و براي نوآموزان
دبستاني تدوين شده است .در فعاليتهاي اين كتاب تقويت مهارتهاي چهارگانة زبان،
به ويژه مهارتهای نوشتاري (خواندن،رونويسي ،امال و جمله نويسي)در نظر گرفته شده
است .فعاليتهاي پيشبيني شده در اين كتاب با هدف تقويت بيشتر مهارتهاي نوشتاري
(خواندن ،رونويسي ،امال و جمله نويسي)ارائه شده است .كتاب زمينة شكوفايي استعداد،
ذوق و خالقيت دانشآموزان را از طريق ارائة بازيهاي زباني و تمرينهاي متنوع آموزشي،
فراهم ميآورد .فعاليتهاي كتاب در قالب سرگرمي ،بازيهاي زباني ،جدول ،رنگآميزي
و ...تنظيم شده اند.

نوبتي بازي كنيم

 .8113مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
نوبتي بازي كنيم .فرزانه كريمي .تهران:
قدياني ،کتابهاي بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :كودكان ،مشاركتپذيري،
راه و رسم زندگي ،روابط با ديگران.

چکيده :در اين كتاب همراه با تصويرهايي جذاب ،مشاركت و همراهي با ديگران به عنوان
انتخابي مثبت شرح داده شده و چهار راه براي آن معرفي شده است .كتاب به گونهاي تنظيم
يافته است كه بايد آن را براي بچهها خواند .در انتهاي آن ،بخش ويژهاي مختص والدين و
معلمان وجود دارد كه در آن ،روشهايي براي تقويت روحيه ،شرح مهارتهاي قابل آموزش،
پرسشهايي به منظور جذب كودك به بحث در زمينة راه و رسم زندگي و پيشنهاد بازيها و
نمايشهايي در همين زمينه ،گنجانده شدهاند.

نور

 .8114بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه
در علوم تجربي :انرژي و زندگي :نور .شاهده
سعيدي .تهران :فاطمي 32 ،1387 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :نور ،امواج نور،
اختراعات نوري ،تأثير نور در زندگي ،طيف
الكترومغناطيس ،انواع نور.

چکيده :اين كتاب از مجموعة «مفاهيم پايه در علوم تجربي» داستان نور را براي شما
ميگويد؛ اين كه نور چيست ،دربارة آن چگونه فكر ميكنيم و چه تأثيري بر زندگي ما دارد.
نوجوانان در كتاب حاضر با اين موضوعات آشنا ميشوند :چيستي نور ،تأثير نور در زندگي،
طيف الكترومغناطيس ،امواج نور ،انواع نور ،خطاهاي ديد ،اختراعات نوري ،روند فعاليتهاي
دانشمندان روي نور ،فكرهاي درخشان دربارة نور در نقاط گوناگون جهان ،دانشمندان فعال
در اين زمينه ،نور از نگاه جانواران و بازيهاي نور .در پايان كتاب از مخاطبان خواسته
میشود پروژهاي را در ارتباط با نور طراحي كنند.
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نيروها و گرانش

 .8115دوك ،رابين و[ ...ديگران] .مفاهيم
پايه در علوم تجربي :انرژي و زندگي :نيروها
و گرانش .ناصر مقبلي .تهران :فاطمي،
 32 ،1387ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :علوم تجربي
کلماتکليدي:جاذبةگراني،فيزيك(حركت)،
انرژي ،گرانيگاه اجسام.

نيكوتين

 .8116جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
نيكوتين .تهران :دانژه 48 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهای زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،نيكوتين،
پيشگيري ،آگاهي.

چکيده :در كتاب حاضر ،شما به سياهچالهها ،برج كج شدة پيزا و مكانهاي متعدد ديگري
مسافرت ميكنيد و اين سفرها به شما كمك ميكنند نيروها و گرانش را بهتر بشناسيد.
گذشته از آن ،كتاب از كاربرد علم در عمل وزنهبرداران تا خوردن چاي در قطار ،براي توضيح
گرانيگاه اجسام استفاده ميكند .نوجوانان با مشاهدة تصويرهاي رنگي و عكسها ،مطالبي
در قالب سؤال و جواب ،بريدة نشريات ،داستان ،دفترچة يادداشت دانشمندان ،سفرهاي
مجازي ،نقشه ،معما و سرگرمي ،با نيروي گرانش آشنا ميشوند و مطالبي راميآموزند.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و بهويژه والدين ،آگاهيهاي الزم را در
زمينة پيشگيري از اعتياد ارائه دهد .نويسنده تأكيد دارد كه مضرات نيكوتين كه در سيگار،
قليان ،پيپ و ...وجود دارد ،كم اهميتتر از ساير مواد نيست .مباحث كتاب اطالعات الزم را
به صورت شفاف و قابل استفاده براي عموم ارائه كرده است.

وقتي ميترسيم

 .8117مينرز ،چري .با هم بودن را ياد بگيريم:
وقتي ميترسيم .فرزانه كريمي .تهران:
قدياني ،کتابهاي بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :کتابهاي كودكان ،ترس
در كودكان ،بهداشت رواني ،اضطراب.

چکيده :اين كتاب به كودكان كمك ميكند ترسهايشان را بشناسند و مهارتهاي
اساسي را در مقابله با اين موارد بياموزند .نگارنده كوشيده است با زباني ساده به مخاطب
بفهماند كه تنها نيست و ميتواند دربارة مشكالت خويش با ديگران صحبت كند .حتي
ميتواند هنگام ترس به خود كمك كند تا احساس بهتري داشته باشد.
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هد هد در قصر ملكه...

 .8118جعفري ،الله .قصة آيهها :هد هد
در قصر ملكه (پايه اول دبستان .)2/
تهران :افق1388 ،
قطع :كارت قصه گويي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :آموزش قرآن
کلمات کليدي :بلقيس ،هدهد،
خورشيدپرست ،حضرت سليمان ،كارتهاي
قصهگويي.

چکيده :كارتهاي قصهگويي ،گذشته از اين كه ابزاري مؤثر در فرايند ياددهي -يادگيري
به شمار ميروند ،زمينة انس و گرايش كودكان به قرآن كريم و آشنايي با قصهها ،ارزشها و
مفاهيم اين كتاب آسماني را نيز فراهم ميآورند .كارتهاي قصهگويي حاضر شامل تصاوير
جذاب و قصهاي ساده و روان ،از خداپرست شدن بلقيس ،ملكة سبا ،به دست حضرت
سليمان (ع)است ،براي كودكان دورة اول دبستان فراهم آمده و چهار كارت هديه نيز به
منظور تشويق كودكان در آن گنجانده شده است.

هروئين

 .8119جزايري ،عليرضا .پيشگيري از
اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانوادهها:
هروئين .تهران :دانژه 36 ،1387 ،ص
قطع :پالتويي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اعتياد ،مواد مخدر ،هروئين،
پيشگيري ،آگاهي.

همه جا مقررات را رعايت كنيم

 .8120مينرز ،چري .با هم بودن
را ياد بگيريم :همه جا مقررات را
رعايت كنيم .فرزانه كريمي .تهران:
قدياني،كتابهای بنفشه 36 ،1386 ،ص
قطع :خشتي
پایة تحصيلي :ابتدايي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي اجتماعي در
كودكان ،مهارتهاي زندگي ،راه و رسم
زندگي.

چکيده :كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به خصوص والدين توضيح دهد :هروئين
چيست؟ چگونه به دست ميآيد؟ مضرات و خطرات آن كداماند؟ چهطور ميتوان از خود
و فرزندان در برابر اين بالي خانمانسوز مراقبت كرد؟ و اثرات رواني ـ اجتماعي مصرف
هروئين چيست؟ مطالب كتاب به باال رفتن سطح آگاهي مخاطبان كمك قابل توجهي
ميكند.

چکيده :كودكي كه نتواند قوانين را رعايت كند ،غالب ًا دچار دردسر میشود .اين كتاب با
بهرهگيري از جملههايي ساده و تصويرهايي جذاب ،قوانين اساسي و علت اهميت آنها را
به كودك ميآموزد .در سراسر كتاب ،بر عزتنفس و احساسهاي مثبت ناشي از شناخت و
رعايت قوانين تأكيد بسياري شده است.
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هندسه اول راهنمايي را خود...

 .8121مير باقري ،محمد حسن .هندسه
اول راهنمايي را خود بيابيم« :ياد دهي
و يادگيري» به روش فعال .تهران:
مدرسه 146 ،1388 ،ص
قطع :رحلي
پایة تحصيلي :راهنمايي
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :هندسه ،مسائل ،راهنماي
آموزشي.

چکيده :كتاب حاضر براي درس هندسة دانشآموزان سال اول راهنمايي تدوين شده و هر
درس با عنوان «خود بيابيم» شامل فعاليتهايي براساس آموزش فعال است و همانطور
كه از اسم آن مشخص است ،بر يافتن مفاهيم توسط دانشآموزان تأكيد دارد .همچنين،
براي هر درس ،مجموعهاي از تمرينها متناسب با آموزش داده شده ،در نظر گرفته شده
است .در هر طرح درس ،سه موضوع كشف كردن ،اثبات كردن و استفاده از كشف مورد
توجه قرار ميگیرد .برخي مباحث كتاب از اين قرارند :خط و نقطه؛ مقايسة پارهخطها؛ نوشتن
روابط رياضي؛ اندازهگيري طول؛ روابط بين زاويهها؛ دو زاوية متقابل به رأس؛ تعريف دايره
و معرفي اجزاي آن.

يادگيري خالق ،كالس خالق...

 .8122حسيني ،افضل السادات .يادگيري
خالق،كالس خالق (شيوههاي عملي
در پرورش خالقيت) .تهران :مدرسه،
 200 ،1387ص
قطع :وزيري
پایة تحصيلي :ابتدايي و راهنمايي
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :خالقيت ،كالس درس،
نوآوري ،آموزش كودكان ،كارگاه آموزشي،
تجربه.

چکيده :معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانشآموزان دارند ،بيش از ساير عوامل
ميتوانند نقشي مؤثر در رشد خالقيت دانشآموزان داشتهباشند .بهعبارت ديگر ،معلمان
نقش كليدي در تجربههاي خالق دانشآموزان ايفا ميكنند .اما آيا معلمان ما اهميت نقش
خويش را درك كردهاند؟ آيا معلمان ما توانستهاند خالقيت دانشآموزان را برانگيزانند؟ در اين
كتاب ،نگارنده تجارب خود را در زمينة آموزش خالقيت كه به صورت كارگاههاي آموزشي
 60ساعته اجرا ميكردهاست ،در اختيار معلمان و دانشجويان رشتههاي روانشناسي و علوم
تربيتي قرارميدهد تا آنها بتوانند ،با بهرهگيري از روشهاي مؤثر و خالق ،به رشد و توسعة
تواناييهاي كودكان كمك كنند .كتاب شامل سه بخش با اين عنوانهاست:خالقيت:
موانع،عوامل و مفاهيم كليدي؛ زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانشآموز خالق.
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آرايههاي ادبي به زبان تصوير

 .91همايونفر ،سعيد .آرايههاي ادبي به
زبان تصوير .تهران :مبتكران ،پيشروان،
 264 ،1388ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آرايه /زبان تصوير/
قالبهاي شعر /بيان /بديع /ادبيات فارسي.

آموزش ترجمة عربی...

 .92حیدری ،حمیدرضا .آموزش ترجمة
عربی ( 60آزمون) .تهران :فاطمی،
 244 ،1387ص .جدول
قطع :وزيري
موضوع درسي :عربی
کلمات کليدي :زبان عربی /ترجمه به
فارسی /راهنمای آموزشی /آزمون و تمرین.

آموزش فيزيك

 .93ادوارد اف ،رديش .آموزش فيزيك.
فاطمه احمدي .تهران :دانشگاه تربيت دبيري
شهيد رجائي 374 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :آموزش فيزيك /فيزيك
مقدماتي /ارزيابي مفهومي /ارزيابي نگرشي/
مسئلةتحليلي.

چكيده :در اين مجموعه ،آرايههاي ادبي به زبان تصوير آموزش داده شدهاند .نگارنده،
مطالب كتاب را به همراه كارتهاي تصويري و در قالبهاي شعر ارائه داده است .وي
نخست شيوة آموزشي خود را بيان كرده و سپس به آموزش تصويري آرايهها و قالبهاي
شعر پرداخته است .در پايان نيز تمرينهايي متناسب با هر موضوع آورده است .عنوانهاي
برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :نقش آرايههاي ادبي و آموزش آن؛ تصويرسازي در
مجموعة آرايههاي ادبي؛ تشبيه بليغ؛ آرايههاي معنوي؛ آرايههاي لفظي؛ قالبهاي شعر
فارسي.

چكيده :کتاب «آموزش ترجمة عربی» به منظور تقویت مهارت در ترجمه از عربی به
فارسی و برعکس تدوین شده است .این کتاب چهار فصل دارد و در آن ترجمة فعل و اسم،
نقشهای تکمیلی ،تعریب ،تنظیم ،و نکات اساسی و کاربردی آنها شرح داده شده است.
ارزشیابی آموختهها در قالبی نظاممند ،توسط  60آزمون و با روشهای متنوع مانند تکمیلی،
تطبیقی ،اصالحی ،درست ـ نادرست ،و ترجمة انشایی عرضه شده است .همة آزمونها
پاسخ تشریحی دارند .در بخش پایانی کتاب برای آشنایی بیشتر مخاطبان ،پرسشهای
چهارگزینهای برگرفته از آزمونهای سراسری و همچنین تعداد زیادی پرسش چهارگزینهای
به همراه پاسخ آنها آمده است.

چكيده:كتاب حاضر براي استفادة افراد عالقهمند به آشنايي با پيشرفتهاي اخير در زمينة
آموزش فيزيك نگاشته شده است و حاوي ابزارهاي متنوعي براي تدريس فيزيك (انواع
جديد تكاليف ،مسائل امتحاني و آزمونهاي ارزيابي كالس درس) است .عنوانهاي برخي
از مطالب كتاب عبارتاند از :اصول شناختي و دستورالعملهايي براي آموزش؛ سنجيدن
روش تدريس :آزمونهاي ارزيابي؛ روشهاي «سخنراني مبنا»؛ تدريس به روشهاي
كارگاه آموزشي و استوديويي .همچنين ،سيدي همراه كتاب ،شامل  14آزمون ارزيابي
مفهومي ،آزمون ارزيابي نگرشي و  250مسئلة تحليلي از مباحث فيزيك مقدماتي است.
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آموزش و ارزشیابی مهارتهای...

 .94آلن ،جن .آموزش و ارزشیابی
مهارتهای زندگی انعطاف پذیری.
حسین دانشفر .تهران :فاطمی،1388 ،
 72ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهای زندگی
کلمات کليدي :انعطاف پذیری در کودکان/
آموختن /روانشناسی.

چكيده :همة معلمان با دانشآموزانی روبهرو میشوند که از مدرسه خوششان نمیآید،
معمو ًال در یادگیری مشکل دارند و ممکن است احساس کنند که همکالسیها دوستشان
ندارند .اما امکان کمک کردن به این دانشآموزان و ایجاد اعتماد به نفس در آنان وجود دارد.
میتوان قابلیتهای آنان را برای خودشان آشکار کرد و باعث خوشبینی آنان به زندگی
شد .اساس انعطاف پذیری نیز همین است .این کتاب از طریق تمرینهای گوناگون ،معنای
اعتماد به نفس و انعطاف پذیری را روشن میکند و به معلم نشان میدهد که چگونه باید
از لحاظ عاطفی به کمک دانشآموزان بیاید و باعث شود که آنان به خود متکی باشند.

فکر کردن

 .95مورداک ،کت .فکر کردن .حسین
دانشفر .تهران :فاطمی 72 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهای زندگی
کلمات کليدي :تفکر انتقادی /اندیشه و
تفکر خالق /آموختن /استعداد.

پرسش کردن

 .96گادینو ،سالی .پرسش کردن .حسین
دانشفر .تهران :فاطمی 72 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهای زندگی
کلمات کليدي :مهارت پرسشگری ،انواع
سؤال ،تصمیم عاقالنه ،آموزش مهارتهای
زندگی.

چكيده :شاید بزرگترین چالش معلمان در کالس ،واداشتن دانشآموزان به تفکر مستقل
باشد .وقتی آنان صاحب چنین مهارتی شوند ،میتوانند بیشتر و عمیقتر یاد بگیرند .از این
گذشته ،میتوانند مسائلی را که در زندگی واقعی با آنها روبهرو میشوند ،حل کنند و طرز
تفکر مناسب برای این کار را یاد بگیرند .این کتاب انواع تفکر (نقادانه ،خالق و تأملی) را
معرفی میکند و به کمک تمرینهای فراوان به معلم یاد میدهد که چگونه مهارت فکر
کردن را در دانشآموزان خود پرورش دهد ،روش تفکر آنان را بشناسد و محیط کالس را
برای ایجاد و پرورش این مهارت آماده کند.

چكيده :پرسش کردن :چگونه؟ چرا؟ کجا؟ چه؟ چه موقع؟ چه کسی؟ پرسش کردن
همواره یک فرایند ذهنی اساسی برای معنا دادن به پدیدههای جهان اطراف بوده است .اگر
دربارة آنچه میبینیم ،میشنویم یا میخوانیم چیزی نپرسیم ،نمیتوانیم مسائل خود را حل
کنیم ،تصمیمهای عاقالنه بگیریم و تغییر به وجود آوریم .در عصر اطالعات امروزی ،از هر
زمان دیگر مهمتر آن است که بتوانیم دربارة آنچه مناسب ،درست و با ارزش است ،تصمیم
بگیریم .این کتاب ضمن معرفی انواع سؤال به معلمان میآموزد:
lچگونه مهارت پرسش کردن را در دانشآموزان پرورش دهند.
 lچگونه محیط کالس را برای پرسیدن و پاسخ دادن ،آن هم در محیطی دوستانه ،آماده کنند.
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برقراری ارتباط و مقابله با تعارض

 .97النگارتی ،لنیت .برقراری ارتباط و
مقابله با تعارض .حسین دانشفر .تهران:
فاطمی 64 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهای زندگی
کلمات کليدي :آموزش مهارتهای
اجتماعی /راهنمای آموزشی /اختالف بین
اشخاص /ارتباط کارامد.

همکاری گروهی

 .98مورداک ،کت .همکاری گروهی.
حسین دانشفر .تهران :فاطمی 64 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهای زندگی
کلمات کليدي :کار گروهی /آموزش
مهارتهای اجتماعی /راهنمای آموزشی/
هدایت گروه.

چكيده :دانشآموزان معمو ًال از خود میپرسند؛ چرا نمیتوانند با همکالسان کنار بیایند و
غالب ًا ،دالیلی از قبیل «همیشه به من دستور میدهد» ،یا «وسایلم را بیاجازه برمیدارد»
میآورند .واقعیت این است که در هر موقعیت اجتماعی ،تعارض پیش میآید .بنابراین،
دانشآموزان باید مهارتهای الزم برای رویارویی با آن را کسب کنند.
این کتاب ،ویژگیهای برقراری ارتباط کارامد را بررسی میکند و به معرفی مهارتهایی
میپردازد که برخورداری از آنها برای ایجاد روابط سازنده و پایدار ضرورت دارد .در این
صورت است که میتوانید فرهنگ عدالت ،احترام ،مساوات و همکاری را در کالس خود
برقرار کنید .اگر چنین جوی در کالس شما وجود داشته باشد ،کنترل برخوردها هم با
موفقیت و آسانی بیشتری صورت خواهد گرفت.

چكيده :محیط کالس از جمله مکانهایی است که در آن دانشآموزان همواره نیاز به
سهیم شدن ،منتظر ماندن ،نوبت گرفتن ،سازش کردن و همکاری در گروههای دو یا
چند نفره دارند .در این میان نیز از آنان انتظار میرود که در انجام تکالیف مشترک سهیم
باشند ،وظایف خود را برای رسیدن به یک هدف یا نتیجه ،درست انجام دهند و متوجه
مسئولیتها ،مراحل متفاوت کار و نوع روشهایی باشند که باید به آنها عمل کنند.
این کتاب مشخصههای همکاری گروهی دوستانه و نوع مهارتهای الزم برای انجام
موفقیتآمیز آن را معرفی میکند .به عالوه ،از طریق تمرینهای متعدد ،روشهایی را به
معلم میآموزد که از طریق آنها میتواند کار دانشآموزان را در گروه هماهنگ کند و در
مسیر درستی پیش ببرد.

ارزیابیریاضی(اسطورهها.)...،

 .99اشتن مارک ،جین کر .ارزیابی
ریاضی(اسطورهها ،مدلها ،سؤالهای
خوب و پیشنهادهای عملی) .زهرا گویا؛
مانی رضایی .تهران :فاطمی 374 ،1388،ص
قطع :رحلی
موضوع درسي :ریاضی
کلمات کليدي :استعداد ریاضی /آزمایش/
ارزشیابی /راهنمای آموزشی.

چكيده:در سالهاي اخير ،مطالب بسياري منتشر شدهاند که تغييرات در حال وقوع در
زمينة برنامة درسي و ارزشيابي را توضيحدادهاند .اعضاي جامعة آموزشي ،از قدرت رياضي،
نحوة استدالل و بررسيهاي رياضي دانشآموزان ،و نيز ارزشيابي اصيل از فعاليتهاي
دانشآموزان که به فرايندها و محصول کار رياضي دانشآموزان توجه مي کند ،به هيجان
آمدهاند .در نهايت ،اين معلمان هستند که تغييرات مورد بحث را ايجاد مي کنند .اما بايد توجه
داشت که معمو ًال هر تغييري به آرامي و با صرف وقت و کوشش بسيار به وقوع ميپيوندد.
تغيير شيوههاي ارزشيابي نيز از اين قاعده مستثنا نيست .کتاب حاضر ،يکي از سندهاي
«شوراي ملي معلمان رياضي» ( )NCTMاست که اولين بار در سال  1991انتشار يافت و
تا ژانوية  ،2007بدون هيچ تغييري 11 ،بار تجديد چاپ شد .مخاطبان اصلي کتاب ،معلمان
دورههاي ابتدايي و راهنمايي هستند و در آن ،راهکارهايي عملي و مبتني بر واقعيت کالس
رياضي درنظر گرفته شدهاند.
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از ايران چه ميدانم؟

 .910ناجی ،محمدرضا .از ايران چه
ميدانم؟ :88/امام رضا (ع) .تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگی128 ،1387،ص
قطع :رقعی
موضوع درسي :تاریخ
کلمات کليدي :امام رضا /مذهب شیعه/
علویان /خراسان.

انسان ،آب و سد

 .911نجیبنیا ،کیوان؛ طاهری ،علیرضا؛
اشرفپور ،سعید؛ فدایی ،سید احمد.
انسان ،آب و سد .مشهد :آستان قدس
رضوی 128 ،1387،ص
قطع :رحلی
موضوع درسي :جغرافیا
کلمات کليدي :منابع آب /سدسازی/
چشمه /قنات /آموزش جغرافیا.

ابوريحان بيروني :استاد و...

 .912شپلر ،بيل .ابوريحان بيروني:
استاد اخترشناسي و جغرافيا .حسن
ساالري .تهران :فاطمي108 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :ابوريحان بيروني/
زندگينامه /زكرياي رازي /تقويم /تاريخ و
فرهنگ مردم هند.

چكيده :هشتاد و هشتمين شماره از مجموعة «از ايران چه ميدانم؟» شامل مطالب و
اطالعاتي دربارة امام رضا (ع) ،هشتمين امام شيعيان است .امام رضا (ع)در شرايطي که
عباسيان ( 132-656هـ.ق)روز به روز بر اقتدار خود ميافزودند ،در مدينه به دنيا آمد .زمان
زندگي او برابر بود با عصر اول خالفت عباسيان ،در دوران خلفاي قدرتمندي چون منصور،
هارون الرشيد و مأمون ..در روزگار امام ،جنبشهاي علويان عليه عباسيان گسترش يافت،
اما سرانجام با خالفت مأمون ،عباسيان توانستند قدرت و موقعيت خويش را تثبيت کنند .در
اين کتاب طي هشت فصل ،کوشش شده است ،افزون بر تحليل رويدادهاي زندگي امام،
راه و روش و سيماي علمي و اخالقي آن حضرت در فضاي سياسي ،فکري و فرهنگي آن
عصر ،مورد مطالعه قرار گيرد .عناوين فصلها عبارتاند از :امامت هشتمين امام؛ قدمگاه
امام در ايران؛ واليتعهدي امام رضا(ع)؛ شهادت امام رضا(ع)؛ امام رضا (ع)و آموزههاي
ديني؛ شخصيت سياسي؛ شيوة زندگي و سلوک ديني؛ آثار مکتوب امام و امام در آينة شعر
و ادب؛ مرقد مطهر امام در ايران.

چكيده :نياز به آب ،اين سرچشمة حيات ،بيشک بعد از هوا ،مهمترين نياز انسان و
ساير موجودات زنده است .نقش منابع آب در توسعة اقتصادي ،رفاه اجتماعي و سالمت
عمومي ،انکارناپذير است .در سالهاي اخير با افزايش جمعيت جهان و نياز روزافزون به
آب ،بحران کمبود آب ،کشورهاي واقع در مناطق خشک و نيمه خشک و از جمله ايران
را تهديد مي کند« .انسان ،آب و سد» کتابي است که با تالش جمعي از صاحبنظران در
«شرکت آب منطقهاي خراسان رضوي" ،با هدف اطالعرساني علمي و آموزش همگاني،
به رشتة تحرير در آمده است .با مطالعة اين کتاب به اطالعات شايان توجهي پيرامون آب
دست مي يابيم .ويژگيهاي آب ،توزيع آب ،آبهاي جاري و زيرزميني ،چشمهها ،قناتها،
چاههاي آب ،سد و انواع آن ،هدف از احداث سد و ...موضوعاتي هستند که در اين کتاب به
تفصيل شرح داده شدهاند.

چكيده :ابوريحان بيروني ،دانشمند برجستة ايراني ،در رشتههاي رياضي ،جغرافيا،
زمينشناسي ،مردمشناسي ،فيزيك و اخترشناسي ،سرامد روزگار خود بود .اندازهگيري
چگالي  18فلز و سنگ گرانبها ،اندازهگيري قطر و محيط زمين ،شيوهاي نو براي طراحي
نقشههاي جغرافيايي ،تعيين طول و عرض جغرافيايي شهرها ،پژوهش در تقويم ملتهاي
گوناگون ،پژوهش در باورها و تاريخ مردم هند ،و تهية فهرست کتابهاي محمدبن زكرياي
رازي ،از كارهاي ماندگار اوست .مخاطبان در اين كتاب با زندگي و دستاوردهاي علمي
بيروني آشنا ميشوند .در بخش پاياني كتاب نيز ،دو اثر برجستة بيروني ،يكي در زمينة
گاهشماري (تقويم) و ديگري در زمينة تاريخ و فرهنگ مردم هند ،معرفي ميشوند.
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اعجاز قرآن ،نماز و نیایش...،

 .913دیباجی ،محمدعلی .اعجاز قرآن،
نماز و نیایش ،هدف زندگی ،زندگی
اخروی .تهران :مدرسه4 ،1389 ،ج.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :اسالم ،پرسش و پاسخ،
ادبیات نوجوانان ،روانشناسی.

وحی و نبوت ،امامت ،مهدویت...،

 .914دیباجی ،محمدعلی .وحی و نبوت،
امامت ،مهدویت ،والیت فقیه .تهران:
مدرسه 4 ،1389 ،ج.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :اسالم ،پرسش و پاسخ،
ادبیات نوجوانان ،روانشناسی.

افسردگی ،تشویق و دلهره...،

 .915دیباجی ،محمدعلی و دیگران.
افسردگی ،تشویق و دلهره ،کمرویی،
پرخاشگری .تهران :مدرسه4 ،1389 ،ج.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیم و تربیت دینی
کلمات کليدي :اسالم ،پرسش و پاسخ،
ادبیات نوجوانان ،روانشناسی ،افسردگی.

چكيده :بارها شده است که ما از زبان یکدیگر شنیدهایم که فالن کار معجزه بود یا معجزه
شد و آن کودک نجات یافت .اما آیا تا به حال در این مورد فکر کردهایم که معجزه یعنی
چه؟ بدیهی است که مفهوم به نسبت روشنی از کلمة معجزه داریم ،ولی این واژه ،مثل تمام
واژگان مهم دیگر ،به ویژه از آن نظر که با امور دینی ارتباط دارد ،نیازمند تعریف ،توضیح
و تفسیر است .معجزه به طور کلی دارای دو معناست :یکی معنایی که در زبان عادی به
کار میرود و بین مردم رایج است ،و دیگری که معنای مهمتر معجزه محسوب میشود،
همان کاری است که پیامبران الهی انجام میدادند تا از یک طرف ادعای خود را ثابت کنند
و از طرف دیگر ،مردم عادی را به دین خدا دعوت و دلهای مردم مؤمن را مطمئن کنند.
در این کتاب چنین پرسشهایی مطرح میشوند :معجزه یعنی چه؟ انبیا چرا و چگونه معجزه
آوردند؟ چرا معجزة پیامبر اسالم از نوع کتاب و بیان انتخاب شد؟ قرآن معجزهای متناسب
با زمان خود بود ،اما چه تناسبی با زمانهای بعد دارد؟ قرآن از چه جنبههایی معجزه است؟
آیا قرآن از همة معجزات و کتابهای الهی دیگر مهمتر است؟ اینکه میگویند قرآن از
نظر علمی هم معجزه است به چه معناست؟ آیا همة قرآن یا بخشی از آن معجزه است؟ آیا
داستانهای قرآن هم معجزهاند؟ و...

چكيده :به طور طبیعی هر انسانی عالقهمند است ،به بهترین صورت زندگی کند و به
باالترین نقطة پیشرفت برسد .در عین حال هم کمترین ضرر و زیان را ببیند .به همین دلیل
است که بشر سعی میکند ،در درجة اول معلوماتش را زیاد کند و از همه چیز سر در بیاورد.
سپس با استفاده از این معلومات ،بهترین راه حل را پیدا کند و به کار ببندد.
در کتاب حاضر ،چنین پرسشهایی مطرح میشوند :بشر چه احتیاجی به پیغمبر دارد؟
پیامبران چه هدفهایی را دنبال میکردند؟ پیامبر اکرم قبل از بعثت چه دینی داشتند؟ علت
این که پیامبر در سرزمینی خاص و به دور از مراکز تمدن آن روز مبعوث شدند ،چه بود؟ آیا
ممکن است در یک زمان دو نفر ،یکی نبی و دیگری امام باشند؟ و...

چكيده« :افسردگی» شایعترین اختالل رفتاری و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی قرن
حاضر است .به بیان سادهتر ،یک واکنش روانی ـ زیستی در برابر فشارهای زندگی است.
این حالت واکنشی و مشکل رفتاری به زمان و مکان خاصی محدود نیست و میتواند در
هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی با هر موقعیتی پدید آید.
در این کتاب چنین پرسشهایی مطرح میشوند :افسردگی چیست؟ غمگینی با افسردگی
چه تفاوتی دارد؟ منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟ عالئم عاطفی و روانی افسردگی
چیست؟ عالئم رفتاری افسردگی کداماند؟ و ...چند توصیة عمومی و عملی برای مقابله با
افسردگی نیز بیان شده است.
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تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن...

 .916خير انديش ،عبدالرسول .تمدنهاي
بزرگ جهان :تمدن ايران باستان.
تهران :مدرسه44 ،1387،ص
قطع :رحلي
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :ايران باستان /تمدن پيش
از اسالم /تخت جمشيد آتشکده /انسان
غارنشین.

چلچراغی در تاریکی

 .917سیف ،هادی .چلچراغی در
تاریکی .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان 368 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :علی اکبر صنعتی،
زندگینامه ،پیکرتراشی ،نقاشان ایرانی.

خودآموز بورس

 .918فنائی ،سیدمجتبی .خودآموز
بورس .تهران :سازمان بورس اوراق بهادار،
 110 ،1388ص.
قطع :رقعی
موضوع درسي :اقتصاد
کلمات کليدي :سازمان بورس اوراق
بهادار ،بورس ایران ،سرمایهگذاری ،سهام،
اوراق بهادار.

چكيده :نوجوانان در اين كتاب ،با مطالعة متن ساده و روان و نيز مشاهدة تصاوير ،اطالعاتي
دربارة ايران باستان ،از جمله آيينها ،جشنها ،اخالق ،آموزشهاي نظامي ،آتشكدهها ،تخت
جمشيد ،هنر و ادب و شهرهاي ايران باستان به دست ميآورند .مطالعات زمينشناسان
نشان ميدهد ،بيشتر سرزمين ايران ،دريايي بزرگ بوده است .سپس با عقبنشيني دريا،
خشكيها به تدريج بيرون آمدند .انسانهاي ساكن ايران ،ابتدا در كوهها زندگي ميكردند
و غارنشين بودند .در غارهاي نقاط گوناگون ايران ،استخوان انسانها و خاكستر آنها به
دست آمده كه مربوط به هزاران سال قبل است .اين انسانها از طريق شكار حيوانات غذا
تهيه ميكردند.

چكيده :بیبی برای اینکه حسن خان را امیدوار کند ،با حالت شادی ظاهری رو به او کرد
و گفت« :سیدعلی اکبرم خدا را شکر دوست دارد نقاش بشود .دل و جانش رنگ آمیزی با
مداد رنگی است .پول و پله که داشتم ،برایش یک جعبه مداد رنگی خریدم»....
حسن خان با رضایت سرش را تکان داد و گفت« :این جا هم همه سر و کارشان با پودرهای
رنگی است .استعدادش گل میکند».
کتاب حاضر بر پایة شرح زندگی سیدعلی اکبر صنعتی ،استاد نقاش و مجسمه ساز نگارش
یافته است که روز دهم اردیبهشت  1294با بهار به دنیا آمد و در دهم اردیبهشت  1385به
بهشت رفت .بهار آقا را برد و هنر ایران خزان زده شد.

چكيده :کتاب حاضر کتابی ساده و قابل فهم برای افرادی است که برای اولین بار با بورس
آشنا میشوند .از ویژگیهای این کتاب ،عالوه بر سادگی و عدم نیاز به اطالعات قبلی ،این
است که مطالب آن بسیار کوتاه و سبک نگارش آن به گونهای است که فرد نه تنها از
خواندن مباحث آن خسته نمیشود ،بلکه در پایان عمدة مطالب آن به صورت زنجیرهای از
آگاهیها در ذهن او باقی بماند.
کتاب دارای هفت بخش است که عنوانهای آنها از این قرارند :بخش اول :آشنایی
با بورس اوراق بهادار؛ بخش دوم :بازار اوراق بهادار چگونه اداره میشود؛ بخش سوم:
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار؛ بخش چهارم :اصطالحات رایج در بورس اوراق بهادار؛
بخش پنجم :اصول خرید و فروش در بازار سهام؛ بخش ششم :کدام سهام را انتخاب کنیم؛
بخش هفتم :فرایند فعالیتها و فرمهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار.
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دانستنيهاي اسالمي براي...

 .919شجاعي ،سيد مهدي .دانستنيهاي
اسالمي براي نوجوانان (جلد .)1تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
3 ،1387ج.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :دايرئالمعارف /تربیت ديني/
واژهنامه /اصول و احكام دینی.

دانستنيهاي اسالمي براي...

 .920شجاعي ،مهدي .دانستنيهاي
اسالمي براي نوجوانان (جلد .)2
تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان3 ،1387 ،ج
468ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :دايرئالمعارف /تربیت ديني/
واژهنامه /اصول و احكام دینی.

دانستنيهاي اسالمي براي...

 .921گروگان ،حميد .دانستنيهاي
اسالمي براي نوجوانان (جلد )3تهران:
كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان3 ،1387 ،ج -
608ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
کلمات کليدي :دايرئالمعارف /تربیت ديني/
واژهنامه /اصول و احكام دینی.

چكيده :كتاب حاضر جلد اول «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است .مطالب اين
مجموعه در سه جلد و با هدف پاسخگويي موجز و مختصر به سؤاالت ديني نوجوانان تنظيم
شده است .جلد حاضر حروف الفبايي آ تا ت را دربرميگیرد.

چكيده :كتاب حاضر جلد دوم «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است و حروف
الفبايي ث تا ش را دربرميگیرد .اين مجموعه با هدف پاسخگويي موجز و مختصر به
سؤاالت ديني نوجوانان تنظيم شده است .از جمله موضوعات مطرح شده در اين كتاب
ميتوان به تاريخ اسالم ،احكام ،شخصيتها ،مكانهای مقدس و ...اشاره كرد.

چكيده :كتاب حاضر جلد سوم «دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان» است و حروف
الفبايي ص تا ي را دربرميگیرد .در اين كتاب اطالعات بسياري پيرامون اصول عقايد
اسالمي ،تاريخ اسالم ،احكام و ...به صورت علمي گردآوري شده است .مخاطب با رجوع به
اين كتاب ميتواند پاسخ بسياري از سؤاالت ديني خود را پيدا كند.
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دانشنامة فشردة بدن...

 .922دیوید ،بُرنی .دانشنامة فشردة
بدن انسان .مجید رضائی راد و دیگران.
تهران :مدرسه240 ،1387 ،ص :.مصور(رنگی).
قطع :رقعی
موضوع درسي :مرجع
کلمات کليدي :بدن انسان ،فیزیولوژی،
دايرئالمعارف کودکان و نوجوانان.

راهنمای جامع بازاریابی...،

 .923عرفانی ،حمیدرضا .راهنمای جامع
بازاریابی ،تبلیغات و فروش اینترنتی
چگونه کاالی خود را به طور مؤثر در
اینترنت معرفی و به فروش برسانیم.
تهران :امید فرزانگان 384 ،ص :.مصور.
قطع :وزيري
موضوع درسي :اقتصاد
کلمات کليدي :بازاریابی اینترنتی ،اینترنت
و تبلیغات.

زیست شناسی با رویکرد...

 .924زیست شناسی با رویکرد
مولکولی .سیدعلی آل محمد[ ...و دیگران].
تهران :فاطمی 2 ،ج.
قطع :وزيري
موضوع درسي :زیست شناسی
کلمات کليدي :رویکرد مولکولی ،آموزش
زیست شناسی ،چالشهای زیست شناسی،
شیمی ـ زیست شناسی.

چكيده :مجموعة «دانشنامههای فشرده» مجموعهای است که به حوزههای گوناگون
علوم اعم از زیست شناسی ،زمین شناسی ،جغرافیای فیزیکی ،هواشناسی ،فیزیولوژی،
آناتومی ،بیماریها ،شیمی ،فیزیک ،ریاضیات ،گیاه شناسی ،جانورشناسی ،بیوشیمی و
بوم شناسی میپردازد .جلد حاضر از این مجموعه که بدن انسان را معرفی میکند ،از
ویژگیهایی به این شرح برخوردار است:
 lحاوی بیش از  2000کلیدواژه است و سلول ،استخوان ،ماهیچه ،عصب ،خون ،گوارش،
تولید مثل و رشد را در انسان شرح میدهد.
 lبه کمک تصویرهای چهاررنگ ،جزئیات ساختمان و عملکرد بدن انسان را نشان میدهد.
 lبا توضیحات کامل ،درک بدن انسان را ساده میسازد.
 lنظم موضوعی آن به گونهای است که خواننده به سادگی به موضوع دلخواه دسترسی
پیدا میکند.
 lدارای نمایهای کامل با ارجاع مقابل است که نیازهای درسی مشاوران آموزشی را برآورده میسازد.

چكيده :آشنایی با مفهوم «تجارت الکترونیک» و بررسی مزایا ،چالشها و راهکارهای
موجود آن در ایران راهنمای قدم به قدم برای راهاندازی یک کسب و کار آنالین و معرفی
انواع ابزارها و اجزای الزم بازاریابی الکترونیک ،ارائة انواع استراتژیهای ورود به بازار
الکترونیک و راهکارهای تخصصی برای فتح آن ،معرفی انواع تبلیغات اینترنتی و آشنایی با
تکنیکها و روشهای مؤثر برای اثربخشی بیشتر هر کدام ارائة مدلهای تشویقی و معرفی
راهکارهای الزم برای بازدید مجدد کاربران از سایت شما و...
در این کتاب کوشش شده تا مهمترین دانستنیها و مهارتهای مربوط به تبلیغات ،بازاریابی
و فروش اینترنتی ،متناسب با شرایط و ویژگیهای کشور ایران را توضیح داده و همچنین
آموزش دهد و از این نظر یک راهنمای جامع میباشد .ضمن ًا کتاب از یک پایگاه پشتیبانی
اینترنتی نیز برخوردار است ،ضمن ارائة نکات تکمیلی و جدید و مطالب و مقاالت روز به
تحلیل و بررسی مباحث تخصصیتر نیز میپردازد و به پرسشها و نیازهای مشاورهای نیز
پاسخ میدهد.

چكيده :کتاب حاضر زیست شناسی را با نگاهی کل نگر و مدرن معرفی میکند .برای
نمونه ،کادرهای «پیوندها» ،ارتباطهای میان موضوعهای متفاوت زیست شناسی را یادآور
میشوند .در بخشهای «تئوری» ،نظریههای مهمی که برای درک عمیق آن قسمت
از مطلب اهمیت دارند ،شرح داده شده است .کادرهای «نکتهای از شیمی» ،پیوندهای
میان شیمی و زیست شناسی را مطرح میکنند و کادرهای «چالشهای زیست شناسی»،
ارتباطهای زیست شناسی را با موضوعهای اجتماعی مورد توجه قرار میدهند .در کادرهای
«ریشه شناسی واژگان» نیز ،خاستگاه واژههای بیگانة زیست شناسی بررسی شده است.
این کتاب دست خواننده را میگیرد و او را با رعایت همة استانداردهای آموزش زیست
شناسی ،پله پله از سطح علم زیست شناسی به درون آن و سپس به اعماق میبرد و
دستاوردهای نوین و همچنین چالشهای پیشرو را به او نشان میدهد.

دورة آموزش متوسطه (نظری) 403 9

شيمي پايه ()1

 .925زومدال ،استيون اس .شيمي پايه
( .)1محمود دياني .تهران :نص،1388 ،
2ج398 -ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :شيمي
کلمات کليدي :شيمي پايه /مفاهيم
كانوني /شيمي در عمل /پرسش و پاسخ.

شيمي پايه ()2

 .926زومدال ،استيون اس .شيمي پايه
( .)2محمود دیانی .تهران :نص2 ،1388 ،ج
– 380ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :شيمي
کلمات کليدي :شيمي پايه /مفاهیم
کانونی /پرسش و پاسخ /آزمايشگاه شيمي.

شيمي با نگرش تحليلي (جلداول)

 .927پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با
نگرش تحليلي (جلداول) .تهران:
فاطمي3 ،1388 ،ج.
قطع :وزيري
موضوع درسي :شيمي
کلمات کليدي :آموزش شيمي /پرسش و
كنكاش /نظریة اتمی /شیمی آلی /خواص
تناوبی عناصر.

چكيده :نگارنده در كتاب حاضر در ابتداي هر بخش هدف يا اهدافي مشخص كرده است
تا دانشآموز بداند هنگام خواندن آن بخش ،مفهوم يا مفاهيم اصلي و كانوني كدام هستند.
سپس مطالب درس را توضيح ميدهد .در انتهاي فصل نيز مسائلي را به دقت مطرح كرده
است تا دانشآموزان بتوانند به كمك آنها ،مفاهيم مطرح شده در كتاب را براي خود
كام ً
ال جا بيندازند .پاسخ بسياري از اين سؤالها و مسائل در پایان كتاب داده شده است.
همچنين،براي تشويق دانشآموز به استفاده از روش علمي،طراحي آزمايش و تعبير نتايج
آزمايش،بخشهايي موسوم به «شيمي در عمل» تدارك ديده شده است .اين فعاليتها به
درك عملي مفاهيم مطرح شده كمك ميكنند.

چكيده :نگارنده در كتاب حاضر كوشيده است ،عالوه بر پرداختن به مفاهيم و مسائل
اصلی شيمي ،مطالب جانبي بسياري را نيز مطرح كند .اين مطالب به دانشآموز براي
خواندن درس شيمي انگيزه ميدهد و ارتباط دنياي واقعي را با آنچه ميخواند ،به او نشان
ميدهد .در ابتداي هر بخش از كتاب ،هدف يا اهدافي مشخص شدهاند تا دانشآموز بداند
هنگام خواندن آن بخش ،مفهوم يا مفاهيم اصلي و كانوني كدام هستند .سپس براي مرور
مطالب ،سؤالهاي كانوني را مطرح كرده است تا دانشآموزان پس از خواندن بخش ،به اين
سؤالها پاسخ دهند .پاسخ اين سؤاالت در پایان كتاب داده شده است .همچنين در پايان
هر فصل ،بخشي به نام «شيمي در آزمايشگاه» وجود دارد كه به مطالب مطرح شده در آن
فصل مربوط ميشود.

چكيده :مطالب اين كتاب مطابق با سرفصل برنامة درسي مصوب شيمي سال دوم
دبيرستان است .به منظور ايجاد حس كنجكاوي در مخاطبان و تقويت جنبة پژوهشي
كتاب ،پرسشهايي تحت عنوان «پرسش و كنكاش» در متن ارائه شدهاند .همچنين ،در
پایان هر فصل تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش ،به تفكيك براي هر بخش آمده است.
پاسخنامة تشريحي سؤاالت نيز در پایان كتاب درج شده است .عنوانهاي برخي از مطالب
كتاب عبارتاند از :مقدمهاي بر نظرية اتمي ساده؛ ساختار اتمي و خواص تناوبي عنصرها؛
ترکیبهاي يوني؛ پيوند كوواالنسي؛ شيمي آلي.
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شيمي با نگرش تحليلي (جلددوم)

 .928پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با
نگرش تحليلي(جلددوم ).تهران:
فاطمي3 ،1388 ،ج.
قطع :وزيري
موضوع درسي :شيمي
کلمات کليدي :آموزش شيمي /نگرش
تحليلي /ترموديناميك شيميايي /خودآزمايي/
واکنش شیمیایی.

چكيده:کتاب حاضر در هشت فصل نگارش يافته است .در هر فصل ،عالوه بر توضیح
مطالب درسي تعدادي «پرسش و كنكاش» مرتبط با موضوع مورد بحث آمده است .خواننده
پس از مطالعة هر فصل ميتواند براي ارزيابي ميزان درك خود ،مسائل آن فصل را حل
كند و سپس پاسخ خود را با پاسخنامة پایان كتاب مقايسه كند .عنوانهاي مطالب كتاب
عبارتاند از :واكنشهاي شيميايي و استوكيومتري؛ ترموديناميك شيميايي؛ مخلوطها؛
محلولها؛كلوئيدها؛سوسپانسيونها.

شيمي با نگرش تحليلي...

 .929پارسا فر ،غالمعباس .شيمي با
نگرش تحليلي (جلدسوم) .تهران:
فاطمي3 ،1388 ،ج.
قطع :وزيري
موضوع درسي :شيمي
کلمات کليدي :آموزش شيمي /نگرش
تحلیلی /پرسش و كنكاش /الكتروشيمي/
تعادل شيميايي.

شناخت زبان فارسي در سه...

 .930شهبازي ،اصغر .شناخت زبان
فارسي در سه سطح آوايي ،دستوري
و معنايي .تهران :سامان دانش،1387 ،
248ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي/
آواشناسي /دستور زبان /زبانشناسي.

چكيده :كتاب حاضر منطبق بر مطالب و مواد كتاب درسي شيمي تدوين شده است تا به
عنوان منبع كمك درسي در كنار مطالب كتاب اصلي مورد استفاده قرار گيرد .نگارنده مطالب
كتاب را در  12فصل تدوين كرده و در هر فصل ،تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش آورده
است .در پايان كتاب نيز پاسخ مسائل و پرسشها را بيان كرده است .سينتيك شيميايي،
تعادل شيميايي ،اسيدها و بازها ،و الكتروشيمي عنوانهاي مطالب كتاب هستند.

چكيده :توانايي تكلم يكي از شگفتانگيزترين استعدادهاي بشر است و تنها اوست
كه از قدرت نطق و بيان برخوردار است .بشر ميتواند به كمك زبان با ديگران ارتباط
دوسويه برقرار كند .اين استعداد شگرف و خدادادي همواره مورد اعجاب و شگفتي بوده و
زيربناي علم و تفكر شناخته شده است .نظر به چنين اهميت و ارزشي است كه از ديرباز
عدهاي از پژوهشگران و محققان مطالعات خود را روي زبان متمركز كرده و توانستهاند در
زمينة آواشناسي ،دستور ،معاني و واژگان زبان به اطالعات ارزندهاي دست پيدا كنند و علم
زبانشناسي را به وجود آورند .نگارنده در كتاب حاضر بر اساس علم زبانشناسي ،زبان
فارسي را در سه سطح آوايي ،دستوري و معنايي مورد مطالعه قرار داده است .عنوانهاي
برخي از مطالب كتاب عبارتاند از :ويژگيهاي زبان انسان؛ محل توليد و نحوة توليد واجها؛
ويژگيهاي اسم؛ ساختمان فعل؛ حاالت صفت؛ انواع واژهها؛ روابط دروني معنايي.
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ضمیر :مباحث مربوط به انواع...

 .931كاظمي نيا ،مهر علي .ضمیر :مباحث
مربوط به انواع ضمير و كاربردهاي آن
براي دانشآموزان ،دانشجويان....
تهران :مدرسه124 ،1387 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي /ضمير/
پرسش و تمرين.

فرهنگ نامة نجوم و فضا

 .932كوپر ،هيثر .فرهنگ نامة نجوم
و فضا .شادي حامدي آزاد.تهران :طاليي،
320 ،1388ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فرهنگ نامه /نجوم /فضا/
رصد آسمان شب /كهكشان.

فرهنگ فارسي  -عربي

 .933اشكبوس،عادل .فرهنگ فارسي -
عربي.تهران :مدرسه774 ،1387 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي/
واژهنامه /فرهنگ لغت زبان عربي /فرهنگ
لغت /زبان عاميانه.

چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعة «كتاب كوچك عربي» ،به بررسي موضوع «ضمير»
ميپردازد .نگارنده در مرحلة نخست سعي كرده است كه با پرسشهاي ساده و هدفمند،
دانشآموز را به سوي مطلب مورد نظر هدايت كند .در مرحلة بعد ،آن قاعده يا موضوع را
در جاي جاي كتاب تكرار كرده و براي هر موضوعي تمرينهاي متنوع و پرسشهاي
چهارگزينهاي ارائه كرده است .عنوانهاي فصلهاي كتاب عبارتاند از :آشنايي با
ضميرهاي عربي و تقسيمبندي آنها؛ آشنايي با كاربرد يا نقش ضميرهاي عربي؛ نكتههايي
پيرامون مبحث ضمير.

چكيده :هدف از تهية اين فرهنگنامه ،آشنايي مخاطبان با مباني نجوم ،رصد آسمان شب
و معرفي مرزهاي دانش اخترشناسي است .گروه نويسندگان و مترجمان اين اثر كوشيدهاند،
تازهترين رويدادهاي اخترشناسي را در اين فرهنگنامه منعكس كنند .عنوانهاي برخي از
مطالب كتاب عبارتاند از :تاريخ نجوم؛ مشاهدة كيهان؛ كاوش فضا؛ سيارهها و قمرها؛
ستارگان؛ كهكشانها و وراي آنها؛ اخترشناسي آماتوري.

چكيده :ضرورت ارتباط متقابل زبانها و فرهنگهای زنده و پویا در جهان امروز ،تهیة
واژهنامههای دوزبانه را ایجاب میکند .فرهنگ فارسی ـ عربی ،یکی از این فرهنگهاست.
ی واژهها،
ت شامل حدود  15هزار مدخل اصلی و فرعی است که معادل عرب 
این فرهنگ لغ 
ص و ضربالمثلهای فارسی را به
ترکیبات وصفی و اضافی ،اصطالحات و تعبیرات خا 
خواننده عرضه کرده است .از ویژگیهای این فرهنگ ،آوردن معادل عربي بسيارى از
واژگان سياسى ،علمى و فني جدید مانند واژههاي مربوط به حوزة رایانه و اينترنت است.
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فرهنگنامهدایناسورها...

 .934خسروی ،عرفان .فرهنگنامه
دایناسورها (شناخت جامع دایناسورهای
ایران و جهان) .تهران :طالیی216 ،1389 ،
ص :.مصور(بخشی رنگی).
قطع :وزيري
موضوع درسي :مرجع
کلمات کليدي :دایناسورها ،فرهنگنامه،
آموزش علوم تجربی ،تاریخ زمین ،انقراض.

چكيده :این کتاب با نگاهی علمی به تکامل و انقراض دایناسورها ،میکوشد در خواننده
نگاهی مهربانتر نسبت به طبیعت ایجاد کند و با ارائة شواهد علمی از دورة دایناسورها،
مخاطبان را با خطرهایی که محیط زیست امروز ما را تهدید میکنند ،آشنا سازد .کتاب
تازهترین یافتههای علمی دربارة دایناسورها را با نگاهی کام ً
ال علمی و آموزشی به زبان
ساده برای همه خصوص ًا دانشآموزان گردآوری کرده است؛ مطالبی از قبیل دانش قارهها و
تاریخ زمین؛ پراکنش دایناسورها در جهان ،تنوع زیستی؛ انقراض؛ بوم شناسی؛ رفتارشناسی
دایناسورها و بسیاری اطالعات دیگر دربارة دایناسورهای سراسر جهان .اطالعات یاد شده
همراه با نمودارهای جذاب و گویا ،درختهای تبار زایشی کامل و نقشههای دقیق ،درک
مطالب کتاب را آسانتر میکنند.

قصههای شیرین شاهنامه

 .935شعبانی ،اسداهلل .قصههای شیرین
شاهنامه .تهران :پیدایش 128 ،ص :.مصور.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :داستانهای کوتاه فارسی،
شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسی.

چكيده« :شاهنامه» حاصل رنج سالیان دراز شاعر بزرگ فارسی زبان ایرانی ،ابوالقاسم
فردوسی توسی است .داستان فراز و فرود ،غم و شادی ،رنج و آسایش ،و شکست و پیروزی
یک ملت است .نویسندة کتاب حاضر ،با بازنویسی و گزینش گوشههایی از شاهنامه و
سادهنویسی و شرح ابیات آن کوشیده است آن را متناسب با درک و دریافت نوجوانان ارائه
دهد .در این راستا ،تا آنجایی که مقدور بوده به سبک و شیوة استاد توس نزدیک شده و از
آوردن واژههای سطحی و بیگانه دوری جسته است.

فيزيك مفهومي :جلد اول :مكانيك

 .936پل جي هيوئيت .فيزيك مفهومي:
جلد اول :مكانيك .منيژه رهبر تهران:
فاطمي4 ،1388 ،ج – 276ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /مكانيك/
نيوتون /تعادل مكانيكي /پرسش و تمرين/
خودآزمايي.

چكيده :جلد اول از «فيزيك مفهومي» به موضوع مكانيك اختصاص دارد .نگارنده در
كتاب حاضر نخست به بررسي اندازهگيري اولية زمين و فاصلة آن تا ماه و خورشيد پرداخته
است .سپس قانون اول نيوتون و تعادل مكانيكي را بيان كرده است .در ادامه نيز دربارة
حركت خطي ،قانون دوم حركت نيوتون ،تكانه ،انرژي ،حركت چرخشي ،گراني،حركت
پرتابه و ماهواره توضيحاتي ارائه داده است .كتاب عالوه بر مطالب درسي،شامل پرسشها،
تمرينها ،مسئلهها و طرحهايي در پايان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن
را ميسنجد.
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فيزيك مفهومي :جلد دوم... :

 .937پل جي هيوئيت .فيزيك مفهومي:
جلد دوم :خواص ماده ،گرما ،صوت.
منيژه رهبر .تهران :فاطمي258 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /ماده/
گرما /صوت /پرسش و تمرین.

چكيده :ماده هر قدر هم كه جامد به نظر برسد ،از اجزاي بسيار ريزي تشكيل شده است
كه آنها نيز فضاي تهياند .اينها اتم هستند كه ميتوانند تركيب شوند و مولكولها را
به وجود آورند .مولكولها نيز دور هم جمع ميشوند و مادة اطراف ما را تشكيل ميدهند.
نگارنده در كتاب حاضر نخست ويژگيهاي ماده را بيان كرده است .سپس دربارة انتقال
گرما،ترموديناميك ،ارتعاشها ،امواج و صداهاي موسيقيايي توضيحاتي ارائه داده است.
همچنين در پايان هر بخش ،پرسشها و مسئلههايي را براي درك بهتر مطالب مطرح
كرده است.

فيزيك مفهومي :جلد سوم...:

 .938پل جي هيوئيت .فيزيك مفهومي:
جلد سوم :الكتريسيته و مغناطيس
نور .منيژه رهبر .تهران :فاطمي،1388 ،
4ج – 262ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /الكتريسيته/
مغناطيس /کوانتومهای نور.

فيزيك مفهومي :جلد چهارم...:

 .939هيوئيت ،پل جي .فيزيك مفهومي:
جلد چهارم :فيزيك اتمي و هستهاي.
منيژه رهبر .تهران :فاطمي4 ،1388 ،ج – 252ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك مفهومي /فيزيك اتمي/
فيزيك هستهاي /نظرية نسبيت خاص و عام.

چكيده« :الكتريسيته» نامي است كه به گسترة وسيعي از پديدههاي الكتريكي ،به
شکلهاي متفاوتي اطالق ميشود كه تقريب ًا اساس بسياري از چيزهاي اطراف ما را تشكيل
ميدهند .از آذرخش در آسمان گرفته تا درخشش المپ ،از آنچه اتمها را به شكل مولكول
به هم ميپيوندند تا ضربههاي عصبي كه در دستگاه اعصاب ما حركت ميكنند ،همگي
منشأ الكتريكي دارند .در عصر فناوري ،شناخت مباني الكتريسيته و همچنين چگونگي به
كارگيري طرحهايي بنيادي براي حفظ و ارتقاي آسايش ،ايمني و رفاه كنوني ما اهميت
دارد .نگارنده در كتاب حاضر نخست الكتريسيتة ساكن يا الكتروستاتيك را بررسي ميكند.
سپس مطالبي دربارة نور و ويژگيهاي الكترومغناطيسي آن بيان ميكند .در پايان هر فصل
نیز پرسشها و تمرينهايي را مطرح كرده است .جريان الكتريكي ،مغناطيس ،بازتاب و
شكست ،امواج نور و كوانتومهاي نور ،عنوانهاي برخي از مطالب كتاب هستند.

چكيده :اتم از يك هستة مركزي تشكيل شده است كه ترتيب پيچيدهاي از الكترونها
آن را احاطه كردهاند .اين مطالعة ساختار اتمي را «فيزيك اتمي» مينامند .نگارندة كتاب
حاضر به بررسي تحوالت فيزيك اتمي ميپردازد و اين تحوالت را از فيزيك كالسيك
تا كوانتومي دنبال ميكند .پس از آن نيز فيزيك هستهاي را شرح ميدهد .همچنين در
پايان هر فصل براي درك بهتر مطالب سؤاالتي را مطرح كرده است .عنوانهاي برخي از
مطالب كتاب عبارتانداز :اتم و كوانتوم؛ شكاف و همجوشي هستهاي؛ نظرية نسبيت خاص؛
نظرية نسبيت عام.
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فيزيك  2و آزمايشگاه

 .940احمدي ،احمد و ...فيزيك  2و
آزمايشگاه .تهران :مبناي خرد :نقش
سيمرغ436 ،1388 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :آموزش فيزيك /آزمايشگاه/
اندازهگيري /پرسش و پاسخ /كار و انرژي.

چكيده :كتاب حاضر با هدف كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم و محتواي کتابهاي
درسي و ارائة تكنيكهاي متفاوت حل مسئله به منظور ايجاد مهارت براي پاسخگويي به
پرسشها ،مسائل و آزمونهاي گوناگون تهيه و تدوين شده است .نگارنده مفاهيم هر فصل
از كتاب درسي را توضيح داده و در انتهاي آن ،پرسشها و تمرينهاي تكميلي را گنجانده
كه در پايان كتاب پاسخ آنها را آورده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند از:
فيزيك و اندازهگيري؛ كار و انرژي؛ ويژگيهاي ماده؛ گرما و قانون گازها.

فيزيك  3و آزمايشگاه سال...

 .941احمدي ،احمد .فيزيك  3و
آزمايشگاه سال سوم متوسطه)
رياضي فيزيك( .تهران :مبناي خرد :نقش
سيمرغ406 ،1388 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك /آزمايشگاه/
ترموديناميك /الكتريسيته /پرسش و پاسخ/
مغناطيس.

فيزيك  3و آزمايشگاه سال...

 .942احمدي ،احمد .فيزيك  3و
آزمايشگاه سال سوم متوسطه)علوم
تجربي( .تهران :مبناي خرد :نقش سيمرغ،
330 ،1388ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك /آزمايشگاه /علوم
تجربي /مغناطيس /پرسش و پاسخ /جريان
الكتريكي.

چكيده :اين كتاب در پنج فصل ترموديناميك ،الكتريسيته ساكن ،جريان الكتريكي و
مدارهاي جريان مستقيم ،مغناطيس ،و القاي الكترومغناطيسي را شرح داده است .در هر
درس ،پس از توضيح متن درس ،پرسشهاي گوناگون همراه با پاسخنامه ارائه شدهاند.
همچنين ،چند آزمون به منظور آشنايي دانشآموزان با نمونه سؤالهاي امتحاني نوبتهای
اول و دوم عرضه شده است.

چكيده :كتاب حاضر شامل چهارفصل با عنوانهاي الكتريسيتة ساكن ،جريان الكتريكي و
مدارهاي جريان مستقيم ،مغناطيس ،و القاي الكترومغناطيسي است .نگارنده نخست مفاهيم
هر فصل از كتاب درسي را توضيح داده و براي تفهيم بهتر محتواي كتاب ،در هر فصل
مثالهاي متنوعي ارائه داده است .همچنين در البهالي هر قسمت از درس ،تمرينهاي
تثبيت يادگيري را گنجانده است .در پايان هر بخش نيز نمونه سؤالهايي ارائه شدهاند كه
پاسخ آنها در پایان كتاب آمده است .كتاب با سؤاالت مربوط به امتحانات نهايي همراه با
پاسخنامه به پايان ميرسد.
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الكتريسيته ،مغناطيس و موج

 .943حسيني ،احمد رضا .الكتريسيته،
مغناطيس و موج .تهران :فاطمي،1388 ،
252ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :الكتريسيته /مغناطيس /موج.

مكانيك و پرتوزايي

 .944مارك الس .مكانيك و پرتوزايي.
تهران :مدرسه 112 ،1387 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :فيزيك /علم اندازهگيري/
مكانيك /پرتوزايي /پرسش و تمرين.

موجها و جهان ما

 .945الس،مارك و ...موجها و جهان ما.
روح اهلل خليلي بروجني .تهران :مدرسه،1387 ،
 86ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :امواج /مهبانگ /آموزش
فيزيك /فوتوالكتريك /مهبانگ.

چكيده :نگارنده مطالب كتاب را در پنج فصل به اين شرح نوشته است :در فصل اول به
بررسي برهمكنش بارهاي الكتريكي ساكن ميپردازد .در فصل دوم ،بارهاي متحرك را
مورد بررسي قرار ميدهد .در فصل سوم ،در مورد ميدانهاي مغناطيسي متغير با زمان بحث
ميكند .در فصل چهارم به موجهاي الكترومغناطيسي ،مكانيكي و ترموديناميكي میپردازد
و در فصل آخر نيز ،مدارهاي الكتريكي را شرح میدهد .بخش پاياني كتاب نيز به پاسخنامة
سؤاالت اختصاص دارد .در پايان هر فصل ،سؤاالت المپياد فيزيك آورده شده است.

چكيده :كتاب حاضر در برگيرندة سرفصلها و مفاهيم گوناگون فيزيك ،به همراه
كاربردهاي امروزي آنهاست و به مفاهيمي چون علم اندازهگيري ،معادلههاي حركت،
مؤلفههاي نيرو ،نيروهاي شارهاي ،پايستگي اندازة حركت ،برخوردهاي كشسان و ناكشسان،
تابش آلفا و آهنگ واپاشي پرداخته است .همچنين در پايان كتاب ،پرسشها و مسئلههاي
متنوعي براساس شيوههاي نوين ارزشيابي تدارك ديده شده است.

چكيده :اين مجموعه دربرگيرندة مفاهيم متفاوت فيزيك با كاربردهاي امروزي آنها و
پرسشهاي جديد امتحاني است و مطابق با برنامة ويژة «ادكسل» و دورههاي «»AS
و « »GCEانگلستان برنامهريزي و تأليف شده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب
عبارتاند از :حركت بر مسير دايرهاي ،نوسانها و حركت دايرهاي ،موجهاي عرضي و
طولي ،گسيل فوتو الكتريك ،موجهاي ماده ،طيف ستارگان ،و مهبانگ و فرو ريزش
بزرگ.
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میدانها و نیروها

 ..946الس،مارك و ...میدانها و نیروها.
روح اهلل خليلي بروجني .تهران :مدرسه،
 90 ،1387ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :فيزيك
کلمات کليدي :میدانها /خازن/
شتابدهنده /آموزش فیزیک /مسائل
کاربردی.

انگلیسی  1و  2دروس پیش...

 .947قربانی ،نورالهد .انگلیسی  1و
 2دروس پیش دانشگاهی (کلیة
رشتهها) :شامل آموزش کامل
مفاهیم دروس ،تمرینهای متنوع
درس به درس .....تهران :مؤسسة علمی
رزمندگان 124 ،1389،ص :.مصور (بخشی
رنگی).
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی،
راهنمای آموزشی ،آزمون و تمرین ،پرسش
و پاسخ.

انگلیسی  :3سال سوم...

 .948غالم پور ،سهراب .انگلیسی :3
سال سوم دبیرستان شامل آموزش
کامل مفاهیم دروس ،تمرینهای
متنوع .....تهران :مؤسسة علمی رزمندگان،
 88 ،1389ص جدول.
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی،
راهنمای آموزشی ،آزمون و تمرین ،پرسش
و پاسخ.

چكيده :این کتاب دربرگیرندة سرفصلها و مفاهیم متفاوت فیزیک است .مؤلفان
آن تجربهای طوالنی در آموزش و ارزشیابی فیزیک پیشرفته دارند و به طور مستقیم
دستاندرکار شکلگیری خدمات پیشرفتة ادکسل در فیزیک ( )ASهستند .کتاب حاضر از
چهار فصل با این عنوانها تشکیل شده است که عبارتاند از :میدانها ،خازنها ،مغناطیس
و شتاب دهندهها .در پایان کتاب نیز به طرح پرسشها و مسئلههای کاربردی می پردازد.

چكيده :کتاب حاضر با توجه به تغییرات اساسی در محتوای کنکورهای سراسری و نیاز
دانشآموزان به کسب مهارتهای الزم برای موفقیت در کنکور سراسری تدوین شده
است .در این کتاب ،عالوه بر تمرینهای متنوع درس به درس که در هشت فصل گنجانده
شدهاند  ،برای آموزش و تمرین بیشتر ،از چهار آزمون میان نیم سال و پایان نیمسال ،به
همراه پرسشهای چهارگزینهای و صحیح و غلط استفاده شده است 10 .آزمون نهایی نیز
پایان بخش کتاب هستند.

چكيده :کتاب کمک آموزشی حاضر برای درس زبان انگلیسی دانشآموزان سال سوم
دبیرستان در شش فصل تدوین یافته است .هر درس شامل درک جمله ،تمرین واژگان،
دستور زبان و توضیحات دستوری به همراه تمرینات دستور زبان ،مکالمه ،تلفظ ،درک مطلب،
امال و در پایان پاسخنامه است .توضیحات درس به درس این مجموعه در تمرینهای ارائه
شده برای هر درس نیز به منظور همراهی و همگامی بیشتر با دانشآموزان ارائه شدهاند.
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کلیات (سوگنامة عاشورایی)

 .949فدایی مازندرانی ،محمود .کلیات
(سوگنامة عاشورایی) .تهران :فرتاب،
552 ،1388ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :حسین بن علی ،شعرفارسی،
ادبیات مذهبی ،مرثیه سرایی.

آشنایی با الگوریتمها

 .950تابش ،یحیی .آشنایی با
الگوریتمها .تهران :فاطمی
قطع :خشتي
موضوع درسي :ریاضی
کلمات کليدي :الگوریتمهای رایانهای،
راهنمای آموزشی ،مسائل ،تمرینها ،المپیادها.

هدفمندسازي دانشآموزان

 .951بي شاب ،جان .هدف :هدفمندسازي
دانشآموزان .حميده شرزهئي .تهران :شهر
تاش64 ،1355 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم اجتماعي
کلمات کليدي :هدفمندسازي /علوم
اجتماعي /مهارتهاي زندگي /تغيير در نگاه.

چكيده :واقعة شهادت حسین بن علی (ع) ،سرحلقة دادخواهان و پیشوای آزادگان جهان،
تأثیر عمیق و پایدار بر زندگی مسلمانان داشته و دارد .اثرگذاری عاشورا بر ادبیات فارسی،
گنجینهای عظیم و ماندگار از تصاویر زیبای حق جویی ،فداکاری و ایثار را در قالب اشعار
و عبارات لطیف و معانی ظریف پدید آورده است .کتاب حاضر حاوی چهار هزار بیت است
که در قالب ترکیب بند و با وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن» در چهار نظام یا بخش
سروده شده است .بخشی نیز به مراثی و نوحههایی در قالب مستزاد ،ترجیع بند ،غزل،
مثنوی و چند قصیدة زیبا اختصاص یافته است که وزنهای گوناگون دارند .این بخش
حاوی بیش از  2700بیت است .در پایان کتاب ،متن اصلی اثر برای استفادة خوانندگان به
پیوست افزوده شده است.

چكيده :رایانهها و شبکههای رایانهای ،به ابزارهای ضروری و همه جانبه در زندگی تبدیل
شدهاند  ،دستمایة همة کاربردها مجموعهای از دستورالعملها و راهکارها است که تحت
قالب و شیوهای مشخص کنار هم قرار میگیرند و به آن «الگوریتم» میگوییم .در المپیاد
کامپیوتر نیز «حل مسئله» به ویژه مسئلههای الگوریتمی ـ بخش مهمی را تشکیل میدهد؛
لذا آشنایی با روشهای حل مسئلههای الگوریتمی جهت آمادگی برای شرکت در المپیاد
کامپیوتر ضروری است .این مجموعه برای عالقهمندان شرکت در المپیاد کامپیوتر تدوین
شده است.

چكيده :مطالعات و بررسيها نشان ميدهند ،همة زنان و مرداني كه به موفقيتهاي عالي در
عرصههاي گوناگون دست يافتهاند ،از همان اوايل زندگي بر تعيين و پيگيري اهداف مشخص و
روشن اصرار ميورزيدهاند .ميتوان گفت انسانها به اندازة اهدافشان ثروتمندند .سهم هر كس از
ثروت جهاني به اندازهاي است كه هدفمند به آن میانديشد و آگاهانه براي تحققش گام برميدارد
و ميكوشد .كساني كه هدفي را در زندگي دنبال نميكنند ،طعم خوشبختي را نخواهند چشيد.
نگارنده در اين كتاب زندگي هدفمند و در نهايت موفقيت حقيقي را براي دانشآموزان تعريف و
تبيين ميكند .مرحلهبه مرحله به آنان ميآموزد كه چگونه با عبور از موانع پيش بروند ،قلهها را يكي
يكي فتح كنند و به خواستههايشان برسند .همچنين براي درك بهتر مطالب ،دو گونه فعاليت براي
كالس و منزل ارائه کرده است .عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :زندگي هدفمند؛ انتخاب
اهداف؛ طرحريزي و اقدام؛ سرمايهگذاري روي خود؛ تغيير در نگاه؛ موانع و موفقيت.
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هوش عاطفی در محیط کار...

 .952نوری امامزادهای ،اصغر .هوش
عاطفی در محیط کار (بهداشت روانی
کار) .اصفهان :نوشته1388 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :روان شناسی
کلمات کليدي :بهداشت روانی کار ،شناخت
محیط کار ،هوش عاطفی ،مهارتهای
اجتماعی.

کتاب انگلیسی دوم دبیرستان

 .953آذرنیا ،مستانه .کتاب انگلیسی دوم
دبیرستان .تهران :افراز 120 ،1388 ،ص:.
مصور ،جدول
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان انگلیسی
کلمات کليدي :آموزش زبان انگلیسی،
راهنمای آموزشی ،آزمون و تمرین.

چكيده :محیط کار جایی است که هوش عاطفی در آن ضرورتی اساسی و انکارناپذیر دارد.
طی چند سال گذشته پژوهشهای زیادی در حوزة هوش عاطفی انجام شده است .این
پژوهشها به ضرورت و اهمیت مهارتهای هوش عاطفی در کارایی و اثربخشی افراد و
همچنین آموزش مهارتهای هوش عاطفی در بستر گسترده و متنوعی چون کالس درس
پرداخته است .مطالب کتاب دربرگیرندة سه بخش کلی به این شرح است :بخش اول:
ماهیت هوش عاطفی؛ بخش دوم :افزایش هوش عاطفی و رشد و توسعة خودآگاهی؛ بخش
سوم :کاربرد هوش عاطفی در روابط با دیگران ،توسعة مهارتهای ارتباطی مؤثر ،و کمک
به دیگران برای کمک به خودشان.

چكيده :کتاب حاضر از مجموعة سه جلدی « ،»Enjoy Lerning Englishبراساس کتاب
زبان سال دوم دبیرستان تدوین شده و تمام مطالب کتاب درسی را به صورت کامل ولی
با تنوع بیشتر دربرگرفته است .کتاب همانند کتاب درسی از هفت درس تشکیل شده و هر
درس شامل این قسمتهاست :ارائة هدف کلی درس؛ ارائة معنی لغات جدید در کنار متن
به زبان انگلیسی؛ تمرین برای به خاطر سپردن لغات جدید؛ دستور زبان؛ ارائة تلفظ صحیح
کلمات به کمک عالئم فونتیک همراه با مثالهای کاربردی از لغات و تفاوت میان افعال با
قاعده و بی قاعده .در پایان نیز نمونه سؤاالت امتحانی میان نیم سال و پایان نیم سال اول
و دوم ارائه شده است.
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آفیس

 .954جویس ،جری .آفیس .2007تهران:
نص 416 ،1388 ،ص.
گروهآموزشی:کامپیوتر
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی وحرفهای
و کاردانش
قطع :خشتی
کلمات کليدي :آفیس  ،2007ورد ،اکسل،
پاورپوینت ،ایمن سازی در آفیس ،آموزش
رایانه.

چكيده :کتابی که تصویر روی جلد آن را مشاهده میکنید ،برای آشنایی مخاطب ،با
برنامههای آفیس نوشته شده و شامل این مباحث است :کار در آفیس ،کارهای متداول
در آفیس ،خواندن و ویرایش متن ورد ،قالببندی در ورد،کار در اکسل ،تحلیل و نمایش
داده در اکسل ،ایجاد نمایش با پاورپوینت ،ارائۀ نمایش با پاورپوینت ،کار با پیام در آوت
لوک ،شخصیسازی و ایمنسازی در آفیس .کتاب آفیس  2007کتابی است با ساختار
ساده و واضح و بدون اصطالحات فنی پیچیده .بهعالوه ،با آوردن نکتههایی ،مخاطب را با
برنامههای متداول در آفیس آشنا میسازد.

کتابهای آموزشی مهندسی...

.955طاحونی،شاپور.کتابهایآموزشی
مهندسی عمران (برای دورههای
کاردانی) .تهران :علم و ادب،1388 ،
 260ص.
گروه آموزشی :عمران
پايۀ تحصیلی :سوم فنی وحرفهای ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :استاتيك ،بردارها ،نيرو،
سازهها

اصول تکنولوژی ریختهگری

 .956عابدی ،امیر؛ کرمی ،مریم .اصول
تکنولوژی ریختهگری.تهران :دانشگاه
تربیت دبیری شهید رجایی320 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی :مواد
رشتۀ درسی :متالوژی
پايۀ تحصیلی :فنی وحرفهای و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :ریختهگری ،ساخت مدل،
قالبگیری ،چسبهای ماهیچهسازی،
کورههای ذوب.

چكيده :به یکی از موضوعات عمران ،یعنی «استاتیک» میپردازد و مرجع مناسبی برای
هنرآموزان ،هنرجویان و دانشجویان است .در این مجموعه مسائل تخصصی ،اصول اولیه و
پایهای درس استاتیک در چارچوب برنامة آموزشی ،ارائه شده است .این اثر در هفت فصل
به این شرح تدوین شده است :بردارها؛ نیروها و لنگرها؛ تعادل اجسام صلب؛ خواص سطوح؛
همان اینرسی؛ سازهها؛ تحلیل تیرها.

چكيده :ریختهگری از جمله اولین روشهای تولید و شکل دهی مواد است و از آن به
عنوان فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ،ریختن مذاب در محفظهای به نام
قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظۀ قالب یاد میکنند.
در این کتاب روشها و فناوریهایی که امروزه در صنعت ریختهگری مورد استفاده قرار
میگیرند ،معرفی شدهاند .همچنین کوشش شده است تمام مباحث مورد نیاز مخاطبان در
مورد مواد و متالورژی پوشش داده شود .مباحث کتاب در  10فصل با این عنوانها تنظیم
شدهاند :تاریخچة ریختهگری؛ فناوری ساخت مدل؛ قالبگیری؛ ساخت ماهیچه؛ سیستم
راهگاهی؛ تغذیه؛ کورههای ذوب؛ عیوب ریختهگری؛ آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیرآهنی.
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اصول صنایع کنسروسازی

 .957مصباحی ،غالمرضا .اصول صنایع
کنسروسازی.تهران :علم کشاورزی ایران،
 519 ،1388ص.
گروه آموزشی :کشاورزی
رشتۀ درسی :صنایع غذایی
پايۀ تحصیلی :فنی وحرفهای و کار دانش،
هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :كنسروسازي ،محصوالت
كنسروي

چكيده :عمل پرکردن ظروف کنسروی که پس از دربندی ،عملیات فرایند حرارتی روی
آنها اعمال میشود ،به صورتی انجام میگیرد که مقداری از فضای باالی ظرف خالی باشد.
کتاب حاضر که از تعریف کنسرو ،اهداف کنسروسازی و تاریخچۀ آن آغاز میشود ،در
 21فصل به بیان این مطالب میپردازد :مجموعه عملیات کنسروسازی؛ عوامل فساد مواد
غذایی؛ مواد اولیه؛ خط تولید و کارخانههای کنسروسازی؛ خیساندن و تمیز کردن؛ جداسازی
و درجهبندی؛ پوستگیری؛ پر کردن ظرف؛ هواگیری؛ فرایند حرارتی؛ فرایند اسپتیک؛
محصوالت کنسروی؛ شوریجات؛ آب میوهها؛ محصوالت (سسهای) امولسیونی .کتاب،
ضمن ساده نویسی ،از منابع معتبر علمی بهره گرفته ،و نیز در کنار واژههای تخصصی
فارسی ،واژههای انگلیسی مرتبط را آورده است.

آبیاری عمومی

 .958انصاری ،حسین و[ ...دیگران].
آبیاری عمومی.مشهد :جهاد دانشگاهی،
316 ،1389ص.
گروه آموزشی:کشاورزی
رشتۀ درسی :امور زراعت
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی وحرفهای و
کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :عملیات آبیاری ،منابع آب،
آموزش کشاورزی ،روشهای آبیاری ،خاک،
اندازهگیری جریان آب.

چكيده :تمام گیاهان برای ادامۀ حیات به میزان معینی از آب نیاز دارند که از زمان کاشت
تا برداشت محصول در زمانها و نوبتهای معین و با میزان متفاوتی میباید به گیاه داده
شود .کتاب حاضر با عنایت به این موضوع ،به شرح اصول و عملیات آبیاری پرداخته و به
جنبههای آموزشی و آزمایشگاهی مسائل مرتبط با آبیاری نیز اشاراتی کرده است« .اصول
و مبانی تئوری آبیاری» و «عملیات آزمایشگاهی و میدانی آبیاری» دو بخش اصلی کتاب
هستند که عنوانهای برخی از مطالب آنها از این قرارند :منابع آب و کشاورزی در جهان
و ایران؛ آبیاری و روشهای تأمین آب؛ روابط آب و خاک و گیاه؛ نیاز آبی گیاهان؛ آشنایی با
روشهای آبیاری؛ اندازهگیری ضرایب دینامیکی خاک؛ اندازهگیری جریان آب.

اصول و فنون تصویربرداری...

 .959ابراهیمی ،همایون .اصول و فنون
تصویربرداری تلویزیونی و ویدیویی.
تهران :ادبستان :اتحاد 184 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :سینما
پايۀ تحصیلی :دوم ،سوم فنی وحرفهای و
کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :مونتاژ تصویر و صدا،
صداگذاری ،نرم افزار  ،6.5 premierreویدیوی
دیجیتالی،تراکها،دیسکصوتی،کلیپ.

چكيده :این کتاب به توانایی مونتاژ کردن تصویر و صدا میپردازد و به هنرجویان کمک
میکند تا:
 .1مفهوم تدوین را بشناسند؛  .2کاربرد برش را بدانند؛  .3با مفهوم فیزیک نما آشنا شوند؛
 .4توانایی تدوین فیلم را به دست آورند؛  .5بتوانند روی یک فیلم ویدیویی صدا بگذارند؛
 .6توانایی کار با نرم افزار  6.5 premierreرا به دست آورند؛  .7مبانی ویدیویی آنالوگ و
دیجیتال را بدانند؛ آشنایی با دستگاه ویدیو ،تبدیل ویدیوی آنالوگ به دیجیتال به صورت
 ،Dvآشنایی با اتصال یک منبع ویدیویی دیجیتال ،آشنایی با مبانی صدای دیجیتال ،وارد
کردن یک تراک از یک دیسک صوتی ،مخفی کردن تراکها ،افزودن ،حذف و تغییر نام
تراکها ،قفل کردن یک کلیپ و ساختن یک  ،story boardاز جمله مطالب این کتاب
هستند که مخاطب را با اصول و فنون ویدیوی دیجیتالی آشنا میسازد.
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اندازهگیری و کنترل در کشاورزی

 .960کاکس ،سیدنی والتر رجینالد.
اندازهگیری و کنترل در کشاورزی.
تهران :علم کشاورزی ایران428 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی :کشاورزی
رشتۀ درسی :ماشینهای کشاورزی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی وحرفهای،
هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :اندازهگيري زمان ،جرم و
دما در امور كشاورزي ،سيستمهاي كنترل،
توليد محصوالت كشاورزي

چكيده :اندازهگیریها از استانداردهای اولیهای اقتباس میشوند که پایهای را برای
مقیاسهای اندازهگیری فراهم میکنند .این استانداردها تفاوت اندک بین استانداردهای
بینالمللی اولیه و سطوح اندازهگیری را نشان میدهند که از یک کمیت فیزیکی به نوع
دیگری تغییر مییابد.
کتاب حاضر که توجه شایانی به استانداردها و مقیاسهای اندازهگیری در امور کشاورزی
داشته است ،در آغاز به سه مثال از کمیتهای اندازهگیری متداول ،یعنی زمان ،جرم و
دما اشاره کرده است .هریک از این کمیتها میتواند در اندازهگیری و کنترل در مباحث
کشاورزی تأثیرگذار باشد .سرفصلهای کتاب عبارت اند از :اصول اندازهگیری؛ ابزار دقیق
و سیستمهای کنترل؛ تولید محصوالت کشاورزی ،باغی و دامی؛ فراوری پس از برداشت
محصوالت؛ ایمنی و رابطۀ انسان و ماشین.

آموزش تصویری گام به گام...

 .961باوی ،امید و حسینی ،محمدحسن.
آموزش تصویری گام به گام اینترنت
.2010تهران :عابد 328 ،1389 ،ص.
گروهآموزشی:کامپیوتر
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی وحرفهای و
کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :اینترنت ،مدیرتی فایل،؛
پست الکترونیک ،وبالگ ،آموزش رایانه.

چكيده :اینترنت را میتوان شبکهای عظیم و متشکل از میلیونها رایانه در سراسر
جهان دانست .اینترنت از شبکههای متفاوت با کاربران گوناگون و دارای اهداف محاسباتی
متعدد به وجود آمده که در نهایت به صورت یک شبکۀ جهان شمول واحد درآمده و در
مقیاس جهانی به هم متصل شدهاند .کتاب حاضر اینترنت را در برقراری ارتباطات داخلی
و بینالمللی بیان میکند .عنوانهای فصلهای کتاب از این قرارند :شروع کار با اینترنت؛
جستوجو؛ مدیریت فایلها؛ پست الکترونیک؛ گفتوگوی اینترنتی؛ آشنایی با وبالگ؛
وبالگ نویسی؛ خدمات الکترونیکی.

بحران واقعیت :در باب عکاسی...

 .962گراندبرگ ،اندی .بحران واقعیت :در
باب عکاسی معاصر.مسعود ابراهیمی مقدم
و مریم لدنی.تهران :متن 360 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :عکاسی
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :تاریخ عکاسی ،هنر در
عکاسی ،آموزش عکاسی.

چكيده :عکاسی امروزه به عنوان ابزاری برای بیان واقعیتهای اجتماعی تلقی میشود؛
ابزاری که قادر است جهان واقعی را باز نمایاند .در این کتاب مؤلف کوشیده است دعاوی
متفاوتی را که در طول دو دهۀ اخیر در حوزۀ زیباییشناسی عکاسی مطرح شدهاند  ،به نوعی
دسته بندی کند .بازنگری در سهم چهرههای شاخص در عکاسی قرن بیستم و بررسی
مفاهیم و مظاهر هنر «پسامدرن» از جمله موضوعات مهم کتاب هستند.
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پرورش ماهی در آبهای شیرین

 .963سازمان خواروبار و کشاورزی ملل
متحد .پرورش ماهی در آبهای
شیرین .اکبرپور غالمی و مقدمعلی نقی
سرپناه .تهران :پرتو واقعه242 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:کشاورزی
رشتۀ درسی :امور دامی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :پرورش ماهی در آبهای
شیرین ،استخر.

چكيده :از زمانهای قدیم ،ماهیگیری منبع مهمی برای تأمین غذا و اشتغال بوده است.
امروزه پرورش ماهی در آبهای شیرین نیز منبع مهمی برای تأمین گوشت به شمار میرود.
کتاب حاضر به آموزش تولید ماهی در محیطهای استخر یا در محیطهای محصور پرداخته
است .کتاب در  18فصل تدوین یافته است و اهم عنوانهای آن عبارتاند از :تأمین محل
پرورش ماهی؛ انتقال آب به استخر و خروج آن؛ تولید ماهی در محیطهای محصور و قفس؛
برداشت محصول از استخر؛ مدیریت مزرعه.

پرورش و نگهداری گل و گیاه...

 .964سانعی شریعت پناهی ،محمد .پرورش
و نگهداری گل و گیاه آپارتمانی .کرج:
آموزش کشاورزی344 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:کشاورزی
رشتۀ درسی :امور باغبانی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :پرورش و نگهداری گل و
گیاه آپارتمانی ،مبارزه با آفات و بیماریهای
گیاهی ،آموزش باغبانی.

چكيده :کتاب حاضر اطالعات جامعی درخصوص شرایط «زیست و پرورش گل و گیاهان
آپارتمانی» به عالقهمندان ارائه میدهد .کتاب در دو بخش تدوین شده است :در بخش
اول اطالعاتی درخصوص شرایط محیطی ،روشهای تکثیر ،نگهداری گیاه و مبارزه با آفات
و بیماریها ارائه شده است و در بخش دوم ،مهمترین گونههای گل و گیاهان آپارتمانی
موجود در کشور به صورت مصور تشریح شدهاند.

تئاتر معاصر آسیا

 .965شیرمرز ،رضا .تئاتر معاصر آسیا.
تهران :قطره 400 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :نمایش
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای ،هنرآموز
پايۀ تحصیلی :رقعی
کلمات کليدي :دایرئالمعارف ،تئاتر در
کشورهای آسیایی ،تئاتر موزیکال ،تئاتر
عروسکی ،آموزش هنر.

چكيده :کتاب حاضر جلد اول از «دایرئالمعارف تئاتر معاصر ملل» است .مؤلف کتاب
نخست مقدمهای بر تئاتر آسیا نوشته و سپس شرح کاملی دربارۀ تئاتر کشورهای آسیایی
را ارائه داده است .هر مقالۀ این دایرئالمعارف به  15بخش به این شرح تقسیم شده است:
تاریخچه؛ ساختار ملی؛ نمودار هنری؛ شرکتهای تئاتری؛ دراماتورژی؛ کارگردانی و
بازیگری؛ تئاتر موزیکال؛ تئاتر مخاطب جوان؛ تئاتر عروسکی؛ طراحی صحنه؛ معماری
فضاهای تئاتری؛ آموزش؛ نقد؛ انتشارات؛ منابع مطالعاتی.
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تصویرگری کتاب کودک

 .966سالزبری ،مارتین .تصویرگری کتاب
کودک.شقایق قندهاری .تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان 137 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :گرافیک
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کار
دانش
قطع :خشتی
کلماتکليدي:تصویر،تایپوگرافی،تاریخچۀ
تصویرگری کتاب مصور ،تصویرگری برای
کودکان.

چكيده :مؤلف کتاب حاضر ،با این دیدگاه که تصویرهای کتاب معمو ًال اولین وسیله
برای درک معنا در جهانی است که کودکان هنوز آن را به درستی درک و تجربه نکردهاند،
تکنیکها و مهارتهای فکری و عملی الزم برای تصویرگری کتاب کودک را مورد مطالعه
و ارزیابی قرار میدهد .کتاب با «تاریخچۀ مختصر تصویرگری» آغاز میشود و در انتها
(فصل نهم) با موضوع «چاپ اثر» به پایان میرسد .طراحی ،ابزارها ،مواد و تکنیک کار،
شکلگیری شخصیت ،کتاب مصور ،تصویرگری برای کودکان سنین باالتر ،تصویرگری
کتابهای غیرداستانی و طراحی و تایپوگرافی (چاپ آرایی) ،عنوانهای فصلهای دیگر
کتاب هستند.

تغذیه گوسفند

 .967عطریان ،پژمان .تغذیه گوسفند.
تهران :آییژ 346 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:کشاورزی
رشتۀ درسی :امور دامی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :تغذیۀ گوسفند ،علوفه،
برههای شیرخوار ،میش ،قوچ ،پشم ،مرتع،
دستگاه گوارش گوسفند.

چكيده :کتاب حاضر سعی دارد مروری جامع بر تغذیۀ گوسفند داشته باشد .نویسنده
کوشیده است که تغذیۀ ردههای متفاوت گوسفندان را شرح دهد .دستگاه گوارش گوسفند،
مواد معدنی ،ویتامینها ،پروتئین و مواد ازته ،خوراکهای مصرفی گوسفند ،عوامل مضر
موجود در خوراکیها ،برههای شیرخوار ،چرای گوسفندان در مراتع ،تغذیه و شرایط جوی،
مقدار مصرف خوراکی ،و بیماریهای تغذیهای گوسفند ،سرفصلهای مهم کتاب هستند.

جستاری در تاریخ معماری و...

 .968اصانلو ،حسن؛ رستمی زاده،
امیرحسین .جستاری در تاریخ معماری
و شهرسازی ایران .تهران :سوره مهر،
 247 ،1388ص.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :معماری و نقشه کشی
پايۀ تحصیلی :سوم و هنرآموز
قطع :رحلی
کلمات کليدي :معماری ایران ،تمدن و
شهرنشینی در ایران ،معماری پارسی ،ارگ
بم ،معماری مسجد ،معماری دوران صفوی،
طاق ،گنبد ،نور در معماری.

چكيده :کتاب حاضر تالشی است در جهت جمعآوری و تکمیل اطالعات دربارۀ آثار به
جا مانده از ادوار متفاوت معماری ایران .نویسنده در گفتار اول کتاب سعی کرده است تعریفی
هرچند مختصر و کوتاه از معماری از دیدگاه اندیشمندان و متفکران معاصر جهان ارائه دهد.
عنوانهای دیگر کتاب از این قرارند :بررسی مقولۀ تمدن و شهرنشینی در ایران؛ معماری
پارسی؛ ارگ بم؛ معماری و شهرسازی ایران در دوران اسالمی؛ تحلیل کالبدی ،فضایی و
بصری شهرهای حاشیۀ کویر ایران؛ تحلیل اجزا و نقش شهری بازارها در شهرهای ایران؛
معماری مسجد؛ باغ ایرانی؛ آشنایی با معماری کوشکهای ایرانی در دوران صفوی؛ نگاهی
به معماری ابنیۀ غیرمذهبی در حاشیۀ کویر مرکزی ایران؛ طاق و گنبد؛ تحول و گوناگونی
سازۀ طاقی در تاریخ و معماری ایران؛ نور و تزئینات در معماری ایران.

 420فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي برگزیدهو تقدیری جشنوارة نهم

جیگها و فیکسچرها

 .969ایمانی ،هادی .جیگها و
فیکسچرها.تهران :دانشگاه تربیت دبیری
شهید رجایی 326 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی :مکانیک
رشتۀ درسی :ساخت و تولید
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :جيگها ،فيكسچرها،
ابزارهاي كنترل ،كاهش هزينه ،برآورد قيمت

چكيده :کاربرد جیگها و فیکسچرها در صنعت ،به کاهش قیمت تولید و افزایش نرخ
تولید و همچنین عدم خطا و اشتباه در تولید میانجامد .برای نیل به این اهداف که رضایت
مشتری و مصرف کننده را به دنبال دارد ،باید جیگها و فیکسچرها به طور صحیح و
مناسب طراحی شوند.
این کتاب ،با تمرکز بر تسریع فرایند تولید و کنترل محصول با استفاده از اصول علمی،
تجربی و ابتکاری ،تالش کرده است با ارائه چنین موضوعاتی زمینۀ آشنایی مخاطبان را
با این شیوه فراهم سازد :ابزارهای کمکی تولید؛ موقعیت دهی؛ مهار کردن؛ تقسیم بندی؛
جیگها؛ فیکسچرها؛ ابزارهای کنترل؛ کاهش هزینهها؛ براورد قیمت.

خودآموز کامل...2000 AutoCAD

 .970متقی پور ،مهدی .خودآموز کامل
 2000 AutoCADمحیط دو بعدی.
تهران :آفرنگ 584 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:مکانیک
رشتۀ درسی :نقشه کشی عمومی
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کاردانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي ،AutoCAD :محیط دو
بعدی،ترسیمدوبعدی،اندازهگذاری،متننویسی.

حسابداری صنعتی 1

 .971فرج زاده ،علی اصغر؛ حسینی ،جواد.
حسابداری صنعتی .1تهران :ترمه،
 280 ،1389ص.
گروه آموزشی :حسابداری و بازرگانی
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :رحلی
کلمات کليدي :آموزش حسابداری صنعتی،
حسابداری مالی ،حسابداری مدیریت ،مدیریت
هزینه.

چكيده :با توجه به کاربرد وسیع و روزافزون نرم افزار « »AutoCADدر صنعت،
آموزش این نرم افزار جزو برنامۀ آموزشی و درسی بسیاری از مؤسسات و مرکز آموزشی
قرار گرفته است .کتاب حاضر با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به مرجع کاملی که مبتنی
بر آموزش اصولی نرم افزار باشد ،تدوین و ارائه شده است .در این کتاب که از ویژگیهای
استثنایی آن ،آموزش دستورها براساس اهمیت آنها همراه با ارائۀ تمرینهای دورهای است،
مخاطب با این مطالب آشنا میشود :دستورهای ابتدایی و مهم در ترسیم دو بعدی؛ تکمیل
نقشه با اندازه گذاری و متن نویسی؛ دستورهای ترسیمی و ویرایش در محیط دو بعدی؛
اقدامات تکمیلی در نقشه و چاپ آن و سایر دستورهای مرتبط با محیط دو بعدی.

چكيده :امروزه ،حسابداری صنعتی در بنگاههای اقتصادی کشورهای صنعتی توانسته
است نقش کلیدی و ارزشمندی ایفا کند و تواناییهای خود را در جهت نیل به اهداف
سازمان نمایان سازد.
کتاب حاضر که میکوشد یک منبع غنی علمی فراهم سازد ،برای استفادۀ هنرجویان
رشتههای حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد صنعتی و همۀ رشتههای مرتبط مناسب است.
همچنین ،مسائل و تستهای آخر هر فصل کتاب به گونهای متنوع طراحی شدهاند که
مطالب مهم آن فصل را پوشش میدهند .کتاب در شش فصل با این عنوانها نگارش
یافته است .مفاهیم و اهداف حسابداری صنعتی؛ گردش و ثبت حسابهای صنعتی؛ سیستم
هزینهیابی سفارش کار؛ سیستم هزینهیابی مرحلهای؛ تخصیص هزینههای دوایر پشتیبانی؛
تجزیه و تحلیل سربار.
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حقوق زوجین

 .972شریعتمداری ،محمودرضا .حقوق
زوجین .تهران :آوای نور 136 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:مدیریت خانواده
پايۀ تحصیلی :هنرآموز
قطع :رقعی
کلمات کليدي :تکلیف زوجه ،قوانین
تمکین ،مفاهیم تمکین.

در جهت عکس 39 ،عکس...

 .973گریک کسیجی ،یوریک .در جهت
عکس 39 ،عکس 39 ،جستار.تهران:
بیدگل212 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :عکاسی
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کار
دانش ،هنرآموز
قطع :رحلی
کلمات کليدي :عکاسان جهان ،تاریخ
عکاسی ،هنر در عکاسی.

راهنمای جدید چاپ و گرافیک

 .974بن ،دیوید .راهنمای جدید چاپ
و گرافیک .حمید لباف .تهران :فرهنگسرای
میردشتی 216 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :چاپ دستی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای،
هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :تولیدات چاپی ،پلیت،
روشهای چاپی ،صحافی ،بازار چاپ ،آموزش
هنر.

چكيده :تکلیف زوجه (یعنی تمکین و اطاعت از شوهر) ،به قوانین ایران منحصر نیست
و به طور کلی در اغلب کشورها ،قانون گذار به این تکالیف توجه دارد .نگارندۀ این کتاب
کوشیده است ،مجموعهای نظاممند از تمکین ارائه کند .او هدف از این تحقیق را ،یافتن
راهکارهای اجرایی معقول و هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی ایران برای اجرای قوانین
تمکین اعالم کرده است .مفاهیم تمکین (مفهوم لغوی ،فقهی و حقوقی)؛ بررسی ارکان
تمکین و تفضیل مصادیق و آثار آن؛ ضمانت اجرا و دادگاه صالح ،سرفصلهای کتاب حاضر
را تشکیل میدهند.

چكيده :عکسها ،پیامهایی بیش از آن دارند که به چشم میآیند .نگاه جستوجوگر و
ذهن سیال ،با گذر از دریچۀ محدودی که عکاسی پیش روی او گذاشته است ،به اقیانوسی
راه مییابد و موفق به کشف نکاتی در مورد روابط پیچیده و ویژگی آدمیان و مکانها
میشود که شگفتی آور است.
کتاب حاضر ،مجموعهای از عکسها ،پیامها و نوشتههایی از یک نویسندۀ ایرانی به نام
یوریک کریم مسیحی است که دیدگاههای خود را در زمینۀ عکسها منتشر ساخته .او
عکسهایی را انتخاب کرده است که متعلق به عکاسان گوشه و کنار دنیا و اکثراً غربی و
بهخصوص آمریکایی هستند و اندیشههای خود را دربارۀ آنها به نگارش درآورده است.
در متن کتاب ،بیان ظرافتهای معنایی عکسها ،و احساس یگانگی و همدلی ،بارزترین
اندیشۀ مؤلف است که ذهن مخاطب را به مهربانی و همدلی بر میانگیزد .در مجموع ،این
کتاب تالشی است مثبت و سازنده در این جهان آکنده از سوء تفاهم.

چكيده :کتاب حاضر منبعی کامل و جامع و در برگیرندۀ تمامی مراحل و موارد فنی در
تولید و عملیات چاپ است و طیف وسیعی از تکنیکهای سنتی و رایج را در چاپ ،از
صحافی و مواد مصرفی قدیم و جدید تا روشهای مدرن امروزی و چاپ دیجیتال ،در
بر میگیرد .چاپ در قرن  ،21گردش کار در تولیدات چاپی ،نمونه گیری و تهیۀ پلیت،
روشهای چاپی ،کاغذ و مرکب ،و اصول کار در بازار چاپ از جمله مباحث کتاب هستند.
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راهنمای کاربردی ...Auto CAD

 .975افشاری ،نادر .راهنمای کاربردی
 .Auto CAD Civil 3D2009تهران:
دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی،1388 ،
 321ص.
گروه آموزشی:عمران
رشتۀ درسی :نقشه برداری
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و
هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :نرم افزار Auto Cade
 ،civil 3dنرم افزار  ،landنقشه برداری،
پروژههای عمرانی.

رنگ و ارتباطات

 .976بختیاری فرد ،حمیدرضا .رنگ و
ارتباطات .تهران :فخراکیا 120 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :گرافیک
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش
قطع :خشتی
کلمات کليدي :رنگ و ارتباطات ،رنگ شناسی،
انتخاب رنگ.

چكيده :از جمله مزایای نرم افزار « »Auto Cade civil 3dنسبت به نرم افزار
« ،»landدینامیک بودن آن است .در این نرم افزار با تغییر هر یک از اطالعات ،سایر
اطالعات و نتایج وابسته به آن نیز تغییر میکنند .از ویژگیهای بارز این نرم افزار ،تنظیم
بسیاری از پارامترهای ثابت  ،landدستیابی کاربر به امکانات بیشتر و نتایج دلخواه ،و
امکان بهره گیری از تصاویر « »Google Earthاست .عنوانهای برخی مطالب کتاب
عبارت اند از :نصب نرم افزار Auto Cade civil 3d؛ تنظیمات اولیه؛ ( pointsنقاط)؛
( surfacesسطحها)؛ ( Lines/curvesترسیم خطوط و قوسها)؛ Alignment
(مسیرها)؛ تهیۀ خروجی از اطالعات پروژه.

چكيده :کتاب «رنگ و ارتباطات» از معدود کتابهایی است که در زمینۀ رنگشناسی
به چاپ رسیدهاند .جملههای کوتاه و عاری از واژگان مهجور ،به همراه تصاویر متعدد و
مرتبط ،از ویژگیهای بارز این کتاب است .کتاب در هفت فصل با این عنوانها نگارش یافته
است :رنگ و ارتباطات؛ مرجع انتخاب رنگ؛ معیارهای زیباشناسی انتخاب رنگ؛ تأثیرات
فیزیولوژیک و ادراکی رنگ؛ سطح واکنشها نسبت به انتخاب رنگ؛ محدودیت در انتخاب
رنگ؛ پیش بینی در انتخاب رنگ.

روش تدریس تربیت بدنی در...

 .977شعبان بهار ،غالمرضا .روش
تدریس تربیت بدنی در مدارس.
همدان :دانشگاه بوعلی سینا 216 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:تربیت بدنی
پايۀ تحصیلی :هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :معلم تربیت بدنی ،طرح
برنامۀ درسی ورزش ،کالسهای ویژۀ
معلولین ،ارزشیابی تربیت بدنی.

چكيده :کتاب حاضر حاصل سالها تدریس در مدارس کشور است و عنوانهای برخی
مطالب آن از این قرارند :وظایف و مسئولیتهای اجرایی معلمان تربیت بدنی ،آشنایی با
رشد و تکامل حرکتی و روانی دانشآموزان ،چگونگی تدریس و انواع آن ،تدابیر مدیریتی
معلمین تربیت بدنی ،روشهای تنظیم طرح و برنامۀ درسی اعم از برنامه ریزی فصلی،
تک رشتهای و تک جلسهای ،برگزاری کالسهای ویژۀ معلولین حرکتی و نحوۀ ارزشیابی
درس تربیت بدنی.
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شگفتیهایشیمی

 .978محمدی بقاعی ،داور .شگفتیهای
شیمی .تهران :آوای دانش گستر،1388 ،
 256ص.
گروه آموزشی:مواد
رشتۀ درسی :صنایع شیمیایی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای،
هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :شگفتیهای شیمی ،دود،
شعله ،زنگ زدن ،حباب صابون ،گازها ،فواره،
انفجار.

شنا اوج آمادگی با  100جلسه...

 .979بلیت ،الکرو .شنا اوج آمادگی
با  100جلسه تمرین.علیرضا رحیمی.
تهران :ورزش 160 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی :تربیت بدنی
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :آموزش تربیت بدنی،
آموزش شنا ،تمرین ورزشی.

صد و یک پیش درآمد

 .980طهماسبی ،ارشد .صد و یک پیش
درآمد.تهران :سوره مهر 216 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :موسیقی
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :رحلی
کلمات کليدي :آموزش موسیقی ،آهنگ
سازان ،پیش درآمد ،چهار مضراب.

چكيده :کتابی که تصویر روی جلد آن را پیش رو دارید ،به ترکیبها ،آزمایشها و
نمایشهای جادویی «شیمی» پرداخته است و گوشهای از شگفتیها و شکوه و زیباییهای
طبیعت اسرار آمیز را به خوانندگان معرفی میکند .این آزمایشها برای هر کسی که به علوم
گرایش دارد ،جذاب اند .در این مجموعه با گروهی از آزمایشهای جادویی روبه رو خواهیم
شد که در بیشتر موارد با مواد معمولی انجام میشوند .برخی عنوانهای آزمایشهای کتاب
از این قرارند :آب و آتش؛ صدای آتش؛ نورتابی شیمیایی؛ شعلۀ گوگرد؛ ابر بنفش؛ سکۀ
سحرآمیز؛ جوشش آب در کاغذ؛ نفس سرد؛ ساعت شیمیایی.

چكيده :کتاب حاضر با این هدف به نگارش درآمده است که به مخاطب بیاموزد چگونه
خود را هنگام انجام تمرینات روی آب نگه دارد .مطالب کتاب ،به مرور درک درستی از
مفاهیم نظری و عملی شنا کردن به مخاطبان میدهد .برای آن دسته از مربیانی که به
دنبال برنامۀ تمرینات جلسهای در برنامههای اضافی هستند ،بسیار مفید است .مؤلف کتاب
را در هفت فصل به همراه تمرینات مناسب و تصویرهای آموزشی به نگارش درآورده است.

چكيده :موسیقی ایران ،حدود  60سال ،غیر از آواز بیشتر به فرمهای «پیش درآمد»« ،چهار
مضراب» ،تصنیف و رنگ متکی بوده است .پیش درآمد از نظر زمان اجرا طوالنیترین ،از
نظر سرعت اجرا کندترین ،و از نظر جایگاه اجرایی در یک برنامۀ موسیقی نخستین بخش
محسوب میشود .غالمحسین درویش و رکن الدین مختاری مبتکر این فرم و نخستین
سازندگان آن بودهاند.
کتاب حاضر حاوی پیش درآمدهایی از ساختههای این دو تن و دیگر آهنگ سازان است
که آثار زیبا و ماندگاری را در این فرم به وجود آوردهاند.
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کاربرد  Excelدر مدیریت و...

 .981معدنچی زاج ،مهدی .کاربرد
 Excelدر مدیریت و حسابداری.
تهران :دیباگران تهران380 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی:حسابداری و بازرگانی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
قطع :وزیری
کلمات کليدي :آموزش رایانه ،نرم افزار
اکسل ،نمودار پارتو ،فلوچارت ،حسابداری.

کتاب آبی تعمیرات موبایل

 .982کاردان ملکی نژاد ،مهدی .کتاب
آبی تعمیرات موبایل .تهران :آفرنگ،
 432 ،1389ص.
گروه آموزشی:برق
رشتۀ درسی :الکترونیک
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :سخت افزار و نرم افزار
گوشهای تلفن همراه ،تعمیرات تلفن همراه
قطعه شناسی ،نقشه خوانی ،باتری.

کتاب جامع برق

 .983سعیدآوی ،ایوب .کتاب جامع برق.
تهران :کیفیت 354 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی:برق
رشتۀ درسی :الکترونیک
پايۀ تحصیلی :سوم
قطع :رحلی
کلمات کليدي :میدان مغناطیسی ،موتورها،
ژنراتورهای الکتریکی ،ترانسفورموتورها،
دستگاههای اندازهگیری الکتریکی ،سیمها،
کابلها ،مدارها.

چكيده :نرم افزار «اکسل» یکی از اجزای مجموعۀ نرم افزاری «مایکروسافت آفیس»،
نرمافزاری قدرتمندی است که قابلیتهای زیادی دارد و در حسابداری و تهیۀ گزارشات مدیریتی
دارای کاربرد فراوانی است .کتاب حاضر به آموزش این نرم افزار پرداخته است و بر آن بخش از
تواناییهایی اکسل که عموم حسابداران به آن توجه دارند ،تأکید کرده است .همچنین کوشیده
است که کاربردهای متفاوت اکسل را در حسابداری و مدیریت مالی ،سرمایهگذاری و حسابداری
مدیریت مدل سازی کند و شرح دهد .این کتاب در  12فصل تنظیم شده است و خوانندگان با
مطالعۀ فصلهای اول تا پنجم آن ،با اکسل آشنا میشوند و نحوۀ انجام محاسبات و فرمول نویسی،
ویرایش ،قالببندی و چاپ را در اکسل فرا میگیرند .در فصل ششم خوانندگان با انواع نمودارها
در اکسل و ترسیم آنها و برخی کاربردهای مدیریتی نمودارها ،از جمله نمودارهای حبابی و نمودار
پاتو آشنا میشوند .در فصلهای هفتم تا دوازدهم نیز این موضوعات را فرا خواهند گرفت :آشنایی
با انواع توابع؛ مدل سازی؛ توابع مالی؛ مدیریت کاربرگها؛ بانک اطالعاتی؛ مدل سازی پیشرفته.

چكيده :کتاب حاضر ،عالوه بر پرداختن به دو مبحث تعمیرات گوشیهای تلفن همراه،
یعنی سختافزار و نرمافزار ،خواننده را با مبانی و اصول اولیۀ تعمیرات تلفن همراه مانند
قطعه شناسی و نقشه خوانی آشنا میکند .همچنین ،آموزشی به روش علمی و در عین
حال کاربردی را به مخاطبان ارائه کرده است تا آنان را به تعمیر و عیبیابی صحیح انواع
گوشیهای تلفن همراه قادر سازد .ابزار آالت و لوازم ،تعمیرات تلفن همراه ،دستگاههای
اندازهگیری ،قطعهشناسی ،باتری ،نقشهخوانی ،سریبندی گوشیهای نوکیا ،تعمیرات
سختافزاری ،عیبیابی ،نرم افزار ،کدهای مخفی و ترفندهای تلفن همراه ،و روشهای
نصب برنامهها ،عنوانهای مطالب کتاب هستند.

چكيده :کتاب حاضر با بررسی وضعیت موجود مراکز آموزش فنی و حرفهای برق و
همچنین ،وضعیت بازار کار این رشته تدوین شده است .در تألیف کتاب مواردی چون انطباق
با بخشهای متفاوت استانداردهای فنی و حرفهای برق ،مختصر و مفید بودن موضوعات
و گنجاندن عمدهترین سؤاالت مطرح شده در آزمونهای فنی و حرفهای سالهای اخیر ،و
ارائة تصویر و مطالب جدید و گویا مد نظر بوده است .عنوانهای مطالب کتاب عبارتاند از:
عوامل فیزیکی موجود در محیط کار؛ میدان مغناطیسی و نحوۀ تولید آن؛ اصول کار موتورها
و ژنراتورهای الکتریکی؛ ترانسفورماتورها ،موتورها و ژنراتورهای جریان متناوب؛ شناخت و
به کارگیری انواع دستگاههای اندازهگیری الکتریکی؛ سیمها و کابلها؛ حفاظت از تجهیزات
و نفرات در تأسیسات الکتریکی؛ آشنایی با ابزار مورد استفاده در برقکاری؛ مدارهای پایه و
تجهیزات مورد نیاز در برق ساختمان؛ اصول طراحی و تحلیل مدارهای فرمان.
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کتاب مرجع کانسپت؛ واژگان...

 .984وایت ،ادواردتی .کتاب مرجع
کانسپت؛ واژگان فرمهای معماری.
عبدالرحمن ماه وش ،هدی کیانی .تهران:
کتاب آراد260 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :معماری
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :خشتی
کلمات کليدي :آموزش طراحی معماری،
فرمهای معماری ،مفهومهای معماری،
پرورش خالقیت.

چكيده :فقدان آموزش صحیح و بیتوجهی به ضرورت پروراندن ذهن هنرجویان و
هنرآموزان معماری درخصوص تبدیل ایدههای خالقانۀ آنها به ترسیمات قابل رؤیت ،تاکنون
نتایج نامطلوبی دربرداشته است .کتاب حاضر پس از شرح این موضوع ،به ارائۀ ایدههای
مطلوب و خالق در قالب متن و تصویر پرداخته و از این طریق توانسته است کانسپتهای
معماری را خلق کند .به عالوه ،با ارائۀ مثالهای متعددی که با تصویر و کروکی همراه هستند،
کمک قابل توجهی به درک طرحهای معماری کرده است .نشان دادن مسائلی که معماران در
طراحی به آنها توجه میکنند ،معرفی برخی از موارد مهم طراحی ساختمان ،افزایش اعتماد
به نفس طراحان تازه کار ،اندوختن واژگان فرمها و مفهومهای معماری ،و شتاب دادن به
خلق مفهومها ،از جمله اهداف تألیف این کتاب بودهاند.

مبانی بنیادی موسیقی

 .985وارام ،باربارا .مبانی بنیادی
موسیقی.ایلیا بهارلو .تهران :سوره مهر،
 328 ،1389ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :موسیقی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش؛ پیش دانشگاهی؛ هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :نت ،عالمتهای موسیقی،
گامها ،فواصل ،آکوردها ،تریوله ،سنکوپ.

مبانی مدیریت غذا و نوشابه

 .986لیلیکراپ ،دی.آر .مبانی مدیریت
غذا و نوشابه.سحر سلیمیان /تهمینه
صمدی .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی،
 383 ،1389ص.
گروه آموزشی :مدیریت خانواده
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :وزیری
کلمات کليدي :صنعت غذا و نوشابه،
سرویس دهی ،دانش منو ،مکملها.

چكيده« :نت» اسمی برای یک عالمت است؛ عالمتی که صوت موسیقی را نشان
میدهد .نتها روی مجموعهای از خطوط مرازی نوشته میشوند که «خطوط حامل»
نام دارند.
کتاب «مبانی بنیادی موسیقی» علم نظری موسیقی را به زبانی ساده و قابل فهم شرح
میدهد و تمرینهای بعد از هر درس باعث پیشرفت کار هنرجویان این رشته میشود .به
عنوان نمونه ،شیوۀ تشخیص کیفیت فاصله ،اعم از بزرگ ،درست ،کوچک ،کاسته و افزوده،
در این کتاب مبتنی بر استفاده از گامهای ماژور است نه احتساب پرده و نیم پرده.
کتاب در  9فصل با این عنوانها نگارش یافته است :نتنویسی؛ گامها ،فواصل؛ آکوردها؛
کادانسها؛ زمانها؛ انتقال؛ پارتیتور؛ اصطالحات ایتالیایی؛ عالمتها و اختصارها؛
لغتنامهها– فرمها؛ امتحانها.

چكيده :امروزه صنعت غذا و نوشابه و ادبیات مرتبط به این صنعت ،در بسیاری از کشورهای
جهان به خصوص در کشورهایی که صنعت گردشگری پیشرفتهای دارند ،بسیار گسترده
شده ،اما در کشور ما هنوز ناشناخته مانده است .به همین دلیل ،مؤلفان کتاب حاضر ،یکی از
اصلیترین انگیزههای خود را برای تألیف آنُ ،پرکردن هرچند ناچیز این شکاف اعالم کردهاند.
کتاب به غذا و نوشابه و هر آن چه به آن دو مرتبط است ،از سرویس دهی و فهرست غذا
تا عرضه و تقاضا و بخشهای متفاوت این صنعت میپردازد .همۀ این مباحث در  10فصل
گنجانده شدهاند .که اهم آنها عبارتاند از :معرفی صنعت غذا و نوشابه؛ وسایل مورد نیاز این
صنعت؛ تاریخچه؛ ماهیت و اهمیت منو؛ نوشیدنیها؛ پذیرایی و مراحل آن؛ سرویس دهی.
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مبانی نظری و عملی شیمی بر...

 .987سعیدی ،محمد .مبانی نظری و عملی
شیمی بر پایۀ نرم افزار .تهران :دانشگاه
تربیت دبیری شهید رجائی224 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی:مواد
رشتۀ درسی :صنایع شیمیایی
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کار
دانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :نرم افزارcrocodile
 ،chemistryآموزش شیمی ،مفاهیم
شیمی ،آزمایشگاه شیمی ،مادۀ شیمیایی،
وسایل آزمایشگاهی.

چكيده :نرم افزار « »crocodile chemistryیک برنامۀ قوی در زمینۀ آموزش
شیمی بر مبانی شبیه سازی در محیطی مجازی است .با آن میتوان مفاهیم پایۀ شیمی را با
روشی قابل فهم و روشن ارائه داد؛ به گونهای که دیگر نیازی به محیط واقعی آزمایشگاهی
احساس نشود .در این نرم افزار بیش از  80نوع مادۀ شیمیایی موجود است .با مواد مذکور
میتوان در سطح گستردهای ،آزمایشهای مربوط به مفاهیم شیمی را آموخت .از ویژگیهای
دیگر این نرم افزار آن است که به کمک آن تمامی معادالت واکنشهای صورت گرفته در
یک فرایند را میتوان به طور دقیق بررسی کرد .دیگر ویژگی آن داشتن وسایل آزمایشگاهی
مناسبی است که با آنها میتوان تغییرات موجود در یک آزمایش را به طور کامل مشاهده و
نمودار مربوط به هر فرایند را ترسیم کرد .در کتاب حاضر ،ابتدا نصب و چگونگی کار با این
نرم افزار را میخوانید و سپس آزمایشهای قابل اجرا با آن را مشاهده میکنید.

کابینتسازی چوبی

 .988نظری ،امیر؛ فرخ آبادی ،رامک.
کابینتسازی چوبی .تهران :مشق شب،
 ،1387ص ،مصور.
گروه آموزشی:مکانیک
رشتۀ درسی :صنایع چوب و کاغذ
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کار
دانش ،پیش دانشگاهی
قطع :رحلی
کلمات کليدي :کابینت سازی چوبی ،رسم
فنی ،خواص چوب.

مدارهای اصولی و پایه...

 .989فانی ،رضا .مدارهای اصولی و
پایه میکروکنترلر .تهران :نص ،کتاب
ایرانیان 280 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی:برق
رشتۀ درسی :الکترونیک
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای و کار
دانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :مدارهای اصولی ،مدارهای
پایهای ،سیستمهای میکروپروسسوری و
میکروکنترلری ،تراشه ،پروتکل.

چكيده :مادۀ اولیۀ برای کابینتسازی چوبی ،انواع چوب است و آگاهی از خصوصیات
چوبها ،اهمیت بسزایی در انتخاب چوب خواهد داشت .عالوه بر این ،کابینت سازی باید
با رسم فنی ،عالمتهای اختصاری و استاندارد سازههای چوبی ،اصول ترسیم نقشۀ فنی
انواع کابینت و نحوۀ ترسیم پالن کابینت آشنا باشد و بتواند با ماشینهای برقی و ثابت کار
کند .همچنین ،برآورد مواد اصلی و کمکی و قیمت کابینت ساخته شده چندان آسان نیست
و به اطالعات و تجربه نیاز دارد .کتاب در مورد همۀ این مباحث ،مطالبی مفید و کاربردی
ارائه داده و در فصول پایانی ،مباحث تخصصی ساخت اتصالهای ثابت کابینت ،ساخت و
مونتاژ انواع کابینت ،ساخت بدنۀ کابینت ،و ساخت درهای قابدار و سادۀ کابینتهای چوبی
را شرح داده است.

چكيده :با «مدارهای اصولی و پایهای» ،کاربر میتواند سیستمهای میکروپروسسوری
و میکروکنترلری خود را طراحی و دستگاههای جانبی متعددی را به آنها وصل کند .در
بخش اول کتاب سعی شده است .مدارها و برنامهها به صورت ساده طراحی شوند و از زیاد
شدن حجم مطالب اجتناب شده است .در بخش دوم ،ترکیبی از مدارهای بخش اول مورد
استفاده قرار گرفته و نمونههایی از پروژههای عملی آنها هم آورده شده است .در بخش
سوم ،مدارهای پیشرفتهتری مطرح شدهاند تا کسانی که میخواهند کارهای بزرگتری
انجام دهند ،از این مدارها ایده بگیرند .در این کتاب همچنین سعی شده است که در حین
کارهای اصلی با میکروکنترلر ،تراشهها و قطعات دیگری هم شرح داده شوند .همچنین از
پروتکلهایی مثل  C12هم استفاده شده است.
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مرجع آموزشی فتوشاب CS5

 .990اسماعیلی هدی ،محمد .مرجع
آموزشی فتوشاب  .CS5تهران:
پندارپارس 672 ،1389 ،ص.
گروهآموزشی:کامپیوتر
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :آموزش فتوشاپ ،آموزش
گرافیک ،چاپ و آماده سازی ،رتوش تصویر.

چكيده :نرم افزار «فتوشاپ» که توسط شرکت « »Adobeعرضه میشود ،مهمترین
و محبوبترین نرمافزار طراحی و چاپ بین طراحان دنیا محسوب میشود .کتاب حاضر که
با همین عنوان نگارش یافته ،مرجع مناسبی در این زمینه است و بحثهای نسبت ًا جامعی را
به مخاطبان ارائه کرده است .مطالب ساده و شیوای کتاب همراه با آموزش گام به گام ،به
مخاطب در هر سطحی که هست امکان میدهد از محتوای آن بهرهمند شود .اصول چاپ
و آماده سازی طرح برای چاپ ،رتوش تصاویر قدیمی و برطرف کردن ایرادهای عکس،
رنگی کردن ،تصاویر سیاه و سفید ،شناخت و روان شناسی رنگها ،طراحی تصویر برای
صفحات وب ،انیمیشن سازی ،تکنیکهای ایجاد تصویرهای سه بعدی و ایجاد جلوههای
ویژه از جمله مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

مرجع کامل ... 2009 + A

 .991کبیری ،احمد .مرجع کامل
( 2009 + Aآموزش استاندارد
مهارتهای سخت افزاری) .تهران:
پندارپارس 392 ،1388 ،ص.
گروهآموزشی:کامپیوتر
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم پیش دانشگاهی
فنی و حرفهای و کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :آموزش رایانه ،سختافزار،
نرمافزار ،قطعات رایانه ،مونتاژ کردن سیستم،
تعمیر رایانه.

مواد و ابزار هنری 1

 .992امیری چوالندیم ،عیسی .مواد و
ابزار هنری  .1تهران :کتاب آبان،1387 ،
 170ص ،مصور.
گروه آموزشی:هنر
رشتۀ درسی :نقاشی
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای
و کاردانش ،هنرآموز
قطع :خشتی
کلمات کليدي :سه پایه ،چارپایه ،اسبک
(خرک) ،پروژکتور ،تختة رنگ ،گرافوس،
ترلینگ ،راپید و گراف ،کرایون ،قلم مو ،بوم
کش ،ایربراش ،فوتک.

چكيده :این کتاب به گونهای تدوین شده است که هم افراد آشنا و هم متخصصان فنی
رایانه از خواندن آن لذت ببرند .از این رو در جلد حاضر و در بخشهای ابتدایی کتاب،
مطالب پایه بیان شدهاند تا افراد کم آشنا نیز به آمادگی الزم برای درک مطالب فنیتر
برسند .در این کتاب مخاطبان ضمن آشنایی با اصطالحات فنی رایانه ،اطالعات جامعی
درخصوص سختافزار رایانه کسب میکنند .عنوانهای پنج فصل کتاب از این قرارند:
تعامل سختافزار و نرمافزار؛ قطعات سختافزاری؛ مونتاژ سیستم؛ نحوۀ تعامل قطعات با
یکدیگر؛ تعمیر و نگهداری رایانه.

چكيده :مؤلف «مجموعۀ مواد و ابزار هنری» ،یکی از دالیل نگارش این مجموعه را،
شناخت ناکافی بسیاری از هنرمندان ،استادان هنری ،مدرسین ،معلمین ،دانشجویان ،هنرجویان
و دانشآموزان با ابزار و امکانات جمعی و فردی عنوان کرده که موجب ضایع شدن بسیاری از
سرمایههای شخصی و عمومی میشده است .این مجموعه که سبب شناخت مواد و ابزارهای
هنری میشود ،در چهار فصل و پنج پیوست به شرح زیر تدوین یافته است
فصل یک :سه پایۀ نقاشی ،چارپایۀ رنگ و ابزار ،اسبک (خرک) ،کیف و جعبۀ ابزار ،محفظۀ
نگه داری بوم ،وسایل کار و آثار چاپی ،آلبوم آثار و...
فصل دو :ظرف شستوشوی قلم مو ،پیالۀ گیره دار ،چوب دست طراحی ،قلم گیر ،وسایل
نورپردازی و تختۀ رنگ.
فصلهای سوم و چهارم :وسایل طراحی.
مؤلف در گردآوری مطالب این مجموعه سعی کرده است ،مطالب را با تصاویر و اطالعات
گسترده در اختیار مخاطبان قرار دهد و در خاتمه پنج پیوست به این شرح ضمیمۀ کتاب
کرده است .1 :نمایۀ فارسی .2 ،اسامی هنرمندان .3 ،واژههای التین .4 ،واژههای خاص،
 .5کلمات پیشنهادی.
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موتورهای احتراق داخلی از...

 .993فرگوسن ،کالین .موتورهای احتراق
داخلی از دیدگاه علوم حرارتی .علیرضا
نورپور /کامیار نیکزادفر .تهران :دانشگاه علم و
صنعت ایران602 ،1388 ،ص.
گروه آموزشی :مکانیک
رشتۀ درسی :مکانیک خودرو
پايۀ تحصیلی :معلم؛ دوم و سوم فنی و
حرفهای
قطع :وزیری
کلمات کليدي :موتورهای احتراق داخلی،
سوخت و هوا ،مکانیک خودرو ،سیکلهای
گاز ،ترومودینامیک.

چكيده« :موتورهای درون سوز» ،از پیچیدهترین دستگاههای تبدیل انرژی هستند که با
استفاده از اصول مهندسی ،انرژی موجود در سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند.
امروزه فناوری موتورهای درون سوز به عنوان نوعی فناوری میان رشتهای مطرح است و
طیف گستردهای از رشتههای مهندسی ،نظیر مکانیک ،برق ،کنترل ،شیمی و مواد را با
هم آمیخته است .کاهش مصرف سوخت و آالیندههای موتورهای درون سوز ،از جمله
مهمترین چالشهای پیش روی مهندسان موتورهای درون سوز است که غلبه بر آنها جز
با درک عمیق پدیدههای موجود در موتورهای درون سوز میسر نخواهد بود.
کتاب حاضر که در  11فصل نگارش یافته ،یکی از جدیدترین منابع در حوزۀ موتورهای احتراق
داخلی است .روش تدریس شده در این کتاب به نحوی است که ضمن آموزش مفاهیم بنیادین
موتورهای درون سوز ،مخاطب را با مباحث شبیهسازی موتورهای احتراق داخلی آشنا میسازد.
کتابحاضرتلفیقیازمطالبنظری،مفاهیمکاربردی،روشهایشبیهسازیوفناوریهایجدید
در حوزههای احتراق داخلی است .سیکلهای گاز ،سوخت و هوا ،ترمودینامیک احتراق ،کنترل و
آزمون موتور ،اصطکاک ،جریان سوخت ،هوا و گازهای خروجی ،انتقال حرارت و جرم ،احتراق و
آالیندهها ،سوختها و روانکاوها ،و عملکرد کلی موتور ،سرفصلهای اصلی کتاب هستند.

موتور خودرو و ماشینآالت...

 .994هال ،مایک .موتور خودرو و
ماشینآالت سنگین .کورس ضیایی.
تهران :فنی ایران 466 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی:کشاورزی
رشتۀ درسی :ماشینهای کشاورزی
پايۀتحصیلی:دوموسومفنیوحرفهای،هنرآموز
قطع :رحلی
کلمات کليدي :طرز کار موتورها ،خرابی
موتورها ،عیبیابی موتورها ،انواع سوخت،
تخلیۀ دود ،روغن کاری ،مکانیک خودرو.

مهندسی فضای سبز

 .995حکمتی ،جمشید .مهندسی فضای
سبز.تهران:علمکشاورزیایران 529،1389،ص.
گروه آموزشی :کشاورزی
رشتۀ درسی :امور باغبانی
پايۀ تحصیلی :سوم فنی و حرفهای؛ سوم
کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :فضای سبز ،پارک ،باغ،
شهرسازی ،آالچیق ،آب نما ،استخر ،گیاهان
زینتی.

چكيده :کتابی که مالحظه میکنید ،با هدف کمک به تعمیرکاران و آموزش هنرآموزان و
هنرجویان هنرستانهای کشور ،برای درک بهتر طرز کار ،و تعمیر و نگهداری موتور خودرو
نوشته شده است .ابتدا طرز کار موتورها را شرح میدهد و سپس علل خراب شدن آنها را
بررسی میکند .سرانجام روش عیب یابی و رفع عیب را ارائه میدهد .سامانههای سوخت
بنزین ،سوخت گاز مایع و گاز طبیعی ،سوخت دیزل ،سامانۀ مکش و تخلیۀ دود ،روغنکاری،
خنک کن ،کنترل دور موتور ،تجهیزات آزمایش موتور و ابزارهای سرویسکاری ،مباحث
اصلی کتاب هستند.

چكيده :پارک و فضای سبز باید در راستای ضروریات زندگی شهری ،به انتظارات
شهرنشینان پاسخ دهد و الگوهای با ارزش و معنی دار زندگی را براساس مفاهیم فرهنگ
ملی جامعه ارائه کند.
کتاب حاضر که در راستای مفاهیم فرهنگ ملی تدوین شده است ،ضمن ارائۀ طراحی انواع
فضای سبز ،پارک و باغ در شهرها و مناطق پیرامون آنها ،به اصول زیباشناسی و ویژگیهای
بومی نیز توجه داشته است .مخاطبان کتاب را در  10فصل به این شرح میخوانند :آشنایی
با پارکها و سیر تاریخ باغ سازی در دنیا؛ تعاریف اصولی در طراحی و ضوابط طراحی فضای
سبز؛ آب در باغ؛ گیاهان آب زی؛ چشمهها و آشیانه و آبشخور پرندگان؛ تزئینات گیاهی
نمای ساختمانها و انتخاب گیاهان بر حسب خصوصیات طبیعی آنها؛ خصوصیات اقلیمی
و رستنیهای ایران؛ تهیۀ پروژه و محاسبه؛ طراحی پارکها و فضای سبز شهرها؛ تزئینات
گیاهی در طراحی و پارک سازی؛ آشنایی با برخی از گیاهان در طراحی؛ طرحهای تزئیناتی.
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نقش تغذیه در حافظه و یادگیری

 .996توکلی ،حمیدرضا .نقش تغذیه
در حافظه و یادگیری .تهران :مرزدانش،
186 ،1387ص.
گروه آموزشی:مدیریت خانواده
پايۀ تحصیلی :دوم و سوم فنی و حرفهای؛
سوم کاردانش ،هنرآموز
قطع :وزیری
کلمات کليدي :تغذیۀ سالم ،نقش تغذیه در
حافظه و یادگیری ،عوامل یادگیری ،تقویت
حافظه ،برنامۀ غذایی.

چكيده :یکی از ارکان مهم سالمت ،داشتن تغذیۀ صحیح و سالم است و تأثیر آن بر
سالمت جسم و روح به روشنی به اثبات رسیده است .کتاب حاضر ،تأثیر تغذیۀ سالم و نقش
آن را در حافظه و یادگیری تبیین میکند .عنوانهای برخی مطالب کتاب عبارتاند از:
عوامل مؤثر بر یادگیری و تکنیکهای تقویت حافظه؛ گروههای غذایی و نیازهای تغذیهای
دانشآموزان؛ جداول و اطالعات تغذیهای مورد نیاز والدین؛ دستورات و توصیههای تغذیهای
دین اسالم در مورد تقویت حافظه؛ برنامۀ غذایی مناسب برای دانشآموزان دورههای
گوناگون تحصیلی .در پایان کتاب نیز پرسش و پاسخهایی در مورد تغذیۀ کودکان و
نوجوانان آمده است.

نکات اجرایی لوله کشی

 .997کاردن ،ردوود و دیگران .نکات
اجرایی لوله کشی .رامین تابان .تهران:
یزدا 102 ،1387 ،ص.
گروه آموزشی:مکانیک
رشتۀ درسی :تأسیسات
پايۀ تحصیلی :هنرآموز
قطع :خشتی
کلمات کليدي :کدهای لوله کشی ،کدهای
 ،IRCکدهای .UPC

چكيده :کتاب حاضر ،راهنمایی تصویر در زمینۀ «کدهای لوله کشی ساختمان» است که
تأکید آنها بر رعایت اصول ایمنی در ساختمانهاست .در این کتاب از «کد بین المللی
لوله کشی» و «کد جامع لوله  کشی» ویرایش سال  ،2006به عنوان مرجع استفاده شده
است .همچنین ،تمامی کدهایی که در جای جای کتاب مطلبی به آنها ارجاع داده شده
است ،در داخل یک کروشه ،مانند [ ]123 ,4یا بین دو آکوالد ،مانند { }123 ,4قرار
گرفتهاند .آندسته از کدهایی که بین دو کروشه قرار گرفتهاند ،مربوط به کدهای  IRCو
آندسته از کدهایی که بین دو آکوالد قرار دارند ،مربوط به کدهای  UPCهستند.

هنر نوگرای ایران

 .998ملکی ،توکا .هنر نوگرای ایران.
تهران :نظر 168 ،1389 ،ص.
گروه آموزشی :هنر
رشتۀ درسی :نقاشی
پايۀ تحصیلی :فنی و حرفهای و کار دانش
قطع :خشتی
کلمات کليدي :هنر صفویان ,هنر قاجاریه،
کمال الملک ،مجسمه سازان ،طراحی پوستر،
صفحه آرایی ،تصویرسازی ،گرافیستها،
نقاشان ،عکاسان.

چكيده :کتابی که تصویر آن را مشاهده میکنید ،مخاطب را با اتفاقات ،رویدادها و
هنرمندان  70سال هنر نوگرای ایران آشنا میسازد .در تدوین و نگارش کتاب حاضر،
نویسنده کوشیده است وارد گرایشهای خاص و دیدگاههای مناقشه انگیز نشود و افراد را
براساس نقشی که در این هفت دهۀ اخیر در هنر ایران داشتهاند ،انتخاب کند .بر همین
اساس ،کتاب حاوی قصۀ کوتاهی از زندگی ارزشمند دهها انسانی است که به زندگی ما
رنگ بخشیدهاند و معنای تازهای به آن دادهاند؛ استادانی چون کمال الدین بهزاد ،سلطان
محمد ،کمال الملک ،علی اصغر پتگر و ...سلسلۀ آثار این بزرگان که در کتاب آمده ،گواه آن
است که هنر در ایران هم چنان پویا و زنده به راه خود ادامه میدهد.
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عنوان کتاب
در اين نمايه ،نخستين رقم از سمت چپ ،مربوط به جشنواره است .بقيه ،رديف مربوط به هر كتاب را نشان ميدهند.

 100فعاليت علمي علوم زيستي 2198
2پر2 ،پر4 ،پر 140
 83فعاليت رياضي 2194
 95فعاليت علمي بدن انسان 2186
آب (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 21 )7 -
آب در کشورهاي آسيا ـ اقيانوسيه 22
آب 673
آبسواران 4105
آبیاری عمومی 958
آتشفشانها (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 81
آخرین بهار :چهل حکایت از زندگی امام مهدی علیهالسالم
663
آدم آهنی من (علمی ولی شیرینتر از داستان 4106 )2 -
آرايههاي ادبي به زبان تصوير 91
آري (تاريخ انقالب 23 :)4-
آزمایشگاه شیمی :برای دانشآموزان دورۀ دبیرستان 31
آزمون و آموزش عربي سال دوم راهنمايي 24
آزمونهای گفتاری انگلیسی 4107
آسمان پر ستاره (تاريخ انقالب 25 )6-
آشتي با حرفه و فن دوم راهنمايي 83
آشتي با حرفه و فن سوم راهنمايي 84
آشتي با حرفه و فن اول راهنمايي 82
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی در علوم تجربی بر اساس

امتحان دو نوبتۀ اول راهنمایی 4156
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی در علوم تجربی بر اساس
امتحان دو نوبتۀ سال دوم راهنمایی 4157
آشتی با علوم :طرح نوین ارزشیابی در علوم تجربی بر اساس
امتحان دو نوبتۀ سال سوم راهنمایی 4158
آشنایی با الگوریتمها 950
آشنايي با چاپ سيلک اسکرين 574
آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان :جزء اول 29
آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان :جزء پنجم 27
آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان :جزء چهارم 28
آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان :جزء دوم 210
آشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان :جزء سوم 211
آشنايي با محصوالت مهم کشاورزي ( :)9محصوالت انباري
(سيب زميني و پياز) 161
آشنايي با هنرهاي اسالمي ( :)1خط معقلي 212
آغاز جبر (213 )1
آغاز جبر (214 )2
آفات برنج 575
آفات و بیماریهاي مهم ذرت در ايران و مديريت تلفيقي آنها
576
آفریقا 413
آفرینش انسان 469
آفرینش حیوانات 470
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آفرینش طبیعت 471
آفرينش ،پيک ويژه کارهاي دستي (215 )5
آفیس 954 2007
آمادگي در برابر زلزله 216
آمار ،رسم نمودار و احتمال 476
آمریکا ستیزی ،چرا؟ 32
آمريکاي جنوبي 411
آمريکاي شمالي 412
آموزش اسکیس و راندو 731
آموزش اصول و عیبیابی رایانههای شخصی (دو جلد) 718
آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم جلد  1و 51 2
آموزش ترجمۀ عربی ( 60آزمون) 92
آموزش تصویری گامبهگام اینترنت 961 2010
آموزش تفکر و حل مسئله در کار 3109
آموزش تفکر و حل مسئله در کار 375
آموزش تفکر و حل مسأله در رياضي 137
آموزش جامع عربي (سال اول دبيرستان) 52
آموزش جامع عربي (سال دوم دبيرستان) 53
آموزش جامع عربي پيشدانشگاهي (انساني) 55
آموزش جامع :عربی (سال سوم دبیرستان) 54
آموزش خاطرهنويسي 127
آموزش خواندن ،پيشرفت خواندن و نوشتن در سالهاي
نخستين مدرسه 419
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 4108
آموزش رياضيات در دورۀ ابتدايي :صدها فکر بکر 138
آموزش رياضيات دوره ابتدايي :اندازهگيري (152 )2
آموزش رياضيات دورۀ ابتدايي :اندازهگيري (151 )1
آموزش ریاضیات دورۀ ابتدایی :حجم 433
آموزش رياضيات دورۀ ابتدايي :عدد نويسي 142
آموزش رياضيات دورۀ ابتدايي :کسر 141
آموزش زبان انگليسي اول راهنمايي 85
آموزش زبان عربي از راه بازي و سرگرمي براي کودکان 217
آموزش علوم نوين 11
آموزش فيزيک 93
آموزش گامبهگام  Word2000و 3104 Word xp2002
آموزش مصور حقوق بشر 41
آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد 218
آموزش مفاهيم قرآن 219
آموزش مهارتهاي زباني (پاسخ به پرسشهاي معلمان) 130
آموزش مهارتهاي ورزشي 56

آموزش و ارزشیابی مهارتهای زندگی انعطافپذیری 94
آموزش و ارزشيابي مهارتهاي يادگيري 220
آموزش و ارزشيابي مهارتهاي يادگيري 451
آموزش هندسه (57 )2
آموزش هنرهاي سنتي :گليم بافي 2163
آموزش 577 EWB
آن مرد در باران آمد 154
آنالیز ترکیبی 79
آواشناسی :تلفظ و تأکید 4159
آويژه هنر ( :)2نوعآوريهای مدرن تکه دوزي 2189
آیتاهلل طالقانی (چلچراغ) 4207
ابن سينا (فرزانگان) 221
ابوالوفای بوزجانی (فرزانگان) 4208
ابوريحان بيروني :استاد اخترشناسي و جغرافيا 912
ابوریحان و ریحانه 33
اثر گلخانهاي (بالياي انساني) 222
ادبیات فارسی ( )3سال سوم متوسطه ،شاخۀ نظری به استثنای
ادبیات و علوم انسانی 59
ادبيات فارسي 58
ادبیات و دستور زبان فارسی سال دوم راهنمایی 4160
ادبیات و دستور زبان فارسی سال سوم راهنمایی 4161
ارتباطات (علم و عمل 223 )4-
ارزشها 224
ارزیابی ریاضی :اسطورهها ،مدلها ،سؤالهای خوب و
پیشنهادهای عملی 99
اروپا 414
از انشا تا نویسندگی 477
از توان بيشتر بدانيم 225
از زمان چه ميدانيم؟ 226
ازوپ در کالس درس 86
استخوانها و ماهیچهها 4110
استخوانها 610
استراتژی قضاوت در فوتبال 4162
استراتژيهاي حل مسئله 510
استفادۀ مؤثر از فرهنگهاي انگليسي 511
اسرار طبيعت 125
اسراف کاري ،نه! 615
اسکندر مقدونی 4209
اسلحه و جنگافزارها در دوران جدید 478
اسلحه و جنگافزارها در دوران قدیم 479
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اصول برنامهریزی اوقات فراغت 34
اصول تکنولوژی ریختهگری 956
اصول صنایع کنسروسازی 957
اصول طراحي در نازکبري تختۀ سه اليي 694
اصول طراحی و محاسبۀ بافت پارچه 3100
اصول لولهکشی همراه با پرسش و پاسخ 385
اصول مقدماتی الکتریسیته 393
اصول و تعميرات تلويزيون سياه و سفيد 578
اصول و فنون تصویربرداری تلویزیونی و ویدیویی 959
اصول و مبانی تعمیر و نگهداری خودرو پراید و ریو 727
اطلس جامع گیتاشناسی 512
اطلس ستارگان و سیارات 480
اطلس سهبعدی جهان 6111
اعجاز قرآن ،نماز و نیایش ،هدف زندگی ،زندگی اخروی 913
اعداد در هنر 88
اعراب و بنا 513
افزودنيها و چاشنيها (تغذيه و تندرستي) 227
افسانۀ شاهان و پهلوانان :سوگنامۀ رستم و سهراب (690 )2
افسردگی ،تشویق و دلهره ،کمرویی ،پرخاشگری 915
افغانستان (ملل امروز) 514
اقيانوسيه 410
اکسيژن و همبازيهايش 158
اگر ازون نباشد 450
الفبا در هنر :نگاه کن 810
الفباي قصه نويسي (228 )1
الفباي قصه نويسي (229 )2
الکتروتکنیک 579
الکترونيک ديجيتال 580
الکترونيک عملي 581
الکترونيک عمومي (ديجيتال) 582
الکترونیک کاربردی 391
الکتريسيته (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 811
الکتريسيته و مغناطيس (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 230 )3 -
الکتريسيته ،مغناطيس و موج 943
الگوهاي ياددهي و يادگيري گامبهگام انشاي فارسي 418
الگوي تدريس بارش فکري 676
الگوي تدريس بديعهپردازي 677
الگوي تدريس دريافت مفهوم 678
الگوي تدريس ساختگرايي 679
الگوي تدريس طرح شبکه 682

الگوي تدريس کاوشگري 680
الگوي تدريس ،پژوهش آموزي 675
الياف غذايي (تغذيه و تندرستي) 231
امام رضا(ع) 910
امالي سبز 416
امالي سبز 417
اميرکبير (چهرههاي درخشان) 232
اندازهگیری و کنترل در کشاورزی 960
انرژي (علم و عمل 234 )6-
انرژي (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 233 )11 -
انرژي آب (انرژيهاي جايگزين) 237
انرژي اتمي (چرا و چگونه؟ 238 )7 -
انرژي باد (انرژيهاي جايگزين) 239
انرژي خورشيدي (انرژيهاي جايگزين) 240
انرژي گرمايي زمين (انرژيهاي جايگزين) 235
انرژي گياهي (انرژيهاي جايگزين) 236
انرژي هستهاي (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 813
انرژی ،نور و صوت 4163
انسان ،آب و سد 911
انگلیسی  1و  2دروس پیشدانشگاهی (کلیۀ رشتهها) :شامل
آموزش کامل مفاهیم دروس ،تمرینهای متنوع درس به درس
947
انگلیسی  :3سال سوم دبیرستان شامل آموزش کامل مفاهیم
دروس ،تمرینهای متنوع 948
انگليسي کتاب کار و فعاليت تکميلي اول متوسطه 515
انيميشن ديجيتالي و طراحي سه بعدي 583
اولین خودآموز کامل قالب بافی 3106
اولين کتاب خانۀ علمي من :بدن شگفتانگيز ما 452
اولین کتاب عکاسی من :آموزش عکاسی به شیوهای زیبا و
دوست داشتنی 4111
اولين کتاب نقاشي من 241
اولين کتاب هنر کودکان 814
اولين گامها براي آموزش حقوق بشر 665
اهداف و راهبردها در آموزش تربیت بدنی 516
اياالت متحده آمريکا 517
ايرباس ( 300تاريخ انقالب 242 )13-
ایمنی و بهداشت در جوشکاری 728
اینترنت را آسان یاد بگیرید 4112
با ادب و مهربان باشيم (با هم بودن815 )...
با دمي شبيه اين چه کار ميکني؟ 649

عنوان کتاب 435
با گفتوگو مشکل را حل کنيم (با هم بودن816 )...
با هم بياموزيم :مجموعه آموزشي فارسي دوم ابتدايي 425
با يکديگر همدلي کنيم (با هم بودن817 )...
باد در گيسوان آتش :داستان تحريم تنباکو و قيام ملت ايران
243
بادکنک 421
بارانهاي اسيدي (بالياي انساني) 244
بازآموز زبان انگليسي (سوم راهنمايي) 246
بازگشت پرستوها (تاريخ انقالب 245 )15-
بازهاي منطقي :حل مسئلههاي منطقي با استفاده از دايره 35
بازی با دایرههای کاغذی (7جلد) 454
بازي ،بازي ،رياضي :آموزش رياضيات به کودکان و نوجوانان
153
بازیهای سنتی کودکان ایران :بازی کنیم ،بخندیم 69
باغ هميشه بهار 247
باغباني کنيد 818
باغي در ميان آتش (قصۀ آيهها) 819
بافتههاي حصيري 248
بافتههاي کاغذي 249
باکتريها (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 820
بانک سؤاالت راهنماي آموزش و آزمونهاي طبقهبندي شده و
زبان انگليسي سال دوم راهنمايي 250
بانک و بانکداري در ايران 36
بچهها غافلگیر نشوید(4113 )1
بچهها غافلگیر نشوید(4114 )2
بچهها هم ميتوانند قصه بسازند 129
بحث و یادگیری در گروه 474
بحران واقعیت :در باب عکاسی معاصر 962
بدن انسان (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 251 )9-
بدن انسان 667
بر سفرۀ نماز 481
برف سرخ 6106
برق برای برقکارها :پرسش و پاسخ 394
برق صنعتي به زبان ساده 584
برقراری ارتباط و مقابله با تعارض 97
برنامههاي آموزش هنر (براي معلمان راهنمايي) 252
برنامهریزی درس تربیت بدنی دورۀ آمادگی و اول ابتدایی
(راهنمای معلمان تربیت بدنی) 473
بکوشيم و ادامه دهيم (با هم بودن821 )...
بالياي طبيعي (چرا و چگونه؟ 253 )9 -

بنوموسی (فرزانگان) 4210
بومشناسي (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 822
به دنبال فردوسي 71
به سوي پيروزي (تاريخ انقالب 254 )8-
به کودک خود خواندن بياموزيد 420
به من بياموزيد :آموزش مهارت گوش دادن 65
بهتر بياموزيم :پرسشهاي هدفدار در درسهاي رياضي و
علوم و ويژۀ پايههاي سوم ،چهارم و پنجم ابتدايي 434
بهترین فعالیتهای آموزشی 4165
بهرام گور 4211
بهمن 6109
بیا اتم را بشکافیم (علمی ولی شیرینتر از داستان 4115 )3 -
بيابانزدايي 6108
بيان تصويري با شکلهاي هندسي :گوشهاي از مباني ارتباط
تصويري 255
بياييد تفريق کردن را ياد بگيريم 654
بياييد تقسيم کردن را ياد بگيريم 655
بياييد جمع کردن را ياد بگيريم 656
بیز بو شاهی استمیروخ :ما این شاه را نمیخواهیم :گزارشی از
واقعۀ  29بهمن  1356تبریز 482
بيماري آب سياه 585
بيمهرگان 668
پاکستان (ملل امروز) 518
پتوي فرانکلين 621
پرسش کردن 96
پرسشهاي چهار گزينهاي استاندارد و آموزش فيزيک  1و  2و
 3نظام جديد 37
پرندگان (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 257 )10-
پرواز (پرواز با علم) 14
پرواز  4721پاريس (تاريخ انقالب 259 )3-
پروتئينها (تغذيه و تندرستي) 260
پرورش ماهی در آبهای شیرین 963
پرورش و نگهداری گل و گیاه آپارتمانی 964
پروژههاي زيستشناسي :براي دانشآموزان دبيرستان 38
پروژههاي علمي 258
پژوهشي در فرش ايران 586
پسري که با رود آمد ،قصۀ کودکي حضرت موسي عليه السالم
(قصۀ آيهها) 823
پالستیسیته مواد اولیۀ سرامیکی 397
پنجاه روش ساده براي عالقهمند کردن فرزند به رياضي 435
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پوریای ولی (چهرههای درخشان) 4199
پيامبري حضرت موسي عليه السالم (قصۀ آيهها) 824
پيروزي حضرت موسي عليه السالم (قصۀ آيهها) 825
پيشگيري از اعتياد :استروئيدها (مواد نيروزا) 87
پيشگيري از اعتياد :اکستازي 89
پيشگيري از اعتياد :الکل 812
پيشگيري از اعتياد :ترياک 829
پيشگيري از اعتياد :داروهاي غير تجويزي (مسکنها،
آرامبخشها و داروهاي محرک) 846
پيشگيري از اعتياد :راهنماي پيشگيري از سوء مصرف مواد در
نوجوانان 850
پيشگيري از اعتياد :سوء مصرف مواد و ايدز 864
پيشگيري از اعتياد :شيشه 867
پيشگيري از اعتياد :کانابيسها (ماري جوانا و حشيش) 875
پيشگيري از اعتياد :کرک 883
پيشگيري از اعتياد :کوکائين 887
پيشگيري از اعتياد :مواد استنشاقي 8101
پيشگيري از اعتياد :مواد توهمزا (8102 )PCP، LSD
پيشگيري از اعتياد :نيکوتين 8116
پيشگيري از اعتياد :هروئين 8119
پیک آدینه (بخوانیم و بنویسیم) :فارسی 422
پيک آفتاب (تمرين خواندن براي سال اول به دوم و سال دوم
دبستان) 135
پيلهها 826
تئاتر معاصر آسیا 965
تاريخ تمدن جهان يا داستان زندگي انسان ( جلد  1تا )20
273 - 261
تاریخ جهان :مصر 365
تاريخ علم در ايران (77 )2
تاريخ نوآموز 42 2
تاريخ هنر (هنرمندان و صنعتگران) 274
تازهترين کشفيات دربارۀ پيدايش و مرگ دايناسورها (چرا و
چگونه؟ 275 )12 -
تأسيسات الکتريکي پيشرفته 587
تأسيسات الکتريکي مقدماتي 588
تجربههاي من در بهکارگيري روشهاي جديد آموزش علوم
453
تجربيات حرکاتي در کودکان :اثرات کمبود آن راهکارهاي
عملي براي رفع آنها 827
تحقيقات جغرافيدان جوان :جنگلهاي مناطق معتدل 285

ترسيم خط در هنر 828
تزئینات داخلی چوبی 589
تصویرگری کتاب کودک 966
تصويري از بهار 276
تعمیر موتور اتومبیلهای بنزینی برای استفادۀ تعمیرکاران و
عالقهمندان 383
تغذیه و تولید مثل 4166
تغذیه و رژیم غذایی 724
تغذیۀ گوسفند 967
تغییر و جداسازی مواد 4168
تفکر خالق و حل خالقانه مسئله 520
تقويت مهارتهاي خواندن و نوشتن براي دانشآموزان پايۀ اول
ابتدايي 8112
تکامل موجودات زنده 521
تکنولوژی ریسندگی الیاف کوتاه 395
تکنولوژي ريسندگي الياف کوتاه 590
تکنولوژی سرویس و تعمیر موتور 386
تمدن ايران باستان (تمدنهاي بزرگ جهان) 916
تمدن يونان (تمدنهاي بزرگ جهان) 830
تمرين زبان انگليسي براي دانشآموزان سال سوم راهنمايي
277
تمرینات پلیومتریک توانزا 77 :حرکت پیشرفته برای تمرینات
ورزشی انفجاری 4169
تمرينات و نمونه سؤاالت انگليسي مخصوص سوم راهنمايي
279
تمرينات و نمونه سؤاالت انگليسي نوين مخصوص دوم
راهنمايي 278
تنبلي ،نه! 616
تنيدگي يا استرس :بيماري جديد تمدن 39
تولد رستم 686
جاذبه (کتاب علوم من) 119
جامی (فرزانگان) 4212
جانداران و طبیعت 4170
جانوران اطراف ما ( :)1مطالعه و بررسی بیمهرهها 4171
جانوران اطراف ما ( :)2مطالعه و بررسی حشرات 4172
جانوران چگونه ميبينند ،ميشنوند و حس مي کنند! (چرا و
چگونه؟ 280 )1 -
جانوران کوچک باغچه (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 281 )8 -
جبر مقدماتي (283 )1
جبر(282 )2

عنوان کتاب 437
جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران 968
جعبهها 455
جالل آل احمد (چهرههای درخشان) 4213
جلوههاي واليت در شعر فارسي (تا سده نهم) 310
جمشید کاشانی (فرزانگان) 4200
جنگ شهرها (تاريخ انقالب 284 )9-
جوانان و هويت ملي 522
جوشکاری عملی 377
جهت براي دورۀ دبستان (کتاب فعاليت) 165
جی .آی .سی ( )GISبه زبان ساده 311
جیگها و فیکسچرها 969
چرا بايد با دوستانم سهيم باشم؟ 831
چرا بايد به ديگران کمک کنم؟ 832
چرا بايد خوب غذا بخورم؟ 833
چرا بايد خوب گوش کنم؟ 834
چرا بايد در مصرف آب صرفه جويي کنم؟ 835
چرا بايد در مصرف انرژي صرفه جويي کنم؟ 836
چرا بايد زبالهها را بازيافت کنم؟ 837
چرا بايد مواظب طبيعت باشم ؟ 838
چرا و چگونه؟ (مجموعه  6جلدي) 288
چرا و چگونه؟ (مجموعه  7جلدي) 287
چرا و چگونه؟ (مجموعه  7جلدي) 289
چراهای شگفتانگیز :ایران باستان 6107
چربيها (تغذيه و تندرستي) 290
چشمۀ زمزم (قصۀ آيهها) 839
چگونه از گرماي درون زمين استفاده کنيم؟ 111
چگونه در اردو زندگي کنيم؟ 286
چگونه عکس ببینیم :حیوانات 4117
چگونه عکس ببینیم :مردم 4116
چلچراغی در تاریکی 917
چوبها و ريشهها 291
چهار مهارت یادگیری 523
چين 163
حافظ (فرزانگان) 4214
حجاب يا آزادي يا اسارت؟ 524
حرفهایم با او 483
حساب اول راهنمايي را خود بيابيم 841
حسابداری  4 ،3 ،2 ،1رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش
شامل  1000تست با پاسخ تشریحی 3108
حسابداری  4 ،3 ،2 ،1رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش

شامل  1000تست با پاسخ تشریحی 374
حسابداری صنعتی 971 1
حفاظت از اقيانوسها ،درياچهها ،رودخانهها و جويبارها 19
حفاظت از حيوانات 18
حفاظت از ذخاير زيرزميني 17
حفرۀ اوزون :شکاف در اليه اوزون (بالياي انساني) 292
حقوق زوجین 972
حقوق من 664
حلبچه خانه سوري (تاريخ انقالب 293 )10-
حيات وحش ايران :مهرهداران 842
حيوانات در هنر 843
خانواده و بهداشت روانی 591
خبر چيني ،نه ! 617
خبر هدهد (قصۀ آيهها) 844
خدا به تصور کودکان :شکلگيري فهم ديني در کودکان 467
خداشناسی 525
خداي من (حرفهای من با خدا) 845
خزندگان و دوزيستان (چرا و چگونه؟ 294 )4 -
خشایارشا 312
خشکسالي 6110
خالقيت موسيقي 592
خلوت معبد 662
خواجه عبداهلل انصاری (فرزانگان) 4215
خودآزمون هدفدار زبان انگليسي سال دوم راهنمايي براي
معلمان و دانشآموزان 296
خودآزمون هدفدار زبان انگليسي سال سوم راهنمايي براي
معلمان و دانشآموزان 295
خودآموز بورس 918
خودآموز پیشرفته ادبیات فارسی ( )3سال سوم انسانی 526
خودآموز کامل  2000 AutoCADمحیط دو بعدی 970
خودآموز گامبهگام ایجاد صفحات وب در  24ساعت 3101
خودآموز گامبهگام فتوشاپ 3105 5.5 photoshop
خودآموز گامبهگام  97 Wordو تازههای 3102 2000
خودنويس طاليي 456
خورشيد نيمهشب 638
داريوش بزرگ 527
داریوش هخامنشی 4173
داستان پرواز :از بالون تا موشک (چرا و چگونه؟ 297 )8 -
داستان فکر ایرانی ( :)1سپيدهدم انديشۀ ايراني 75
داستان فکر ايراني ( :)2فراز و فرود 76
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داستانهای «سوارهها و پیادهها» 614
داستانهای غارنشینی :درازا و طول 4119
داستانهای غارنشینی :سنگینی و وزن 4174
داستانهای غارنشینی :هنگام و زمان 4118
داستانهای فکری ( :)1کندوکاوی فلسفی برای کودکان :کتاب
راهنمای معلم 371
دانستنيهاي اسالمي براي نوجوانان (جلد  1تا 921 - 919 )2
دانستنیهای ریاضی 4120
دانستنيهاي کامپيوتر براي نوجوانان 298
دانستنيهايي از قرآن 299
دانش الکترونيک و کاربردهاي آن (چرا و چگونه؟ 2100 )14 -
دانش زیستشناسي 370
دانشگاه گندي شاپور 78
دانشمندان بزرگ (چرا و چگونه؟ 2101 )19 -
دانشنامۀ فشردۀ بدن انسان 922
دانشنامۀ نوآموز :آنچه دانشآموز بايد بداند 847
دانهها و نهالها (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2102 )19 -
دايرةالمعارف بدن انسان براي کودکان و نوجوانان 848
دختر یا پسر؟ جنسیت نوزاد چگونه تعیین میشود؟ 4121
در باغ سبز قرآن 157
در جستوجوي خدا 634
در جهان رياضيات (چرا و چگونه؟ 2104 )10 -
در جهت عکس 39 ،عکس 39 ،جستار 973
در سيارۀ ما چه خبر است! 176
در طلوع آزادی :گزارشی از وقایع روزهای  21و  22بهمن 1357
485
در قلمرو ریاضیات 528
درجستوجوي گنجهاي گمشده و پيدا شده (چرا و چگونه؟ -
2103 )15
درخت پر گل سيب 635
درختان (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2105 )15 -
درختان 2106
درسنامه و تست ،زبان و ادب فارسي پيش دانشگاهي 529
درک مفاهيم رياضي از طريق بازيهاي آموزشي 2107
دريا و ساحل دريا (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2108 )18 -
دريا ،دريا 666
دریچهای به جهان شیمی ،محلولها 561
دست به کارشويد 457
دستور زبان فارسی ( 1و 313 )2
دستورالعمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیهای گرم

آبی 722
دفتر تمرين عربي سال اول راهنمايي 2109
دفتر تمرين فارسي اول دبستان 423
دفتر شب 133
دنیای سوفی :داستانی دربارۀ تاریخ فلسفه 314
دنیای شگفتانگیز کاغذ 732
دنياي هنر مکرومهبافي و آويز (2110 )2
دو رسالۀ خیامی 530
دوباره نگاه کن :دکمهها 458
دوست جديد فرانکلين 622
دوستت دارم ايران :چهار محال و بختياري 840
دهکدۀ کوچک نوفل لوشاتو (تاريخ انقالب 2111 )2-
ديدار با دوستان 43
ديدار با فردا 2112
ديروز ايران ،حاال فلسطين 44
ديوان پروين اعتصامي 2113
راز جاودانه زیستن (علمی ولی شیرینتر از داستان 4122 )8 -
راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان :راز مثلهاي ما 849
رازهاي ناشناخته (چرا و چگونه؟ 2114 )20 -
راهزنان دريايي (چرا و چگونه؟ 2115 )16 -
راهکارهاي آموزش جغرافيا 162
راهکارهاي نوين در حل مسئلۀ رياضي 650
راهنماي بازيهاي ايران 2116
راهنمای تجزیه و ترکیب عربی :همراه با نکات اساسی قواعد
صرف و نحو 316
راهنمای جامع بازاریابی ،تبلیغات و فروش اینترنتی 923
راهنمای جامع پی.ال.سی سیماتیک استپ 716 7
راهنمای جامع فیزیک و آزمایشگاه 342
راهنمای جدید چاپ و گرافیک 974
راهنماي جغرافيا براي سال دوم دبيرستان 531
راهنمای زیتون (کاشت ،داشت ،برداشت ،فراوری) 594
راهنمای سیستمهای سردکننده 729
راهنمای علمی و عملی موفق زیستن 532
راهنمای کاربردی 975 3D2009 Auto CAD Civil
راهنماي گندم (داشت) 595
راهنماي گندم (کمبودهاي غذايي و تغذيه) 593
راهنمای لولهکشی 390
راهنمای مراقبتهای بهداشتی در منزل 596
راهنمای مطالعۀ فیزیک پایه :خالصه مطالب مهم اصول و
معادالت 317

عنوان کتاب 439
راهنمای ورقکاری 380
رشد (علم و عمل 2117 )8-
رشد رياضي (148 - 143 )6( - )1
رمزهايي از اساطير ايران در شاهنامه 72
رنگ و ارتباطات 976
رنگ ،رنگ ،نقاشي 459
رنگها در هنر 851
روانخواني 66
روانشناسي براي نوجوانان 533
روح اهلل از تولد تا تبعيد (تاريخ انقالب 2118 )1-
رودخانهها 172
رودکی (فرزانگان) 4201
روزهای خدا :درود بر برادر ارتشی :گزارشی از وقایع روزهای 13
تا  19بهمن 486 1357
روزهای خدا :زیر بار ستم نمیکنیم زندگی 487
روزهای خدا :نماز سبز 4102
روزهای خدا :و حرکت آغاز میشود 4104
روزي که ليال گم شد 62
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس 977
روش تدريس زبان فارسي (در دورۀ دبستان) 128
روشها و فنون در آموزش علوم 159
روشهای ریاضی در شیمی (جلد دوم 710
روشهای طراحی و اجرای مسابقه 318
رویکردی شناختی به مشکالت یادگیری کودکان 319
رهيافت حل مسئله در مدارهاي الکتريکي (سال سوم هنرستان
رشتۀ برق) 597
ریاضی اول راهنمایی :بر اساس پرسشهای آزمون بینالمللی
ریاضی و علوم 4123
ریاضی دوم راهنمایی :بر اساس پرسشهای آزمون بینالمللی
ریاضی و علوم 4124
ریاضی سوم راهنمایی :کتاب دانشآموز بر اساس پرسشهای
آزمون بینالمللی ریاضی و علوم 4125
رياضيات زيبا و دوست داشتني براي نوجوانان (2119 )4( – )1
 2122رياضيات کارگاهي 443
ريزه ميزه 658
زال و رودابه 687
زبان انگليسي کار اول راهنمايي 855
زبان بدن در هنر 856
زبان فارسي (راهبردهاي ياددهي – يادگيري ،جلد اول) 534

زبان فارسي 535 2
زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي 536
زبان و مهارت زباني 173
زمان (علم و عمل 2123 )5-
زمین را دوست بداریم 4126
زمین و ساختار آن (دنیای علوم 4176 )7
زمين و فضا 2124
زمين ،سيارۀ نازنين 164
زمينشناسي 669
زمينلرزه (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 857
زن و خانواده 598
زندگي در آبگير (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2125 )17 -
زندگینامۀ امام حسین(ع) 660
زورگويي ،نه ! 618
زيبا نويسي براي کالس اول دبستان 132
زير سايۀ خدا 858
زیر نقش طالیی 4127
زيستشناسي 519
زیستشناسي با رویکرد مولکولی 924
زيستشناسي و آزمايشگاه 538 1
زيستشناسي 537
زيستگاهها 670
ژاپن 539
ژنتيک (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 859
ژنتیک ،اصول و مسائل 320
ژنهای نابغه 4128
سؤاالت استاندارد کتاب زبان انگليسي سوم راهنمايي 2133
ساخت و تولید سرامیکها (جلد دوم) 730
ساختار (پرواز با علم) 13
ساختار اتم ،قانون در ذره ،دنیای پنهان 540
سازهها (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2126 )20 -
سازهها و نيروها (علم و عمل 2127 )9-
سالم باشيم ( :)2بيماري چگونه بهوجود ميآيد؟ 256
سبز در دنیای چراغ قرمزها :تالشی دیگر در درس مطالعات
اجتماعی 541
سبز نگهداشتن زمين 178
ستارخان (چهرههای درخشان) 321
ستارهشناسی برای همه :چگونه یک ستارهشناس شویم؟ 323
ستارهشناسی برای نوجوانان 322
ستارهشناسی عملی :برای دانشآموزان دورۀ راهنمایی و
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دبیرستان 324
ستارۀ توس :داستان زندگي خواجه نصيرالدين طوسي 2128
سرزمين ما ايران :داستانهايي از جغرافيا 45
سرگذشت اماکن مقدس ( :)2قصههای بیتالمقدس و
مسجداالقصی 493
سرگذشت خط 4177
سرگذشت زمين (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 860
سرگرميهاي رياضي با ماشين حساب 2129
سرما (پرواز با علم) 16
سرمهدوزي 695
سعدي 861
سفر به قرن بیست و یکم 325
سفر به ماه (علمی ولی شیرینتر از داستان 4129 )1 -
سفر نفت 326
سفيران آسمان 715
سلحشوران داغستان 6105
سلمان فارسي 2130
سلول (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 862
سلول 4130
سنجش و اندازهگیری در ریاضی و علوم همراه با سؤالهای
ریاضی و علوم  Timssدر دورۀ ابتدایی 444
سنجش و اندازهگیری در ریاضی همراه با سؤالهای ریاضی
 Timssدر دورۀ راهنمایی 488
سنگها و خاک (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2131 )12 -
سنگها و کانيها (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 863
سوگ ايرج 688
سوگنامۀ رستم و سهراب (689 )1
سهراب سپهري (چهرههاي درخشان) 2132
سيارۀ زمين (دانشپژوهان نوجوان 2134 )1-
سيارۀ زمين 2135
سيري در گلستان خوشنويسي 2136
سیری در نگارستان نقاشی ایران 489
سيمکشي نوين 599
شاپرک الفبا 424
شبي در کنار چوپان و  32حکايت اخالقي ديگر 2137
شعبدهبازی علمی 648
شکلها در هنر 865
شگفتیهای بدن انسان 674
شگفتیهای شیمی 978
شگفتيهاي علوم 126

شگفتیهای مولکول 327
شما و سياست (کتاب کمک درسي دبستانهاي کشور فرانسه)
866
شما هم میتوانید 4131
شنا اوج آمادگی با  100جلسه تمرین 979
شناخت اجزای ماشین 384
شناخت زبان فارسي در سه سطح آوايي ،دستوري و معنايي
930
شناخت مبانی نجوم ()1؛ آشنایی با کیهان و منظومۀ شمسی
4132
شناخت مبانی نجوم ()2؛ خورشید ،ستارگان و کهکشانها ،تاریخ
نجوم 4133
شناسایی و عیبیابی تجهیزات برقی اتومبیلهای امروزی 376
شهریار (چهرههای درخشان) 490
شهید مدرس (چلچراغ) 4216
شیخ محمد خیابانی (چهرههای درخشان) 4217
شير نقاشي 636
شيمي (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 868
شيمي 712 1
شيمي با نگرش تحليلي (جلد اول) 927
شيمي با نگرش تحليلي (جلد دوم ) 928
شيمي با نگرش تحليلي (جلد سوم) 929
شيمي پايه (925 )1
شيمي پايه (926 )2
شیمی جامع :مروری بر مفاهیم شیمی ،فیزیک ،شیمی معدنی
و شیمی آلی 328
شیمی عمومی 329
شیمی عمومی «واکنشپذیری شیمیایی» (جلد 330 )2
شیمی عمومی با نگارش کاربردی (ج331 )1 .
شیمی عمومی با نگارش کاربردی (ج332 )2 .
شیمی عمومی با نگارش کاربردی (ج333 )3 .
شيمي 543
صحراها 171
صحيح و معتل 544
صد و یک پیش درآمد 980
صدا (کتاب علوم من) 117
صدا و موج 683
صداها (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2138 )13 -
صفحه کليد چيست ()1؟ 438
صفحه کليد چيست؟ (439 )2

عنوان کتاب 441
صوت (مفاهيم پايه در علوم تجربي) 869
صورتهاي فلکي و نشانههاي نجومي (چرا و چگونه؟ )17 -
2139
ضرب کردن را ياد بگيريم 657
ضمیر :مباحث مربوط به انواع ضمير و کاربردهاي آن براي
دانشآموزان ،دانشجويان 931
طاهر 4218
طراحی مقدماتی صفحات وب 719
طراحي و ساخت دستسازههاي هندسي با طلق و مقوا 545
طرحهای زینتی 4135
طمع کاري ،نه! 619
عبور از کارون (تاريخ انقالب 2140 )7-
عجايب هفتگانۀ جهان (چرا و چگونه؟ 2141 )5 -
عجله کن فرانکلين 632
عددها (کتاب علوم من) 116
عربستان سعودی (ملل امروز) 546
عربي (547 )1
عربي (6102 )1
عربی  2سال دوم دبیرستان کلیۀ رشتهها (به استثنای رشتۀ
ادبیات و علوم انسانی) 548
عربي سال دوم راهنمايي 6100
عربي سال سوم دورۀ راهنمايي تحصيلي 871
عربي سال سوم دورۀ راهنمايي 6101
عربي :سال اول راهنمايي 699
عطار (فرزانگان) 4219
عکاسی دیجیتال 733
علوم آسان شد 643
علوم اول دبستان 647
علوم اول راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :بر اساس پرسشهای آزمون
بینالمللی ریاضی و علوم 4178
علوم پنجم دبستان 644
علوم در دورۀ ابتدايي :صدها فکر بکر 139
علوم دوم دبستان 645
علوم دوم راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :بر اساس پرسشهای
آزمون بینالمللی ریاضی و علوم 4179
علوم زمين :يکصد فعاليت علمي 2197
علوم سوم دبستان 646
علوم سوم راهنمایی (بهتر بیاموزیم) :بر اساس پرسشهای
آزمون بینالمللی ریاضی و علوم 4180
علی اکبر دهخدا 4202

عیبیابی و تعمیر موتورهای دیزل 382
غذا (نوجوانان  ...تحقيق مي کنند 2142 )14 -
غذا و الياف 112
غذاها و قندها 110
غذای دریایی و سالمتی 725
فارسيآموز ادبي 426
فراگيري مهارتهاي زباني (ويژه دورۀ دبستان) :بازي با زبان
134
فراگيري مهارتهاي زباني ( 2ويژۀ دورۀ راهنمايي) :آشنايي با
زبان 26
فراگیری و آموزش قرآن کریم :با روش تفکیک خط عثمان
طه 4136
فرانکلين به مدرسه ميرود 623
فرانکلين در تاريکي 624
فرانکلين در صحنه 631
فرانکلين دروغ ميگويد 625
فرانکلين دوچرخهسواري مي کند 626
فرانکلين ریيس میشود 627
فرانکلين فوتبال بازي مي کند 628
فرانکلين نامرتب است 629
فرانکلين و دندان شيري 630
فرايند تراشکاري ،فرزکاري و سنگ زني 5100
فردوسی (فرزانگان) 4203
فردوسی (فرزانگان) 491
فرشتههاي احمد  -فرشتههاي زهرا 156
فرهنگ تفاوتهای واژگانی انگلیسی ـ آمریکایی 4181
فرهنگ جامع دانشآموز :عربی به فارسی 335
فرهنگ جدید دانشآموز (( )KLIک .ال .آی) ویژه دانشآموزان
دبیرستان 369
فرهنگ دانشآموز عربی ـ فارسی؛ فارسی ـ عربی 337
فرهنگ دانشآموز :انگلیسی ـ انگلیسی؛ سال سوم دبیرستان
336
فرهنگ دبستاني 131
فرهنگ شیمی دبیرستانی 338
فرهنگ فارسي  -عربي 933
فرهنگ فارسي بچههای امروز 872
فرهنگ فارسی کودک 61
فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی 339
فرهنگ معاصر مدرسه ،انگليسي  -فارسي 549
فرهنگنامۀ دایناسورها (شناخت جامع دایناسورهای ایران و
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جهان) 934
فرهنگنامۀ قرآني 2144
فرهنگنامۀ نجوم و فضا 932
فضا را کشف کنيم 671
فضای مجازی :جدیدترین اطالعات از دنیای سایبرنتیک،
واقعیت مجازی ،اینترنت ،وب 492
فضایی خارج از مدار زمین :در جستوجوی موجودات فضایی
484
فعاليتهاي علمي دربارۀ رياضي 445
فعالیتهای لذتبخش شیمی 340
فکر کردن 95
فلدسپار ،مادۀ اولیۀ سرامیکی 398
فلسفه و منطق سال سوم 550
فلوچارت چه مي کند؟ 440
فن لحیمکاری 389
فنون تدریس دستور زبان انگلیسی 341
فنون تعاملی در تدریس زبان خارجی 551
فوریتهای پزشکی برای کودکان 4144
فهميده ،رزمنده کوچک (تاريخ انقالب 2143 )5-
فیزیک ( )1و آزمایشگاه :ویژۀ دانشآموزان سال اول دبیرستان
343
فيزيک  2و آزمايشگاه 940
فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم آموزش متوسطه نظري 552
فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (رياضي فيزيک) 941
فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (رياضي) 553
فيزيک  3و آزمايشگاه سال سوم متوسطه (علوم تجربي) 942
فیزیک برای زندگی 344
فيزيک مفهومي :الکتريسيته و مغناطيس نور 938
فيزيک مفهومي :خواص ماده ،گرما ،صوت 937
فيزيک مفهومي :فيزيک اتمي و هستهاي 939
فيزيک مفهومي :مکانيک 936
فيزيک نوين (چرا و چگونه؟ 2145 )2 -
فیزیک 542
فیزیولوژی بدن انسان 345
قائم مقام فراهانی (چهرههای درخشان) 4204
قصه  -بازي و نقش و کاربرد آموزشي 68
قصهاي به شيريني عسل 155
قصههای اماکن مقدس ( :)3مسجد النبی 4152
قصههاي پيامبران :کشتي نوح 468
قصههای شیرین شاهنامه 935

قصههاي شيرين :قابوسنامه 2146
قصههاي قرآن 873
قصههايي که خودم ميخوانم :پرندهاي که پرواز نميکرد 64
قطب جنوب 415
قطبنماي من (مثل دانشمندان كار كنيم) 124
قلم و قالي 5101
قند (تغذيه و تندرستي) 2147
قهرمان بتشکن (قصۀ آيهها) 874
قهرمانان شجاع و دشمنان شرور :آشنایی با دستگاه ایمنی
4137
کابینتسازی چوبی 988
کاجها و بلوطها 460
کاربرد اطالعات گرافیکی در مطالعات شهری 346
کاربرد  Excelدر مدیریت و حسابداری 981
کاربردهای مهندسی پنوماتیک و هیدرولیک 381
کارگاه اعداد 554
کارگاه انشاء (2148 )1
کارگاه انشاء (2149 )2
کارگاه انشاء (2150 )3
کاشف الغطا (چلچراغ) 4220
کاشفان بزرگ و سفرهايشان (چرا و چگونه؟ 2151 )11 -
کامپيوتر چه مي کند؟ 441
کامپيوتر چيست؟(442 )1
کاملترين و جديدترين راهنماي آموزشي و آزمونهاي
طبقهبندي شده و استاندارد زبان انگليسي سوم راهنمايي 2152
کانیها را بشناسیم 347
کانیها 4182
کاوشهای منطقی :برای دانشآموزان دوره ،راهنمایی و اول
دبیرستان 348
کتاب آبی تعمیرات موبایل 982
کتاب اندیشه :مهربانیهایت را قسمت کن 713
کتاب انگلیسی دوم دبیرستان 953
کتاب تکليف زبان انگليسي سال دوم راهنمايي 2153
کتاب تمرين انگليسي سال سوم راهنمايي شامل :سؤاالت
طبقهبنديشده کليه مطالب کتاب به صورت درس به درس
2154
کتاب تمرين زبان انگليسي سال دوم راهنمايي شامل :سؤاالت
طبقهبندي شده کليه مطالب به صورت درس به درس 2155
کتاب تمرين فارسي اول دبستان 427
کتاب جامع برق 983

عنوان کتاب 443
کتاب درسی لولهکشی و نصب دستگاههای حرارت مرکزی بر
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يادگيري خالق ،کالس خالق 8122
يادگیری لغت (ترم اول پیشدانشگاهی) 571
يادگيري ،يادآوري همخانواده 432
ياسمن شبستان 714
يزد 48
يعقوب ليث 572
يک سبد صبوري 466
يونان 573
74 Enjoy learning English
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نویسندگان
در اين نمايه ،نخستين رقم از سمت چپ ،مربوط به جشنواره است .بقيه ،رديف مربوط به هر كتاب را نشان ميدهند.

آبزن ،راجز 12
ابراهیمی ،مریم 399
آتشین ،شعله 560
ابراهیمی ،نبی اهلل 4189
آذرگین ،آروین 733
ابراهیمی ،همایون 959
آذرنیا ،مستانه 953 ،74
اثنینخان ،ثانی 659
آذری ،امید 731
احمدایی ،آرزو 66
آراء،هایده 6108
احمدی بیرجندی ،احمد 310
آراسته ،اعظم 2110
احمدی گیوی ،حسن 313
آردلی ،نیل 119 - 117
احمدی ،احمد 942 - 940
آرقند ،بیژن 221
احمدی ،حسن 4112
آرنولد ،نیک 4122
ادموندز ،آلکس 292 ،244 ،222
آزاد ،م690 - 686 .
ادوارد اف .ردیش 93
آزادمهر ،معصومه 499
ارجمندی ،سیروس 342
آقاپورمقدم ،رضا 31
ارزانی ،زهرا 712
آقاجانی ،اسداهلل 526
اسبقی ،علیرضا 4176
آکاستر ،دیوید 543
اسپیلزبری ،ریچارد 6110،6109
آل بویه لنگرودی ،عبدالعلی  ،4142 ،4140اسپیلزبری ،لوئیز 6110 ،6109
555
استابز ،تی599 .
آل محمد ،سید علی 538 ،361 ،356
استانسفیلد ،ویلیام 320
آلن ،جن 94
استکری ،اکبر 511
آنجلین ،دونالد 5109
استوارد ،دبلیو 599
آیت الهی ،زهرا 598
استورا 39
ابراهیمی ،جعفر 157
اسرار ،مصطفی 2144 ،299
ابراهیمی ،سعید 85،711
اسکاگل ،رابین 323

اسکندری ،حسین 467
اسماعیلی هدی ،محمد 990
اسماعیلی ،محمد 569
اسموت ،رابرت 333 - 331
اسمیت ،برندا 365
اسمیت ،تونی 726
اسمیت ،ریچارد 333 - 331
اسنل ،ند 3101
اشتن مارک ،جین کر 99
اشرفپور ،سعید 911
اشکبوس ،عادل 4140 ،498 - 496 ،24
 933 ،555 ،544 ،4142اُشیدا ،ویکو 325
اصانلو ،حسن 968
اصفهانی ،بهداد 4158 - 4156
اصالحپذیر ،بهمن 57
اصالحی ،صدیقه 425
اصلیپور ،محمد 246
اعتصامی ،پروین 2113
افشار حرب ،فرناز 355 ،354
افشار ،محمد حسن 579
افشاری ،نادر 975
اکبری شلدرهای ،فریدون 59

نویسندگان 449
اکبری مشیری ،علی 535
باغچهبان ،ثمینه 133
بیرجندی ،پرویز 277
اکبری ،رامین 2152 ،250
بال ،جكلین ا860 ،822 ،81 .
بیرنه ،پاتریک 5100
اکبری ،فریدون 352
بال ،جكی  ،888 ،869 ،862 ،857 ،813بیشاب ،جان 951
الس ،مارك 946 - 944
8114 ،896 ،894
بیوئرل ،پاتریکالگزاندر 4128 ،4121
اهللوردی ،مریم 447
بالستر  ،كالوس 827
بییل ،پیتر 4144
الماسی ،مهدی 489 ،2136
بانین ،راشل بیلر 4150 - 4145
پارسافر ،غالمعباس 929 - 927
الموند ،جوزف 390
باوی ،امید 961
پارسینژاد ،کامران 4216
الوندی ،حسین 4175 ،4167
باهنر ،ناصر 218
پارکر ،استیو 2165
الوندی ،عزت اهلل 4203 ،491
بختیاری فرد ،حمیدرضا 976
پارکر ،لو 859
امام نیری ،مهدی  4174 ،4119 ،4118بختیاریان ،امیر 4215
پرایس ،جک 333 - 331
امام ،بهناز 446
بخشعلی زاده ،شهرناز 495 ،494
پرتو آذر ،فهیمه 695
امامی ،نسرین 4185
بخشیان ،فاطمه 718
پرتو ،امید 583
امبرلی ،اد 464 ،463
بدیعی ،محمدزمان 148 - 143
پرچمی ،سهیال 4191
امیر ارجمند ،مرجان 466
برآبادی ،محمود 4212 ،4204
پرکار ،مهدی 6101 -699
امیری چوالندیم ،عیسی 992
براتی ،مهدی 712
پروكوس ،آنا 863
امیریان ،سیمین 459
برادری ،احمد 555 ،4142 – 4140
پریرخ ،زهره 8110
امیرینیا ،كوروش 889
براون ،مایکل 317
پریسته ،رضا 855
امین نظامی ،محمد 558
برزگر ،لیال 4223
پزشپور ،محمدعلی 556 ،357
امینپور؛ قیصر 2176
برالنیر انگلیت ،مارین 4150 - 4145
پست ،بِورلی 348 ،35
امینی ،پرویز 124
برنلی ،فرانکلین منسفیلد 226
پنتوس ،ار866 .
انتخابی ،نرگس 549
بروستر ،ریچارد 389
پندی ،زهره 854 - 852 ،4125 – 4123
انصاری ،حسین 958
برومبو ،جیمز 5104
پورسل ،کیت اف330 .
انگر ،الدون 724
بریون ،ژیل 4172 ،4171
پوروهاب ،محمود 713 ،661 ،4206 ،49
انگل ،آرتور 510
بشردانش ،علی 6104
پیترسن ،دیوید 415 - 410
انگلیش ،جین 231
بلیت ،الکرو 979
پیترفی ،آگنس 241
انوری ،حسن 313
بلینوف ،آی3100 .
پیج ،رابین 649
اوبالکر ،اریک  ،2139 ،2104 ،238بن ،دیوید 974
پیچ ،سوزان 2174
2167 ،2159 ،2145
بنائی ،قباد 597
پیرانی ،فلیکس 368
اوراوتز ،جولز 385
بنت جان ،مایکل 523
پیرنجفی ،عادل 711
اوالیی ،محمد 540
بنت ،نویل 474
پیکرینگ ،جان 5106
ایازی ،مهران 4174 ،4119 ،4118
بوث ،گراهام  ،4170 – 4166 ،4163تابش ،یحیی 950
ایداتریپون ،کریستل 575
4195
تاربوک ،ادوارد جی362 .
ایدز ،ساندرا 348 ،35
بوذری ،نرگس 585
تارنووسکی ،ولفاگانگ 2182 ،2115
ایرجی ،محسن 148 -143
بورژوا ،پالت 632 - 621
تامپسون ،لورن 658
ایمانی،هادی 969
بولر ،لورا 2124
تاهان ،مالیا 2173
این مور ،جو 673 - 667
بهرام ،احمد 339
تایلور ،کیم 16 -13
اینگلیش ،جین 260
بهرامیان ،اکرم 170
تبریزی ،مصطفی 66
ایوانز ،دیوید 643
بهمن ،کاوه 4214
تبل ،جین 2101
بابامرندی ،مژگان 456
بهمن ،مهناز 4202
ن سی381 .
ترنر ،ایا 
بار ،هاینز 2100
بیات ،اختر 475
تقوایی ،حبیب 513
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تقی زادگان ،معصومه 526
تکمیل همایون ،ناصر 78 ،360
توزنده جانی ،جعفر 4201 ،461
توکلی ،حمیدرضا 996
توماس ،دیوید 726
تهرانی ،مازیار 430
تیلور ،باربارا 4126،2185
تیموری ،قاسم 545
ثابت قدم ،خسرو 41
جانسون ،کاترین 476
جانسون ،ویرجینیا 443
جانی ،کامبیز 85 ،351
جاونا ،جان 178 – 176 ،19 - 17
جریحی ،عبدالرحمن 318
جزایری ،علیرضا ،829 ،812 ،89 ،87
،887 ،883 ،875 ،867 ،864 ،850 ،846
8119 ،8116 ،8102 ،8101
جعفری  ،الله 8118 ،844 ،825 – 823
جعفری ،محمدجواد 728
جعفری ،نادر 4162
جعفریان ،علی اصغر 4207
جعفرینژاد ،کیوان 592
جفریس ،دیوید 4103 ،492 ،484
جاللی ،عبدالرضا 291
جلیلی ،میرزا 447 ،446
جمشیدی ،آمنه 38
جنابی ،احسان 511
جنکینز ،استیو 649
جنینگر ،تری ،233 ،230 ،21 ،172 ،171
،2105 ،2102 ،285 ،281 ،257 ،251
،2135 ،2131 ،2126 ،2125 ،2108
،2178 ،2161 ،2160 ،2142 ،2138
2192 ،2187 ،2180
جوادیان ،مسعود 42
جوانبخت ،محمد 472
جوانمردی ،منصوره 718
جونز ،جف 543 ،542
جوی ویلت ،بری 615
جوی ویلت ،بری 620 - 616
جویس ،جری 954

جهانی ،علی 311
چالونر ،جک 4155 ،116
چانگ ،ریچارد 3109 ،375
چراغی ،علی ،6102 ،548 ،547 ،335
870
چرچ ،جوک 4131
چنسلر ،دبورا 847
چوات ،ریچی 811
چوبینه ،مهدی 889 ،162
چیتندن ،گریس 2177
حائری زاده ،خیریه بیگم 520
حاجی شریف ،احمد 4108
حاجی نصراهلل ،شکوه 76 ،75
حاجیان ،فردوس ،424 ،417 ،416 ،132
432
حاجیتقی تهرانی ،ف454 .
حبیبی ،جاللالدین 576
حدادی ،حبیب اهلل 378
حریرفروش ،زهرا 682 - 675 ،4191
حسن بیگی ،محمدرضا 728
حسن زاده فرهودی ،میترا 651
حسن زاده ،فرهاد 2158،232
حسینینژاد ،حسین 127
حسینی ،احمد 4182 ،647 – 644 ،216
حسینی ،احمدرضا 943
حسینی ،احمدرضا 943
حسینی ،افضل السادات 8122
حسینی ،پروین 531
حسینی ،جواد 971
حسینی ،حجتالحق 530
حسینی ،عباس 246
حسینی ،عزت السادات 880 ،879 ،876
حسینی ،محمد 71
حسینی ،محمدحسن 961 ،4196 ،2132
حکمتی ،جمشید 995
حکیمی ،محمود 274 - 261
حمزهزاده ،محمد 154
حیدری ،حمیدرضا 92
خائف ،بهرام 462
خادم شیروان ،علیرضا 460

خادمی ،علی اکبر 3108 ،374
خاکباز ،سهیال 359
خانیان ،جمشید 312
خدابندهلو ،گلرخ 495 ،494
خداجو ،فروزنده 840
خرازی زاده ،سعید 578
خرامان ،مصطفی 2140 ،254،23
خردور ،طاهره 613 ،446
خزائی ،حمید 2164
خزایی ،سارا 650
خسروی ،عرفان 934
خلخالی ،مرتضی 328
خلیقی ،علی 5101
خلیلی بروجنی ،روح اهلل 552 ،357
خلیلی ،روح اهلل 363
خلیلی ،سپیده 674
خواجوی ،محمد 4108
خیاطان ،محمدرضا 553 ،4109
خیر اندیش ،عبدالرسول 916
دادخواه ،حمزه 650
داکرل ،جودی 319
داگت ،گراهام 710
دانشفر ،حسین 216
داودی ،خسرو ،4125 – 4123 ،225
841 ،4188 ،4187 ، ،4183
داورپناه ،لیال 571
دپسی ،پل 382
دروشر ،ب .ویتوس 280
دفت ،جان 2107
دوستقرین ،عباس 459
دوك ،رابین 8115
دولت آبادی ،حسن 693 - 691،67
دهستانی منفرد ،منصور - 8105 ،719
8108
دی نتزلی ،پاتریشیا 539
دیباجی ،محمدعلی 915 - 913
دیدپات ،ایان 480
دیکسون ،رابرت تی568 .
دین ،سوزان 282
دیون ،الیزابت 474

نویسندگان 451
دیوید سن ،رزماری 5112
دیوید ،بُرنی 922
ذوالفقاری ،حسن 535 ،428
رئیسی امجد ،محمدرضا 423
رابرت .ای .ریس 136
رابرتسون ،استیوارت 376
راد ،سیدمسعود 471 - 469
رادکلیف ،جیمز کریستوفر 4169
رازانی ،رامین 732
رانكین ،آدام 899
رایس ،رولین 596
رایشهارت ،هانس 2141 ،253
رایلی ،جنی 419
ربانی ،جعفر 685،684 ،477
ربیعی رودسری ،منیژه 36
رتبون ،اندی 5110
رجبزاده ،شهرام 2191
رجبی ،مریم 5108
رحماندوست ،مصطفی 160 ،140
رحمانی ،منیژه 538 ،361 ،356
رحمانی ،نادر 46
رحیمی تهرانی ،نیلوفر 895
رحیمی ،عصمت 425
رخ فروز ،هوشنگ 2157
رز ،کارا 3105
رزازیان ،مریم 296 ،295
رزاقی ،علی 522
رزبا ،ریچارد ب451،220 .
رزم ،داود 5102
رسایی ،علی اصغر 553
رستگار ،آرش 554
رستگار ،طاهره 878 - 876
رستمخانی ،محمد 398 ،397
رستمیزاده ،امیرحسین 968
رضازاده ،یداهلل 392
رضایی راد ،مجید 511
رضایی ،اصغر 524
رضایی ،سعید 4193
رفعتی ،نسرین 585
رفیعی ،فاطمه 346

رفین ،برایان 298
سالوس ،پیتر .اچ173 .
رکا ،نوریا 612
ساندرسن ،کارن 283
رلف هاناوان ،پاتریشیا 442 - 438
سبطی،هامون 534
رنشاو ،آماندا 882
سپهدوست ،سهیال 123
روآن ،چریس 519
ستاد اقامه نماز 481
روت ،بتی 420
سرابی تبریزی ،غالمعلی 393
روحانی ،مریم 2148
سراجیان ،مریم 561
رودس ،رادنی 345
سرداربنده ،هوشنگ 723
رودنژاد ،هما 698
سرسنگی ،مجید 614
روزن بالت ،ژانت 373 ،372
سرشار ،محمدرضا 229 ،228
روزنبرگ ،پل 394
سروی ،ریموند 366
رولند ،انت 6111
سعیداوی ،ایوب 983
رولو ،مارتین 2122 - 2119
سعیدی ،علیرضا 515 ،351
رویانی ،سمیرا 718
سعیدی ،محمد 987
ریئوس ،روزر 47
سلسل مورسیا ،ماریان 341
ریاحی ،ابوالقاسم 532
سلطانی گردفرامرزی ،علی 72
ریاحی ،فرناز 721
سلطانی ،داریوش 58
ریچاردسون ،هیزل  4153،4129 ،4115سلطانی ،سوسن 3107
رید ،کتی 152 ،151
سلمانی ،حمیدرضا 717
ریکارد ،گراهام 240،239 ،237 ،235
سلیمانی امیری ،عسکری 564
ریویج ،باربارا 820
سلیمی ،پری 455
زائری ،محمدتقی 553
سنگری ،محمدرضا 59 ،429
زارع زاده ،منیر 84 - 82
سوانسون ،ماری 3102
زالپور ،ابوالقاسم 342
سیدآبادی ،علی اصغر 565
زاهلر ،کتی ا435 .
سیدی ،حسین 483 ،276
زرافشان ،زینا 64 -62
سیرز ،جان 4168 ،4163
زماننژاد ،تیمور 537
سیف ،مهدی 219
زمانی ،مجید 576
سیف ،هادی 917
زنبقی ،فرزانه 211 ،210 ،29 ،28 ،27
سیمور ،پرسی 324
زندی ،بهمن 128
شادروان ،حسن 4127
زومدال ،استیون اس926 ،925 .
شارپ ،ریچارد ام2194 .
ژوبرت ،کلر 634
شارل ،رونژیه 126
ژوله ،تورج 586
شامانی ،محمدعلی 8104
ساجدی ،علی 536
شاه آبادی ،حمیدرضا ،487 – 485 ،482
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 4104 ،4102
963
شایان ،سیاوش 6108 ،562 ،164 – 161
ساالریه ،محمود 730
شپلر ،بیل 912
سالزبری ،مارتین 966
شجاعی ،سید مهدی 920 - 919 ،638
سالک ،محمود 112 - 110
شرکاء ،پوران 2156
سالم ،لیونل 327
شروه ،عربعلی 399
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شریعتمداری ،محمودرضا 972
طالب تبار ،حمید 4161 ،4160
غالمرضایی ،حمیدرضا 384
شریعتی ،محمد 4217
طاهباز ،سیروس 247
غالمی ،ابوالفضل 51
شعبان بهار ،غالمرضا 977
طاهری ،اسماعیل 3108 ،374
غالمی ،علی 4194 ،4164
شعباننژاد ،افسانه 468 ،421
طاهری ،حسن 911 ،453
غالمی ،علی 456
شعبانی ،اسداهلل 935
طالیی ،کاظم 457
غیبی ،محمدنبی 593
شعبانی ،رضا 566 ،559 ،527
طهماسبی ،ارشد 980
فانی ،رضا 989
شعبانی ،محمدعلی 584
طهوری ،مهدی 6105 ،4220
فاولر ،ویل 479،478
شکری ،گیتی 131
طهوری ،مهروش 6107
فتاحی ،حسین 4222 ،48 ،2190
شمس ،محمدرضا  ،2111 ،284 ،259طیاب ،منوچهر 5111
فتحآبادی،جواد 8112
2118
عابدی ،امیر 956
فدایی مازندرانی ،محمود 949
شمیم ،محمدعلی 4110
عباچی ،اباذر 335
فدایی ،سیداحمد 911
شوارتز ،لیندا 4151 ،4114 ،4113
عباسی ،جواد 4139 ،4138
فراز ،بروس 169 - 165
شورتز ،ویل 4190
عباسی ،رحیم 637 - 635
فرانکشتاین ،نوربرت فون 2103
شومارک ،پت 5105
عبداللهی ،عبدالرضا 369
فراهانی ،کامبیز 558
شهبازی ،اصغر 930
عدالت ،امیربیژن 342
فرجزاده ،علی اصغر 971
شیخی ،مژگان 293
عدالتی علوی ،یوسف 4136
فرجو ،محمدحسین 4127
شیخی ،مژگان 572 ،567
عدنانی ،صدیقه 561
فرخآبادی ،رامک 988 ،589
شیرمرز ،رضا 965
عرفانی ،حمیدرضا 923
فرخمهر ،حسین 465
صاحب ،ترانه 2163
عریضی ،فروغ 591
فرخی ،محمد 427 ،422
صادق رنجی ،جعفر 296 ،295
عزآبادی ،علی 557
فرزان ،نقی 383
صادقی ،اصغر 715
عسکریان ،مصطفی 473
فرسایی ،داریوش 3104
صادقی ،رویا 256
عسگری ،مهناز 61
فرستن ،چر 137
صادقی ،محبوبه 358 ،350 ،349
عضدانلو ،مهتاب 74
فرگوسن ،کالین 993
صادقی ،مهرناز 682 - 675 ،4191
عطریان ،پژمان 967
فرنوش ،بتول 647 - 644
صادقینیا ،حمداهلل 4221
علی بیک ،هنگامه 521
فروتن ،کبری 550
صاعلی ،شهناز 4211
علیا ،مسعود 4219
فروزش ،کیان 664
صالحی طالقانی ،امیر 433
علیپور باغباننژاد ،یوسف 524
فروزنده ،خداجو 45
صانعی شریعت پناهی ،محمد 964
علیپور ،علیرضا 79
فرهنگ ،محمود 466
صباغیان ،مریم 540
علیرضایی ،وحید 4213
فریبرزی ،الهام 4112
صدری ،افسانه 338
علیزاده گلزار فرهادی ،فاطمه 428
فریدپاک ،فرهاد 722
صفاداران ،حسین 717
عمرانی ،غالمرضا 534
فریدزاده ،عبدالرضا 4194
صفارپور ،عبدالرحمان  ،431 ،418 ،130عنانی سراب ،محمدرضا  ،2154 ،277فقیری ،امین 861
65
2155
فقیهی ،احمد 525
صفارهرندی ،حمید 51
غریبی ،سعید 716
فالحیان ،ناهید 499
صلواتیان ،محمدحسین 156
غریبی ،هادی 716
فالد ،جیمز 173
صمدی ،علی افضل 329
غفارزادگان ،داوود 660
فالنزر ،ریچارد 345
صموتی ،محمود 392
غفارزاده ،مهرداد 25
فلچر ،آلن 881
صیرفی زاده ،فرشاد 358 ،350 ،349
غفاری شوشتری ،حسین 694
فنائی ،سیدمجتبی 918
ضرغامیان ،مهدی 26 ،134
غالمپور ،سهراب  ،4186 ،279 ،278فورینه ،رن 380
طاحونی ،شاپور 955
948 ،515
فورینه ،سوزی 380

نویسندگان 453
قاسم زاده ،عباس 6103
کریمینژاد ،خاطره 588
گایز ،دارلین 275
قاسمنیا ،شکوه 155
کشاورز ،محمد علی 255 ،212
گراندبرگ ،اندی 962
قاسمپور مقدم ،حسین  ،4100 ،425 ،352کشاورز ،محمدحسین 4181
ُگردر ،یوستین 314
59 ،4101
کشاورزی ،مرجان 2146
گروگان ،حمید 921 ،2112 ،44
قاسمپور مقدم ،حسین 4143
کشوردوست ،سیروس 388
گریک کسیجی ،یوریک 973
قاسمی ،سعید 4156
کالین ،ورنر 395
گرین ،جن 848 ،838 – 835
قاسمینژاد ،بهرام 355 - 353
کلدکت ،باری 4135
گشوئن فیلد ،مارک 373 ،372
قایینی ،زهره 641
کلی ،کیت 3109 ،375
گنگالوف ،ایوان 241
قبولی ،زهرا 4197
کلین ،دبلیو 590
گود ،کیت 697،696
قرایی ،مینو 647 - 644
کم ،فیلیپ 371
گودرزی ،شکوفه 714 ،4159
قربانی ،جعفر 315
کمالی ،رودابه 2150 - 2148
گودرینگتن ،استفن 2177
قربانی ،نوراهلل 6103 ،947
کمالی ،شیرین 6103
گودنو ،جودی 214 ،213،179
قزل ایاغ ،ثریا 2116
کمانگر ،کتایون 720
گوردین ،ویلیام 570 ،546 ،518
قلعهای ،حمید 4105
کمپ بل ،لس ،2123 ،2117 ،234 ،223 ،گولین ،سیدنی 2175
قلمی باویل علیایی ،حسن 556
 ،2172 ،2171 ،2168 ،2166 ،2127گوهرشادی ،صدیقه 4197
قهرمانی ،محمدحسین 57
2193 ،2179
گیبسن ،استوار 377
کاردان ملکینژاد ،مهدی 982
کوته ،راینر 2151 ،2114
گیفورد ،کالیو 4106
کاردن ،ردوود 997
کورکس ،دانیل 56
گیلیان ،ولف 8111،8103،856
کارین ،آرتور 11
کورنا ،لورل 514
ل .کین ،مارتین 2100
کاستین ،جان سی330 .
کورین کوک ،جان 729
الندا ،نوربرت ،4130،4128 ،4121 ،47
کاکت ،مارتین 710
کوف ،ریچارد 370
4137
کاکس ،سیدنی والتر رجینالد 960
کوک ،نایجل 581
النگارتی ،لنیت 97
کاندل ،آریانا 611
کولمن ،ادی 4117
لطف اهلل ،داود 4209
کبیری ،احمد 991
کیا ،سید محمد 580
لطیفی ،غالمحسین 31
کبیرینژاد ،رضا 592
کیامنش ،علیرضا 488،444
لقایی ،شاهرخ 556
کتبی ،سرور 666 ،450 ،158
کیانپور ،حسین 2128
لمسهچی ،فریده 2156
کراسنو ،دیوید 859
کیمنش ،خسرو 318
لنسیلی ،ترور 587
کرامالدینی ،محمد 334
کینچر ،جونی 533
لو ،ژاک 4116
کرامتی ،یونس 528
کینگ ،ریو 4111
لورین جین 8100
کراوس ،ویلیام هری 5109
كاظمی نیا ،مهرعلی 931
لیلیکراپ ،دی .آر986 .
کرتو ،روزا ام612 ،611 .
كلر ،لولین 834 - 831
مؤسسهجغرافیاییوکارتوگرافیگیتاشناسی
کرکما ،ماریان 3103
كلهر ،فریبا 845
512
کرمی ،مریم 956
كوپر ،هیثر 932
ماریزگی ،پیرالکروا 126
کریستین ،رابرت 56
كوری ،استفان 868
ماهوتی ،مهری 633
کریمی ،پروانه 122 ،120
گادفری ،رابرت 4166
متقی زاده ،عیسی - 496 ،337 ،316
کریمی ،عبدالعظیم 640
گادینو ،سالی 96
،870 ،6102 ،548 ،547 ،55 - 52 ،498
کریمی ،فرزانه 5103
گاردیا ،ویلیام 169 - 165
871
کریمی ،قاسم  ،2143 ،2109،245 ،217گارسیا ،آدال 153
متقیپور ،مهدی 970
،2181
گارودی ،روژه 32
متینآرا ،فرخنده 841
کریمیان ،فرید 585
گالوپ ،ریک 726
مجتهدی ،مهین 653 ،652
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مجدفر ،مرتضی 86
مک شین ،جان 319
نادری ،ناصر 663
مجیدفر ،فرشاد 5107
مالردی ،محمدرضا 31
ناردو ،دان 573
محدث ،سیدهادی 51
مالمحمدی ،مجید 873
نازینتوس ،رابرت 4169
محسنی ،فاطمه 561
ملک عباسی ،منصور  ،4132 ،499،162ناظمان ،نوشین 2163
محمدبیگی ،علی 892 - 890
4133
نتلتون ،جویس 725
محمدحسین ،لیلی 520
ملکوتی ،محمد جعفر 593
نجفی اردبیلی ،سحر 657 - 654
محمدی بقاعی ،داور 978
ملکی ،توکا 998
نجفی ،بشری 610
محمدی دولت آبادی ،ژیال 336
ملکی ،عباس 2130
نجفی ،توحید 595
محمدی ،علی اکبر 4107
ملکی ،محمدعلی 41
نجفی ،زیور 841
محمدی ،محمدهادی 426
ملك ،هما 886،885
نجفی ،عبدالحمید 321
محمدی ،محمدهادی 76 ،75
ممتحنی ،ویدا 495 ،494
نجیبنیا ،کیوان 911
محمودزاده ،غالمعلی 37
منتظری ،فیروزه 712
نظر آهاری ،عرفان 4192
محمودی ،علیرضا 73
مور ،پاتریک 322
نظری ،امیر 988،589
محمودیان ،محمدرضا 540
مورداک ،کت 98 ،95
نظریان ،فتح اهلل 392
مخترع ،شهال 447
موریس ،جان سی582 .
نوایی لواسانی ،حمید 4208 ،4200
مخصوص ،بهداد 529
موریس ،جان کریستوفر 391
نوتریج ،رودا 2195 ،2147 ،290،227
مدنی ،حسن 347
موظف رستمی ،محمدعلی 34
نوتکین ،جروم 2175
مردانی نوکنده ،محمدحسین 563
مهدوی اصل ،ناهید 69
نوتگن ،فردریک 362
مرسلی ،فاطمه 2189
مهدوی سلیمی ،جواد 4205
نوجوان ،جمشید 2133
مرلین .ن .سایرام 136
مهدوی ،جواد 4218
نوری امامزادهای ،اصغر 952
مری ،مونتگومری لیندکوئیت 136
مهدی ضرغامیان 872
نوری ،شکوفه 437 ،2196
مزاری جاللی ،عبدالرضا 826
مهناز عسگری 872
نوری ،عالء 4184 ،4180 – 4178 ،434
مزینانی ،محمدکاظم 4173
مهیاری ،عبدالحسین 396
نیکیش ،مانفرد 294
مزینانی ،محمدکاظم 490
میرباقری ،محمد حسن 8121
واتس ،اسمیت 298
مساعد ،ژاله 135
میرحاجی ،حمید 2109
واتس ،لیزا 298
مسچی ،مهدی 594
میرحاجی ،حمیدرضا 54
وارام ،باربارا 985
مسگری ،سوسن 311
میرحسنی ،اکبر 551 ،2152 ،250
وارام ،باربارا 985
مشایخی ،مهناز 121
میرسعیدی ،نادر 830
وارد ،آلن 139
مشهدی تقی ،براتعلی 379
میرشاهی ،آفرین 858
وارن ،پیتر 344
مصباحی ،غالمرضا 957
میرکیایی ،مهدی 6106
واالیی ،علی اکبر 662،243
مصیبیان ،بهروز 558
میركیانی ،محمد 849
وان کلیو ،جانیس ،پرت 445 ،340
معتمدی ،اسفندیار  ،4210 ،367،343 ،33میرهاشمیان ،تهمینه  642 ،115 – 113وایت ،ادوارد تی984 .
77
میكلتویت ،لوسی  ،843 ،814 ،810 ،88وایس ،پل 370
معدنچی زاج ،مهدی 981
865 ،851
وب ،مارکوس 517
معصومی ،علی 4152 ،493
میلر ،رکس 390 ،385
وحدتی ،عبدالرضا 2153
معماریان ،حسین 326
مینرز ،چری  ،893 ،821 ،817 - 815ورایزنگا ،داریل ،2197 ،2186 ،258
معینی ،محمدتقی 386
8120 ،8117 ،8113 ،8109 ،897
2198
معینیفر ،زهره 2137
نائینی زاده ،اصغر 574
وزیرنیا ،سیما 4143 ،4101 ،4100،2188
مقدم ،سیمیندخت 2162
ناجی ،محمدرضا 910
وزیری ،حامد 4125 - 4123
مک دونل ،باب 4168،4163
نادرتبار ،مهستی 4194 ،456
وکیل ،مسعود 219

نویسندگان 455
ولف ،گیلیان 828
ولیان ،مریم 352
ولیپوردیزائی ،مریم 541
ون هیچ ،ماری آن 818
وود ،رابرت 4198
ویسل ،تئودور 6111
ویلز ،رز 2129
ویلکز ،آنجال 125
هاخوردیان ،آریس 2152 ،250
هارپر ،پامال 4177
هارت ،راجرای 364
هارلن ،وین 175
هارلینک ،پل 138
هارود ،دیوید 286
هاشمی شبستری ،کمال 215

هافمن ،جنین 575
هوتون ،گراهام 236
هال ،مایک 994
هوگیوم ،شرلی 149 ،448 ،213 ،150
هانکوک ،جاناتان 4154
هیلز ،شارون 341
هایلند ،هرولد جوزف 297
هیوئیت ،پل جی939 – 936 .
هراتی ،محمد مهدی 249،248 ،212
هیومن کینتیک ،موسه 639
هزاوهای،هادی 252
یاوری ،عیسی 338
هلسون ،دونالد 516
یتلتون ،داناواکر 4165
همایونفر ،سعید 91
یحییپور ،مناف 242
همتی آهوئی ،ابوالفضل 458
یزدانی ،کیقباد 68
همتی ،اسماعیل 129
یزدانیانپور ،امیرحسین 454
همتی ،محبت اهلل  ،142 ،141 ،124یگانه پورکلیمانی ،شهرام 571
4120
یوسف زاده ،حمید 577
هنرجو ،حمید 174
یوسفنژاد ،یوسف 498 - 496
هوپینگ اگان 8100
یوسفی ،محمدرضا 4199
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مترجمان
در اين نمايه ،نخستين رقم از سمت چپ ،مربوط به جشنواره است .بقيه ،رديف مربوط به هر كتاب را نشان ميدهند.

اعضای هیئت علمی دانشکدة پرستاری و
آتشین جان ،تبسم 4177
مامایی و کارشناسان 596
آخشینی ،علی 173
افتخاری ،حمیدرضا 658
آریا ،محمدحسین 479
افشار سلیمانی ،شهال 125
آرین مهر ،سارا 835
افضلی ،محمدرضا ،389 ،382 ،377
آقابزرگ ،حسین 330
5109
آل محمد ،سیدعلی 924
افقی ،مهدی 387
ابراهیمی مقدم ،مسعود 962
امانی طهرانی ،محمود ،542 ،2125 ،15
ابراهیمی ،صدیقه 2161 ،281
643
احمدی ،عبدالجواد 319
امیر اصالنی ،فرشاد 575
احمدی ،فاطمه 93
امیر ،محمدحسین 2102
اخروی ،رسول 362
امیرابراهیمی ،ترانه 126
اردشیرپور ،بیژن 297
امینی ،پرویز ،443 ،375 ،137 ،116
ارشدی ،نعمت اهلل 543
4150-4145 ،3109 ،2129
ارشقی ،عادل 4135
اسبقی ،علیرضا  ،4166 ،452 ،149 ،119امینی ،مجید 387
ایرایی ،حسین 285
4170 ،4168
ایزدی ،شهرزاد 860 ،857
اسدی ،محمودرضا 319
باقرزاده ،ژاله 665
اسفندیاری ،مهتاش 159
برات زاده ،لیلی 4155 ،368
اسالمی ،پونه 649
برادران ،عبداهلل 3106
اسماعیلی ،ملیحه 838
بلوچ ،حمیدرضا 533 ،4151
اشتری نخعی ،تیمور 5104
بوغاسیان ،و241 .
اشرفی ،احسان 371 ،139
بهار ،محمود 344
اشرفی ،اشکان 599

بهارلو ،ایلیا 985
بهزادی ،داوود 725
بهکامی ،عزیز 366
بهمن آزاد ،مرتضی 2194 ،2183 ،224
بیرجندی ،پرویز 341
بیضایی ،بهروز ،280 ،275 ،253 ،238
،2101 ، ،2100 ،294 ،289 ،288 ،287
،2139 ،2115 ،2114 ،2104 ،2103
،2167 ،2159 ،2151 ،2145 ،2141
2182 ،2175
پورثانی ،مریم 818
پوستپرداز ،محمدجواد 4111
تابان ،رامین 997
تقوی ،وحید 322
تقوی ،هادی 8103
توکلی صابری ،علیرضا ،152 ،151 ،150
،214 ،213 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165
،282 ،258 ،2198 ،2197 ،2186 ،2173
،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،448 ،283
673 ،672
توکلی ،امین 325
توکلی ،علیرضا 476 ،35 ،179
توکلی ،مهین 4114 ،4113

مترجمان 457
تهرانی ،حمیدحسین 390
رحمان زاده ،رحمان 5100
جاویدان ،اسماعیل 729
رحمانی ،پوپک 3102
جعفری ،زهرا 445
رحیمی ،علیرضا 979
جاللی فراهانی ،مجید 827
رستگار ،طاهره ،451 ،340 ،220 ،12
جمشیدیان ،توران 523
811
جهانبین ،امیرمسعود 298
رضائی راد ،مجید 922
جهانفرنیا ،غالمرضا 385
رضایی ،مانی 99
چراغی ،خلیل 665
رنجبر ،بهزاد 394
چهرگان ،مریم 881
رهبر ،منیژه 939 - 936
حائری یزدی ،لیلی 43
ریاحی اصل ،مهرنوش 2174
حاجی بابایی ،مرجان 837 - 831
زمانی ،سهیال 478
حامدی آزاد ،شادی 932
ساالرکیا ،مهدیه 543
حجتی ،عماد 380
ساالری ،حسن ،894 ،862 ،859 ،847
حدوت ،سیروس 419
912
حسینی ،مهدی 2165
سالک ،محمود ،237 - 235 ،231 ،227
حقشناس ،محمود 587 ،376
،2169 ،2147 ،290 ،260 ،240 ،239
حالجی ،محسن 516
،4126 ،4122 ،4106 ،2195 ،2170
حیدری ،علیرضا 710
888 ،869 ،643 ،4154 ،4153 ،4129
حیدریان ،محمدحسین 435
سراج زاده ،غالمرضا 56
خسروی ،بهمن 463
سعیدی ،شاهده ،899 ،813 ،234 ،175
خطیر ،علی 323
8114
خلخالی ،مرتضی 333 ،2179 ،2168
سلطان بیگی ،محمدمهدی 324
خلیلی بروجنی ،روح اهلل 946 ،945
سلیمی مرند ،رویا 631
خلیلی ،سپیده 648
سلیمیان ،سحر 986
خواجه پور ،غالمرضا 2135
سیدی ،علی 333
خواجه نصیر طوسی ،احمد  ،230 ،21شاداب ،فاطمه ،539 ،518 ،517 ،514
573 ،570 ،546 568 ،332 ،2187 ،2180 ،2178 ،2160
خواجه ،خسرو 2124
شایان ،سیاوش 118
خوشخو ،ژاله 725
شرزهئی ،حمیده 951
خویی ،رویا 226
شریفان ،احمد 4165
دادستان ،پریرخ 39
شعبانی داریانی ،داود 492 ،484
دانشفر ،حسین  ،251 ،220 ،13 ،12شمیم ،محمدعلی 14
 ،451 ،370 ،345 ،2193 ،2131 ،2123شمیم ،محمدعلی 2172
 98 - 94 ،8100 ،863 ،820 ،81 ،519شیرازی ،رضا 172،171
داورپناه ،فروزنده 474
شیری ،مهدی 4169
دزفولی ،رضوان 292 ،244 ،222
صادق اوغلی ،حسین 415 - 410
دیانی ،محمود 926 ،925
صالحی ،طالقانی امیر 4145 ،4131 ،117
ذوالفقاری ،محمود 5100
– ،620 – 615 ،4172 ،4171 ،4150
رادف ،جمال 4111
659
رازانی ،موگه 732
صفری ،شهاب 5110

صلواتیان ،فروزان 2192
صمدی ،تهمینه 986
ضیایی ،کورس 994
طاهری اطاقسرا ،رضا 395
طاهری اطاقسرا ،میررضا 590،3100
طاهری ،فریده 364
طهماسبی ،شهال 2185
طهمورس زاده ،شاهرخ 612 ،611
عابدینی ،منصور 333
عبادیان ،نعمت 327
عباسی ،اسماعیل 4117 ،4116
عبدی فرزانه ،شیوا 3105
عشر ،رضا 697 ،696
عظیمی ،بابک 5110
علمی غروی ،حمیده ،320 ،2108 ،257
370 ،345
علی شمیم ،محمد 2105
علیزاده غریب ،حسین 480
عمیق ،مجید 6110 ،6109
غضنفری ،شیرزاد 5105
غالمی ،اکبرپور 963
غلتانی ،سهیال 2106
فائقی ،کاظم 2122 - 2119
فرجود ،فروغ 2142
فرجود ،فروغ 868
فروزش ،كیان 866
قرهداغی قرقشه ،مرضیه 5106
قریشی ،سعید 665
قندهاری ،شقایق 966
کامشاد ،حسن 314
کاوه ،پریسا 582
کتبی ،سرور 153
کریمی ،قاسم 286
کشاورزی ،پارمیس 612 ،611
کالنتری ،الهام 623 ،621
کیانی ،هدی 984
كاظمی ،فهیمه 827
كاوندی ،فاطمه ،828 ،814 ،810 ، ،88
882 ،865 ،856 ،843
كاوندی ،مریم 851
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نوروزيان ،مسعود 136
معتمدی ،اسفندیار 5422138،
كرامالدینی ،محمد 822
نوری ،عالء 683 ،4195 ،4163
كریمی ،فرزانه  ،8117 ،8113 ،8109معتمدی ،امیرفرهنگ 223
نیر ،حسین 11
 897 ،893 ،821 ،817 ،816 ،815 ،8120مقبلی ،ناصر 8115 ،317 ،233
نیکزادفر ،کامیار 993
ملکان ،مجید 2127 ،2126
گازرانی ،منیژه 420
واحد کودک و نوجوان مؤسسۀ فرهنگی
ملكی ،توكا 8111
گلستانیان ،نعمت اهلل 366
و هنری دیباگران تهران442- 438 ،
منجزی ،فرمهر 628 ،627 ،624
گویا ،زهرا 99
وحدانی تبار ،حسن 2177
موسوی ،ژاله 22
لباف ،حمید 974
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی5112 ،
مهاجرانی ،نسرین 4144
لدنی ،مریم 962
الوندی ،حسین 2117 ،16
مهدوی ،شهال 896
ماه وش ،عبدالرحمن 984
هاشمی ،شهره ،629 ،626 ،625 ،622
میرحسینی ،علی اکبر 341
مبارکه ،بهنام 463
632،630
میرزا بیگی ،علی 2184
متواضع ،زهرا 3103
هراتی ،محمدرضا ،176 ،19 ،18 ،17
میرزا ،محمدحسین 581 ،391
متواضع ،علی اکبر 3101
178 ،177
میناسیان ،رزی 241
متواضع ،مرتضی 3101
نجفی کوپایی ،مهدی  ،4121 ،4103همایون روز ،پریسا 848
متواضع ،منصور 3102
همتخواه ،فرهاد 726
4137 ،4130 ،4128
محمدی بوساری ،محمد 272
هنری ،مرتضی 370
نجمایی ،منصور 381
مدرسی قزوینی ،سعید 2134
یاره ،جعفر 32
نصیرنیا ،حسن 2107
مرجانی ،محمد ابراهیم 4169
یاسائی ،آزیتا 365
نصیرنیا ،حسین 4190
مرعشی ،سیدعلی اکبر 419
یاسی پور ،غالمرضا 373 ،372 ،348
نقی سرپناه ،مقدمعلی 963
مسگر تهرانی ،محبوبه 4198
یغما ،عادل 2171 ،2166
نورپور ،علیرضا 993
مصطفوی ،فاطمه 390
معافی ،محمود 2177
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ناشران
در اين نمايه ،نخستين رقم از سمت چپ ،مربوط به جشنواره است .بقيه ،رديف مربوط به هر كتاب را نشان ميدهند.

اتحاد 959 ،717
آبزیان 725 ،722
بینالمللی حافظ 3106
احرار 545 ،542
آتیه 341
بینالمللی گاج 886 ،885 ،855
ادبستان 959 ،717
آدینه 4185
پرتو واقعه 963
استادی 335 ،37 ،2155 ،2154
آزمون نوین 279،278
پرک 2134
افراز 953 ،74
آزمون 427
پژوهشکده تعلیم و تربیت 488 ،444
آستان قدس رضوی  ،310 ،173 ،11افق  ،819 ،76 ،75 ،2191 ،160 ،124پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
911 ،637 ،636 ،635 ،633
 ،884 ،874 ،847 ،844 ،839 ،825 - 823فرهنگی 131
8118 ،898
آصفی 557
پژوهندگان راه دانش 539
الگوی توسعه نمونه 79
آفاق 715
پنجره 848
الهام 696
آفرنگ 982 ،970 ،716
پندارپارس 991 ،990
امرود 86
آموختاران 170
پویش اندیشه 544
آموزش علوم  -675 ،4158 - 4156امید فرزانگان 923
پیام آزادی ،285 ،229 ،228 ،172 ،171
امیرکبیر 4135 ،371
84 - 82 ،682
714 ،4108 ،493 ،2165
آموزش کشاورزی  ،599 ،598 ،537اندیشهسازان 555
پیام محراب 663 ،4152
اهل قلم 550 ،538
964 ،5100
پیدایش ،231 ،227 ،222 ،112 -110
ایرانبان 664
آموزش 553
،260 ،244 ،240 ،239 ،237 - 235
با فرزندان 6111 ،642
آوای دانش گستر 978
،2195 ،2169 ،2147 ،2146 ،292 ،290
باران 169 - 165
آوای نور 972 ،591
935 ،818 ،4144
باغ رضوان 543
آینده دیگر 3104
پیشروان 91 ،892 – 889 ،710
بامداد كتاب 827
آینه آثار 47
پیک دبیران 632 - 621
بهار علم 3107
آییژ 967
تاجیک 24
بیدگل 973
آیین تربیت 4105
تاریخ و فرهنگ ،211 - 27 ،25 ،23
بینا 127
ابوعطا 424
،2111 ،293 ،284 ،259 ،254 ،245 ،242
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468 ،2181 ،2158 ،2143 ،2140 ،2118
تحقیق 4159
ترمه 971
تمثیل 727
تولد 674 ،648
تیمورزاده ،831 ،658 ،612 ،611 ،454
838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833 ،832
جماران 2164
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
528 ،3100 ،395
جهاد دانشگاهی 958
جهان رایانه 5106 ،564 ،552 ،546 ،540
جیحون 8108 - 8105
چیستا 641 ،426
حافظ 695 ،2189 ،2110 ،215
حوض نقره 4177
خانه ادبیات 422
خجسته 420
خسروی 463
دانژه ،850 ،846 ،829 ،812 ،89 ،87
،8101 ،887 ،883 ،875 ،867 ،864
8119 ،8116 ،8102
دانش اندیشه معاصر 315 ،32
دانشگاه آزاد اسالمی ساوه 730
دانشگاه بوعلی سینا 977
دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی ،93
969 ،956 ،987 ،975
دانشگاه علم و صنعت ایران ،379 ،378
993
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی ایران 53
دانشیار 651
دایره 866
دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانهها 252
دفتر انتشارات کمک آموزشی ،232 ،221
،491 ،490 ،49 ،48 ،321 ،312 ،2132
861 ،840 ،4206 -4199
دفتر پژوهشهای فرهنگی ،36 ،2116
،910 ،78 ،577 ،573 ،549 ،364 ،360
986

دفتر تحقیقات و توسعه (وزارت آموزش و
پرورش) 520
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،2128 ،274
415 - 410،2130
دلهام ،4103 ،492 ،484 ،479 ،478
697 ،4137 ،4130 ،4128 ،4121
دنیای مادر 135
دنیای نو 526
دیباگران تهران – 437 ،384 ،2196
719 ،5104 ،585 ،584 ،581 ،449 ،442
– 981 ،721
راه اندیشه 592 ،551 ،432 ،417 ،416
رجا 447 ،446 ،2157
رزمندگان اسالم ،947 ،423 ،343 ،246
948
رشد اندیشه 650
رشد 474 ،319 ،39
رهام 399
رهنما 4181
زبانآموز 565
زرباف 4165
زیتون 471 - 469
ژرف اندیشان 548
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
396 ،393 ،388 ،386
سازمان بورس اوراق بهادار 918
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
461
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،2124
480 ،346 ،323 ،322 ،311
سامان دانش 930
سبز خامه 64 - 62
سپیده سحر 657 - 654
سروش 450 ،2176 ،155
سمت 128
سنبله 4112
سنجاقک 597
سنجش امروز 498 - 494 ،351 ،352
سوره مهر 985 ،980،968
سوگند 328

شبکه هنر 614
شرکت چاپ و نشر بینالملل 218
شرکت سهامی انتشار 273 - 261
شركت انتشارات فنی ایران ،19 -17
،382 - 380 ،377 ،376 ،178 -176
،4114 ،4113 ،394 ،391 - 389 ،385
،510 - 58 ،56 ،54 ،52 ،4198 ،4151
،729 ،589 ،525 ،524 ،522 ،521 ،519
994
شورا ،296 ،295 ،162 ،123 - 120
،4101 ،4100 ،475 ،434 ،2156 ،2109
،4178 ،4143 ،4125 ،4124 ،4123
،4186 ،4184 ،4183 ،4180 ،4179
665 ،6108 ،4188 ،4187
شورای فرهنگی اجتماعی زنان 593
شهرتاش 951
صابرین 4192 ،157
صیانت 8112
ضریح آفتاب 4197
طبیب 838 - 831
طالیی 934 ،932،842
عابد 961 ،640 ،541 ،5103 ،465 ،41
عالم افروز 4189
عروج اندیشه 858
عسل نشر 46
عصر کتاب 726
علم کشاورزی ایران 995960، ،957
علم و ادب 955
علم و اندیشه 4191
علم و حرکت 4162
علمی و فرهنگی 12
علوم نوین 880 - 876 ،6103 - 699
علوی 366 ،342 ،330 ،2152 ،250
فاطمی ،281 ،257 ،251 ،233 ،230 ،21
،2126 ،2125 ،2108 ،2105 ،2102
،2161 ،2160 ،2142 ،2138 ،2131
،317 ،313 ، ،2192 ،2187 ،2180 ،2178
- 353 ،350 ،349 ،333 - 331 ،320
،559 ،556 ،532 ،367 ،363 ،361 ،358
،813 ،811 ،81 ،6102 ،568 ،566 ،562
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،860 ،859 ،857 ،854 - 852 ،822 ،820
،894 ،893 ،888 ،871 - 868 ،863 ،862
94 ،92 ،8115 ،8114 ،8100 ،899 ،896
 - 936 ،929 - 927 ،924 ،912 ،99950 ،943 ،939
فخراکیا 976
فدک ایساتیس 728 ،723 ،536
فرتاب 949
فرزان 464
فرهنگ معاصر 563
فرهنگسرای میردشتی 974
فرهنگیان 338
فنی تهران 582
فیروزه 547
قدیانی ،280 ،275 ،253 ،238 ،137
،2101 ،2100 ،297 ،294 ،289 -286
،2137 ،2115 -2113 ،2104 ،2103
،2151 -2148 ،2145 ،2141 ،2139
،2190 ،2182 ،2175 ،2167 ،2159
،659 ،5105 ،4150 -4145 ،3109 ،375
،821 ،817 - 815 ،6110 ،6109 ،6104
8120 ،8117 ،8113 ،8109 ،897
قطره 965 ،693 ،692 ،691 ،67
ققنوس 518 - 512 ،365 ،71
قو 325 ،2144 ،299 ،154
کارنو 387 ،383
کاکتوس 3105 ،3103 -3101
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
،2106 ،291 ،276 ،247 ،22 ،158 ،125
،347 ،326 ،2163 ،2162 ،2136 ،2112
،462 ،460 ،458 ،455 ،430 ،45 ،44 ،43
،4102 ،489 ،487 ،486 ،485 ،482 ،472
،4127 ،4117 ،4116 ،4111 ،4104
،649 ،634 ،610 ،68 ،4193 ،4136
919 ،8110 ،826 ،732 ،713 ،73 ،666
– 966 ،917 ،921
کانون فرهنگی آموزش ،374 ،339
425 ،3108
کتاب آبان 992
کتاب آراد 984

کتاب ایرانیان 989
کتاب خورشید 5109
کتابهای دانه 435
کتابخانه فرهنگ 5107 ،392
کالم 643
کیا 2133
کیفیت 983
کیهان 55
كانون فرهنگی آموزش 85
گرگان 595
گسترش هنر 529
گستره علم و فن 718
گل واژه 567
گوهر منظوم 574
گویش نو 369
گویه 318 ،34
لکلک ،4126 ،4122 ،4115 ،4106
4154 ،4153 ،4129
لوح دانش 2122 - 2119
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) 596،594
مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی 483
مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
2135
مؤسسهجغرافیاییوکارتوگرافیگیتاشناسی
5110
مؤلف 69
مبارکه 463
مبتکران ،4166 ،4163 ،4160 ،452 ،344
،578 ،558 ،4195 ،4176 ،4170 ،4168
،724 ،710 ،72 ،683 ،647 -644 ،5102
91 ،892 - 889
مبنا 66
مبنای خرد 942 - 940
متن 962
محراب قلم ،163 ،156 ،140 ،16 -13
،2197 ،2186 ،2173 ،283 ،282 ،258
،42 ،373 ،372 ،348 ،334 ،35 ،2198
،572 - 569 ،533 ،531 ،499 ،431 ،421
872 ،849 ،711 ،6107 ،613 ،61 ،5112

محقق دانش 398 ،397
مداد سبز 586
مدرسه ،130 ،129 ،126 ،119 -113
،164 ،161 ،159 ،152 -141 ،136
،220 ،217 ،216 ،214 -212 ،179 ،175
،249 ،248 ،243 ،241 ،234 ،225 -223
،2117 ،2107 ،298 ،277 ،256 ،255
،2166 ،2153 ،2129 ،2127 ،2123
،2177 ،2174 ،2172 ،2171 ،2168
،2193 ،2188 ،2185 -2183 ،2179
،327 ،324 ،316 ،38 ،33 ،31 ،2194
،370 ،362 ،345 ،340 ،337 ،336
،445 ،443 ،433 ،429 ،428 ،419 ،418
،466 ،459 ،457 ،456 ،453 ،451 ،448
،4120 ،4110 ،4109 ،4107 ،477 ،476
،4164 ،4142 -4138 ،4133 -4131
،4182 ،4175 ،4173 -4171 ،4167
،4223 -4207 ،4196 ،4194 ،4190
،576 ،575 ،57 ،560 ،534 ،527 ،523
،639 ،65 ،5111 ،5108 ،590 ،579
،685 ،684 ،673 -667 ،662 -660
،830 ،712 ،6106 ،6105 ،698 ،694
،916 -913 ،8122 ،8121 ،845 ،841
946 -944 ،933 ،931 ،922
مرزدانش 996
مرکز نشر دانشگاهی تهران 51
مرکز 4155 ،368 ،226
مشاوران آموزش 583 ،359
مشق شب 988
معاونت تربیت بدنی و تندرستی (آموزش و
پرورش) 4169
معرفت 565
مکث 535
منادی تربیت 561 ،473 ،467
مهاجر 77 ،690 – 686
مهد قرآن 219
مهدا 174
مهر تابان 554
میهن نو 653 ،652
نسیما 8104
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ورزش 979
نص  989 ،954 ،926 ،925 ،733 ،580نوای مدرسه 873 ،620 - 615
وزارت آموزش و پرورش 511
نظر  ،856 ،851 ،843 ،828 ،814 ،88نوشته 952 ،895
 ،8111 ،8103 ،810 ،882 ،881 ،865نی  ،329 ،26 ،139 ،138 ،134 -132همت جاودان 4174 ،4119 ،4118
هنرسرای اندیشه 4161
530
998
یاقوت 5101
نیکراد 638،153
نقش سیمرغ 942 - 940
یزدا 997
نیلوفر 314
نگارینه 587
یساولی 731 ،588
ورای دانش 481
نگاهی دیگر 424
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اين كتابنامه در اجراي بند سوم ماده  5آييننامه ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي (مواد و رسانهها) مصوب  1389/06/02شوراي عالی
آموزش و پرورش آماده و توليد شده است كه در آن ،وزارت آموزش
و پرورش را موظف به برگزاري جشنواره ،نمايشگاه و تهية فهرستگان
توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي و تربيتي استاندارد جهت معرفي
آنها به دانشآموزان ،معلمان و خانوادهها نموده است
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