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منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي پيامي
براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي به رشته
تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي
كمكدرسي .كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته،
شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است .كتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي
ت عملي ،رشد روابط
هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهار 
اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورة تحصيلي
وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي
دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند .كتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل،
تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاية تحصيلي
خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و
فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي
فعاليتمحورهستند.
چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم
استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،وزارت آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي
گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب
خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش عمدهاي در هدايت پديدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان
و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعۀ محیط آموزشي و تقویت فرایند
یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
تشکیل دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان کتابهای
آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که
در عرصۀ تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با تصویب آییننامۀ
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«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از
حوزۀ کتاب آموزشی به همۀ منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادۀ  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان
استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیۀ فهرستگان توصیفی
مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضۀ مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادۀ  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی،
صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
تهیۀ فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،خريد ،تبليغ و عرضة هر گونه منابع آموزشي مجاز و استاندارد
در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی
ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي آييننامه
ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانه ساماندهي پيگيري ميشود.
لذا دبیرخانۀ ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از بین کتابهای رسیدۀ مناسب
آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میشود و در عین حال
نسخهای از آن برای معرفي در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
فرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائ ۀ فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامۀ درسی دورههای
آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است ،تعداد
محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامۀ آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان اعالم شده
است ،از چرخۀ بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیۀ کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنامۀ درسي و معلمان
ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارۀ کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی
که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز
ممکن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهاي تکمیل میکنند که در آن براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای
جزئی و دقیقی دربارۀ ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه
پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟ آیا محتوای
این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک مادۀ آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟
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این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،والدين،
کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز
کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه سامان
کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند آن را به صورت
رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
برنامه توليد كتابنامههاي رشد در دوره آموزش راهنمايي
كتابنامه

سال انتشار

پوشش

جلدهاي اول تا دوازدهم

نيمه اول  1380تا 1390

كتابهاي چاپ اول  1374تا 1389

جلد سيزدهم

نيمه اول 1391

كتابهاي چاپ اول و تجديد چاپ
1389 -1390
و استثنائ ًا ناشران
شهرستاني1387-1390

جلد چهاردهم

نيمه اول 1392

كتابهاي چاپ اول 1391

جلد پانزدهم

نيمه اول 1393

كتابهاي چاپ اول 1392

جلد شانزدهم

نيمه اول 1394

كتابهاي چاپ اول 1393

کتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول و تجديد چاپ سا ل  1390و یک سال پیش از آن و استثنائ ًا
های
ب
كتا
توصیفی
این جلد از كتابنامه ،فهرست
ِ
براي ناشران شهرستاني تا سه سال قبل را دربرمیگیرد.
در این کتابنامه با  262عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  476عنوان كتاب رسیده انتخاب شده اند .بقیه
غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات قدياني با  37عنوان  ،انتشارات مدرسه با
 24عنوان و انتشارات محراب قلم با  20عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي ،تاريخ ،ادبيات فارسي به ترتیب با  40 ،44و  36عنوان کتاب مناسب
از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران محترم ،انتشارات گاج ،قدياني و محراب قلم به ترتیب با  39 ، 41و  24عنوان بیشترین مشارکت را در ارسال
کتاب داشتند که از همراهی آنها متشکریم.
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جدول فراواني موضوعات كتاب نامه
رديف

موضوع

فراواني

رديف

موضوع

فراواني

1

علوم تجربي

44

9

تفكر و پژوهش

10

2

تاريخ

40

10

حرفه و فن

9

3

ادبيات فارسي

36

11

ديني

7

4

زبانهاي خارجي

31

12

جغرافيا

7

5

علوم تربيتي

30

13

مطالعات اجتماعي

7

6

رياضي

23

14

هنر

7

7

مهارتهاي زندگي

16

15

عربي

2

8

كتابهاي مرجع

13

16

تربيت بدني

1

جمع فراواني*

283

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.

شیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده
آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند :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 هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایة تحصیلی ،كلمات كلیدی،
درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و سایر
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شمارۀ ردیف داده شده است.
مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.
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همکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها حوصله و دقت زیادی
به کار بستهاند .کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
كارشناسان معلم:
 .1سيد عالءالدين اعاليي  .2مرضيه پناهيانپور  .3سيد مرتضي ثابتي  .4علي رضايي  .5مرضيه سعيدي  .6حشمتاله
سليمي  .7علي شاهمحمدي  .8منيرسادات ضرغاميان  .9منوچهر عليپور  .10بتول فرنوش  .11سهيال ملكوتي  .12مژگان
موالئيراد  .13سميهسادات ميرمعيني  .14ابراهيم هداوند ميرزايي
کارشناسان برنامۀ درسی:
.1فريدون اكبري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ادبيات فارسي
 .2مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تاريخ
 .3معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
.4ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
.5كوروش اميرينيا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
 .6مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا
.7منير زارعزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی حرفه و فن
 .8عادل اشكبوس /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني و عربي
.9شهرزاد بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
.10بهنام علويمقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبان انگليسي
.11مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
.12حسين الوندي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
.13محمدمهدي ناصري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
.14محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.15محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.16مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
راهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،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.
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شمارة مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.79

سالوي ،اندرو

زندگي پنهان

چه جانداراني در كالس درس شما
زندگي ميكنند؟

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

تهران:قدياني،كتابهاي
بنفشه1390 ،

 32ص

قطع

پایة تحصیلی

موضوع درسي

رحلی

دوم و سوم ،معلم ،والدين

علوم تجربي

حسين الوندي

کلمات کلیدی
ميكروبها ،بهداشت محيطزيست ،آموزش علوم ،جانداران ميكروسكوپي
چکیده
مجموعه كتابهاي «زندگي پنهان» ،شما را به سفري براي ديدن جانداران بسيار ريز ميبرد؛ سفر به دنياي جانداران
بسيار كوچكي كه در گوشه و كنار مدرسه ،كالس درس و حتي درون بدن شما زندگي ميكنند .در اين كتابها با گياهان
ميكروسكوپي ،كنههاي گوش ،ميكروبهاي غذاساز ،جوندگان كتابهاي كهنه ،و ...آشنا ميشويم .در پايان كتاب ،واژهنامه،
معرفي سايتهاي مفيد و همچنين نماية موضوعي آمده است.

برای بیان دیدگاههای خود دربارۀ این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات کمکآموزشی ،دبیرخانۀ
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارۀ تلفن  )021( 88306071تماس حاصل
فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادة دريافت
ديدگاه هاي شماست
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامه شماره 14دورة آموزش راهنمايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از
کتابهای آموزشی چاپ اول سال  1391خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی
دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
*کتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1391یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*کتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1392به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1391و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
* ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
*امکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
* فهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
* فهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد.
افزون بر این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها
بهصورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
*ضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده
میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدۀ این دبیرخانه خریداری کنند.
* ارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
*کتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*کتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارۀ کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
* مطابق آییننامۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی
در صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورۀ آموزش راهنمايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
ادبيات فارسي ،تاريخ ،تربيت بدني ،تعليم و تربيت ديني ،تفكر و پژوهش ،جغرافيا ،حرفه و فن ،رياضي ،زبانهاي خارجي،
عربي ،علوم تجربي ،علوم تربيتي ،قرآن ،مطالعات اجتماعي ،مهارتهاي زندگي ،هنر.
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش راهنمايي
ل )1390
(چاپ اول ـ سا 

 16فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي

دورة آموزش راهنمايي 17 13
 .1فراهاني ،حسين .آزمون برتر زبان انگليسي خط سفيد پايه سوم راهنمايي .سبزوار :خط سفيد،
 96 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،پاية سوم راهنمايي ،راهنماي آموزشي
چکيده :كتاب حاضر حاوي بيش از  700سؤال چهار گزينهاي طبقهبندي شده و چند آزمون ورودي
مدارس خاص است .در اين كتاب به تمامي سطوح آموزش و ارزشيابي توجه خاص شده و در هر سؤال
حداقل يك نكتة تستي گنجانده شده است .در پايان كتاب پاسخنامه و لغتنامه براي لغات خارج از
كتاب در نظر گرفته شدهاند .يك حلقه لوح فشردة آزمون الكترونيكي با بيش از  700سؤال طبقهبندي
شده نيز به كتاب ضميمه شده است .با هر بار استفاده از اين نرمافزار ،تعداد محدودي از اين سؤالها
به صورت تصادفي پيشروي دانشآموز قرار ميگيرند و پس از هر آزمون كارنامهاي صادر ميشود.

 .2محموديان ،حبيباهلل .آشنايي با موزه و موزهداري .ايالم :زاگرو 130 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :حفظ آثار فرهنگي ،شناساندن تمدنها ،موزهداري ،تاريخ بشريت
چکيده :مشاهده و بررسي مجموعههاي با ارزش به جاي مانده از تاريخ بشريت اين حقيقت را بهتر
روشن ميسازد كه انسان هميشه به دنبال شناخت مجهوالت و ناشناختهها براي يافتن ،دريافتن و بهره
گرفتن از آنها در مراحل تكامل و روند زندگي خود بوده است .يكي از بهترين ابزارها و امكانات براي
بهرهگيري از عصارة تاريخ بشريت موزهها هستند .موزهها عالوه بر اين كه جنبة نمايش و آموزشي
دارند ،محل مناسب و امني براي حفظ و نگهداري آثار تاريخي ،تاريخ طبيعي و در كل آثار فرهنگ
ملي و مذهبي كشورها محسوب ميشوند .مسلم است موزهها ميتوانند در شناساندن و معرفي تمدن و
فرهنگ هر كشور به مردم نقشي مهم ايفا كنند.
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 .3سهرابي ،عيسي .كتابهاي خودآموز گاج :آموزش انگليسي دوم راهنمايي .تهران :بين المللي گاج،
 144 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،دستور زبان ،معني واژگان
چکيده :كتاب حاضر به منظور كمك به دانشآموزان پاية دوم راهنمايي در يادگيري زبان انگليسي در
 9درس نگارش يافته است .در بخش اول هر درس ،فهرست تمامي واژگان آن درس به همراه معني
و نوع دستوري آنها آمده است .در بخش دوم هر درس آزموني ارائه شده است كه دانشآموزان به
كمك آن ميتواند به سنجش دانش خود در زمينة زبان بپردازند .آزمونهاي ميان نوبت اول ،پايان
نوبت اول و ميان نوبت دوم براساس بودجهبندي آموزشوپرورش تنظيم شدهاند .در انتهاي كتاب نيز
سه آزمون هماهنگ آورده شده است.

 .4سهرابي ،عيسي .كتابهاي خودآموز گاج :آموزش انگليسي سوم راهنمايي .تهران :بينالمللي
گاج 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،دستور زبان ،درك مطلب ،تست المپياد
چکيده :در اين كتاب به آموزش كامل مطالب كتاب درسي و بررسي سؤاالت امتحاني سالهاي اخير
به همراه پاسخ تشريحي آنها در موضوعات معني واژگان ،دستور زبان ،تلفظ ،مكالمه ،درك مطلب و
امال پرداخته شده است .از تكرار سؤاالت جلوگيري شده است تا عالوه بر متنوعبودن سؤاالت و پوشش
نكات درسي ،حجم كتاب نيز متناسب با ساعات آموزشي مدارس باشد .در پايان هر درس نمونهاي از
تستهاي المپياد و آزمونهاي ورودي مدارس نمونه آورده شده كه پاسخهاي كليدي آنها در انتهاي
كتاب آمده است.
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 .5نيازي،محسن  /زارعي ،عباس .آموزش بر پاية تفكر خالق .تهران :ثامنالحجج 128 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،روش تدريس ،تفكر در تعليم و تربيت ،اصول يادگيري
چکيده :كتاب حاضر دربارة تفكر و تأمل در يادگيري است و در آن سعي شده ،طي  11فصل شيوههاي
تفكر و خالقيت در زمينة تدريس براي استادان دانشگاه ارائه شود .در اين كتاب به زعم نگارنده هدف
اين بوده است كه پرسشهاي احتمالي استادان مخاطب پيشبيني و مورد بحث قرار گيرد .تفكر در
تعليم و تربيت ،نقش تفكر در تعليم و تربيت ،شيوة برانگيختن تفكر ،فوايد تفكر تحليلي ،تفكر ارزشي،
شيوههاي ارزشيابي يادگيري عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 .6غالمپور ،سهراب .آموزش پلكاني زبان انگليسي دوم راهنمايي .تهران :ندوشن 192 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :ديكته ،آزمون ،واژگان ،گرامر ،مكالمه ،تلفظ ،درك مطلب ،آموزش زبان انگليسي،
پاية دوم راهنمايي
چکيده :اين كتاب براساس كتاب درسي زبان انگليسي پاية دوم دورة راهنمايي تأليف شده است.
آموزش در اين كتاب صورت پلكاني دارد و در ابتداي هر درس لغات جديد آن آمده است .نكات
دستوري هر درس با مثالهاي ساده توضيح داده شدهاند و براي حل تمرينات نيازي به مراجعه به كتاب
درسي نيست .براي اينكه حل تمرينات براي دانشآموزان خستهكننده نباشد ،از جدولهاي رمزدار،
ضربالمثلها و سرگرميهاي متفاوتي استفاده شده است .تمرينات كتاب به صورت تفكيك شده ،طبق
آزمونهاي استاندارد شده و همراه با پاسخنامه هستند.
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 .7حاجياسحاق ،سهيال .آموزش راههاي يادگيري .تهران :موسسه انتشارات كورش چاپ،1390 ،
 274ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزشوپرورش ايران ،علوم تربيتي ،روش تدريس ،روششناسي ،روش يادگيري
چکيده :براي هر كودك «يادگيري» تجربهاي طبيعي و لذتبخش است .چه ميشود كه اين لذت با
ورود او به مدرسه بهيك «مسئله» تبديل ميشود و مرتب بايد براي حل آن چارهانديشي كرد؟ در اين
كتاب روشهاي يادگيري به زباني ساده و روان توضيح داده شده است .كتاب ابتدا با يك مقدمة كلي
ب ه ويژگيهاي ياددهي و يادگيري در قرن بيست و يكم ،نقش نظريههاي يادگيري در نوع آموزش
و چرا بايد به دنبال راههاي جديد يادگيري باشيم ،ميپردازد .سپس در چهار فصل نقش خانواده را در
يادگيري شرح ميدهد .عنوانهاي فصلها از اين قرارند :فصل اول :خانوادة الگوهاي اجتماعي؛ فصل
دوم :خانوادة اطالعاتپردازي؛ فصل سوم :خانوادة رفتاري؛ فصل چهارم :خانوادة انفرادي .در پايان
الگوي تركيبي تدريس تبيين شده است.

 .8رزاقزاده ،نرگس .آموزش رياضي دوره راهنمايي از طريق مشاركت گروهي .قم :نصايح،87 ،
 80ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آزمون رياضي ،حساب ،رسم ،هندسه ،آموزش دورة راهنمايي
چکيده :اين کتاب داراي چهار فصل است و عالوه بر تدريس مفاهيم درس رياضي ،در قالب مشارکت
گروهي ،بازي و روشهاي ابتکاري ديگر ،با ايجاد شور و نشاط و انگيزه ،مفاهيم اجتماعي زندگي را
به دانشآموزان دورة راهنمايي ميآموزد .در سه فصل اول کتاب ،به ترتيب هر فصل به فعاليتهاي
يک پاية دورة راهنمايي اختصاص يافته است .فصل چهارم کتاب به طرح سؤاالت کاربردي پرداخته
و سؤاالت آن دربارة خط ،نيمخط ،پارهخط ،عدد مخلوط ،جمع و تفريق کسرها ،مفهوم کسر ،تساوي
کسرها ،نسبت و تناسب ،تسهيم به نسبت ،و مجموعة اعداد است.
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 .9چراتي ،وحيد .آموزش رياضيات با رويكرد هوش و خالقيت دوم راهنمايي .تهران :آبرنگ،
 144 ،1390ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :مجموعهها ،هندسه ،آموزش رياضي ،پاية دوم دورة راهنمايي
چکيده :کتاب «آموزش رياضيات با رويکرد هوش و خالقيت» حاوي درسهاي کتاب رياضي پاية دوم
دورة راهنمايي ،همراه با مثالهاي مناسب است .بهعالوه براي هر درس براساس اهداف کلي و جزئي
آن درس تعدادي سؤا ل محتوايي طراحي شده است .تعدادي سؤال تستي نيز براي افزايش مهارت
تستزني و مهارتهاي حل مسئله به همراه پاسخ تشريحي آنها آمده است .همچنين براي هر مبحث
سؤالهايي داده شدهاند که در آزمون مدارس تيزهوشان ،نمونة دولتي ،غير انتفاعي طرح ميشوند ،پاسخ
همة سؤاالت کتاب در پايان آن آمده است.

 .10محسنپور ،بهرام .آموزش و پرورش تطبيقي (مباني ،اصول و روشها) .تهران :سازمان مطالعه
و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 104 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش و پرورش تطبيقي ،تاريخ تحول ،روشهاي تحقيق ،علوم تربيتي ،تجارب آموزشي
چکيده :آموزش و پرورش تطبيقي ،يکي از زير مجموعههاي علوم تربيتي به شمار ميرود که در آن
کوشش ميشود با تحقيق در نظامهاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ساير جوامع و کشورها ،به
بهبود و اعتالي فرايند تعليم و تربيت ،کمک شود .در اين کتاب چند مبحث اصلي در قلمروي آموزش و
پرورش تطبيقي بررسي شده است .مؤلف به جاي ارائ ه اطالعات ،به توصيف نظامهاي آموزشي ،مفاهيم
کليدي آموزش و پرورش تطبيقي ،رويکردها و روشهاي تحقيق پرداخته است تا خوانندگان بتوانند ،با
نحوة پژوهش و ضوابط بهرهگيري از تجارب آموزشي ساير کشورها آشنا شوند.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .11مارزينو ،رابرتجي[ ...وديگران] .ابعاد تفكر دربرنامهريزي درسي و تدريس .قدسي احقر.
تهران :يسطرون 341 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :انديشه و تفكر ،برنامهريزي درسي ،روش تدريس ،فراشناخت
چکيده :مخاطبان كتاب حاضر برنامهريزان درسي آموزشوپرورش هستند .در اين كتاب طي هفت
فصل ابعاد مختلف تفكر در برنامهريزي درسي مورد مطالعه قرار ميگيرد .تفكر به عنوان اساس آموزش،
فراشناخت،تفكر انتقادي و خالق ،فرايندهاي تفكر ،مهارتهاي محوري تفكر ،رابطة دانش مربوط به
حوزههاي درس با تفكر ،و كاربرد چارچوب ،عنوانهای فصلهاي اين كتاب هستند.

 .12كرمي ،وحيد .فرزانگان :ابوسهل مسيحي .تهران :مدرسه 64 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :ابوسهل مسيحي ،جرجاني ،تاريخ پزشكي ،مشاهير ايران
چکيده :ابوسهل عيسي بن يحيي المسيحي الجرجاني كه به نام «جرجاني» نيز شناخته ميشود،
دانشمند و پزشك ايراني نيمة دوم قرن چهارم و همدورة ابنسينا است .او عالوه بر پزشكي در
دانشهاي ديگر از جمله هندسه ،ستارهشناسي و حكمت نيز آثاري داشته است .جرجاني در خوارزم
زندگي ميكرد و در سال  403هجري كه به همراه ابنسينا از خوارزم به خراسان ميرفت ،در بيابان
خوارزم درگذشت .هدف از تدوين اين كتاب آشنايي نوجوانان و جوانان ايراني با مشاهير كشور عزيزمان
ايران است كه هر يك در روزگاري عطر و بوي خاصي را در فضاي ميهن پراكندهاند و در پربار كردن
فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم نقشي بسزا داشتهاند.
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 .13گودرزنيا ،محدثه .چهرههاي درخشان :استاد فرشچيان .تهران :مدرسه 80 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :نقاشان ايراني ،زندگينامه ،ادبيات نوجوانان ،داستانهاي فارسي ،محمود فرشچيان،
نقش فرش
چکيده :پدر محمود فرشچيان كه نمايندة فرش اصفهان بود ،با ديدن استعداد فرزندش ،وي را به كارگاه
نقاشي استاد حاج ميرزا آقا امامي برد .وي پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري در مدرسة هنرهاي
زيباي اصفهان ،براي گذراندن دورة هنرستان به اروپا سفر كرد .او پس از بازگشت به ايران كار خود را
در ادارة كل هنرهاي زيباي تهران آغاز كرد و به مديريت ادارة مالي و استادي دانشكدة هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران برگزيده شد .كتاب دربرگيرندة زندگينامة اين استاد بزرگ و مجموعة آثار ايشان است.
در پايان كتاب توضيح اعالم و منابع آورده شده است.

 .14برازش ،محمو د رضا .آشنايي با كشورهاي جهان :استراليا .مشهد :آفتاب هشتم 264 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :استراليا ،جغرافياي طبيعي ،جغرافياي انساني ،آموزش جغرافيا ،جغرافياي اقتصادي،
تاريخچه ،سياست و حكومت ،مناطق ديني ،مشاهير.
چکيده :اين كتاب شش بخش اصلي دارد كه به منظور آشنايي با كشور استراليا تأليف شده است.
مطالب آن با توجه به نياز عالقهمندان و مسافران كشور استراليا و براي راهنمايي ايشان جمعآوري و
تنظيم شده است و اطالعات مناسبي را به خواننده منتقل ميكند .تقسيمبندي مطالب شامل موقعيت
جغرافيايي ،آب و هوا ،پوشش گياهي ،حيوانات ،جمعيت ،پرچم ،زبان و خط ،مذهب ،فرهنگ ،اقتصاد،
واحد پول ،صادرات و واردات ،منابع طبيعي ـ معدن ،صنعت ،كشاورزي ،دامپروري ،جنگلداري ،شيالت،
جهانگردي ،تاريخچه ،قانون اساسي ،قواي سهگانه ،احزاب ،سياست خارجي ،مناطق ديدني ،و مشاهير
استرالياست.
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 .15روزينسكي ،ناتالي مايرا .اسحاق نيوتن :رياضيدان و دانشمند برجسته .تهران :ققنوس،1390 ،
 114ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :رياضي /تاريخ
کلمات کليدي :نيوتن ،آيزاک1727 -1642 ،م .دانشمندان ،انگلستان ،سرگذشتنامه
چکيده :انقالب علمي دورهاي از تغييرات بنيادي در باورها ،افکار و عقايد بود .طي اين دوران که
 150سال  -از حدود سال  1550م تا حدود سال  1700طول کشيد ،نظرها در مورد اخترشناسي،
زيستشناسي و فيزيک و حتي شيوة کار دانشمندان دچار دگرگوني عميق شد .اسحاق نيوتن دانشمند
و نابغهاي بود که اکتشافاتش طرز فکر انسان دربارة جهان را تغيير داد .وضع اصول جهانشمول دربارة
چگونگي عملکرد جاذبه ،نيرو و حرکت و روابط ميان آنها از جمله دستاوردهاي اوست که اين اصول به
قوانين نيوتن شهرت يافته است .در وراي تصوير عمومی نيوتن در مقام فردي نابغه ،مردي با مشکالت
و شکستهاي واقعي وجود داشت شخصيتي پيچيده و گاه بيادب که عاليق و اميالش با افسانههايي
که از او ساختهاند ،چندان همخواني ندارد.

 .16پيج ،جيسون .اطلس بچهها .ناصر جعفرزاده  /فاطمه محمدي .مشهد :ضريح آفتاب 43 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :نقشه ،آموزش جغرافيا ،اطلس ،شناخت جهان
چکيده :اطلس کتاب نقشههاست که قسمتهاي متفاوت جهان را نشان ميدهد .نقشهها شکلهاي
کوچکي از مکانهاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شدهاند .کودکان با مطالعة اين کتاب و مشاهدة
نقشهها اطالعات زيادي دربارة اطلس و نقشه ،نقشهخواني ،قطب جنوب ،قطب شمال ،کانادا ،اياالت
متحدة آمريکا ،مکزيک،آمريکايي مرکزي و کارائيب ،آمريکاي جنوبي ،اروپاي شمالي ،اروپاي جنوبي،
روسيه و همسايگانش ،خاورميانه ،آفريقاي شمالي و جنوبي ،آسيا ،استراليا و ...بهدست ميآورند.
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 .17رودسري ،حسين .الگوي حضور (نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت).
تهران :مدرسه 360 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :محمد بهشتي ،تعليم و تربيت ،زندگينامه ،تعليم و تربيت ديني
چکيده :شهيد بهشتي متفكري عميق و ژرفانديش و مديري مدبر و دورانديش بود .اين ويژگيها،
از او انساني چند بعدي ساخته بود .كتاب حاضر قصد دارد ،ضمن بازشناسي انديشهها و تجربههاي
تربيتي شهيد بهشتي در زمينة شناخت راهكارها و زمينة همكاريهاي جدي حوزه و آموزشوپرورش،
الگويي كارامد براي آموزشوپرورش و حوزه ارائه دهد .كتاب حاضر شامل  9فصل با اين عنوانهاست:
روز شمار حيات نوراني شهيد بهشتي؛ زندگينامه؛ ضرورت و تشكيالت؛ مسئوليت و نظارت روحانيت
انقالبي و اصيل؛ ايدههاي جديد آموزشي؛ اقدامات فرهنگي و تبليغي؛ مشاركت در تدوين و تأليف
كتابهاي درسي؛ آسيبهاي تعليم و تربيت ديني از نگاه شهيد بهشتي؛ ويژگيهاي فردي آيتاله
بهشتي.

 .18توزنده جاني ،جعفر .تاريخ بخوانيم :اهللوردي خان (غالمي كه سلطان شد) .تهران :مدرسه،
 132 ،1390ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران ،شاه عباس صفوي ،اهللورديخان ،زندگينامه ،سرداران ايراني
چکيده :اهلل ورديخان ،سردار و فرماندار نامي هم عصر شاه عباس اول صفوي است .وي از اهالي
گرجي بود كه به اسالم گرويد و در دستگاه صفوي خدمت كرد .نخستين سپهساالر كل ارتش شاه
عباس و فرماندار فارس بود .همچنين وي پدر امامقليخان مشهور نيز هست .اين سردار گرجي تاحدي
رشادت ميكند كه امروز در حرم امام رضا(ع)گنبد اهللورديخان به نام وي است .كتاب حاضر در
برگيرندة شرح حالي از زندگي و معرفي اقدامات او ميباشد .در پايان كتاب اعالم منابع شده است.
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 .19ميلر ،دابرا .امارات متحده عربي .سمانه آزادي تهران :ققنوس 135 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :امارات متحد عربي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :امارات متحد عربي کشوري کوچک است که در جنوب خليج فارس در همسايگي عربستان
سعودي واقع شده است .امارات کشوري جوان است که در سال  1971شکل گرفت ولي با وجود
کوچکي و جوانياش يکي از مهمترين صادرکنندههاي نفت در منطقه خليج فارس است .اين کشور
همچنين يکي از قويترين حاميان آمريکا در جهان عرب محسوب ميشود .دراين کتاب با اطالعاتي
درباره امارات متحد عربي و چگونگي پيشرفت آن آشنا ميشويم.

 .20آقا طاهر ،آناهيتا .انديشههاي جاودان .تهران :البرز فردانش 60 ،1390 ،ص
قطع :بياض
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :نكتهگويي ،گزيدهگويي ،انديشههاي جاودان ،كتاب دوزبانه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :اين كتاب پندهاي پسنديده و سخنان بزرگاني مثل واشنگتن ايروينگ ،بوكر.تي .واشنگتن،
فولر ،جين پورتر ،لرد شيفتزبري ،ادوارد.پي .مورگان ،ميگوئل دي سروانتس و ...را دربارة مفاهيمي چون
شادي ،زيبايي ،كتاب ،شهامت ،زندگي ،مرگ و ...نقل كرده است .ضمن ًا كتاب اين سخنان را به فارسي
و انگليسي آورده است.
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 .21كانون انديشه جوان .مشق آزاد :انقالب روح اهلل :تاريخ جمهوري اسالمي ايران .تهران :كانون
انديشه جوان 48 ،1389 ،ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران ،سلسلة پهلوي ،امام خميني(ره) ،انقالب اسالمي  ،1357مبارزة سياسي
چکيده :كتاب «انقالب روحاهلل :تاريخ جمهوري اسالمي ايران» ،سالشمار اين نهضت است .در اين
كتاب ميخوانيم :در سال  1332هجري شمسي با چاپ كتاب «كشفاالسرار» ،امام خميني(ره)به نقد
و بررسي سلطنت ،استعمار خارجي و استبداد داخلي پرداخت .در سال  1340امام خميني به مرجعيت
رسيدند .در سال  1340انقالب سفيد مطرح شد .در سال  1342قيام مردم سركوب شد .سال ،1343
سال تبعيد امام بود .اين كتاب وقايع ايران را تا سال  1358بررسي ميكند و ما را با سير انقالب آشنا
ميسازد.

 .22سهرابي ،عيسي .كتابهاي كار :انگليسي ( 3سوم راهنمايي) .تهران :بانك كتاب 136 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،سوم راهنمايي ،راهنماي آموزشي
چکيده :كتاب كار درس انگليسي سوم راهنمايي به منظور يادگيري هرچه بيشتر و بهتر آموزش زبان
انگليسي تدوين شده است .يكي از ويژگيهاي اين كتاب آن است كه اغلب سؤاالتش گزيدهاي از
سؤاالت امتحانات نهايي چهار سال اخيرند كه به همراه تعدادي سؤال تأليفي بهصورت درس به درس
در بخشهاي واژگان ،مكالمه ،تلفظ ،دستور زبان و درك مطلب ارائه شدهاند .چيدمان سؤاالت هر درس
بهصورت هدفمند ،از آسان به دشوار است .به عالوه ،آزمونهاي ميان نوبت اول ،پايان نوبت اول و ميان
نوبت دوم براساس بودجهبندي آموزشوپرورش طراحي و ارائه شدهاند .در پيوست كتاب ،فهرستآوايي
و معنايي واژگان سال سوم راهنمايي ،جدول افعال بيقاعده و فهرست كامل واژگان دورة راهنمايي به
ترتيب حروف الفبا ارائه شدهاند.

 28فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .23سهرابي ،عيسي .كتابهاي كالغ سپيد :انگليسي دوم راهنمايي .تهران :بانك كتاب،1390 ،
 120ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،راهنمايي آموزشي ،دوم راهنمايي
چکيده :كتاب كار حاضر با ديدگاهي متفاوت به منظور يادگيري و تمرين بيشتر درس انگليسي سال
دوم راهنمايي تأليف شده است .يكي از فعاليتهاي اصلي اين كتاب براي يادگيري زبان انگليسي،
تمرين و ممارست است .كتاب حاوي نمونه سؤاالت تأليفي با چيدماني هدفمند در هر درس ،نمونه
آزمونهاي استاندارد ميان نوبت اول و دوم ،طبقهبندي آوايي و معنايي واژگان ،و فهرست كاملي از
واژگان انگليسي سالهاي اول و دوم به ترتيب الفبايي در پايان كتاب است.

 .24كريميان ،زهرا .انگليسي دوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون گسترش علوم /موسسه
فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 192 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،پاية دوم راهنمايي
چکيده :تمرين و ممارست بخش جدايي ناپذير فرايند آموزش بهخصوص در زبان انگليسي است .اين
کتاب براساس سرفصلهاي کتاب درسي و تمرينهاي آن نگارش يافته است .تمرينهاي آموزشي
آن شامل اين بخشهاست :تمرين ديکته ،مکالمه ،نکات دستوري ،واژگان ،درک مطلب و پرسشهاي
تشريحي دستوري .عالوه بر تمرينهاي آموزشي ،ديگر تمرينهاي آن عبارتاند از :تمرينهاي
کاربردي پرورشدهندة استعدادهاي زبان انگليسي؛ آزمونهاي ميان نوبت اول و دوم؛ آزمونهاي دي
و خرداد همراه با بارم؛ آزمونهاي تيزهوشان؛ سؤالهاي ويژة سرگرمي؛ روشهاي يادگيري تصويري.
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 .25پريسته ،رضا .انگليسي سوم راهنمايي .تهران :بين المللي گاج 148 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،کتاب درسي ،پاية سوم راهنمايي ،آزمون و تمرين
چکيده :کتاب حاضر کتاب کار درس انگليسي سال سوم راهنمايي است که براساس نظرات کارشناسان
و مدرسان اين درس و با استفاده از سؤاالت امتحانات نهايي سه سال اخير بهصورت درس به درس در
موضوعات واژگان ،دستور زبان ،تلفظ ،مکالمه ،درک مطلب و امال تأليف شده است .در اين مسير ،ضمن
بررسي سؤاالت بيش از  80آزمون امتحاني استانهاي گوناگون کشور در سه سال گذشته ،بهترين و
مناسبترين آنها را انتخاب و به تفکيک موضوع در کتاب آوردهاند.

 .26كريميان ،زهرا .انگليسي سوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون گسترش علوم /موسسه
فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 224 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،پاية سوم راهنمايي
چکيده :اين کتاب براساس سرفصلهاي کتاب درسي و تمرينهاي آن نگارش يافته است .تمرينهاي
آموزشي آن شامل اين بخشهاست :تمرين ديکته ،مکالمه ،نکات دستوري ،واژگان ،درک مطلب
و پرسشهاي تشريحي دستوري .عالوه بر تمرينهاي آموزشي ،ديگر تمرينهاي آن عبارتاند از:
تمرينهاي کاربردي پرورشدهندة استعدادهاي زبان انگليسي؛ آزمونهاي ميان نوبت اول و دوم؛
آزمونهاي دي و خرداد همراه با بارم؛ آزمونهاي تيزهوشان؛ سؤالهاي ويژة سرگرمي؛ روشهاي
يادگيري تصويري.

 30فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .27پندي ،زهره .اولين المپياد نوجوانان ايران (رقابتهاي رياضي) .تهران :مبتكران /پيشروان،
 124 ،1390ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :المپياد رياضي ،پرسش و پاسخ ،آموزش رياضي ،پاسخنامة تشريحي
چکيده :کتاب حاضر مجموعهاي از پرسشهاي «المپياد رياضي نوجوانان ايران» در مرحلههاي
مقدماتي و نهايي است .پاسخهاي کام ٌ
ال تشريحي آن به منظور آشنا کردن دانشآموزان و معلمان
رياضي دورة راهنمايي با اين المپياد ،بعد از پرسشهاي هر پاية راهنمايي آورده شده است .پرسشها
و پاسخها به تفکيک سه پاية راهنمايي به ترتيب از اول تا سوم راهنمايي تنظيم شدهاند .در هر آزمون،
 10پرسش اول  3نمرهاي 10 ،پرسش دوم  4نمرهاي و  10پرسش سوم  5نمرهاي است .نمرة منفي
براي پاسخهاي نادرست در  10پرسش اول ،صفر است ،اما در  10پرسش دوم يک نمره و در 10
پرسش سوم دو نمره است.

 .28دوبونو ،ادوارد .ايدة خالق .بنفشه آشناقاسمي تهران :ايران بان 180 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازي و تمرين ،پرورش خالقيت ،برانگيختن خالقيت ،ايدة خالق
چکيده :ادوارد دوبونو ،استاد پيشگام در تكنيك ايدة خالق ،در اين كتاب  62بازي و تمرين متفاوت
ارائه كرده است كه در آنها از كلماتي اتفاقي به عنوان محركهايي براي برانگيختن خالقيت و تفكر
موازي استفاده ميشود .كتاب بسيار ساده ،عملي و سرگرمكننده است و هر فردي ميتواند به منظور
خلق ايدههاي خارقالعاده از آن استفاده كند.
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 .29جواديان ،مسعود .ايران باستان .تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 72 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران باستان ،زردشت ،هخامنشيان ،اشكانيان ،ايالميها
چکيده :كتاب حاضر كوشيده است تصويري نسبت ًا جامع و البته خالصه از ايران باستان به مخاطبان
ارائه دهد .دورة باستان تاريخ ايران ،بسيار طوالني است و بيش از  4000سال را دربرميگيرد .در اين
دوره فرمانروايان بسياري آمدند و رفتند ،خاندانهاي قدرتمندي به حكومت رسيدند و سلسلههاي نوين
را پي افكندند و جانشين خاندانهايي شدند كه اختالف ،رخوت ،فساد و بيعدالتي آنها را ضعيف كرده
بود .اين كتاب به سبكي نو ،گزيدهاي بسيار مجمل از اين سرگذشتهاي طوالني را مورد بررسي قرار
داده است .عنوانهاي برخي مطالب آن از اين قرارند :ايالميها؛ زردشت؛ عصر ديااكو؛ كوروش بزرگ؛
عصر توسعة امپراتور هخامنشي؛ ايران و يونان؛ زندگي اجتماعي در عصر هخامنشيان؛ اشكانيان؛ عصر
انوشيروان.

 .30جواديان ،مسعود .پيوند ديروز و امروز :ايرانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟ .تهران:
محراب قلم كتابهاي مهتاب 40 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :ايران باستان ،هنر ،اعتقادات ،پزشكي در ايران باستان ،ادبيات نوجوانان
چکيده :اين كتاب ضمن معرفي اجمالي تاريخ ايران باستان و هنر و فرهنگ آن عصر به جنبههايي از
ابداعات و اختراعات ايرانيان باستان پرداخته است كه در دورة معاصر هنوز هم استمرار دارد .در پايان
كتاب ،رويدادهاي مهم تاريخي در ايران باستان و همچنين واژهنامه امده است.

 32فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .31پندي ،زهره .بخشپذيري ،مقسومعليه و مضرب .تهران :مدرسه 112 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،ضرب و تقسيم ،بخشپذيري ،عدد اول
چکيده :رياضيات علم درست انديشيدن است و راه موفقيت در اين مسير ،فهم كامل مطالب و انجام
تمرين كافي براي تقويت مهارتها و افزايش دقت و تمركز است .در اين كتاب سعي شده است
موضوعات گوناگون رياضيات متناسب با دورة راهنمايي عميقتر و دقيقتر بررسي شود .كتاب شامل 9
فصل با اين عنوانهاست .1 :ضرب و تقسيم اعداد طبيعي؛  .2ضرب ذهني؛  .3بخشپذيري؛  .4مقسوم
عليه و عدد اول؛  .5تجزية عددها؛  .6همة مقسومعليههاي يك عدد؛  .7ب.م.م؛  .8مضرب و ك.م.م؛
 .9مسئلههاي تركيبي ،همراه با پاسخنامه.

 .32سالم ،سودابه .بخوان با من بساز با من ( 1و  .)2تهران :سوره مهر 118 ،1389 ،ص
قطع :بياض
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :آموزش موسيقي ،هنر براي کودکان ،هوش موسيقيايي
چکيده :مربي موسيقي کودک ،به آگاهي از حيطة متفاوت رشد کودک ،رشد موسيقيايي و نيز
راههاي گسترش اطالعات موسيقيايي کودک نياز دارد .زيرا کودک بايد اطالعات موسيقيايي خود
را سازماندهي و پردازش کند تا در فعاليتهاي بعدي مورد استفاده قرار دهد .رشد هوش موسيقيايي،
مستقل از ديگر جنبههاي هوش نيست ،به همين سبب آگاهي مربيان از نظرات روانشناسان متخصص
رشد و آموزش کودکان ضروري است.
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 .33وينستون ،رابرت .بدن من (من از چه چيزي ساخته شدهام؟) .محسن ارجمند /آريا ارجمند
تهران :محراب قلم 96 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :انسان ،زيستشناسي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :آيا تا به حال فكر كردهايد كه چرا چهرة شما با چهرة افراد ديگر متفاوت است ،يا چرا گاهي
دقيق ٌا شبيه والدينتان هستيد؟ بدن و مغز به همراه طرز تفكر و كردار و رفتارتان ،همگي به هم مرتبطاند
و سبب ميشوند كه شما با هر فرد ديگري تفاوت داشته باشيد .در اين كتاب دربارة تمام مواردي كه
شما را منحصر به فرد ميكند ،بحث شده است .ژنها ،شخصيت و استعدادهاي شما همگي بخشي از
اين مواردند .اين كتاب سعي دارد هم شما را سرگرم كند و هم به شما بفهماند كه چه چيزهايي ،شما
را شما كرده است.

 .34كانون انديشه جوان .مشق آزاد :برادر روحاهلل :رهبر معظم انقالب اسالمي .تهران :كانون
انديشه جوان 32 ،1389 ،ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :علي خامنهاي ،رهبر جمهوري اسالمي ايران ،تاريخ انقالب اسالمي ،زندگينامه
چکيده :خانهاي كوچك بود در محلهاي فقيرنشين در مشهد؛ خيلي كوچك؛ شصت هفتاد متر هم
نميشد .يك اتاق داشت و يك زيرزمين تنگ و تاريك 24 .تيرماه  1318هجري شمسي بود كه فرزند
دوم آقا سيدجواد به دنيا آمد؛ در همان خانة كوچك .نامش را گذاشتند علي؛ سيدعلي .كتاب حاضر
سرگذشت رهبر جمهوري اسالمي ،آيتاهلل علي خامنهاي است و ما را با گوشهاي از زندگي ايشان
آشنا ميكند.

 34فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .35بير ،ريك .علم و ماجراهاي علمي :بزرگترين ناگفتههاي شگفتانگيز علمي :صد داستان
خواندني در باره اختراعات و اكتشافات .مينا عالء تهران :ققنوس 214 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ناگفتههاي علمي ،تاريخ علم ،آموزش علوم تجربي ،داستان اختراعات و اکتشافات

چکيده :اين کتاب مجموعهاي از داستانهاي ماجراجويانه ،اتفاقات مسرتبخش ،دغدغههاي مادامالعمر
و جرئتهاي خيره کنندة نوابغ است .داستانهاي واقعي اختراعات و اکتشافاتي است که از دو هزار سال
پيش تا به حال انجام شدهاند و پر از شخصيتهاي علمي و مشهوري مانند اسحاقنيوتن است .براي
بعضي از اين دانشمندان اتفاقات غير منتظرهاي افتاده که در اختراع يا اکتشافشان نقش مهم و عمدهاي
را ايفا کرده است؛ مانند آنچه در اختراع تلفون ،اشعة ايکس و شيشة ضد گلوله رخ داد.

 .36رحماندوست ،مصطفي .بعد از پدر ،باران :مجموعة قصه با الهام از آيههاي قرآن كريم.
تهران :مدرسه 68 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي قرآني ،داستانهاي كوتاه ،ادبيات نوجوانان
چکيده« :پدرش تازه مرده بود و دو برادر ديگرش شرمگينتر از آن بودند كه تاب ديدار ديگران را داشته
باشند .يكي با كبر و ريا به ميدان آمده بود .تا خلق خدا را بفريبد و آن ديگري بر سنگالخي دانه پاشيده
بود و مسخرة اين و آن شده بود .مردم برادر كوچكتر را به تالش و كار ميشناختند .اين بود كه به او
اعتماد كردند ».كتاب حاضر از مجموعة «قصه با الهام از آيههاي قرآن كريم»  9داستان كوتاه به اين
عنوانها دارد :بعد از پدر ،باران؛ گلي سوخته ،بر كاس ة سري؛ گلآلود؛ اين اسب و آن انسان؛ رنگي باالتر؛
دستي كه جام نشد؛ چراگاه؛ رقص و آرامش؛ شايد اين سنگ سياه دل مردي بوده! اين داستانهاي ساده
با ظرافت موضوعات اخالقي را با گروه سني موردنظر در ميان ميگذارند.

دورة آموزش راهنمايي 35 13
 .37ساداتيان ،اصغر .شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني در
پسران .تهران :ما و شما 120 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بلوغ جسمي ،دورة نوجواني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،پسران ،روانشناسي

چکيده :در اين کتاب سعي شده است اصول کلي تغييرات ،خصوصيات و ويژگيهاي اصلي و در عين
حال طبيعي جسماني و روحي  -رواني دوران بلوغ شرح داده شود .با شناخت اين دوران ميتوان به
راهحلهاي صحيح و اصولي براي حل مشکالت آن رسيد و به گذراندن صحيح آن کمک شاياني کرد.
اين کتاب دو بخش و يازده فصل دارد .بخش اول که حاوي شش فصل است ،دربارة بلوغ جسمي
نوجوانان مطالب جالب و مهمي دارد ،بخش دوم نيز مربوط به تغييرات روحي و رواني دوران بلوغ است
و پنج فصل دارد.

 .38ساداتيان ،اصغر .شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني در
دختران .تهران :ما و شما 144 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بلوغ ،تغييرات فيزيکي ،صفات جنسي ،نوجواني ،آموزش دختران ،آموزش مهارتهاي زندگي

چکيده :در کتاب حاضر سعي شده است تغييرات و خصوصيات اساسي و مهم دوران بلوغ در دختران
و راهحلهاي مشکالت شايع مربوط به آن به زبان بسيار ساده شرح داده شود و بيشتر سؤاالت احتمالي
در اين باره بيپاسخ نمانند .اين کتاب براي دانشآموزان دختر پاية پنجم ابتدايي به بعد ،مادرها و
مادربزرگها ،و مربيان مدارس دخترانه قابل استفاده است.

 36فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .39فرهادپور ،ليلي .به دنبال كاغذ اخبار .تهران :ققنوس 104 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :مطبوعات ايران،تاريخ روزنامهنگاري ،سلسلهقاجاريه ،دارالخالفهتهران
چکيده :اولين روزنامةايران نامي نداشت و آن را با عنوان «كاغذ اخبار» ميشناختند .اين روزنامه ،روز
دوشنبه  25محرم سال  1253هجري قمري ،مطابق با اول ماه مه  1837ميالدي ،در تهران منتشر
شد .كتاب «به دنبال كاغذ اخبار» به شرح ماجراها و وقايعي ميپردازد كه به انتشار اولين روزنامة
ايران انجاميد؛ روزنامهاي كه در دورة قاجاريه منتشر شد .با خواندن اين كتاب با تاريخ دوران قاجار و
شخصيتهاي مؤثر در آن دوره نيز آشنا ميشويم .همچنين مطالبي در مورد صنعت چاپ و چاپخانه،
دارالخالفة تهران قديم ،روزنامچة اخبار دارالخالفة تهران و بسياري مطالب جذاب و خواندني ديگر را
در اين كتاب مييابيم.

 .40داوودي ،خسرو  /وزيري ،حامد  /پندي ،زهره .بهتر بياموزيم رياضي دوم راهنمايي بر اساس
پرسشهاي آزمون بينالمللي رياضي و علوم .تهران :شورا 128 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :رياضي ،دوم راهنمايي ،آزمونهاي بين المللي

چکيده :كتاب حاضر از مجموعة «بهتر بياموزيم» دربرگيرندة پرسشهاي دو مطالعة بهتر و همه جانبه،
يعني «مطالعة بينالمللي رياضيات و علوم» (تيمز) و «سنجش تواناييهاي پايه» ( )ABCاست .در
اين مجموعه ،عالوه بر پرسشهاي مطالعات فوق ،دربارة هر يك از مباحث كتابهاي درسي علوم و
رياضي ،پرسشهاي مشابه فراواني نيز گنجانده شده است تا امكان تعميم آموختههاي دانشآموزان و
پرورش مهارتهاي يادگيري آنان فراهم شود .اين مجموعه به دانشآموزان كمك ميكند تا سطح
يادگيري خود را ارتقا بخشند و در نهايت بتوانند تواناييهاي علمي خود را با مالكهاي جهاني بيازمايند.
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 .41داوودي ،خسرو /پندي ،زهره /وزيري ،حامد .بهتر بياموزيم رياضي سوم راهنمايي بر اساس
پرسشهاي آزمون بينالمللي رياضي و علوم .تهران :شورا 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :رياضيات ،آزمون ،كتاب درسي ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آموزشي

چکيده :كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي «بهتر بياموزيم» ،به رياضيات پاية سوم راهنمايي ميپردازد.
در اين مجموعه عالوه بر سؤاالت آزمونهاي «تيمز» در سالهاي متفاوت ،پرسشهاي مربوط به
«ارزشيابي ملي سنجش صالحيتهاي پايه» نيز برحسب مباحث كتابهاي درسي رياضي آورده شده
است .همچنين به موازات پرسشهاي اين مطالعهها ،سؤالهاي مشابهي از مباحث كتابهاي درسي
مطرح شده است تا دانشآموزان بتوانند آموختههاي خود را در سطح باالتري مورد سنجش قرار دهند
و به سطوح باالتر يادگيري دست يابند.

 .42زويش ،مارتين .چرا و چگونه؛  :47بيوتكنولوژي (بيونيك) .كمال بهروزكيا تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :كودكان ،دايرئالمعارف ،روبات ،ادبيات نوجوانان ،بيوتكنولوژي ،زيستشناسي
چکيده :در طول ميليونها سال ،موجودات زنده با قابليتها و ساختارهاي بيشماري پديد آمدند تا
بتوانند به حيات خود ادامه دهند؛ بهطوري كه كاركردهاي آنها هميشه ما را شگفتزده ميكند.
«بيوتكنولوژي» به معني «زيستساختارشناسي» ،كلمهاي است مركب از «بيولوژي» (زيستشناسي)
و «تكنيك» (فناوري) .آيا طبيعت ميتواند الگوي مناسبي براي فناوري باشد؟ با آنكه بيوتكنولوژي
نميتواند همة مسائل مربوط به فناوري را حل كند ،اما قادر است كه به آن كمك كند .كتاب حاضر با
اشارهاي به طرحهاي لئوناردو داوينچي و گاليدر اُتوليلينتال آغاز ميشود و تا پيشرفتهاي بيوتكنولوژي
در عصر حاضر ،مانند ساخت تايرهاي پنجه گربهاي و ورقههايي شبيه پوست كوسه ،ادامه مييابد .كتاب
هشت فصل دارد كه عنوانهاي برخي فصلهاي آن از اين قرارند :طبيعت به مثابة الگو؛ قابليتهاي
سطوح؛ شيوة طبيعت؛ پرواز مانند پرندگان؛ و روباتها چگونه راه رفتن را ميآموزند .در پايان كتاب
نماية كلمات آمده است.

 38فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .43جنگينز ،پگيجي .پرورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون :راهكارهاي ساده
و عملي .سهيال محمودكاليه /مينا جهانگيري تهران :نخستين 200 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :آموزش كودكان ،تعليمات ديني ،پرورش معنويت

چکيده :در شرايطي كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع ديدگاههاي مختلف و گاه متناقض قرار
دارند كه دانة ترديد و بدگماني را در دل آنها ميكارد ،آموزش اصول معنوي به آنها به شيوة ساده،
قابل درك و با اشياي قابل دسترس ،بسيار اهميت دارد .زيرا علف هرز ترديد و بدگماني در مورد اين
اصول را در آنها ريشهكن ميكند و ياد ميگيرند با روش ساده و منطقي از عقايد خود دفاع كنند .به
عالوه ،باور و ايمان به اين اصول ،باعث پايبندي و بالندگي آنها ميشود و در پيچ و خمهاي زندگي
همواره هدايتشان ميكند .در كتاب حاضر به كمك وسايل ساده و انجام فعاليتهايي ،برخي اصول
معنوي به كودكان آموزش داده ميشود .آموزهها در سطح مبتدي ،متوسط و پيشرفته هستند.

 .44نديري ،اصغر /حبيبپور ،معصومه .تاريخ بخوانيم :پسران ماهيگير (آل بويه) .تهران :مدرسه،
 100 ،1390ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران ،ديلميان ،داستانهاي تاريخي ،آلبويه
چکيده :مجموعه كتابهاي «تاريخ بخوانيم» نسل نوجوان و جوان را با تاريخ پرفراز و نشيب ميهن ما،
ايران آشنا ميسازد .كتاب حاضر به داستان زندگي پايهگذاران خاندان «آلبويه» اختصاص دارد .كتاب
با قصة «نوجواني در روستا» آغاز ميشود و به تدريج چگونگي بهوجود آمدن اين سلسله را بيان ميكند.

دورة آموزش راهنمايي 39 13
 .45بريستو ـ بووي ،دارل .پنير تو را من جا به جا كردم .سعيد خاكسار تهران :موزون 124 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :خودسازي ،موفقيت ،تحول ،تغيير
چکيده :اين كتاب نهيك فكاهي ،بلكهيك طنز است :آن هم طنزي كه هر عبارتش كنايهاي است،
كنايهاي چند پهلو ،كنايهاي به شخصيتهاي سياسي ،فرهنگي و ضرب المثلهاي غربي همچنين به
گونه طنز و لطيفه شامل پيامهايي است براي خودسازي.

 .46جانسون ،اسپنسر .پنير مرا كي جا به جا كرد؟ .سعيد خاكسار تهران :موزون 76 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :موفقيت ،داستان آموزشي ،كتاب دوزبانه ،انطباق با تغيير
چکيده« :كي پنير مرا جابهجا كرد؟» داستان سادهاي است كه حقايقي عميق را دربارة تغيير آشكار
ميكند اين داستان جالب و شگفتانگيز در مورد چهار شخصيت است كه در «مارپيچي» زندگي
ميكنند و به دنبال «پنيري» ميگردند تا آنها را سير و شادمان سازد .پنير استعارهاي است براي هر
آنچه در زندگي ميخواهيد :كار خوب ،رابطهاي عاشقانه ،پول ،دارايي ،سالمتي ،يا آرامش روحي .در اين
داستان ،شخصيتها با تغيير غيرمترقبه و پيشبيني نشدهاي روبهرو ميشوند .سرانجام يكي از آنها با
موفقيت با آن كنار ميآيد .متن كتاب به دو زبان انگليسي و فارسي است و يك سيدي صوتي نيز دارد
كه با صداي توني رابرتس است و مقدمهاي از دكتر اسپنسر جانسون دارد.

 40فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .47حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش .قم :جمال 148 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :زندگي پيامبر اسالم ،داستان مذهبي ،آموزش ديني ،حكايت اخالقي
چکيده :كتاب حاضر ،مجموعة  70حكايت از زندگي رسول خدا (ص) است كه توسط مؤلف اين
مجموعه بازنويسي شده است .كتاب داراي چند ويژگي با اين مشخصات است :در كنار هر حكايت،
بخشي به نام “بيشتر بخوان ،بهتر بدان” وجود دارد كه مطالب خواندني و جالبي در آن آمده است .در
بازنويسي حكايات ،نويسنده بيشتر تالش كرده است كه جنبههاي اخالقي و تربيتي آنها را به خواننده
نشان دهد .نويسندة كتاب ،مجموعه را از كتاب «حكايتنامة موضوعي پيامبر اعظم(ص)» گزينش
كرده است .سند تاريخي هر حكايت در كنار آن نوشته شده است .كتاب داراي تصويرها و طراحيهاي
گرافيكي است.

 .48هارت ،جورج .تاريخ فرهنگ و تمدن مصر .يلدا بالرك تهران :سبزان 120 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :مصر ،تاريخ ،آداب و رسوم زندگي اجتماعي ،آثار تاريخي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :به دوران پس از سال  3100پيش از ميالد ،كه مصر تحت حكومت فراعنه قرار گرفت ،مصر
باستان گفته ميشود .اما قبل از دوران فراعنه ،چه كساني در مصر زندگي ميكردند؟ حكومتهاي
پادشاهي چگونه شكل گرفت؟ كاوشهاي جديد نشان ميدهد تا  3500پيش از ميالد برخي از مصريان
در شهرها زندگي كرده و اقداماتي براي ابداع نوشتار انجام داده بودند .در اين كتاب ما با تاريخ فرهنگ
و تمدن مصر ،غذا و نوشيدنيها ،آواز و موسيقي ،اهرامهاي بزرگ مصر ،ايزدان و الههها و آداب و رسوم
مصريان باستان ،آشنا ميشويم.
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 .49چترجي ،مانيني /روي ،آنيتا .تاريخ فرهنگ و تمدن هند .رضا آقابابا دستجردي تهران :سبزان،
 128 ،1389ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تمدن هند ،آموزش تاريخ ،آداب و رسوم هنديان
چکيده :تقريب ًا يك پنجم جمعيت كرة زمين كه معادل بيش از يك ميليارد نفر ميشود ،در هند زندگي
ميكنند .مردمان هند فرهنگها و نژادهاي بسيار متنوع و گوناگوني دارند .مردم اين سرزمين از قبايل
بومي هند در جزاير كوچك آندامان گرفته تا ساكنان ارتفاعات هيماليا به سكونت در اين نواحي متنوع
كام ً
ال خو گرفتهاند .تقريب ًا ميتوان همهگونه سكونتگاهي را در هند يافت .كوهستانهاي پوشيده از برف
در شمال هند ،جنگلهاي مديترانهاي در تپههاي شرقي و غربي ،بيابانهاي راجستان ،بيشهزارهاي
سرسبز نارگيل و سواحل گرمسيري جنوب اين كشور ،همه نشان از تنوع زيستمحيطي اين سرزمين
دارند .در اين كتاب با تاريخ ،آداب و رسوم ،فرهنگ و زندگي اجتماعي مردم هند آشنا ميشويم.

خ فرهنگ و تمدن يونان .محمدصادق شريعتي تهران :سبزان 136 ،1389 ،ص
 .50پيرسون ،آني .تاري 
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تمدن يونان ،ادبيات نوجوانان ،آموزش تاريخ
چکيده :يونان كشوري است از مغرب زمين و در تاريخ و تمدن غرب مقام و موقعيتي بسيار مهم دارد.
زيرا تمدن يونان نخستين تمدن اروپايي است و يونانيها اولين ملت اروپايي هستند كه به تشكيل دولت
توفيق يافتند .ديگر ملل اروپايي كه پس از آن به وجود آمدند ،فرهنگ و تمدن يونانيان را اخذ كردند.
در اين كتاب ما با سرزمين يونان ،تمدن مينوسي ،بازگشت تراوا ،صنايع دستي ،دولت اسپارت ،اسكندر
و دورة هلني ،و آداب و رسوم يوناني ،شخصيتهاي معروف يونان و ...آشنا ميشويم .در پايان كتاب
واژهنامه نيز آورده شده است.
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 .51استيل ،فيليپ .تاريخچه انتخابات در جهان .پرويز دليرپور تهران :سبزان 112 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :رأيگيري ،تاريخ ،ادبيات نوجوانان ،انتخابات ،مصور
چکيده :آراي مردمي اساس هر نظام و حكومت دموكراتيك است ،زيرا نشاندهندة چگونگي اعالم نظر
آحاد ملت است .گاه ممكن است از رأيدهندگان خواسته شود كه در يك رفراندم يا همهپرسي در مورد
ن اساسي يا حل
مسئلهاي تصميم خود را اعالم كنند .اين شكل از دمكراسي معمو ًال براي تغيير قانو 
مسائل عمده سياسي استفاده ميشود .كتاب تاريخچه انتخابات در جهان به چگونگي روند شكلگيري
انتخابات و ريشههاي دموكراسي در جهان پرداخته است.

 .52آدامز ،سايمون .تاريخچه جنگ جهاني دوم .پرويز دليرپور تهران :سبزان 128 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :جنگ جهاني دوم 1945-1939 ،م ،ادبيات نوجوانان
چکيده :تاريخ زندگي بشر ،جنگهاي بسياري به خود ديده است و اين درگيريها منشأ تحوالت
گوناگون در تاريخ ،جغرافيا ،اقتصاد و جنبههاي ديگري از زندگي جوامع بودهاند .كتاب حاضر به بررسي
عوامل زمينهها و نتايج يكي از مرگبارترين جنگهاي تاريخ بشر يعني جنگ جهاني دوم ميپردازد و
سعي دارد نوجوانان را با اين گوشه از تاريخ آشناتر كند.
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 .53معتمدي ،وحيد .تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي دانش پژوهان.
تهران :آواي نور 136 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي:حرفه و فن
کلمات کليدي :اينترنت ،شبكة جهاني وب ،وبسايتها ،آموزش كار با رايانه
چکيده :به زعم نگارنده ،هدف از نگارش كتاب حاضر آماده كردن مخاطبان براي استفاده از اينترنت و
شبكة جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمينة آموزشوپرورش و نشان دادن چگونگي
جايگزيني روشهاي فعال و مبتني بر استفاده از فناوري به جاي روشهاي آموزشي سنتي است.
كتاب  12فصل دارد و عنوانهاي برخي فصلهاي آن از اين قرارند :اصول شبكة جهاني وب؛ اينترنت و
شبكة جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزهها در اينترنت؛ چگونگي استفادة مدارس از شبكة جهاني وب.

 .54حسنمرادي ،نرگس .تحليل محتواي كتاب درسي .تهران :آييژ 158 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تحليل محتواي کتاب درسي ،ارزشيابي ،اهداف آموزشي بلوم ،شاخص خالقيت گيلفورد
چکيده:کتاب درسي کهيکي از مهمترين منابع يادگيري دانشآموزان در نظامهاي آموزشي محسوب
ميشود ،در نظام آموزشي کشور ما نيز نقش مهمي دارد .کتاب حاضر در سه فصل به نقش محتواي
کتابهاي درسي در برانگيختن و تأمين نيازها و نيز تسهيل امر يادگيري دانشآموزان پرداخته است.
فصل اول آن ،با عنوان «تحليل محتوا» ،مفهوم تحقيق ،تعريف و مفهوم تحليل محتوا ،و مراحل تحليل
محتوا را شرح ميدهد .فصل دوم کتاب اهداف يادگيري ،تعريف و مفهوم کتاب درسي ،نقش و کارکرد
کتاب درسي و اجزاي کتاب درسي و ...را تبيين ميکند .فصل سوم با عنوان روشهاي تحليل محتواي
متون درسي ،مباحثي چون تعريف و مفهوم تحليل محتواي کتاب درسي ،بعد دروني کتاب درسي ،بعد
بيروني کتاب درسي ،روشهاي کيفي تحليل محتواي کتاب درسي ،شاخص خالقيت گيلفورد ،و تحليل
محتواي کتاب درسي بر مبناي حيطههاي سهگانة اهداف آموزشي بلوم را در بر دارد.
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 .55اديب ،مريم .تربيت ديني كودك و نوجوان :نكتهها و روشها .تهران :منادي تربيت،1390 ،
 236ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :تربيت ديني ،قرآن مجيد ،عبدالعظيم كريمي ،جوادي آملي ،شهيد مطهري
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعة والدين و مربيان نگارش يافته و شامل نكتهها و روشهايي به منظور
تربيت ديني كودكان و نوجوانان است .عنوانهاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند :اهميت ارتباط با
قرآن؛ مطلوبها و آسيبها در رفتار مربيان؛ روشها و نكتهها در همراهي با كودك؛ همراهي با نوجوان
و نكتههايي از استاداني چون عبدالعظيم كريمي؛ استاد جوادي آملي؛ شهيد مطهري.

 .56تيمونز ،بوني .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :تصميمگيري سريع .روژين شاملو تهران :گام،
 68 ،1390ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :دختران ،راهنماي مهارتهاي زندگي ،راه و رسم زندگي
چکيده :اين کتاب از سري کتابهاي «آنچه دختران باهوش بايد بدانند» ميباشد که درباره روشهاي
تصميمگيري سريع و صحيح به هنگام وقوع مشکالت نوشته شده است .نويسندة اين کتاب با استفاده
از تصاوير نمايشي و معرفي عواملي چون :اعتماد به نفس؛ داشتن افکار خالق؛ حفظ خونسردي؛ منطقي
بودن و ...مخاطب را در کسب اين مهارت ياري ميکند.
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 .57مورگان ،سالي .حفظ محيط زيست :تغييرات اقليمي (آب و هوا) .محمدرضا داهي تهران :فني
ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :تغييرات آب و هوا ،اقليمشناسي ،حفظ محيط زيست ،تعليمات اجتماعي
چکيده :شرايط متوسط و معمول هواي هر ناحيه را طي زماني طوالني «اقليم» آن ناحيه ميگويند.
بسياري از رخدادهاي طبيعي مانند انفجارهاي خورشيدي يا فوران آتشفشان ممکن است ناشي از
تغييرات اقليمي باشند .اما کارشناسان معتقدند که استفادة بيرويه از زغالسنگ ،نفت ،و گاز توسط
انسان ،علت اصلي اين تغييرات است .در نتيجة تغييرات اقليمي ،در سالهاي آينده زمين در معرض
خطر روزافزون طوفانها ،خشکساليها ،سيالبها ،کمبود غذا ،و نابودي زيستگاهها قرار خواهد گرفت.
کودکان با مطالعة کتاب حاضر ميآموزند که با انجام کارهاي ساده ميتوان روند اين تغييرات و تأثيرات
منفي آنها را کاهش داد.

 .58باذلي محبوب ،سمانه .تفريح و فعاليتهاي علمي شيمي .تهران :شورا 44 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش شيمي ،آزمايش ،ادبيات نوجوانان ،راهنماي آموزشي

چکيده :اين مجموعه در برگيرندة فعاليتهايي در زمينة شيمي است و براي دانشآموزان عالقهمند به
کسب مهارت تدوين شده است .کتاب از طريق آزمايش و فعاليتهاي علمي ،دانشها و آموختههاي
نظري دانشآموزان را به سوي مهارتهاي علمي هدايت ميکند و مجموعهاي از يافتهها را که ميتواند
زمينهساز بروز خالقيت در نوجوانان شود ،در اختيار آنان قرار ميدهد.
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 .59آزادمهر ،آزاده .تفريح و فعاليتهاي علمي فيزيك .تهران :شورا 44 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش فيزيک ،آزمايش ،ادبيات نوجوانان ،سرگرميهاي علمي
چکيده :مجموعه «تفريح و فعاليتهاي علمي فيزيک» امکان کسب تجربههاي شيرين آموزشي را به
شيوهاي فعال و پژوهشگرانه و در قالبي جذاب و علمي براي دانشآموزان عالقهمند به کسب مهارت
فراهم کرده است .اين فعاليتها به ترتيب از آسان به مشکل تنظيم شدهاند .عالوه بر اين ،در پايان هر
فعاليت چند نکتة آموزشي در قسمت «بيشتر بدانيد» مطرح شده است.

 .60آقازاده ،محرم .تكنولوژي آموزشي (بر پايه رويكرد ساختگرايي) .تهران :آييژ 240 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فناوري آموزشي ،رويكرد ساختگرايي ،طراحي آموزشي
چکيده :فناوري آموزشي دانشي ميان رشتهاي است كه در ذات خود براي يادگيري زاده شده است.
مطالبي كه در كتاب حاضر گنجانده شدهاند ،آن دسته از مباحث مربوط به ديدگاه نظري در فناوري
آموزشي را تشكيل ميدهند كه در حوزة طراحي آموزشي هستند .كتاب داراي  19فصل است كه بعضي
از سرفصلهاي آن عبارتاند از :نظريههاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ كاربرد نظريهيادگيري آموزشي
و پرورشي در طراحي آموزشي؛ فرضهاي ساختگرايي و طراحي آموزشي؛ نظرية يادگيري انسانگرا و
تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛ بازنمايي و دانش و مهارت.
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 .61مركز فرهنگي آسيا و اقيانوسيهيونسكو .تكنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد آموزشي.
محرم آقازاده تهران :آييژ /من گرافيك 152 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فناوري آموزشي ،روش تدريس ،توليد مواد آموزشي ،علوم تربيتي
چکيده :كتاب پيشرو داراي سه فصل است :فصل اول با عنوان «چرا ،چه چيزي و براي چه كسي؟»
مسائل اساسي مربوط به توليد مواد آموزشي را بهصورت سؤال و جواب شرح ميدهد .در فصل دوم با
عنوان «ما ميتوانيم» ،فرايند تهية مواد آموزشي براساس الگويي هشت مرحلهاي ارائه ميشود .اين
الگو را در نقشهاي كه پشت جلد كتاب آمده است ،ميتوانيد مشاهده كنيد .عالوه بر اين ،در فصل دوم
نحوة توليد برخي انواع مواد آموزشي ،نظير پوستر ،روزنامة ديواري ،و ...بيان ميشود .در فصل سوم با
عنوان «بيشتر بياموزيم» ،دانش عملي مربوط به توليد مواد آموزشي مطرح شده است .در پايان كتاب،
اصطالحنامهاي آمده است كه مخاطبان را با برخي مفاهيم و نهادها آشنا ميسازد.

 .62علوي كيا ،محمدعلي .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن آزتك و اينكا .تهران :مدرسه 88 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :آزتكها ،اينكاها ،تاريخ تمدن آمريكا ،تاريخ جهان
چکيده« :آزتكها» ،صاحب يك تمدن نيمه آمريكايي در مكزيك با اسطورههاي بسيار غني بودند
كه در اواسط قرن چهاردهم ميالدي بر بيشتر نواحي امروزي مكزيك فرمان ميراندند .اين امپراتوري
در دوران شكوفايياش حدود  400تا  500روستا را دربرميگرفت و آخرين امپراتور آن بر پنج تا شش
ميليون انسان حكومت ميكرد .امپراتوري «اينكا» يك امپراتوري از مردم بومي در آمريكاي جنوبي
بود .اين امپراتوري هنگامي كه بيشترين وسعت خود را داشت ،كشورهاي امروزي پرو ،اكوادور ،بوليوي
و بخشهايي از شيلي و كلمبيا را دربرميگرفت .در سدة شانزدهم ميالدي ،با ورود اسپانياييها به پرو،
اين امپراتوري درهم شكست .در اين كتاب با دو تمدن بزرگ جهان ،آزتكها و اينكاها ،آشنا ميشويم.
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 .63خيرانديش ،عبدالرسول .تمدنهاي بزرگ جهان :تمدن آسياي صغير .تهران :مدرسه 80 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تمدن آسياي صغير ،تاريخ آسيا ،اسكندر ،كشور تركيه ،آناتولي ،كورش ،گهوارة تمدن
چکيده :آسيا يكي از پنج قارة جهان است .اين قاره كه بزرگترين خشكي روي زمين بهشمار ميآيد
و كشور ما ايران هم در آن قرار دارد ،گهوارة تمدن بشري دانسته ميشود .ما به درستي نميدانيم كه
نام اين قاره به چه معناست .و اين نام از چه زماني بدان داده شده است ،اما ابتدا و پيش از همة ملتها،
اين يونانيها و سپس روميها بودند كه نام آسيا را بهكار بردند« .آناتولي» نام تاريخي بخش باختري
تركيه است .به پارة خاوري تركيه از زمان روميان« ،آسياي صغير» يا آسياي كوچك گفته شده است.
اين منطقه از زمان غلبة كورش بزرگ بر پادشاه ليدي تا آمدن اسكندر ،همواره بخشي از شاهنشاهي
ايران هخامنشي بود .كتاب حاضر به منظور آشنا كردن نسل نوجوان و جوان با تمدنهاي بزرگ جهان،
ايجاد تفاه م بيشتر با ساير ملل ،و اميد بستن به آيندهاي روشن ،تهيه شده است.

 .64شاپيرو ،الرنس .تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي كودكان .ليال شريفي
تهران :انديشه معاصر 158 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،والدين ،مشاور
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آرامش ،آسايش ،فشار رواني ،اضطراب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتاب حاضر حاوي بيش از  50فعاليت بهمنظور کمک به والدين و فرزندان در جهت برانگيختن
احساسات مثبت ،اعتماد به نفس ،آموزش آرامش بيشتر ،مديريت مشکالت عاطفي ،کاهش فشارهاي
رواني و مبارزه با ترس و نگراني است .مطالب کتاب در نه بخش به همراهيک ضميمه و نتيجهگيري
فراهم آمده است .بازي فکري گروهي ،آرامسازي تمام بدن ،رنگينکمان شفابخش ،خوردن باتوجه،
تنفس ،تمرکز ،باغ ماسهاي ،عکسهاي خندهدار و شب جوکگويي برخي از فعاليتهاي ذکر شده در
کتاب هستند.
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 .65فرسايي ،داريوش .جعبهي آموزش ( Microsoft Word( 2007-2010براي كودكان و
نوجوانان .تهران :علوم و فنون /اسحاق 76 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي:حرفه و فن
کلمات کليدي :نرمافزار ورد ،رايانه ،راهنماي آموزش

چکيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان با نرمافزار ورد  2007و  2010در  11درس بهطور
مختصر و مفيد به همراه ديويدي آماده شده است .آشنايي با محيط كاري برنامه ،آشنايي با صفحات
سند در برنامة ورد ،ايجاد متن در سندها ،انتخاب و ويرايش متن ،فرمت متن و صفحات ،و ...عنوانهاي
برخي از اين درسها هستند.

 .66فرسايي ،داريوش .جعبهي آموزش مفاهيم پايه و ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان.
تهران :علوم و فنون /اسحاق 148 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي:حرفه و فن
کلمات کليدي :آموزش رايانه ،ويندوز  ،XPفيلم آموزشي ،سيستم عامل

چکيده :در اين كتاب ،طي  14درس مفاهيم پايه و ويندوز  XPبه كودكان و نوجوانان آموزش داده
ميشود .ديويدي همراه كتاب شامل  46فيلم آموزشي است .مفاهيم پايه ،آشنايي با سختافزار و
نرمافزار رايانه ،آشنايي با شبكهها ،سيستمعامل ،بررسي درايوهاي سيستم ،تنظيمات سطل بازيافت و
نصب نرمافزارها از جمله مباحث كتاب هستند.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .67مويدي آملي ،احمد .جغرافيا -تاريخ -اجتماعي دوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون
گسترش علوم /موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ /جغرافیا /اجتماعی
کلمات کليدي :آموزش علوم اجتماعي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،دوم راهنمايي
چکيده :اين كتاب كار در قدم اول تكميلكنندة مطالب كتابهاي درسي جغرافي ،تاريخ و اجتماعي
سال دوم راهنمايي است و در قدم بعد به شكوفايي خالقيت و استعدادهاي دانشآموزان كمك ميكند.
در واقع هدف اين مجموعه آن است كه فراگيرندگان با تكرار و تمرين مطالب را بهتر درك كنند .به
منظور ارزشيابي نيز انواع سؤالهاي تستي ،جاي خالي ،صحيح و غلط ،وصلكردني ،كوتاه پاسخ و
بلندپاسخ ارائه شده است.

 .68مويدي آملي ،احمد .جغرافيا -تاريخ -اجتماعي سوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون
گسترش علوم /موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 240 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ /جغرافیا /اجتماعی
کلمات کليدي :آموزش علوم اجتماعي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين،سوم راهنمايي
چکيده :اين كتاب كار دربردارندة تمرينهاي سه درس جغرافيا ،تاريخ و اجتماعي سال سوم راهنمايي
است .هر درس آن شامل اهداف و مفاهيم كلي درس است كه به زبان گويا ،ساده و روان توضيح داده
شدهاند .همچنين كتابداراي تمرينهاي كاربردي ،آزمونهاي مياننوبت اول و دوم به همراه بارمبندي
سؤاالت ،و آزمونهاي دي و خرداد است.
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 .69كانون انديشه جوان .مشق آزاد :جالل آل قلم :سيد جالل آل احمد .تهران :كانون انديشه جوان،
 32 ،1389ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :جالل آلاحمد ،زندگينامه ،ادبيات فارسي ،نويسندگان معاصر
چکيده :جالل آلاحمد در  11آذر  1302در خانوادهاي مذهبي -روحاني به دنيا آمد .دوران کودک
و نوجواني جالل در نوعي رفاه اشرافي روحانيون گذشت .پس از اتمام دوران دبستان ،پدر جالل،
سيداحمد طالقاني ،به او اجازة درس خواندن در دبيرستان را نداد .اما او که همواره خواهان و جوياي
حقيقت بود ،به اين سادگي تسليم نشد .در کالسهاي شبانه مدرسة دارالفنون نامنويسي کرد و با هزاران
زحمت ديپلم خود را گرفت .وي در  18شهريور  1348در سن  46سالگي در “اسالم” گيالن درگذشت.
کتاب حاضر به شرح زندگي ،آثار و گرايشهاي سياسي او پرداخته است.

 .70انزنس برگر ،هانس ماگنوس .جن اعداد :ماجراي رياضي .ملك دخت قاسمي نيكمنش تهران:
آييژ 256 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،سرگرمي و داستان تخيلي ،اسرار اعداد
چکيده :كتاب حاضر اينگونه آغاز ميشود كه «جن اعداد» به خواب رابرت ،پسرك  12سالهاي ميرود
كه از رياضيات و معلم آن متنفر است .جن اعداد اسرار هيجانانگيزي دربارة مفاهيم رياضي و اعدادي
چون صفر ،يك ،سريهاي بينهايت ،اعداد غيرمنطقي ،اعداد اول و احتماالت در رياضيات را به زبان
قصه به رابرت ياد ميدهد.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .71سانييه ،كريستين .جنگهاي جهاني .حميد كارجو تهران :پيام كتاب 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :جنگ جهاني اول  1914 - 1918م ،جنگ جهاني دوم 1939 -1945
چکيده :بيترديد تمامي جهان از جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم متأثر شد .در شمال قاره
آمريکا ،دولت آمريکا سياست دورهاي از جنگ را در پيش گرفت .در اروپا جنگهاي داخلي در ايرلند،
اسپانيا و يونان وجود داشت و انقالب روسيه نيز منجر به جنگهاي داخلي شد .در خاورميانه امپراتوري
عثماني بعد از جنگ جهاني اول متالشي شد و دولت غاصب اسرائيل در سال  1948ميالدي به عنوان
يک سرزمين يهودينشين با تصرف سرزمينهاي اسالمي تأسيس شد .تالش ايتاليا براي ايجاد يک
امپراتوري در آفريقا به شکست انجاميد .بسياري از کشورها به فکر استقالل افتادند .هند ،استقالل خود
را از انگليس به دست آورد ،اما از پاکستان جدا شد .جنگ داخلي ،چين را تقسيم کرد و هنگامي که
ي ژاپنيها يکي از داليل شروع جنگ جهاني دوم بود و اقيانوس آرام تبديل بهيک منطقه
توسعهطلب 
جنگي شده بود ،انفجار نخستين اتمي توسط آمريکا جنگ را پايان داد .اين کتاب به بررسي و چگونگي
وقوع اين دو جنگ و زمينهها و پيامدهاي آنها ميپردازد.

 .72جمعي از نويسندگان .چرا و چگونه (جلدهاي  46تا  .)50كمال بهروزكيا تهران :قدياني،كتاب هاي
بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش علوم ،دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان
چکيده :دايرئالمعارف حاضر پنج جلد از مجموعة «چرا و چگونه» است كه در يك مجلد فراهم آورده
و به اين موضوعها ميپردازد :رايانه و روبات؛ بيونيك؛ مغز؛ خودرو؛ زمان .مباحث بسيار ساده و قابل
فهم كتاب را تصويرهاي رنگي و كارتوني همراهي ميكنند .در پايان هر جلد نمايه درج شده است.
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 .73كليت ،مري .چگونه فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام آموزش
فرايند پژوهش .عليرضا كيامنش /جاويد سرايي تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :آموزش فرايند پژوهش ،راهنماي آموزشي ،گردآوري دادهها ،تحليل دادهها

چکيده :اين كتاب براي استفادة فراگيرندگان  10تا  14سال طراحي شده و حاوي فعاليتهاي متنوعي
است كه معلمان را قادر ميسازد ،مطالب را با سطح فراگيرندگان خود وفق دهند .شيوة آموزش در هر
فصل به صورتي كه قابل درك باشد ،ارائه شده است و پيچيدگيهاي فرايند پژوهش براي خوانندگان
مبتديسادهسازي شدهاند .بنابراين فراگيرندگان توانمند و افراد سنين باالتر ميتوانند با كتاب به عنوان
يك كتاب درسي برخورد كنند .كتاب به چهار فصل با اين عنوانها تقسيم شده است :ماهيت پژوهش؛
گردآوري دادهها؛ تحليل دادهها؛ انتشار يافتهها .هر فصل شامل خالصهاي از نتايج يادگيري ،زمان
محتواي آموزش و يك فعاليت اصلي است كه براي درونيكردن محتواي آموزشي و تعامل بيشتر
دانشآموزان با اهداف اصلي يادگيري طراحي شدهاند.

 .74پروفسكايا ،اولگا .چوباري اسب باوفا :داستانهايي از كودكان و جانوران .حبيباله فروغيان
تهران :نخستين  /كتاب هاي پرستو 248 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستان كوتاه ،داستان روسي ،ادبيات كودكان ،زندگي حيوانات
چکيده :شنيدن يا خواندن داستانهايي از سرزمينهاي دور ميتواند براي كودكان و نوجوانان جذاب
و نشاطانگيز باشد؛ بهخصوص اگر اين داستانها دربارة جانوران هم باشد .اين كتاب مجموعهاي از
داستانهاي حيواناتي است كه در كنار انسانها زندگي ميكنند و داراي نكات آموزندة فراوان است.
آشنايي با خورد و خوراك حيوانات ،عادات آنها و انس و الفتي كه با انسانها برقرار ميكنند ،از جمله
چيزهايي است كه مخاطب با آنها آشنا ميشود.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .75سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد غذايي ،ميكروبشناسي ،بهداشت محيطزيست،آموزش علوم
چکيده :آشپزخانههاي امروزي محلهايي روشن و تميزند .سطوح آشپزخانه بهطور منظم تميز ميشوند
و غذاهاي فاسدشدني را در يخچال نگهداري ميكنيم .بعضي از مواد غذايي را هم براي مصرف سالم
ميپزيم .چنين شرايطي زندگي را براي جانداران ديگر مشكل ميكند .اما اگر با دقت كافي به اطراف
آشپزخانه نگاه كنيد ،نمونههاي فراواني از زندگي پنهان را خواهيد يافت .برخي عنوانهاي مطالب اين
كتاب عبارتاند از :تغذيه از گرد و غبار؛ كنههاي آفت؛ مخمرها در نان؛ ميكروبها در مواد غذايي؛
غذاي كپك زده؛ فساد مواد غذايي؛ سميشدن غذاها .تمام عكسهاي كتاب رنگي هستند و توسط
ميكروسكوپها بزرگنمايي شدهاند.

 .76سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در اتاق خواب شما زندگي ميكنند؟ .حسين
الوندي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ميكروبها ،اتاق خواب ،بهداشت محيطزيست ،آموزش علوم
چکيده :اتاق خواب جايي نيست كه جانداران زيادي بتوانند در آن زندگي كنند .همة جانداران به غذا
احتياج دارند .هر شب در اتاق خواب شما ميهمانيهاي منظم شبانه برقرار است ،اما ميهمانان جانوراني
موزي مثل موش و سوسك نيستند .اگر با يك ميكروسكوپ اطراف اتاق خواب خود را به دقت نگاه
كنيد ،حتم ًا از آنچه مييابيد تعجب خواهيد كرد .در اين كتاب اطالعاتي دربارة بيماريهايي كه از
راه هوا منتقل ميشوند ،ساسها و خونخواران ديگر ،سوسكهاي فرش ،پروانة بيد لباس ،جوندگان
چوب ،انگلها ،و ...بهدست ميآوريم .تصاوير رنگي كتاب و درشتنمايي شدن عكس ما را شگفتزده
ميسازند.
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 .77سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در باغ شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ميكروبها ،باغها ،بومشناسي ،جانداران ميكروسكوپي
چکيده :چه جانداراني در باغ يا باغچههاي ما زندگي ميكنند؟ اين سؤالي است كه اغلب ما از
خود ميپرسيم .كتاب حاضر قصد دارد ما را با اين موجودات ميكروسكوپي كه با چشم معمولي قابل
ديدن نيستند ،آشنا كند تا ما بيشتر دربارة آنها بدانيم؛ جانداران پنهاني كه فقط آنها را به كمك
ذرهبين يا ميكروسكوپ ميتوان ديد .برخي عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :مكندههاي عنكبوت
مانند؛ كرمهاي لولهاي؛ انگلهاي گياهان؛ همكاري در زيرزمين؛ زندگي ميكروسكوپي در خاك؛
تجزيهكنندگان؛ شكارچيان ميكروسكوپي؛ ساختن كود برگ؛ دو جاندار يا يك جاندار .كتاب داراي
واژهنامه و نمايه است .ضمن ًا عكسهاي كتاب با استفاده از ميكروسكوپ بزرگنمايي شدهاند.

 .78سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در بدن شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بدن انسان ،ميكروبها ،بهداشت بدن ،جانداران ميكروسكوپي
چکيده :ميدانيم كه هرگاه ميكروبها به درون بدن ما راهيابند ،ميتوانند ما را بيمار كنند .ما قبل از
غذا خوردن دستهاي خود را ميشوييم تا اينجانداران غذاي ما را آلوده نكنند .همچنين بريدگيها
و خراشهاي پوست را به دقت تميز ميكنيم تا از آلوده شدن آنها به وسيلة ميكروبها جلوگيري
كنيم .ميكروبها آنقدر كوچكاند كه بدون ميكروسكوپ ديده نميشوند .آنها ميتوانند ما را بيمار
كنند ،اما حتي وقتي سالم هستيم ،بسياري از آنها در بدن ما زندگي ميكنند .تعداد ميكروبهايي كه
در بدن ما ساكناند ،خيلي بيشتر از تعداد انسانهايي است كه روي كرة زمين زندگي ميكنند .در اين
كتاب ما سفري به دنياي جانداراني داريم كه در بدن ما زندگي ميكنند تا با آنها آشنا شويم و راه
مبارزه با آنها را دريابيم.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .79سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در كالس درس شما زندگي ميكنند؟ .حسين
الوندي تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ميكروبها ،بهداشت محيطزيست ،آموزش علوم ،جانداران ميكروسكوپي
چکيده :مجموعه كتابهاي «زندگي پنهان» ،شما را به سفري براي ديدن جانداران بسيار ريز ميبرد؛
سفر به دنياي جانداران بسيار كوچكي كه در گوشه و كنار مدرسه ،كالس درس و حتي درون بدن
شما زندگي ميكنند .در اين كتابها با گياهان ميكروسكوپي ،كنههاي گوش ،ميكروبهاي غذاساز،
جوندگان كتابهاي كهنه ،و ...آشنا ميشويم .در پايان كتاب ،واژهنامه ،معرفي سايتهاي مفيد و
همچنين نماية موضوعي آمده است.

 .80سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني روي پوست شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :پوست بدن انسان ،حشرهها ،بهداشت ،ميكروبها
چکيده :شايد گمان كنيد كه همة ويژگيهاي پوست بدن خود را ميشناسيد .شما هزاران بار عكس
خود را ديدهايد و يا در آينه به خود نگاه كردهايد .آيا ميدانيد كه چگونه نگاه ميكنيد؟ چگونه به
كمك پوست ،زبري و نرمي اجسام را درك ميكنيد؟ و يا چگونه بوها را احساس ميكنيد؟ هرگاه به
كمك ميكروسكوپ پوست خود را به دقت مشاهده كنيد ،صحنههاي ناآشنايي را خواهيد ديد؛ دنيايي
ميكروسكوپي ،پر از زندگيهاي پنهان .در اين كتاب ما با دنياي جانداران پوست خود آشنا ميشويم.
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 .81پارساصائب ،ساويز .چهار سوي كيهان .تهران :خيام آزمون  /تيز هوشان برتر 64 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :نجوم به زبان ساده ،آموزش علوم تجربي ،كيهانشناسي
چکيده :بشر از آغاز تاريخ تاكنون ،هرگاه به باال نظرافكنده ،آسمان را ديده كه هميشه با پيچيدگيهايي
در برابرش افراشته شده و همواره او را براي حل اسرارش به چالش طلبيده است .پس بايد نجوم
آموخت .اما به راستي اهميت نجوم در چيست؟ يكي از داليل مهم يادگيري نجوم ،پيدا كردن شناخت
بيشتر از كائنات و پديدههاي آن و پيبردن به اسرار فضا است .چرا كه در ساية رسيدن به حقايق علمي
است كه از خرافهپرستي و پيشگويي غلط و سودجويانة فريبكاران در امان خواهيم بود .با مطالعة اين
كتاب با برخي از پديدههاي كيهاني آشنا خواهيد شد و پاسخ بخشي از سؤاالتي را كه در ذهن داريد،
در آن خواهيد يافت .همچنين ،در اين كتاب سعي شده است بيان مطالب تا حد امكان ،ساده و همه
فهم باشد و از مطرح كردن فرمولهاي رياضي پيچيده و اثبات آنها پرهيز شده و فقط به شرح سادة
مسائل علمي پرداخته شده است.

 .82كتل ،پاتريك .پيوند ديروز و امروز :چينيهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟ .مجيد عميق
تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان ،ادبيات نوجوانان ،تمدن چين ،اختراعات چينيان
چکيده :جامعة مدرن امروز از جهات بسياري مديون چينيهاي باستان است .آيا شما تا به حال از
به پرواز درآمدن يك بادبادك لذت بردهايد؟ از بازي دومينو چهطور؟ زماني را بهياد بياوريد كه باران
شروع به باريدن كرده است و شما از اينكه چتر داشتهايد ،خوشحال شدهايد .آيا ورزشهاي رزمي
انجام ميدهيد؟ با مطالعة كتاب «چينيهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟» پاسخ اين پرسشها را
مييابيد و با چگونگي تأثيرگذاري تمدنهاي باستان بر جامعة مدرن امروز آشنا ميشويد .عكسها و
تصويرهاي رنگي جذاب و گويا ،اطالعات تكميلي ،گاهشمار رويدادهاي مهم در حيات هر كدام از اين
تمدنها و واژهنامه ،از ديگر بخشهاي اين كتابها هستند.

 58فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .83نادري موالن،حسين .حرفهو فن دوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون گسترش علوم/
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 112 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :حرفهوفن ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،کتاب کار
چکيده :اين کتاب براساس آخرين تغييرات کتابهاي درسي تأليف شده و داراي هشت فصل است:
 .1فناوري و سيستم؛  .2کار با برق؛  .3بهداشت؛  .4کار با چوب؛  .5کار با فلز؛  .6ساختمانسازي؛ .7
خوراک و پوشاک؛  .8باغباني ،دامپروري و صنايع غذايي .ضمن ًا کتاب اهداف هر واحد درسي را نيز
بيان کرده است .مفاهيم اصلي کتاب به زبان ساده و روان بيان شدهاند ،تمرينهاي کاربردي و پرورش
دهندة استعداد ،آزمونهاي مستمر و ميان نوبت اول و دوم همراه با بارم ،فعاليتهاي عملي کاربردي،
همراه با سرگرمي .از جمله قسمتهاي خوب کتاب هستند.

 .84نادري موالن ،حسين .حرفهو فن سوم راهنمايي كار طاليي .تهران :كانون گسترش علوم/
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 128 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :حرفهوفن ،پاية سوم دورة راهنمايي ،آزمون و تمرين
چکيده :کتاب حاضر کوشيده است که به دانشآموزان مطالب تئوري را با تمرين و تکرار به صورتهاي
متفاوت بياموزد تا دشواري فراگيري اين مطالب برايشان کمتر شود .عالوه بر اين ،تمام حيطههاي
آموزشي بلوم در اين کتاب مورد توجه قرار گرفته است .ضمن ًا برخي کارهاي عملي ،سرگرمي و هدايت
تحصيلي هم بهصورت بسيار ساده و قابل فهم براي دانشآموزان در انتهاي واحدها ارائه شده است.
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 .85نداييپور ،جليل .حساب جامع (دورة راهنمايي) .تهران :برايند 313 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،اعداد طبيعي
چکيده :كتاب حاضر از جمله كتابهاي مبحثي رياضيات راهنمايي است و هدف آن پركردن فضاي
خالي كتابهاي مفهومي و البته جذاب در دورة راهنمايي است .اين كتاب مباحث مربوط به بحث
حساب اعداد طبيعي در دورة راهنمايي و گاهي فراتر از آن را آموزش ميدهد .مطالب كتاب در هشت
فصل مرتب شدهاند و هر فصل به چند بخش تقسيم شدهاست .در پايان هر بخش تمرينهاي متنوعي
از ساده تا سخت براي يادگيري بيشتر مطالب قرار دارد .راهنمايي حل ،و حل كامل بيشتر آنها در
انتهاي كتاب آمده است .همچنين در پايان هر فصل مجموعهاي از پرسشهاي چهار گزينهاي آمده و
در پايان كتاب پاسخهاي تشريحي آنها درج شده است.

 .86كريسول ،پتي كلي .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :حفظ دوستي .گيتي(عزتالملوك)شهيدي
تهران :گام 84 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :دختران ،روانشناسي ،نگرشها ،روابط بين اشخاص ،دوستي در نوجوانان
چکيده :اين کتاب از سري کتابهاي «آنچه دختران باهوش بايد بدانند» ميباشد که دربارة روشهاي
حفظ دوستي نوشته شده است .نويسنده در اين کتاب با استفاده از تصاوير نمايشي و بيان نمودن
تجربههاي دختران نوجوان ،راهنماييهاي مورد نياز را براي برخورد مناسب با دوستان و حل مشکالت
مربوط به دوستيها به نوجوانان ارائه ميدهد.

 60فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .87عابدي ،داريوش .حكايت گوهر شب چراغ (قصه هاي هزار و يكشب) .تهران :مدرسه،
 175 ،1389ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي فارسي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :كتاب هزار و يك شب ،كتاب گذشتگان و حال و آيندگان است .قصههاي آن براي همة ملتها
و همة اقشار ،خواندني و جذاب بوده و هست و خواهد بود .كتاب حاضر روايت تازهاي است از قصههاي
هزار و يك شب كه با نثري روان و ساده براي نوجوانان و جوانان بازنويسي شده است.

 .88صفاخواه ،محمدحسين .حكايتهاي دهخدا :گزيده حكايتهاي تربيتي از لغتنامه دهخدا.
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 536 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :حکايتهاي دهخدا ،ادبيات فارسي ،لغتنامة دهخدا ،شرح حال
چکيده :مطالب اين کتاب گزيدهاي تربيتي  -اخالقي از کتاب «لغتنامه دهخدا» است و نکاتي از شرح
حال بزرگان دين ،علم و ادب ،در آن بيان شده است که ميتواند به عنوان ره توشهاي سودمند از سرمايه
قديم براي نسل جديد باشد .در انتخاب داستانها ،مالکهاي متفاوتي به کار رفتهاند و در عبارات نقل
شده ،حک و اصالح مختصري صورت گرفته و لغات مشکل هم در پاورقي معني شده است .لغتنامه
دهخدا در ادبيات فارسي نقش اساسي دارد و از اهميت فراواني برخوردار است .بخشهاي برگزيدة آن
تأثير بسزايي بر خوانندگان خواهند گذاشت.
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 .89پيكمال ،ميشل .حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن .مهدي ضرغاميان تهران :آفرينگان،
 142 ،1390ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي آموزنده ،افسانه و قصه ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :مجموعة حاضر حاوي  53حکايت و داستان کوتاه فلسفي از شرق و غرب عالم است .نويسندة
کتاب که خود روزگاري معلم مدرسه بوده است ،ميکوشد به کمک حکايتها خواننده خود را با
انديشهها و پرسشهاي اساسي فلسفه آشنا کند .هر حکايت مفهوم يکي از کلمههاي کليدي نظير
آزادي ،رنج ،عشق ،شرمساري ،عدالت ،مجازات و خودپسندي را به زبان قصه و افسانه براي نوجوانان
شرح ميدهد.

 .90شفيعي ،مجيد .حكايتي از طوطينامه براي نوجوا نان .تهران :سبزان 88 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي كوتاه فارسي ،ضياءالدين نخشبي ،ادبيات فارسي قرن هشتم ،ادبيات
نوجوانان
چکيده :كتاب «طوطينامه» نوشتة ضياءالدين نخشبي مشتمل بر  52حكايت است كه بيشتر آنها
را ،برخالف «كليله و دمنه» و «مرزباننامه» ،حكاياتي از انسانها تشكيل ميدهد و حكايات حيوانات
در اين كتاب كمتر يافت ميشود .طوطينامه از كتابهاي بسيار مهم قرن هشتم هجري است كه
حكاياتي جادويي ،تمثيلي و عرفاني را شامل ميشود .ضياءالدين نخشبي از نويسندگان و عارفان بزرگ
قرن هشتم ،زندگي گوشهگيرانهاي داشت و عابدي مقيد به انجام فرائض و دستورات ديني بود .او
تكاليف شرعي خود را به نحو احسن انجام ميداده است .بر زبانهاي فارسي ،عربي و سانسكريت
تسلط داشت و با بعضي صاحب منصبان هند هم مكاتبه ميكرد .طوطينامه مشهورترين اثر اوست.

 62فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .91حيدري ابهري ،غالمرضا .خدا شناسي قرآني كودكان :پاسخ به  40پرسش كودكان ونوجوانان
درباره خدا .قم :جمال 140 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :سؤال و جواب ،خداشناسي ،آموزش ديني
چکيده :پرسشهاي مربوط به خدا ،از مهمترين ،اصليترين و مطرحترين پرسشهاي کودکان و
نوجوانان است .نويسندة اين کتاب با استناد به آيات قرآني و نيز ادبيات ويژة کودکان و نوجوانان ،به
 40سوال دربارة خداوند پاسخ گفته است .آشنايي با خداوند ،رنگ خدا ،جاي خدا ،بخشش خداوند،
بزرگي خدا ،دعاهاي انجام نشده ،شناخت خدا ،آفرينش جنها ،مو و ابروي خدا ،هدف از آفرينش ما و...
موضوعهاي سوالهاي کتاب حاضر هستند.

 .92همراز ،زهره .خالقيت (آموزش خالق -تفكر خالق) .تهران :آزاد مهر 96 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،يادگيري ،آموزش كودكان ،تفكر خالق

چکيده :خالقيت از ديدگاه عصبشناسي ،ارتباط با محيطزيست ،جامعه و سرنوشت بشر است .به
زندگي معنا ميبخشد و با مسئوليت آميخته است .دفع بيتفاوتي و مبتني بر ژرفنگري است .احساس
مسئوليت است ،به اين معني كه همهچيز به من مربوط ميشود .در اين كتاب طي  13فصل بهيادگيري
و ارزش و اهميت خالقيت پرداخته شده است .يادگيري و آموزش خالق ،تعريف كلي خالقيت،
خالقيت به مثابة يك روند ،موانع رشد خالقيت و عوامل مؤثر بر خالقيت ،عنوانهاي برخي فصلهاي
كتاب هستند.

دورة آموزش راهنمايي 63 13
 .93ميكاني ،عباس .خالقيت و تفكر (روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان تيزهوش و
خالق) .تهران :آواي نور 256 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كودكان تيزهوش ،تفكر خالق ،روانشناسي ،تعليم و تربيت

چکيده :رابطة خالقيت و هوش از مدتها قبل مورد تحقيق روانشناسان و متخصصان تعليم و
تربيت قرار گرفته است ،اما اغلب روانشناسان بخش اعظم خالقيت را محصول تالش ،پشتكار،
استقامت و تحمل ميدانند .آنها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب ميدارند ،گرچه شكوفايي آن
به غناي محيط برميگردد و محصول تعامل با محيط است .نگارنده در اين كتاب هوش و خالقيت را
از ديدگاههاي روانشناسان جديد همانند استرنبرگ بررسي كرده و رابطة آن را با معاني هوش ،خرد و
خالقيت در متون فلسفي همچون آيات ،روايات و آثار بزرگان ادب فارسي نظير مثنوي ،شاهنامه ،و آثار
نظامي و سعدي مقايسه كرده و به معاني جديد دست يافته است .كتاب براي مطالعة مربيان ،معلمان،
اولياي دانشآموزان و دانشجويان رشتة روانشناسي و مراكز تربيت معلم به منظور آشنا كردن آنها با
دانشآموزان تيزهوش و پرورش بهتر آنها تهيه شده است.

 .94بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .1تهران :مبتكران 56 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي /هنر
کلمات کليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش هنر ،خودآموز خط تحريري ،اتصاالت دو حرفي
چکيده :هنر خوشنويسي يکي از زيباترين هنرهاست که همگان ميتوانند با تمرين از آن بهرهمند
شوند .خط فارسي انواع گوناگون دارد کهيکي از آنها «خط نستعليق» است .در آغاز هر درس نکات
مربوط به رعايت اصول خوشنويسي آمده است .همچنين ،در هر درس سرمشقهايي داده شدهاند تا
مخاطبان با تمرين آنها به هدف مورد نظر دست يابند .در اين کتاب به آموزش اتصاالت دوحرفي
پرداخته شده است.
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 .95بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .2تهران :مبتكران 40 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي /هنر
کلمات کليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش خط ،خودآموز خط تحريري ،اتصاالت چند حرفي
چکيده :هنر امري است که از اعماق وجود انسان و از صحيفة دل سر ميکشد .امروزه در علم
روانشناسي بررسي خط براي پي بردن به شخصيت انسانها يکي از روشهاي متداول است.
عنوانهاي مجموعة چهار جلدي حاضر از اين قرارند :آموزش نثر و نظم؛ آموزش شکسته تحريري؛
آموزش اتصاالت دوحرفي؛ آموزش اتصاالت چند حرفي .در آغاز هر جلد نکات مربوط به رعايت اصول
خوشنويسي آمده است .همچنين در هر درس سرمشقهايي داده شده است تا مخاطبان با تمرين
آنها به هدف مورد نظر دست يابند.

 .96بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .3تهران :مبتكران 44 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي /هنر
کلمات کليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش هنر ،خودآموز خط تحريري ،نثر و نظم
چکيده :امروزه گروه کثيري از افراد جامعة ما از دستخط خويش رنج ميبرند و به داليل متعددي ،از
جمله آموزش صحيح نديدن در مدرسه ،خط زيبايي ندارند .کتاب حاضر به آموزش و تمرين به منظور
دستيابي به خطي خوش ميپردازد .مخاطبان اين خودآموز پس از آشنايي با اصول نوشتن و با کمي
صبر و حوصله ،به هدف خود خواهند رسيد .اين جلد به آموزش خوشنويسي نثر و نظم به هنرجويان
اختصاص دارد.
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 .97بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .4تهران :مبتكران 80 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي /هنر
کلمات کليدي :خط شکستة تحريري ،خوشنويسي ،آموزش هنر
چکيده :اين کتاب در پاسخ به احساس نياز کساني که از خط ناخواناي خود رنج ميبرند و به منظور
آموزش بهتر و يادگيري دقيق و اصولي خط تحريري نگارش يافته است .مخاطبان با رعايت اصول
نوشتن و با کمي صبر و حوصله ميتوانند به هدف خود برسند .در مجموعة چهار جلدي حاضر ،خط
تحريري آموزش داده شده و در آغاز هر جلد ،نکات مربوط به رعايت اصول خوشنويسي مطرح شده
است .در اين جلد خط شکستة تحريري آموزش داده ميشود.

 .98رايشهارت ،هانس .چرا و چگونه؛  :49خودرو :پيشينه و سا زوكار .كمال بهروزكيا تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :دايرئالمعارف كودكان ،ادبيات نوجوانان ،خودرو
چکيده :چرخ مهمترين اختراع انسان است و خودرو ،ماشيني است كه براي حركت به چرخ متكي است.
اين جلد از مجموعه كتابهاي «چرا و چگونه» ،به خودرو و سازوكار آن اختصاص دارد .اين كتاب از
اولين چرخي كه اجداد ما به كار ميبردند و از تكامل آن در جريان هزاران سال ،تا پيدايش خودروهاي
ورزشي فرامدرن امروزي سخن ميگويد .كتاب حاضر اطالعات جامعي در اختيار كساني قرار ميدهد
كه مايلاند در آينده قهرمان مسابقات اتومبيلراني شوند.
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 .99غالمرضايي ،غالمرضا .داستان تولد تيبا .تهران :نسل نو انديش /من و كيميا 48 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :طراحي و توليد خودرو ،آموزش حرفهوفن ،توليد تيبا
چکيده :آشنايي با توليد علم و فناوري از طريق خواندن كتابهاي علمي و فني به زبان ساده ،بارقههاي
توانمندي و اميد به آيندهاي روشن را در ذهن و انديشةكودكان و نوجوانان پديد ميآورد .كتاب «داستان
تولد تيبا» قصد دارد مخاطبان خود را با مراحل طراحي و توليد يك محصول داخلي و كام ً
ال ايراني
آشنا كند .همچنين در كنار توضيحات نسبت ًا سادة كتاب ،از تصويرهاي جذاب مربوط به مراحل توليد
خودروي «تيبا» نيز استفاده شده است.

 .100داد ،اليزابتفرانس .داستانهايي از هومر :تروا در تسخير اسب چوبي  .،گلبرگ درويشيان
تهران :نخستين  /كتاب هاي پرستو 144 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :داستانهاي انگليسي ،شعر حماسي يوناني ،هومر ،هرودت ،تروا
چکيده :هومر از مشهورترين و بزرگترين چهرههاي حماسهسراي يونان باستان است .با وجود آنكه
چند كتاب دربارة شرح حال او در دست است ،ليكن هنوز شرح حال واقعي او بر همگان نامعلوم و
پوشيده است .هرودت ،مورخ يوناني ،دربارة او اظهار داشته كه در سال  850قبل از ميالد ميزيسته
است .هومر در سالهاي پيري و آخر عمر از دو چشم نابينا شد و براي امرار معاش اشعاري حماسي
ميخواند و از مردم كمك ميگرفت .دو اثر بسيار مهم به نامهاي ايلياد و اوديسه از او بهجاي مانده
است .داستان حماسي كتاب «تروا در تسخير اسب چوبي» ،يكي از همين مجموعه داستانهاي حماسي
هومر است.
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 .101زايك ،دينا .دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمايشهاي كاربردي.
حميده محمدي تهران :جوان امروز 130 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زمينشناسي ،ادبيات نوجوانان ،آزمايش كاربردي ،سيارة زمين
چکيده :زمين خانة نزديك به هفت ميليارد انسان است .نزديك به چهار و نيم ميليارد سال طول كشيده
است تا اين خانه از يك گوي آتشين به سيارهاي تبديل شود كه براي زندگي انسان و بيش از يك و نيم
ميليارد جانور و گياه ساكن در آن آماده شود .براي اينكه خانة بزرگ خود را بهتر بشناسيم ،دست بهكار
شويد و آزمايشهاي ساده اما حيرتانگيز اين كتاب را انجام دهيد .اين كتاب سرشار از آزمايشهايي
شاديبخش ،سرگرمكننده و دستيافتني است و همة موارد را دربارة سيارة زمين ،تركيبات ،جو و زندگي
روي زمين بازگو ميكند .اين كتاب با هدف افزايش آگاهي كودكان و نوجوانان با مفاهيم كاربردي
زمينشناسي گردآوري و تدوين شده است.

 .102فورتي ،جكلين .دانشمندان بزرگ جهان .يلدا بالرك تهران :سبزان 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :دانشمندان ،علوم ،ادبيات نوجوانان
چکيده :يادگيري علم و مطالعة تاريخ گذشتگان ،در واقع استفاده از تجربيات همة كساني است كه پيش
از ما زندگي كرده و زحمتي را براي كسب تجربه متحمل شدهاند .نگارنده در كتاب حاضر دانشمندان
بزرگ جهان را براي نوجوانان معرفي كرده است .گفتني است متن روان و سادة كتاب و استفاده از
تصاوير سبب جذابيت مطالب براي مخاطبان خواهد شد .از جمله دانشمندان معرفيشده عبارتاند از:
ارسطو ،مايكل فارادي ،ادوين هابل ،لوئي پاستور ،جرج كووير ،اسحاق نيوتن ،رابرت هوك و راجر بيكن.
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 .103سالوي ،اندرو .دايرئ المعارف اسرار دانش .مجيد عميق تهران :پيام آزادي 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
کلمات کليدي :چرخة حيات ،زيستگاه ،آلودگي محيطزيست ،گرما و سرما ،نور ،پرواز ،آموزش علوم تجربي
چکيده :اين دايرئ المعارف مجموعهاي شش جلدي است كه در يك جلد منتشر شده است .جلد اول
به تبيين چرخة حيات پرداخته و حاوي مطالبي دربارة حيوانات تخمگذار و زندهزا ،رشد كردن ،دگرديسي
حشرات ،مهاجرت حيوانات ،آغاز يك حيات ،جفتيابي حيوانات و سرنوشت حيوانات پس از مردن است.
جلد دوم به معرفي زيستگاهها اختصاص دارد و به مطالبي دربارة زيستگاه و ويژگيهاي آن ،مهمترين
و بزرگترين زيستگاه خشكي ،سازگاري علفزارها ،نامساعدترين زيستگاهها و تخريب زيستگاه پرداخته
است .جلد سوم شناخت آلودگي و حفظ محيطزيست ،جلد چهارم شناخت گرما و سرما ،جلد پنجم
شناخت نور و جلد ششم شناخت پرواز نام گرفته است.

 .104گانري ،آنيتا .دايرئ المعارف اطلس براي كودكان .كوروش اميرينيا /مهدي چوبينه تهران:
محراب قلم 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /جغرافيا
کلمات کليدي :دايرئ المعارف ،نقشه ،اطلس ،آموزش جغرافيا
چکيده« :نقشه» ،به شکلي از زمين است که نشان ميدهد شهرها ،رودها و ديگر مناظر مهم زمين کجا
قرار دارند .اطلس هم کتابي از نقشههاي گوناگون است .دايرئ المعارف حاضر شامل اطالعاتي دربارة
کرة زمين ،هفت قارة جهان ،نقشهها و اطلسها ،انواع نقشهها ،راهنماي نقشهها ،آبوهواي مناطق
گوناگون زمين ،نوع پوشش گياهي و جانوران مکانها و موقعيتهاي متفاوت ،زندگي مردمان و نوع
فعاليتهاي آنها روي زمين ،و ...به همراه نقشههاي رنگي و تصويرهاي متنوع است .در پايان کتاب
پرچم کشورها و نمايه درج شده است.
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 .105الو ،كاري[ ...و ديگران] .دايرئالمعارف جديد مدرسه .حسين دانشفر[ ...و ديگران]تهران:
محراب قلم 308 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
ب مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،واژهنامه ،كودكان و نوجوانان ،كتا 
خ بسياري از پرسشهاي خود را پيدا ميكنيد .از
چکيده :در بخشهاي مختلف اين كتاب پاس 
كهكشانهاي عظيم تا باكتريهاي ذرهبيني ،و از سلولهاي بدن خودتان تا تمدنهاي قديمي و
فراموش شده ،همه و همه در اين كتاب معرفي شدهاند .همچنين توضيحات مناسب همراه با صدها
تصوير چشمنواز و مطالب تكميلي و تازه در متن اصلي كتاب و نيز در قالب بخشهايي متنوع چون
« بيشتر بدانيد» و «آيا ميدانيد» گنجانده شدهاند.

 .106آدامز ،سيمون[...و ديگران] .دايرئ المعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان (ج.)1
سپيده ايزدي [...وديگران]مشهد :به نشر 390 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئ المعارف ،آب و هوا ،بدن انسان ،حيوانات ،روم باستان
چکيده :جلد اول «دايرئ المعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان» شامل اطالعاتي دربارة آب
و هوا ،آتشفشانها ،اسبها ،بدن انسان ،جانوران منقرضشده و در معرض خطر انقراض ،حشرات،
حيوانات شبزي ،حيوانات قطبي ،دايناسورها ،دزدان دريايي ،روم باستان ،شواليهها و قلعههاست.
تصويرهاي رنگي و جذاب كتاب به فهم مطالب كمك ميكنند .در پايان هر بخش نيز واژهنامه درج
شده است.
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 .107پاركر ،استيو [...و ديگران] .دايرئ المعارف علوم و اختراعات .سعيده عاقلتر [...و ديگران]مشهد:
عروج انديشه 160 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع/علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،ادبيات نوجوانان ،اطالعات عمومي
چکيده :اين كتاب سعي دارد به پرسشهاي شما دربارة علوم ،اختراعات علوم ،شهرها و ساختمانها ،زمان و
فصلها ،و راههاي برقراري ارتباط با افراد پاسخ دهد .اولین نی نوشابه چگونه اختراع شد؟ماشین های اولیه
چه شکلی بودند؟ اولین آسمانخراش چه موقع ساخته شد؟ چرا شکل ماه تغییر می کند؟ در فضا چگونه
می توان زمان را تشخیص داد؟ چرا ماهواره ها امواج مخابره می کنند؟ نمونه هایی از این پرسش ها
هستند که در این کتاب شرح داده شده است.

 .108بومون ،اميلي  /گيئوره ،ماري رنه .دايرئ المعارف فضا .مهناز عسگري تهران :محراب قلم،
 124 ،1390ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئ المعارف ،فضا ،منظوم ة شمسي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :دايرئ المعارف حاضر حاوي مطالبي مفيد و مختصر و در عين حال ساده و آسان به همراه
تصويرهاي رنگي براي کودکان دربارة اين موارد است :شکلگيري کهکشانها ،ستارهها ،سيارهها
و منظومة شمسي؛ چگونگي مشاهدة ستارگان؛ مشاهدة جهان؛ تلسکوپ هابل؛ اطالعاتي دربارة
سيارههاي منظومة شمسي؛ زمين و چگونگي شکلگيري آن؛ موقعيت زمين در منظومة شمسي؛ ماه و
تغييرات آن؛ رابطة ماه با خورشيد؛ سفر به ماه ،ماهوارهها؛ ايستگاههاي فضايي .در پايان چند پرسش در
خصوص مطالب کتاب درج شده است.
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 .109اليوت ،جين  /كينگ ،كالين .دايرئ المعارف كوچك .مسعود خاكسار تهران :موزون،1390 ،
 144ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئ المعارف ،اطالعات عمومي ،سيارة زمين ،حيات وحش
چکيده:نويسنده در دايرئ المعارف حاضر در زمينة پنج موضوع سيارة زمين ،حياتوحش ،تاريخ ،مردم
و علوم اطراف ما ،اطالعات مختصر و مفيدي با تصويرهاي رنگي و به زبان خودماني و صميمي براي
كودكان ارائه ميدهد .لكهها و زبانههاي خورشيدي ،دماي خورشيد ،ستارههاي دنبالهدار ،فسيلها،
لوگياهان ،حشرات ،انسان غارنشين،
به وجودآمدن چهارفصل ،شرايط اقليمي ،داستان كرة زمين ،گ 
افسانهها ،اسطورهها ،و موسيقي برخي موضوعهاي اين دايرئ المعارف هستند.

 .110ردفرن ،مارتين .دايرئ المعارف نجوم وفضا .نسيم عليزاده اهدايي تهران :پيام آزادي،1390 ،
 156ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
کلمات کليدي :نجوم ،فضا ،زمين ،خورشيد ،سياره ،آموزش علوم تجربي ،سنگهاي آسماني ،قمر،
سياهچال ،ستارة دنبالهدار
چکيده :اين كتاب به شرح مفاهيم و اصطالحات مربوط به فضا و مطالب مربوط به آن پرداخته و شامل
 210واژه و دو بخش پرسش و پاسخ است .برخي از پرسشها جديدند و اطالعات تازه و نكات علمي
جالبي دارند .براي راهنمايي خوانندگان در ميان مطالب دو بخش پرسش و پاسخ ،در گوشة بعضي از
صفحات نكات خواندني آورده شده كه به جذاب بودن كتاب كمك شاياني كرده است .در پايان كتاب
فهرست واژهنامة الفبايي آمده است.
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 .111گيفورد ،كاليو .دايرئ المعارف فوتبال .جواد آزمون تهران :محراب قلم 144 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /تربيت بدني
کلمات کليدي :دايرئالمعارف فوتبال ،مارادونا ،تيمهاي بزرگ فوتبال ،قوانين فوتبال
چکيده :فوتبال ،اين محبوبترين بازي دنيا ،برخي از روياييترين لحظات را در عالم ورزش به خود
اختصاص داده است؛ از نمايشهاي درخشان فوتبال تهاجمي رئال مادريد در فينال جام اروپا در سال
 1960تا گل «دست خدايي» ديهگو مارادونا در سال  1986و پيروزي برخالف انتظار يونان در يورو
(جام ملتهاي اروپا) .2004همة اين بازيهاي جالب و بسياري ديگر در دايرئالمعارف فوتبال به
رشتة تحرير درآمدهاند .اين گنجينة خواندني دربارة بازي زيباي فوتبال ،اطالعات كامل و جامعي را
درخصوص قوانين ،مهارتها ،تماشاگران رسانهها ،مربيان و تاكتيكها ،و همچنين شرح حال بيش از
 75نفر از ماهرترين بازيكنان و بيش از  40تيم مشهور و بزرگ فوتبال در اختيار مخاطبان ميگذارد.
آخرين بخش كتاب نيز به شرح مطالب زير ميپردازد :مراجع و منابع ،اطالعاتي درخصوص آمار و ارقام
فوتبال ،واژهنامه و اسامي بهترين وبسايتهاي فوتبال.

 .112ساداتيان ،اصغر .در فكر ،ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه ميگذرد؟ .تهران :ما و شما،
 224 ،1390ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،والدين ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :دوران نوجواني و جواني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ويژگيهاي تکاملي ،هدايت جنسي
چکيده :کتاب حاضر تالش دارد تا توانمنديهاي مغز را در تعيين شخصيت هر فرد نشان دهد و به
نوجوانان و جوانان مخاطب خود کمک کند دوران پرفراز و نشيب و پرشر و شور بلوغ خود را به سالمت
و خوبي بپيمايند ،اين دوران را به بهترين ،شيرينترين و خاطرهانگيزترين دوران زندگي خود تبديل کنند
و آن را توشة راهي براي قرار گرفتن در مسير شکوفايي ،خرسندي و خوشبختي قرار دهند.
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 .113توراني ،حيدر .درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه .تهران :تزكيه 216 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدرسهها ،مديريت و سازماندهي ،كيفيت فراگير ،مديريت
چکيده :اين كتاب به منظور تغيير رويكرد و نگرش ،و بهبود مهارت مديران مدارس تأليف شده و
محتواي آن برگرفته از نظرية سيستمها ،نهضت مديريت كيفيت جامع ،مديريت تغيير و مديريت توسعه
است .كتاب در نه فصل به اين شرح تدوين شده است :فصل اول به مباني نظري آموزشوپرورش
كيفي جامع به مثابه خط عزيمت مديريت فرايندمداري ميپردازد .فصل دوم توضيح ميدهد كه
مديريت فرايندمدار چيست .فصل سوم به ارتقاي مستمر كيفيت در مدرسه ميپردازد .فصل چهارم
دو موردكاوي براي ارتقاي كيفيت به روش بهسازي فرايند را شرح ميدهد .مورد اول در ارتباط با
روششناسي ارتقاي فرايند برنامة درسي و مورد دوم دو مقالة علمي است .فصل پنجم به اصول و فنون
تشخيص و حل مسائل ميپردازد و اينكه مشكل چه تفاوتي با مسئله دارد .فصل ششم به مشاركتي
همگاني در مدرسه و ضرورتهاي آن اختصاص يافته است .فصل هفتم مديريت كيفيت جامع در
مدرسه را بررسي كرده است .فصل هشتم به  19راهبرد مديريت فرايندمدار در مدرسه پرداخته است.
فصل نهم نيز اصول چهاردهگانة بهبود كيفيت در مديريت فرايندمدار را شرح داده است.

 .114حقي ،ولي .درسنامه زبان انگليسي (سال سوم راهنمايي) .اردبيل :ياوريان 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،کتاب درسي ،پاية سوم راهنمايي
چکيده :عامل اصلي در فراگيري زبان مادري و زبان دوم ،انجام تمرينهاي مناسب ،مبتني بر اصول
يادگيري و تکرار آنهاست .کتاب حاضر نکات دستوري هر درس کتاب درسي را با ذکر مثالهايي به
روش ساده و قابل فهم توضيح داده و مجموعه سؤاالت امتحاني را طبق بارمبندي سؤاالت نهايي
تنظيم و مرتب کرده است .ضمن ًا کتاب حاوي سؤال تستي ويژة المپيادها و ورودي مدارس خاص نيز
هست.
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 .115كيانيان ،فريبا .دستور زبان فارسي .تهران :آبرنگ 168 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :تجزيه و ترکيب ،دستور زبان فارسي ،آموزش زبان فارسي
چکيده :کتاب حاضر که تلفيقي از دستور زبان قديم و جديد است ،تالش دارد دستور زبان فارسي را به
زبان ساده و قابل فهم ارائه کند .به اين منظور به ترتيب دربارة واج ،مصوتها ،دستور ،تجزيه ،ترکيب،
فعل ،اسم ،و حرف ،به زبان ساده توضيحاتي داده است.

 .116خرازي ،جعفر /حيدرنياز ،فاطمه /فروغي ،فتحاهلل .دفتر انشاي من :آموزش و تمرين نگارش
سال دوم راهنمايي .تهران :شورا 72 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،انشا و نگارش ،پاية دوم راهنمايي ،دستور زبان فارسي

چکيده :کتاب «دفتر انشاي من» که براساس تمرينهاي نگارشي هفتگي تدوين شده است ،راه و
روش آموختن و تمرين نگارش را متناسب با برنامه و مفاهيم کتاب درسي به دانشآموزان ميآموزد.
از ويژگيهاي اين کتابها ،مرحله به مرحله بودن تمرينها و جذاب بودن آنهاست .وجود مطالب
خواندني مورد عالقة مخاطبان و متناسب با محتواي تمرينها ،و نيز وجود برگههاي خودارزيابي براي
دانشآموزان ،آنها را به سمت يادگيري بيشتر و بهتر سوق ميدهد.
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 .117فروغي ،فتحاهلل /خرازي ،جعفر /حيدرنياز ،فاطمه .دفتر انشاي من :آموزش و تمرين نگارش
سال سوم راهنمايي .تهران :شورا 72 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،انشا و نگارش ،پاية سوم دورة راهنمايي ،دستور زبان فارسي

چکيده :کتاب حاضر با هدف يادگيري بهتر مطالب کتابهاي درسي نگارش يافته است و در هر ماه به
تناسب برنامه و مفاهيم کتاب درسي و فرصتي که در اختيار دانشآموزان قرار دارد ،تمرينهاي نگارشي
هفتگي متنوعي به آنان ارائه ميدهد .از ديگر ويژگيهاي اين مجموعه ،کاربردي و مرحله به مرحله
بودن تمرينها و جذاب بودن فعاليتها ،وجود مطالب خواندني مورد عالقة دانشآموزان ،متفاوت بودن
شکل ظاهري و قالب ارائة مطالب ،و نيز وجود برگههاي خودارزيابي براي دانشآموزان است.

 .118بريجمن ،راجر فرانسيس .دنياي روباتها .نسيم عليزادهاهدايي تهران :پيام كتاب 76 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ادبيات نوجوانان ،روبات ،آموزش علوم تجربي
چکيده :وقتي اسم روبات رو ميشنوي چه چيزهايي ميياد تو ذهنت؟ يه موجود مصنوعي خشك
و قراض ه يا يه موجود نرم و انعطافپذير؟ روبات واقعي دستگاهي است كه بدون كمك انسان قادر به
حركت است و كارهاي متفاوتي را انجام دهد .روباتها الزام ًا شبيه انسان نيستند و ميتوان گفت هنوز
تا اختراع دستگاهي كه از حيث ظاهر و رفتار دقيق ًا مانند انسان باشد ،راهي طوالني در پيش است.
اطراف ما دستگاههايي وجود دارند كه از راه دور كنترل ميشوند ،اما روبات واقعي نيستند؛ زيرا كنترل
آنها به دست انسان صورت ميگيرد .در اين كتاب ما با كاركرد روباتها و همچنين طرز ساخت آنها
و تاريخچة ساخت آنها آشنا ميشويم.
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 .119آشتياني ،مهدي .دو كاروان .تهران :مدرسه 144 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :واقعة كربال ،داستان مذهبي ،ادبيات فارسي ،صحابه
چکيده :اگر خوب بنگريم ،البهالي كتاب تاريخ ردپاهايي مييابيم از افرادي كمنام و گمنام كه در مسير
بياتفاق و آرام حيات خود ،ناگهان در تقاطعي با طوفان اختالفات صدر جامعه برخورد كردهاند و در اين
مواجهه ،شمشيريزدهاند و از حق دفاع كردهاند ،يا دروغ گفتهاند و مصلحتتراشي كردهاند .خالصه
جاي پايي به جا گذاشتهاند كه همة آنها را تاريخ در سينة زخمي و رنجور خود تا امروز به امانت نگه
داشته است .كتاب حاضر به بررسي وقايع زندگي امامان حسن و حسين پرداخته و با مستندات محكم
تاريخي براي هر واقعه ،به جواب معماهاي سالهاي  40تا  61هجري ميپردازد و شرح ميدهد كه
چگونه دو امام ،دو خليفة خدا در زمين ،دو حجت او بين خاليق و دو آفتاب ،تا بدانجا غريب ميشوند
كه پايان داستانشان در دنيا ،جگر پارههايي در تشت ،تابوتي پر از تير ،سري بر نيزه و بدني پارهپاره به
سينة صحراي كربالست.

 .120فالكن ،لينداسي .دوباره نگاه كن! .روزبه تذهيبي تهران :نظر 64 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :نقاشي ،نقد و تفسير ،آموزش هنر ،نقاشان بزرگ جهان
چکيده :بياييد دور و اطرافمان را بهتر نگاه كنيم ،شايد چيزهايي وجود داشته باشند كه ما تا به حال
نديدهايم .اينكه آدم موهايش را آرايش كند قابل درك است ،اما يك باغ كامل روي سر؟ اين اثر چاپي
دربارة مدلهاي موي پر زرق و برق زنان اشراف اروپايي قرن هجدهم اغراق ميكند ،اما فقط اندكي.
در اين كتاب با  15اثر نقاشي از نقاشان بزرگ جهان آشنا ميشويم و نگاه جديدي به آثار آنان ميكنيم؛
آثاري با اين نامها :باغ گل؛ آزمايش نگاهي معصومانه؛ پيراهن سوپي؛ ناوا گونجارا؛ فالگير؛ النة مار
دريايي؛ نمايش هزار درخت گيالس؛ درخت بلوط سلطنتي؛ شاه قارچهاي خود رو؛ زرگر در كارگاهش؛
شتر با تكنيك تركيبي به همراه مشتريان.
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 .121اسكولز ،كاترين .دوران صلح .عرفان ستاري جاويد تهران :نسل نو انديش 40 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :صلح ،آرامش ،مهارتهاي زندگي ،سعادت انسان ،خوشبختي
چکيده :صلح چيست و از كجا آمده است؟ چگونه ميتوان آن را يافت و از آن محافظت كرد؟ مخاطبان
با مطالعة كتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن اطالعاتي دربارة صلح و آرامش ،چگونگي بهدست
آوردن صلح و تأثير آن در رسيدن انسانها به سعادت و خوشبختي بهدست ميآورند.

 .122پورجاويد ،محمدرضا .رد پا :دورة علوم راهنمايي -جلد ( 1مواد شيميايي) .تهران :برايند،
 98 ،1390ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :مواد شيميايي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش شيمي
چکيده :تا به حال چهقدر به وسيلههاي اطرافتان دقت كردهايد؟ دربارة اين وسيلهها چه اطالعاتي
داريد؟ به نظر شما آيا دانستن كاربرد يك وسيله براي استفاده از آن كافي است يا شناخت ويژگيهاي
اجزاي سازندة آن نيز مهم است؟ كتاب حاضر قصد دارد تا دانشآموزان را با علم شيمي و مواد شيميايي
آشنا كند .كتاب به سه فصل تقسيم شده است و اولين بخش آن نظريههاي متفاوتي را كه دربارة ساختار
ماده مطرح شدهاند ،به صورت خالصه شرح ميدهد؛ از نظريههاي فيلسوفان يونان گرفته تا نظريههاي
علمي جديد .فصل دوم بعد از تعريف «ماده» ،دستهبندي انواع آن را مطرح كرده است و مخاطبان را
با مفهوم عنصر ،تركيب ،مخلوط ...،آشنا ميكند .به عالوه ،با ارائة مثالهايي در مورد هر يك از آنها،
يدهد .سومين فصل كتاب
چگونگي توليد ،نامگذاري و ويژگيهاي منحصر به فرد هر كدام را شرح م 
نيز چگونگي جداسازي مواد از يكديگر را بررسي ميكند .اين بخش ما را با روشهاي سادهاي آشنا
ميكند كه با كمك آنها ميتوانيم به راحتي و با هزينة كم ،مواد خالصي را تهيه كنيم.
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 .123ايازي ،مهران /برومند ،بهادر /زراسي ،آذرين .رد پا :دورة علوم راهنمايي -جلد ( 2مشاهده).
تهران :برايند 112 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،مشاهده ،ادبيات نوجوانان ،براورد ،نمودار
چکيده :هرگاه ردپايي روي زمين ميبينيم ،ناخودآگاه به اين فكر ميكنيم كه اين ردپا از كجا آغاز شده
و در كجا پايان مييابد .مجموعة «ردپا» ،مجموعة كتابهاي موضوعي علوم تجربي است .به اين
معني كه پس از دستهبندي موضوعات علوم تجربي ،هر كتاب دربارة يك موضوع نگاشته شده است.
كتاب حاضر به تبيين «مشاهده در فيزيك» اختصاص دارد و شامل شش فصل با اين عنوانهاست:
پديدهشناسي؛ روش علمي؛ براورد (تخمين)؛ كميت؛ نمودار؛ زندگينامة دانشمندان فيزيك .اين كتاب به
ما كمك ميكند كه از راه آزمودن و مشاهده بفهميم كه علوم تجربي چه ميگويد.

 .124ايازي ،مهران /برومند ،بهادر /عابديني ،نساء .رد پا :دورة علوم راهنمايي -جلد ( 3فيزيك
حركت) .تهران :برايند 148 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :فيزيك حركت ،ادبيات نوجوانان

چکيده :مجموعة «ردپا» كتابهاي موضوعي علوم تجربي هستند و از كاربرديترين و بهترين
مجموعههاي موجود براي يادگيري علوم تجربي در ردة سني  11تا  16ساله محسوب ميشوند .كتاب
حاضر به بررسي مفهومي موضوعهاي كتابهاي علوم تجربي در مدرسه پرداخته است تا شناخت
دانشآموزان را در آن موضوعها بيشتر كند .كتاب شامل شش فصل با اين عنوانهاست :حركت؛ نيرو؛
قانون اول نيوتون؛ قانون دوم نيوتون؛ سقوط آزاد و گرانش؛ قانون سوم نيوتون.
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 .125علينوري ،مجيد .رد پا :دورة علوم راهنمايي -جلد ( 4گياهشناسي) .تهران :برايند،1390 ،
 112ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،گياهشناسي ،ادبيات نوجوانان ،طبقهبندي گياهان
چکيده :در آموزش ،بعد از مرحلة ادراك ،مرحلة تثبيت است .در اين مرحله ،دانشآموزان به كمك
تمرينهاي متنوع ،آموختههاي خود را بهطور عميق در ذهن خويش ماندگار ميكنند .كتاب حاضر
منبع مناسبي براي تقويت بنية علمي دانشآموزان محسوب ميشود كه داراي هفت فصل با اين
عنوانهاست :طبقهبندي؛ برگ؛ ساقه؛ ريختشناسي ريشه؛ ساختار گل؛ ميوه و ساختار و انواع؛
طبقهبندي گياهان .در پايان هر فصل سؤاالت چهارگزينهاي ارائه شده است.

 .126تمپلر ،ريچارد .ديگه پنير نمي خوام از اين تله نجاتم بدين .سعيد خاكسار تهران :موزون،
 160 ،1389ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :موفقيت شغلي ،خودسازي ،علوم تربيتي
چکيده :در اين كتاب كه با موضوع موفقيت شغلي نگارش يافته ،تصريح شده است :پنير به هر چيزي
گفته ميشود كه شما را اسير تله ميكند؛ مثل شغل ،حقوق ،مستمري بازنشستگي ،ترس از شكست،
مسئوليت و وظيفه .شما يك مرتبه زندگي ميكنيد و آن هم براي لذت ،تفريح ،تعليم و تربيت شماست.
چرا بايد آن را در راه پنير به هدر دهيد ،وقتي كه ميتوانيد فعال ،توانا و پرتحرك باشيد؟ چرا همة آن را
براي پنير تلف كنيد وقتي كه ميتوانيد آزاد و شجاع باشيد؟ چرا با غلط كنار بياييد ،وقتي كه ميتوانيد
همهچيز را درست كنيد؟ البته ممكن است شكست بخوريد ،ولي ممكن است در پنير خوردن هم
شكست بخوريد .آنها ممكن است تصميم بگيرند ديگر شما را تغذيه نكنند ،آن وقت چه ميخواهيد
بكنيد؟ پس بهتر است قبل از اينكه آنها خودشان پنير را از شما بگيرند ،خودتان ديگر آن را نپذيريد.
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 .127واعظي ،منوچهر  /قائمي ،فرنگيس .راهكار شناخت فرزند تيزهوش .تهران :آواي دانش
گستر 64 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :معلم ،والدين ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كودكان تيزهوش ،راههاي شناسايي خالقيت ،علوم تربيتي
چکيده :كودك تيزهوش بهطور عمومي به كودكي گفته ميشود كه تواناييهاي ويژه و برجستهاي
دارد كه او را از ساير كودكان همسن خود متمايز ميكند .بنابر شناخت نيز ،كودكي تيزهوش است كه
در يك يا چند زمينه از اين موضوعها تواناييهاي متمايز از ديگران از خود نشان دهد :توانايي هوش
كلي؛ استعدادهاي درسي ويژه؛ توانايي فكري آفريننده ،ابتكاري و مولد؛ توانايي رهبري ،ذوق و استعداد
هنري؛ توانايي حركت شگفتانگيز و توانايي بازيهاي فكري .مخاطبان با مطالعة اين كتاب در سه
فصل با هوش و كودكان تيزهوش ،انواع كودكان تيزهوش ،و چگونگي شناسايي كودكان تيزهوش
آشنا ميشوند .در فصل چهارم پرسشها و پاسخهايي در زمينة آزمون هوش براي دانشآموزان دورة
ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان درج شده است.

 .128تيلور ،پيتر .راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي .محرم آقا زاده /رضا نوروززاده تهران:
آييژ 184 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :برنامهريزي درسي ،عمران روستايي ،علوم تربيتي
چکيده :برنامهريزي درسي در دنياي امروز نقش بنياديني ايفا ميكند و از سازمانهاي كوچك و ساده
ب او را عاري
تا بزرگ پيچيده به آن نياز دارند .تجربة عيني نويسنده در تدارك برنامههاي درسي ،كتا 
از پيچيدگيهاي نظري ساخته و محتواي آن را به چشم خواننده باورپذير كرده است .اين كتاب در
دو بخش تهيه و تنظيم شده است :هر بخش با مثالها و نمونههاي عيني همراه است .در اين كتاب
ميتوان در برنامهريزي درسي درسهاي ترويج كشاورزي ،پژوهشگري ،و آموزش ضمن خدمت
معلمان در آموزشوپرورش بهره گرفت.
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 .129الدر ،ليندا  /منصف ،فرن .راهنماي تفكر نقاد براي كودكان .نسرين ابراهيمي لويه  /فرزانه
شهرتاش تهران :شهرتاش 28 ،1390 ،ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :انديشة نقاد ،تفکر خالق ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که داراي يک سيدي به زبان انگليسي است ،خوب فکر
کردن را ميآموزند و راههاي بهتر انديشيدن را تمرين ميکنند .برخي راههايي که به منظور تفکر درست
در اين کتاب ارائه ميشوند عبارتاند از :شفاف بودن؛ منطقي بودن؛ با انصاف بودن؛ راست گفتن؛ در
ارتباط با موضوع سخن گفتن.

 .130فضليخاني ،منوچهر[ ...و ديگران] .راهنماي عملي پژوهش (روش تحقيق)ويژه
دانشآموزان پيش از دوره راهنمايي و راهنمايي تحصيلي .تهران :ابوعطا 104 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پژوهش ،مصاحبه ،پرسشنامه ،کنفرانس ،ارزشيابي ،روش تحقيق

چکيده :اين کتاب دربارة «پژوهش» و کاربردهاي آن است و نشان ميدهد که چگونه ميتوان با
استفاده از اصول و روش علمي يک پژوهش را انجام داد .اين که از کجا بايد شروع کرد و چگونه
ميتوان از روشهاي دانشمندان براي يك فعاليت پژوهشي استفاده کرد ،مطالبي هستند که در اين
کتاب به آنها پاسخ داده شده است .با مطالعة اين کتاب ميتوان پژوهش را به موضوعات درسي ربط
داد و مراحل آن را بهطور صحيح انجام داد.
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 .131قورچيان ،نادرقلي و[ ..ديگران] .راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از
طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي .تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 288 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :الگوي طراحي آموزشي ،اهداف آموزشي ،علوم تربيتي

چکيده :هدف از تأليف کتاب حاضر ،آشنايي بيشتر مخاطبان با تاريخچه ،تعاريف ،اصول ،مفاهيم و
مراحل تهيه و تنظيم طراحي آموزشي است .کتاب در چهارفصل با اين مشخصات تنظيم شده است:
فصل اول ،تعريف و پيشينة طراحي آموزش ،نقش و جايگاه طراحي آموزش در تعليم و تربيت ،الگوهاي
طراحي آموزشي و...؛ فصل دوم ،مراحل هشتگانة طراحي آموزشي؛ فصل سوم چهار نمونه طراحي
آموزشي مبتني بر :هشت گام در دورة پيشدبستاني ،درس هنر پاية اول ابتدايي ،درس رياضيات پاية
چهارم ابتدايي و جغرافيا پاية پنجم ابتدايي؛ فصل چهارم ،نقد و بررسي طراحي آموزشي در سه دورة
تحصيلي.

 .132كالوسن ،پتر .چرا و چگونه؛  :46رايانه و روبات ،سرعت ،دقت و كيفيت .كمال بهروزكيا
تهران :قدياني،كتابهاي بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف كودكان ،رايانه ،آموزش علوم تجربي ،ادبيات نوجوانان ،روبات
چکيده :عصر ما را «عصر رايانه» مينامند .مدتهاست كه رايانه نقش عظيمي در دنيا يافته است
و روي ميز همة شركتها براي حسابرسي ،و مراكز تحقيقاتي براي پژوهش وجود دارد .اينترنت
اطالعات فراواني در اختيار انسان ميگذارد .پست الكترونيك ،ارسالنامه و پيام را بسيار آسان كرده
است .اين جلد از مجموعه كتابهاي «چرا و چگونه» نخستين نگاه به اين بخش از فناوري است.
رايانه از همه وسايلي كه انسان تاكنون ساخته ،نيرومندتر ،همهجانبهتر و فراگيرتر است؛ گرچه هنوز
مراحل آغازين تكامل خود را طي ميكند .اكنون مسئله اين است كه از اين وسيله چگونه استفاده كنيم:
به نفع انسانها يا به ضرر آنان؟
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 .133ملكي ،فاطمه .رفاقت با سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان .تهران :سوره مهر،
 92 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :سازهاي ايراني ،آموزش هنر ،سازشناسي براي کودکان
چکيده :آموزش با لطافت و نرمي و تخيل بازده بيشتري دارد .پس بياييد با هم با سازها آشنا شويم ،اما
نه در يک مالقات خيلي رسمي ،بلکه در ديداري ساده .در اين کتاب ،شکل دقيق سازها را ميبينيم و
با آنها آشنا ميشويم .پس از آن در لوح فشردة همراه کتاب ،به سرزمين روياها و تخيل ميرويم و با
سازها حسابي رفيق ميشويم .کتاب حاضر اولين اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان ايراني
با مجموعة عظيم سازهاي مناطق گوناگون سرزمين پهناور ايران نوشته شده و براي فهم عميقتر،
از نقش نيرومند تصوير و صدا نيز در آن استفاده شده است .از مطالب اين کتاب براي دورههاي
پيشدبستاني و دبستاني هم ميتوان استفاده کرد.

 .134هوليوك ،نانسي .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :رفتار مناسب .گيتي(عزتالملوك)شهيدي
تهران :گام 104 ،1390 ،ص
قطع :رقعی
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :راه و رسم زندگي ،آداب معاشرت دختران ،ادبيات نوجوانان
چکيده :کتاب «رفتار مناسب» توصيههايي براي کنار آمدن با ديگران ،و دوري از خودخواهيها
و ناسازگاريها ارائه کرده است .همچنين ،برخورد مناسب در موقعيتهاي متفاوت را به خوانندگان
آموزش ميدهد .اهميت اين نکته در آن است که رفتار شايستة هر دختر ،باعث ايجاد عالقه و احترام
اطرافيان و موفقيت او ميشود .با به کار بستن راهنماييهاي اين کتاب دختران اعتماد به نفس خود را
باز مييابند و ميتوانند استعدادها نهفته در وجودشان را کشف و شکوفا کنند.

 84فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .135پاركر ،استيو .روباتها در پزشكي و علوم .مجيد عميق تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :روبات در پزشکي ،آموزش علوم تجربي ،نانو روبات
چکيده :در کتاب حاضر با نقش روباتها در پزشکي و پيشرفت علوم در اين زمينه آشنا ميشويم و به
نقش تعاملي روباتها و علوم در عصر حاضر پي ميبريم .دانشمنداني که با روباتها سر و کار دارند ،بايد
در بسياري از شاخههاي علم مانند مکانيک ،مهندسي ،فيزيک ،رياضيات ،الکترونيک و رايانه صاحب
تخصص و تجربه باشند .به همين دليل بيشتر روباتها توسط گروهي از دانشمندان طراحي و ساخته
ميشوند ،اين کتاب به شرح ويژگيهاي روباتها پرداخته است و دربارة چگونگي نقل مکان روباتها،
ميزان حواس و هوش آنها و کاراييشان در آزمايشگاه ،طبيعت ،فعاليتهاي پزشکي و جراحي ،و از
همه جالبتر ،نقش مؤثرشان در آموزش و ارتقاي مهارتهاي ورزشي ورزشکاران مطالبي ارائه کرده
است.

 .136پاركر،استيو .روباتها در حمل و نقل .مجيد عميق تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :روباتهاي سيار ،ادبيات نوجوانان ،حمل و نقل
چکيده :بعضي از روباتها در يک مکان ثابتاند و نميتوانند حرکت کنند ،اما بعضي ديگر از آنها بيشتر
متحرک هستند .اين نوع روباتها از جايي به جاي ديگر ميروند و کارهاي متفاوتي انجام ميدهند و
براي اين کارها به کمک ما نياز ندارند .به دليل همين توانايي است که ،آنها را «روبات» ميناميم .ما
در اين کتاب با چگونگي کار روباتها و نحوة ارتباط آنها با انسان آشنا ميشويم .کتاب حاضر عملکرد
روباتها را در حمل و نقل شرح ميدهد .در پايان کتاب واژهنامه و نمايه نيز آورده شده است.

دورة آموزش راهنمايي 85 13
 .137پاركر،استيو .روباتها در خانهها و دنياي سرگرمي .مجيد عميق تهران :محراب قلم،1390 ،
 32ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :حرفه و فن
کلمات کليدي :روباتهاي صنعتي ،اسباب بازي مکانيکي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :هر سال بر نفرات ارتش روباتها و ماشينهاي شبه روبات در سرتاسر جهان افزوده ميشود.
علم روباتيک با بهرهگيري از ابزار مکانيکي ساده ،دوربينها ،ميکروفنها و پيشرفتهترين دستاوردها در
عرصة الکترونيک و رايانه ،با شتاب روز افزون متحول ميشود .اين علم همچنين وارد حيطة هوش
مصنوعي هم شده است و دربارة چگونگي کار مغز و ميزان تصميمگيري روباتها در انجام کارهاي
مربوط به انسان بحث ميکند .اما همة روباتها را جدي نگيريد .روباتها ماشينهايي دستآموز،
خدمتکاراني فلزي ،همراهاني دلسوز و وسايلي سرگرم کننده و جالب براي انسان هستند.

 .138پاركر،استيو .روباتها كاوشگران فضا .مجيد عميق تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :روباتها ،آموزش علوم تجربي ،ايستگاه فضايي ،جهان هستي
چکيده :در اين کتاب با دنیاي روباتها آشنا ميشويم و عالوه بر وارد شدن به اين جهان شگفتيآور و
افسون کننده ،دربارة مفهوم روبات ،چگونگي کار آنها و برقراري ارتباطشان با انسان مطالبي آورده شده
است .علم روباتيک برگرفته از فناوريهايي شامل ابزار مکانيکي ساده ،دوربينها و ميكروفنهاست.
مطالب اصلي اين کتاب را پيشرفتهترين دستاوردها در عرصة الکترونيک و رايانه تشکيل ميدهند .اين
کتاب کاربردهاي روباتها را در فضا نشان ميدهد و از تجربههاي فضايي روباتها در فضا ،مطالب
جالب و گوناگوني ارائه ميکند.

 86فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 .139وااليي ،علياكبر .روزي روزگاري دوستي .تهران :منادي تربيت 44 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :مثنوي معنوي ،بازنويسي داستان ،ادبيات کودکان ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر شامل سه داستان بازنويسي شده از «مثنوي معنوي» به زبان ساده به همراه
تصوير براي مطالعة کودکان است« .چاه»« ،سپاس جان» و «رنگ دوستي» عنوانهاي اين داستانها
هستند .کودکان در داستان چاه با مردي آشنا ميشوند که قوچش را براي فروش به شهر ميبرد تا بتواند
از پول آن براي خود کسب و کاري راه بيندازد ،اما در راه با دزدي مکار و بسيار حيلهگر روبهرو ميشود.
دزد با بافتن دروغهاي بسيار اعتماد مرد را به خود جلب ميکند و سرانجام مرد صاحب قوچ بهدليل طمع
کردن به مال فراوان به داخل چاه ميرود و حتي لباسهايش را نيز از دست ميدهد!

 .140كرسول ،جاندبليو /پالنو كالرك ،ويكي ال ..روشهاي پژوهش تركيبي .عليرضا كيامنش/
جاويد سرايي تهران :آييژ 336 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :علوم اجتماعي ،تحقيق ،روششناسي ،ارزشيابي
چکيده :محتواي كتاب خواننده را در مسير طراحي و اجراي يك مطالعة پژوهشي همراهي ميكند.
كتاب« ،طرح پژوهش» كرسول ،هر عنوان را با مروري بر كاربردهاي آن موضوع در پژوهش ك ّمي و
كيفي شروع ميكند .سپس آن را از چشمانداز عمومي روشهاي پژوهش تركيبي و بهطور خاص ،از
جنبة هر يك از طرحهاي چهارگانة روشهاي تركيبي مطرح ميكند آنگاه بر فرايندها و چالشهاي
خاصي كه پژوهشگران در هر طرح با آن روبهرو ميشوند ،تمركز ميكند و خطوط راهنما ،فهرستهاي
وارسي و نقل قولهايي ارائه ميدهد تا به پژوهشگران در طراحي و اجراي يك طرح دشوار به روش
تركيبي كمك كند .كتاب در پايان هر فصل يك فهرست خالصه از فعاليتهاي پيشنهادي ارائه
ميدهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوين و نگارش طرحي براي يك مطالعه به روشهاي
تركيبي راهنمايي كند.
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 .141كتل ،پاتريك .پيوند ديروز و امروز :روميهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟ .مجيد
عميق تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ دنياي باستان ،روميهاي باستان ،ادبيات كودكان
چکيده :روميها چه كساني بودند؟ در افسانهها آمده است كه رومولوس در سال  753قبل از ميالد
و پس از كشتهشدن برادرش ،روموس ،امپراتوري روم را تأسيس كرد .در تاريخ نقل شده است كه
رومولوس و روموس ،دو برادر دوقلو ،فرزند مارس« ،خداي جنگ» بودند .در حقيقت ،روم ابتدا يك
روستاي كوچك بود كه روي بلنديهاي هفتتپه و كنار رود «تيبر» ،كه اكنون «ايتاليا» ناميده ميشود،
قرار داشت .كتاب حاضر به پرسشهايي از اين دست پاسخ ميدهد :روميهاي باستان امپراتوري وسيع
خود را چگونه اداره ميكردند؟ روميهاي باستان چه نوع سيستم گرمايشي را اختراع كردند؟ سنگ
فرسخ شمار چيست؟ عكسها و تصويرهاي رنگي بر جذابيت اين كتاب افزودهاند.

 .142عشقي ،مسعود .كتابهاي كالغ سپيد :رياضي ( 2دوم راهنمايي) .تهران :بانك كتاب،1390 ،
 152ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،معماي رياضي ،آزمون تيمز
چکيده :اين كتاب با ديدگاهي متفاوت براي يادگيري بهتر درس رياضي دوم راهنمايي تأليف شده
است .از ويژگيهاي اين كتاب ،چيدمان سؤاالت در هر درس بهصورت هدفمند و از آسان به دشوار
است .در برخي موارد دو يا سه سؤال پياپي براي آموزش مفهوم يا نكتهاي خاص طراحي شده است .در
هر درس تعدادي سؤال كاربردي طراحي شده است تا اهميت دانش رياضيات را در زندگي روزمره به
دانشآموزان نشان دهد .در پايان هر درس نيز تعدادي تست دشوار آورده شده كه شامل نمونه سؤاالت
آزمونهاي بينالمللي «« ،»Timssمسابقات كانگورو» و سؤاالت آزمونهاي ورودي مدارس خاص و
المپيادهاي رياضي است .پايان بخش هر درس يك معماست كه براساس مفاهيم درس طراحي شده
است كه دانشآموزان با استفاده از آموختههاي خود در آن درس ميتوانند به آنها پاسخ دهند .پاسخ
اين معماها و همچنين پاسخ و كليد تستها در انتهاي كتاب آورده شده است.
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 .143عشقي ،مسعود .كتابهاي كالغ سپيد :رياضي ( 3سوم راهنمايي) .تهران :بانك كتاب،
 192 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،كتاب درسي ،آموزش تيمز
چکيده :در كتاب حاضر ،با هدف تقويت مهارت حل مسئله ،براي هر درس و با توجه به موضوع آن
درس ،مسائل متنوعي مطرح شدهاند تا دانشآموزان با حل آنها ،راهبردهاي متفاوتي را تمرين كنند.
از ويژگيهاي اين كتاب ،تمرينهاي هر درس از طبقهبندي سؤاالت امتحانات نهايي سالهاي اخير
و همچنين سؤاالت تأليفي كاربردي مفهومي تشكيل شده است .در پايان هر درس تعدادي تست
دشوار آورده شده است كه شامل نمونه سؤاالت آزمونهاي بينالمللي « ،»Timssالمپيادهاي رياضي،
«مسابقات كانگورو» ،آزمونهاي ورودي مدارس نمونه و مدارس خاص ،و آزمونهاي استاندارد نيم
سال اول و نيم سال دوم است .پاسخ كليدي اين تستها در انتهاي كتاب آورده شده است .همچنين،
در پايان هر درس يك معما براساس موضوع آن درس طراحي شده است.

 .144حيدري ،علياصغر .رياضي دوم راهنمايي .تهران :بين المللي گاج 172 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،پاية دوم راهنمايي ،مجموعهها ،هندسه ،آزمون تيمز ،سؤاالت
هماهنگ کشوري
چکيده :کتاب حاضر  16فصل دارد و سعي شده است که سؤاالت انتخابي يا تأليفي ،با اتکا بر سطوح
متفاوت حيطة شناختي ،دانشآموزان را با اين نوع سؤاالت آشنا کند تا خود را مورد ارزيابي قرار دهند.
سؤاالت کتاب در قالبهاي صحيح يا غلط ،کامل کردني ،جورکردني و چند گزينهاي تنظيم شدهاند
و يا سؤاالت هماهنگ استانهاي متفاوت کشور هستند .تا حد امکان ،سؤاالت آزمونهاي بينالمللي
 Timssنيز در هر مبحث گنجانده شدهاند .اين کتاب داراي آزمونهاي استاندارد بهعنوان آزمونهاي
مستمر ماهانه است که با توجه به بودجهبندي کتاب درسي براي هر ماه تحصيلي جداگانه طرح شدهاند.
سؤاالت تکليف نوروزي هم براي مرور و دور نشدن دانشآموزان از درسها در ايام نوروز طراحي
شدهاند .در انتهاي هر فصل پرسشهاي تکميلي براي آشنايي با سؤاالت مسابقات علمي و المپيادها
آورده شدهاند.
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 .145گروهي از نويسندگان به سرپرستي جي.ال .مارتين .رياضيات براي معلمان (نسخة دانشجو
معلم) .شهرناز بخشعليزاده تهران :مدرسه 256 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،آموزش ضمن خدمت

چکيده :كتاب “رياضيات براي معلمان” (نسخة دانشجو ـ معلم) ،حاوي مجموعهاي از مواد آموزشي
است كه بهطور كلي براي استفاد در مراكز تربيت معلم در كشورهاي در حال توسعه تهيه شدهاند.
مطالب اين كتاب براي دستاندركاران آموزشهاي ضمن خدمت و معلمان رياضي دورههاي ابتدايي و
راهنمايي نيز مفيد است .از اهداف مهم آن ميتوان به اين موارد اشاره كرد :فراهم آوردن منبعي براي
مدرسان كنوني تربيت معلم و ايده دادن به مدرساني كه به تازگي ميخواهند كار خود را شروع كنند.
فراهم كردن مجموعهاي از ايدههاي قابل اجرا در تدريس براي دانشجويان تربيت معلم تا بتوانند پس
از اتمام دوره و شروع كار تدريس خود ،از آنها استفاده كنند .توسعة رويكرد آموزش رياضي بهطور
فعال و درگير كردن دانشجويان به جاي تربيت دانشجويان منفعل .هدف غايي اين مواد آموزشي آن
است كه دانشجو ـ معلمان را به معلمان خوبي تبديل كنيم تا بتوانند دانشآموزاني تربيت كنند كه
فراگيرندگان موفقي باشند.

 .146گروهي از نويسندگان به سرپرستي جي.ال.مارتين .رياضيات براي معلمان (نسخه مدرس).
شهرناز بخشعليزاده تهران :مدرسه 278 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،تدريس اثربخش ،تربيت معلم
چکيده :بهترين راه پيشرفت رياضيات در كشور ما ،تربيت استاد و معلمي است كه در كنار عشق به
تدريس رياضيات و آشنايي با هنر بيبديل معلمي ،به علم روز در اين شاخة مهم تسلط نسبي داشته
باشد و با روشهاي متفاوت و نوپديد تدريس رياضيات آشنا باشد .هدف از تأليف اين كتاب فراهم
آوردن منبعي براي مدرسان كنوني تربيت معلم و ايده دادن به مدرساني بوده است كه ميخواهند كار
خود را شروع كنند؛ تا بتوانند پس از اتمام دورة تحصيل خود و شروع كار تدريس ،از آنها استفاده كنند.
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 .147رسولي ،مريم .زبان انگليسي امتحاني سال دوم راهنمايي .تهران :مريم رسولي،1390 ،
 165ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،پاية دوم راهنمايي ،کتاب درسي
چکيده :تمرين و ممارست بخش جداييناپذير فرايند آموزش و تدريس به شمار ميآيد و تمرکز بر آن،
به بهبود و تعمق يادگيري فراگيران ميانجامد .پرسشهاي هدفدار و تکاليف معنادار ،ضمن سنجش،
تصحيح و تکميل آموختههاي دانشآموزان ،باعث رشد و پيشرفت تحصيلي آنان ميشود .مطالب اين
کتاب برحسب سرفصلهاي کتاب درسي به سطحهاي  1و  2تقسيم شدهاند و عنوانهاي آنها از اين
قرارند :واژگان؛ تلفظ؛ ديکته؛ مکالمه؛ سؤاالت چهارگزينه؛ آزمونهاي پاياني.

 .148رسولي ،مريم .زبان انگليسي امتحانی سال سوم راهنمايي .تهران :مريم رسولي،1390 ،
 173ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،آزمون و تمرين ،پاية سوم راهنمايي ،سؤاالت طبقهبندي شده
چکيده :کتاب حاضر حاوي مجموعهاي از کاملترين و متنوعترين نمونه سؤاالت زبان انگليسي است
که براي ارتقاي سطح يادگيري زبان انگليسي دانشآموزان تدوين شده است .سؤالهاي کتاب به
صورت طبقهبندي شده ،چهارگزينهاي ،سؤالهاي متنوع درس به درس ،سؤاالت ويژة امتحاني ،نمونة
سؤاالت ورودي دبيرستانهاي نمونة دولتي ،سؤاالت المپياد زبان ،و آزمونهاي پاياني است.

دورة آموزش راهنمايي 91 13
 .149رسولي ،مريم .زبان انگليسي كامل سال دوم راهنمايي .تهران :مريم رسولي 224 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،پاية دوم راهنمايي ،آزمون و تمرين
چکيده :کتاب حاضر طبق توصيههاي آموزشي و بارمبندي سؤاالت تهيه و تأليف شده است .هدف
آن ارائة تمرينهاي مکمل و آزمونهاي دورهاي و پايان نيمسال ،به منظور عميقتر شدن فراگيري
مطالب در کالس درس است .بخش اول کتاب به مروري بر کتاب سال اول اختصاص دارد و پس از
آن ،درسهاي سال دوم و آزمونهاي ميان نيمسال و پايان نيمسال در دو نوبت ارائه شدهاند .سؤاالت
چهارگزينهاي و آزمونهاي هماهنگ استاني نيز در کتاب درج شدهاند.

 .150رسولي ،مريم .زبان انگليسي كامل سال سوم راهنمايي .تهران :مريم رسولي 240 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،کتاب درسي ،پاية سوم راهنمايي ،آزمون و تمرين
چکيده :اين کتاب با هدف ارائة تمرينهاي مکمل و آزمونهاي دورهاي و پايان نيمسال ،به منظور
عميقتر شدن فراگيري مطالب در کالس درس تهيه و تأليف شده است .آموزش لغات و اصطالحات
جديد درس با تصويرهاي جذاب و زيبا و با مثال همراه است .پس از آن ،نکات دستوري و طرز تلفظ
کلمات با مثالهاي گويا بيان شدهاند و بخشي به نام «بيشتر بدانيم» آمده است تا دانشآموزان تسلط
بيشتري روي مطالب درسي پيدا کنند و سپس به حل تمرين بپردازند .در بخش سؤاالت امتحاني
آموختههاي دانشآموزان مورد سنجش قرار ميگيرد ،آنها ميتوانند پاسخهاي خود را با پاسخهاي
صحيح مقايسه کنند و به اشکاالت خود پي ببرند.
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 .151گريبين ،مري .زمان و فضا .رحيم قاسميان تهران :نغمه نوانديش 63 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :فضا ،زمان ،آموزش علوم تجربي ،زمان فضايي ،سياهچاله ،گسترش جهان
چکيده :كتاب “زمان و فضا” مجموعهاي جذاب ،خواندني و آموزنده دربارة اسرار كائنات و كيهان است.
در اين مجموعه با طيف متنوعي از موضوعات آشنا ميشويد :از ابزار و وسايل و آزمايشهاي علمي
گرفته تا الگوهاي مبتكرانه و سه بعدي كه منجر به اكتشافات جديدي منجر شدهاند و جديدترين و
آخرين تحقيقاتي كه درك ما را از كائنات دستخوش تحولي شگرف كردهاند .برخي عنوانهاي كتاب
از اين قرارند :كشف كنيد كه كائنات چگونه گسترش مييابند .گربةشردينگر زنده ميماند يا ميميرد؟
فرايند اسپاگتي شدن در سياهچالهها چهطور رخ ميدهد؟ تفاوت ميان زمان فضايي و طول عمر چيست؟
و در نهايت ،زمان و فضا چگونه دچار انحنا ميشوند؟

 .152اوبالكر ،اريش .چرا و چگونه؛  :50زمان ،در ساعت ،تقويم و فضا .كمال بهروز كيا تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،زمانسنجي ،ادبيات نوجوانان ،فضا و زمان
چکيده :براي هر يك از ما ،زمان نقش مهمي در زندگي بازي ميكند .ما همواره با مفاهيمي مانند
ساعت كار ،ايام ،فصل تابستان و تاريخ معاصر روبهرو ميشويم .اما هيچكس بهطور دقيق نميتواند
بگويد كه واقع ًا زمان چيست .بسياري از دانشمندان پذيرفتهاند كه زبان داراي آغاز و پايان است .بنابراين،
پيش از پيدايش جهان ،يعني پيش از انفجار بزرگ ،زمان وجود نداشته است .در اين كتاب دربارة اين
مسائل اساسي گفتوگو ميشود؛ گرچه آخرين سخن دربارة زمان هنوز گفته نشده است.
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 .153سالوي ،آندرو .زندگي پنهان :زندگي پنهان جانداراني كه در بدن ،روي پوست ،در اتاق
خواب ،درآشپزخانه ،در باغ و در كالس درس شما زندگي ميكنند .حسين الوندي تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 192 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بهداشت محيطزيست ،ميكروبها ،آموزش علوم ،جانداران ميكروسكوپي

چکيده :هنگامي كه از درون يك ميكروسكوپ قوي به دنيا نگاه كنيد ،چه ميبينيد؟ حشرات ،جانوراني
غولپيكر و ذرات گرد و غبار ،به صورت تودههايي از انواع و اقسام مواد مختلف به نظر ميآيند .به
كمك ميكروسكوپ ميتوانيد هزاران جاندار كوچكي را كه با چشم ديده نميشوند ،مشاهده كنيد؛
دنيايي با زندگي پنهان جانداراني كه در بدن ،روي پوست ،در اتاق خواب ،در آشپزخانه ،در باغ و در
كالس درس شما زندگي ميكنند .كتاب حاضر شما را به سفري براي ديدن اين جانداران بسيار ريز
ميبرد .در كتاب با عكسهاي بزرگ شدة جانداران ميكروسكوپي ،عكسهايي كه اندازة جانداران را
در مقايسه با يكديگر نشان ميدهند ،و همچنين واژهنامه ارائه شدهاند .سايتهايي نيز براي مطالعه و
جستوجوي بيشتر معرفي شدهاند.

 .154ارزانيان ،آرش .زنگ خالقيت .قم :شكوهياس 142 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،جشنوارة خوارزمي ،محاسبة سريع ،علوم تربيتي
چکيده :مؤلف کتاب «زنگ خالقيت» با موضوع خالقيت مطالب خود را آغاز کرده و کوشيده است
با توضيحاتي دربارة جشنوارة خوارزمي و تعدادي از دانشآموزان مخترع ،انگيزه و اميد را براي انجام
انواع اختراعات در دانشآموزان زنده کند .داستانهاي اين کتاب نيز ،براي تقويت اراده ،تفکر و قدرت
خالقيت نوشته شدهاند .آموزش انواع بازيهاي فکري و ساده ،آموزش روباتيک و آشنايي با روشهاي
محاسبة سريع و ذهني رياضي از ديگر مطالب اين کتاب هستند.
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 .155جواديان ،مسعود .سرگذشت تختجمشيد چگونگي تاسيس ،تخريب و احيا و بازسازي.
تهران :آژنگ 200 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ ايران ،تختجمشيد ،داريوش ،اسكندر ،آثار باستاني ،هخامنشيان
چکيده :تختجمشيد را داريوش ساخت و تني چند از پادشاهان بعدي هخامنشي ،آن را كامل كردند
و توسعه بخشيدند .اسكندر مقدوني در آنجا يك آتشسوزي به راه انداخت و با اين كار حماقت خود
را به گوش آيندگان رساند .بخشهاي سالم ماندة تختجمشيد تا دوران ساساني مورد استفاده بود و
از آن پس متروك و به خرابهاي تبديل شد و تنها برخي جغرافيدانان از آن ياد ميكردند .تا اينكه
در  3-4قرن اخير در سفرنامههاي اروپاييان توصيف شد .سپس رمز و راز خط ميخي گشوده شد و
دنيا هخامنشيان را شناخت .تختجمشيد هم بازسازي شد .در اين كتاب كه تاريخ هخامنشيان را به
تفصيل مورد بحث قرار داده است ،خواننده عالوه بر كسب اطالعات كلي ،شرح اين ماجرا را به تفصيل
ميخواند.

 .156پوروهاب ،محمود .سكههايي به نام مح ّمد .تهران :به نشر 40 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،امام محمدباقر (ع) ،ضرب سکه ،آموزش ديني
چکيده :امپراتور روم به سليمان بن عبدالملک ،خليفة مسلمانان نامهاي مينويسد و از او ميخواهد که
اطراف کاغذهايي که وارد روم يا مصر ميشوند ،شعارهاي مسيحي بنويسند وگرنه جنگ را شروع و به
پيامبر اسالم (ص) توهين خواهد کرد .خليفه براي چارهانديشي به سراغ امام محمدباقر (ص) ميرود.
امام پيشنهاد ميدهد که سکههاي اسالمي ضرب کنند و روي آنها نام پيامبر (ص) و شعار اسالم
را بنويسند.
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 .157جانسون ،ديويد دبليو /جانسون ،راجر .سنجش فراگيران در گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري
گروهي و پاسخگويي فردي .عليرضا كيامنش /شعله بيگدلي تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كار گروهي در آموزشوپرورش ،علوم تربيتي ،توانمندي گروه در ارزشيابي

چکيده :كار گروهي شرط الزم موفقيت در كالس درس است .موفقيتهاي شايان توجه در اكثر موارد
بيش از آنكه ناشي از كار فردي يا رقابت با يكديگر باشد ،حاصل فعاليتهاي مشاركتي آنان است.
اين كتاب براي درك توانمندي گروه ،نخست به تعاريف سنجش و ارزشيابي ميپردازد .سپس دربارة
توانمندي گروه در سنجش و ارزشيابي ،شرايط الزم براي سنجش (روايي و پايايي) ،موارد استفاده از
ش و سنجش و هشت مرحله سنجش در گروه بحث ميكند.
ت گروهي براي آموز 
فعالي 

 .158ملكي ،حسن .شاخصهاي تربيت .تهران :آييژ /من گرافيك 216 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مفهوم تربيت ،عوامل مؤثر بر تربيت ،شاخص تربيت
چکيده :در كتاب حاضر سعي شده است ،ابتدا از «تربيت» مفهوم جديدي غير از آنچه كه در ذهن اكثر
خوانندگان وجود دارد،ارائه شود و سپس عوامل تأثيرگذار براي تربيت بطور مبسوطي معرفي شدهاند.
كتاب داراي  12فصل با اين عنوانهاست :فصل اول :معني و مفهوم تربيت؛ فصل دوم :مجموعه عوامل
مؤثر بر تربيت در رابطه با فراگيرندگان؛ فصل سوم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با خانواده؛
فصل چهارم :عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با معلم؛ فصل پنجم :عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با
مدرسه؛ فصل ششم :به مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در ارتباط با نظام تربيتي؛ فصل هفتم :مجموعه
عوامل مؤثر بر ترببيت در رابطه با مسائل اجتماعي؛ فصل هشتم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در
رابطه با اقتصاد؛ فصل نهم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با سياست؛ فصل دهم :مجموعه
عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با جمعيت؛ فصل يازدهم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با علم؛
فصل  :12مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با همكاريهاي بينالمللي.
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 .159فروغبخش ،احمد .تاريخ بخوانيم :شاه منصور .تهران :مدرسه 64 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :شاه منصور مظفري ،آموزش تاريخ ،تاريخ مظفريان
چکيده :شاه منصور مظفري ،آخرين امير خاندان آل مظفر است .اين خاندان در فاصلة سالهاي 713-795
هجري قمري ،ابتدا با برانداختن اتابكان يزد و سپس آل اينجو ،بر شهرهاي يزد ،كرمان ،فارس ،اصفهان،
خوزستان و مدت كوتاهي بر آذربايجان حكومت كردند .كتاب حاضر قصد دارد ما را با گوشهاي از تاريخ
سرزمين پهناور ايران آشنا كند تا هرچه بهتر تاريخ كشور عزيزمان را بشناسيم.

 .160شفيعي ،مجيد .شاهزادة بابل .تهران :منادي تربيت 24 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،مرزباننامه ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنويسي شده به زبان ساده به همراه تصويرهاي رنگي از
مرزبان نامه .کودکان در اين داستان با شاهزادهاي به نام آنو آشنا ميشوند که توسط عمويش گوديا
به چاه انداخته شده است .اما آنزو ،نوازندهاي چيرهدست شهر ،به همراه نامزدش نين مو ،به آنو کمک
ميکنند تا عمويش را شکست دهد.
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 .161علويمقدم ،بهنام /حسيني ،علي .شرح حال شعراء ،نويسندگان و مشاهير (فارسي
دورهراهنمايي تحصيلي در سه پاية اول .)...تهران :راه رشد 200 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :شاعران ايراني ،زندگينامه ،نويسندگان ايراني ،ادبيات فارسي ،آموزش تاريخ
چکيده :کتاب حاضر شرح حال شخصيتها و شاعران ،نويسندگان ،دانشمندان و مشاهير مطرح در
کتابهاي فارسي تازه تأليف دورة راهنمايي تحصيلي را ارائه کرده است .اين کتاب که منبع معتبري
براي مراجعة دانشآموزان دورة راهنمايي تحصيلي است ،شخصيتهاي کتابهاي هر پاية تحصيلي را
به تفکيک و به ترتيب حروف الفبا معرفي کرده است .بدين سبب دسترسي به آنها آسانتر شده است،
همچنين مطالعة اين کتاب براي دبيران محترم و والدين گرامي و نيز عموم مفيد است.

 .162مكارم ،محمدحسين .شرح درد اشتياق :بازنويسي حكايات مثنوي به نثر .شيراز :نويد شيراز،
 272 ،1389ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :بازنويسي حکايات مثنوي ،پادشاه و کنيزک ،نحوي و کشتيبان ،بقال و طوطي ،آموزش
ادبيات فارسي
چکيده :در اين کتاب ،حکايات دو دفتر اول و دوم مثنوي هر کدام در قالب يکي دو بيت اصلي حکايت
آمدهاند .معني هر حکايت در قالب يک داستان با نثري ساده و روان بيان شده است .بعضي از اين
حکايات در بخشي به نام «از نگاهي ديگر» تفسير و شرح داده شدهاند.
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 .163ويليامز ،جولي .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :شروع مدرسه راهنمايي .گيتي (عزتالملوك)
شهيدي تهران :گام 84 ،1390 ،ص
قطع :رقعی
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :دختران ،آموزش و پرورش (راهنمايي) ،راه و رسم زندگي
چکيده :آيا به زودي وارد مدرسه راهنمايي ميشويد؟ هر سال دختران زيادي در نقاط گوناگون کشور
آماده ميشوند که وارد مدرسة راهنمايي شوند .شروع مدرسة راهنمايي ممکن است در حال حاضر
ترسناکترين اتفاق دنيا به نظر برسد ،اما سعي کنيد به مدرسة راهنمايي به عنوان فرصتي شگفتانگيز
نگاه کنيد .در اين کتاب ،مواردي را دربارة کالسبندي ،تکاليف مدرسه ،معلمان و کالسهاي مدارس
راهنمايي ميآموزيد .همچنين نکاتي دربارة منظم شدن ،يافتن دوستان جديد و فعاليتهاي بعد از
مدرسه پيدا ميکنيد.

 .164گوهري ،ملكجمشيد .شگفتيهاي دانش .تهران :خيام آزمون  /تيز هوشان برتر 80 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي ،تفكر ،آزمايشات ساده ،علوم ،مايعات ،فشار هوا ،ادبيات نوجوانان
چکيده :کتاب حاضر شامل پنجاه مطلب به همراه تصاويري تحت اطالعات عمومي است که امکان
فکرکردن را براي دانشآموزان با انجام آزمايشات ساده فراهم ميآورد .در پايان هر آزمايش چرايي
علمي و فيزيکي آن نيز درج شده است که به درک و يادگيري بهتر کمک ميکند .نيروي فشار هوا؛
خطاي چشم؛ شکست نور؛ تنفس مشمع؛ تصوير شکلها روي شبکيه چشم؛ نيروي جريان آب؛ شناور
يافتن تخممرغ پخته روي سطح آب و مايعات و کشش سطحي ،عنوان برخي مطالب هستند.
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 .165توراني ،حيدر .كتابهاي كوچك مديريت در مدرسه؛  :5شوق تغيير .تهران :مدرسه 152 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تغيير نگرش ،مثبت انديشي ،تشويق كاركنان ،هنر مديران ،علوم تربيتي ،رهبري مدرسه
چکيده :اين كتاب با هدف تغيير نگرش و انديشة مديران نوشته شده و اين كه چگونه با نگرش مثبت
ميتوان به آرامش خاطر و موفقيت دست يافت .بنابراين ،نگارنده سعي دارد راهكارهايي به منظور بهبود
ت فردي
وضع كار ،اداره بهتر سازمان ،چگوني تغيير روشهاي كليشهاي ،تغيير و نوآوري ،افزايش مهار 
كاركنان و نظاير آن ،عرضه نمايد .برخي از اين راهكارها عبارتاند از :هر تغييري موجب بهبود نميشود،
اما هر بهبودي نياز به تغيير دارد ،مثبتانديشان نتيج ه مثبت ميگيرند؛ هم شروع كننده خوب باشيم
و هم پاياندهنده پيروز؛ در تشويق كاركنان نبايد درنگ كرد؛ اگر در زندگي استراتژي نداشته باشيد؛
بخشي از استراتژي ديگران خواهيد شد و نقادي و تذكر ،هنر مديران امروز است.

 .166اميريان ،داود .چلچراغ :شهيد بهنام محمدي .تهران :مدرسه 72 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :بهنام محمدي ،دفاع مقدس ،داستانهاي فارسي ،جنگ ايران و عراق ،شهيدان خرمشهر
چکيده :بهنام محمدي ،نوجوان  12-13سالهاي بود كه در تمام روزهاي مقاومت ،از  31شهريور تا 28
مهر  1359در خرمشهر ماند؛ شهري كه بيشتر بوي مرگ و خون ميداد تا بوي زندگي .او ماند و از شهر
و كشورش دفاع كرد و در همانجا هم شهيد شد .آن نوجوان  12-13ساله ،آن روز به وظيفهاش عمل
كرد .وظيفهاش بود كه درس و مدرسه را رها كند و از شهرش دفاع كند .بياييد فكر كنيم و ببينيم امروز
كه صلح و صفاست و جنگي در كار نيست ،وظيفة ما چيست .در كتاب حاضر با گوشهاي از خاطرات
اين شهيد بزرگوار كه توسط دوستان و فرماندهاش گفته شده است ،آشنا ميشويم.
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 .167فكور ،اصغر .چلچراغ :شهيد خرازي .تهران :مدرسه 96 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :حسين خرازي ،تاريخ جنگ ايران و عراق ،شهيدان دفاع مقدس
چکيده :اوضاع بدجوري گره خورده بود .ماشينهاي غذا را ميزدند و بچهها گرسنه مانده بودند .گفته
بود چند ديگ غذا بگذارند تو نفربر و ببرند خط .گفتند رانندة نفربر آماده شده براي بردن غذا .گريهاش
گرفت و به همه گفت :از اين رانندهياد بگيريد .و همانجا بود كه خمپاره آمد .بر خاك افتاده بود و
گونههاي پيرمرد راننده ،هنوز گرمي بوسههايش را احساس ميكرد .حسين خرازي متولد اصفهان بود.
او در سال  1358به جبهههاي دفاع مقدس وارد شد و به ترتيب ،فرماندهي لشكر امام حسين ،فرماندهي
سپاه سوم و همچنين فرماندهي تيپ امام حسين را برعهده داشت .خرازي در تاريخ  1365در عمليات
كربالي  5به درجة رفيع شهادت نائل شد .كتاب حاضر قصد دارد كه نوجوانان و جوانان وطن را با
گوشهاي از زندگي اين شهيدان بزرگ آشنا كند.

 .168كاشفي خوانساري ،علي .چلچراغ :صاحب جواهر .تهران :مدرسه 74 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :مجتهدان و علما ،زندگينامه،صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر نجفي
چکيده :محمدحسن نجفي ،معروف به «صاحب جواهر» ،از فقهاي شيعه و صاحب كتاب «جواهر الكالم
في شرح شرايع االسالم» كه بين روحانيون شيعه از ارزش بااليي برخوردار است .او در سال 1200
هـ.ق در شهر «نجف» متولد شد و در سال  1241به مرجعيت رسيد .كتاب حاضر دربرگيرندة گوشهاي
از زندگينامة او و حاوي اظهارنظر شخصيتهايي مانند شيخ عبدالحسين تهراني ،محمد شانوري ،شيخ
مرتضي انصاري ،شيخ آقابزرگ تهراني و امام خميني (ره) در مورد شخصيت و خصوصيات اخالقي و
سجاياي وي است .پايان بخش كتاب ،توضيح اعالم و فهرست منابع است.
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 .169ديناروند ،حسن .طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدريس .تهران :آييژ 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :نظامهاي آموزشي ،برنامهريزي آموزشي ،تدريس اثربخش ،ساختنگرايي
چکيده :اين كتاب رهنمودي است عملي در  10فصل براي آموزش و ارزشيابي اثربخش كه در 10
فصل به اين شرح نگارش يافته است :فصل اول با عنوان «تاريخچة طراحي آموزشي» ،سير تاريخي
طراحي آموزشي را پي ميگيرد .فصل دوم با عنوان «مقدمهاي بر طراحي آموزشي» ،تعاريف ،واژهها
و مفاهيم طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به ضرورت آموزش طراحي آموزشي ميپردازد
و فصل چهارم با عنوان «طراحي آموزشي و تعليم و تربيت» ،نقش طراحي آموزشي در توسعة عوامل
تعليم و تربيت را مورد بحث قرار ميدهد .فصل پنجم طراحي آموزشي و نظريههاي يادگيري و
فصل ششم طبقهبندي الگوهاي طراحي آموزشي را بررسي ميكند .در فصل هفتم الگوي طراحي
آموزشي ديك وكري و الگوي مورسيون و ديگران مطرح ميشود .فصل هشتم با عنوان «طراحي
آموزشي مبتني بر ساختنگرايي» به بررسي داللتهاي پارادايم ساختنگرايي در فرايند طراحي آموزشي
ميپردازد .موضوع فصل نهم ،الگوي طراحي آموزشي ساختنگرايي  R2D2است .عنوان آخرين فصل
كتاب ،فصل دهم« ،طراحي آموزشي از گذشته تا به حال» است.

 .170احمدي ،پروين .طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفيقي .تهران :آييژ 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزشوپروش ،رويكرد ميان رشتهاي برنامة درسي ،علوم تربيتي ،طراحي محتواي
برنامة درسي
چکيده :رشتة برنامة درسي رشتهاي جديد است و قدمت آن به كمتر از يك قرن ميرسد .كتاب
حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفيق برنامة درسي بهطور اعم و رويكرد بين رشتهاي بهطور
اخص ميپردازد .فصلهاي اول تا سوم مباني نظري برنامة درسي تلفيقي و رويكرد بين رشتهاي را
شرح ميدهند و فصلهاي چهارم و پنجم فرايند اجراي برنامة درسي بين رشتهاي را مطرح ميسازند.
مدرسان ،دانشجويان و كارشناسان حوزة برنامة درسي ميتوانند از اين كتاب به عنوان يك منبع
اطالعاتي و تخصصي استفاده كنند.
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 .171قلعهقوند ،الهام /كنعاني ،سميه .كتابهاي كار كالغ سپيد :عربي ( 3سوم راهنمايي) .تهران:
بانك كتاب 128 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پرسش چهار گزينهاي
چکيده :سؤالها ،تمرينها و فعاليتهاي اين كتاب براساس سلسله مراتب آموزشي كتاب درسي
آماده شدهاند .در ابتداي هر درس ،قواعد آن درس بهصورت نكته به نكته توضيح داده شده است.
همچنين سؤاالتي بهصورت هدفمند ،از آسان به دشوار در بخشهاي واژگان ،قواعد و درك مطلب ارائه
شدهاند .در پايان هر درس  15سؤال چهار گزينهاي طرح شدهاند كه سطح علمي آنها باالتر از ساير
تمرينهاست .پرسشهاي چهارگزينهاي تأليفي به منظور آمادگي در آزمونهاي ورودي مدارس نمونه
دولتي و مدارس برتر به صورت درس به درس آورده شدهاند.

 .172آقا صادقي ،حسين /راعي ،علي /قلعهقوند ،الهام .كتابهاي كار كالغ سپيد :عربي دوم راهنمايي.
تهران :بانك كتاب 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم ،معلم
موضوع درسي :عربي
کلمات کليدي :آموزش زبان عربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پرسش چهار گزينهاي
چکيده :سؤالها ،تمرينها و فعاليتهاي اين كتاب براساس سلسله مراتب آموزشي كتاب درسي
آماده شدهاند .در ابتداي هر درس ،قواعد آن درس بهصورت نكته به نكته توضيح داده شده است.
همچنين سؤاالتي بهصورت هدفمند ،از آسان به دشوار در بخشهاي واژگان ،قواعد و درك مطلب
ارائه شدهاند .در پايان هر درس  15سؤال چهار گزينهاي طرح شدهاند كه سطح علمي آنها باالتر از
ساير تمرينهاست .آزمونهاي ميان نوبت اول ،پايان نوبت اول ،ميان نوبت دوم و سه آزمون پايان
نوبت دوم نيز آورده شدهاند.
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 .173الو ،كري /استامپ ،كارولين /مورگان ،بن .دايرئالمعارف من دربارة :علوم .حسين الوندي /احمد
احمدي /ثريا حقپرست فروحي تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئ المعارف ،آموزش علوم تجربي ،زيستشناسي ،علم مواد ،علوم فيزيکي
چکيده :علم جستوجو براي يافتن حقيقت و دانش است .علم کليد فهم حيات ،فضا و تقريب ًا همه چيز
است! دانشمندان براي درک بهتر علوم ،آنها را به حوزههاي متفاوتي تقسيم کردهاند .کودکان با مطالعه
دايرةالمعارف حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زيستي ،فيزيک ،شيمي ،زمين و
فضا آشنا ميشوند .در کنار مطالب علمي ،فعاليتهاي علمي نيز گنجانده شدهاند و از مخاطبان خواسته
شده است آنها را انجام دهند .همچنين بهمنظور فعاليت بيشتر مخاطبان ،مباحثي باعنوان «کارشناس
شويد» داخل دايرههاي رنگي عرضه شده است .در پايان کتاب واژهنامه و نمايه درج شده است.

 .174كريمنيا ،فرزانه .علوم دوم راهنمايي در قرآن .بندرعباس :رسول 96 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :قرآن و علوم ،راهنماي آموزشي ،دورة راهنمايي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :براي دانشآموزان جالب خواهد بود كه بدانند ،به آنچه كه در كتاب علوم ميخوانند در كتاب
آسماني قران نيز اشاره شده است .مسلم است چنين دانشآموزي هم كتاب درسياش را با تفكر و تأمل
بيشتري ميخواند و هم قرآن ،كتاب آسمانياش را براي مثال در كتاب علوم دوم علت تشكيل سايه
آمده كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است .خداوند متعال علت تشكيل سايه را وجود نور خورشيد
ميداند .ضمن ًا مطالب كتاب به ترتيب موضوعات كتاب علوم دوم راهنمايي تنظيم شدهاند.
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 .175كريمنيا ،فرزانه .علوم سوم راهنمايي در قرآن .بندرعباس :رسول 112 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :قرآن و علوم ،راهنماي آموزشي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در كتاب علوم پاية سوم راهنمايي به برخي از مسائل برميخوريم كه در قرآن نيز به آنها اشاره
شده است .اين انطباق نگارندة كتاب حاضر را بر آن داشت كه آنها را جمعآوري كند و در دسترس
دانشآموزان عزيز قرار دهد .كتاب داراي چهار فصل و  79بخش است .ماده و تغييرات آن ،زمين و
زيستگاه ما ،انرژي و زندگي و دنياي زنده عنوانهاي فصلهاي كتاب هستند .مسيريابي روي زمين
توسط قطبنما و آهنربا از جمله مطالب فصل سوم ،و شكلگيري شخصيت و تغييرات عاطفي از جمله
مطالب فصل چهارم هستند .همة مطالب اين كتاب با آيات قرآن انطباق دارند.

 .176عباسي ،جواد .تاريخ بخوانيم :غازان خان .تهران :مدرسه 80 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :غازان خان ايلخاني ،شاه ايران ،تاريخ ايلخانيان
چکيده :غازان ،پسر ارغون ،پس از بايدوخان به ايلخاني مغول در ايران رسيد .وي ابتدا بودايي بود
كه قبل از شركت در جنگ با يدر ،به تشويق امير نوروز ،اسالم آورد .غازان در سال  670در جزيرة
«آسكون» متولد شد .زندگي را با پدربزرگش ،اباقاخان آغاز كرد و توسط او آموزش ديد .در سن 14
سالگي به حكومت خراسان رسيد و در آغاز سلطنت ،تمام فرمانروايان و حاكمان مغول را به دين اسالم
دعوت و ترغيب كرد و سلسلة ايلخاني را در ايران بهوجود آورد .غازانخان به گسترش دانش و صنعت
بسيار عالقهمند بود .در كتاب حاضر با زندگي و شخصيت غازانخان ،اصالحات او در شهر تبريز و
چگونگي بيماري و مرگش آشنا ميشويم .پايان كتاب فهرست منابع است.
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 .177نجيبي ،زهرا .فارسي دوم راهنمايي .تهران :آبرنگ 160 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :امال ،لغت و معني ،پاية دوم راهنمايي ،انشا و نگارش ،جملهسازي ،ادبيات فارسي
چکيده :اين کتاب شامل  21درس است و به پرسشهاي هر درس پاسخ داده شده است .پرسشها
بيشتر دربارة معني کلمات ،تاريخ ادبيات ،دستور زبان و مانند آنها هستند .در پايان کتاب نمونههايي از
امتحانات نيمسال دوم براي آشنايي دانشآموزان با سؤاالت امتحاني آمده است.

 .178فاضلينژاد ،فاضله /قليپور ،علي /عاطفشعار ،فرشته .فارسي دوم راهنمايي كار طاليي.
تهران :كانون گسترش علوم /موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 280 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،تاريخ ادبيات و آزمون و تمرين ،امال ،پاية
دوم راهنمايي
چکيده :کتابهاي کار «گسترش» ،در قدم اول تکميل کنندة مطالب کتابهاي درسي هستند و در
قدم بعد بر شکوفايي خالقيت و استعدادهاي دانشآموزان تمرکز دارند .بخشهاي گوناگون اين کتاب
عبارتاند از .1 :اهداف :در ابتداي هر درس اهداف آن درس آمده است .2 .يادآوري :به منظور يادآوري
مطالب سال گذشته ،شرح برخي مفاهيم و تمرينهايي ارائه شدهاند .3 .تاريخ ادبيات :تاريخ ادبيات هر
درس بهصورت ساده و کوتاه به همراه تصوير آمده است .4 .آزمونها :بعد از پايان هر فصل يک آزمون
فارسي ،يک آزمون امال ويک آزمون نگارش آمده است .در پايان هر نوبت نيز يک آزمون فارسي ،يک
آزمون امال با متن ديکتهاي و يک آزمون انشا و نگارش آمده است.
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 .179نجيبي ،زهرا .فارسي سال سوم راهنمايي تحصيلي .تهران :آبرنگ 180 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية سوم راهنمايي ،لغت و معني ،انشا و نگارش ،امال و ادبيات فارسي
چکيده :اين کتاب مجموعهاي از پرسشهاي مربوط به درس فارسي سال سوم راهنمايي است و
تالش دارد به دبيران اين درس در فرايند ارزشيابي توصيفي دانشآموزان ياري رساند و دانشآموزان
را با فعاليتهاي درسي بيشتر مأنوس کند .دانشآموزان به جاي فشار بر حافظه ،مهارت فکر کردن را
ميآموزند و به اعتما د بهنفس ميرسند .در اين کتاب براي هر درس پرسشهايي دربارة معني کلمات
تازة درس ،دستور زبان ،تاريخ ادبيات ،نگارش صحيح کلمات و غيره آمده است.

 .180قليپور ،علي /فاضلينژاد ،فاضله /عاطفشعار ،فرشته .فارسي سوم راهنمايي كار طاليي.
تهران :كانون گسترش علوم /موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 344 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آزمون و تمرين ،تاريخ ادبيات فارسي ،آموزش ادبيات فارسي ،پاية سوم راهنمايي
چکيده :آموزش زبان و ادبيات فارسي يکي از مقولههاي مهم و اساسي آموزش و پرورش است .هدف
اين کتاب کار ارائة مجموعهاي از اطالعات در زمينههاي گوناگون ادبي همراه با تمرينهاي هدفدار و
تکاليف معنادار است .تا ضمن سنجش آموختههاي دانشآموزان ،باعث رشد و پيشرفت فراگيري آنان
شود .کتاب داراي بخشهايي به اين شرح است :يادآوري از سال گذشته ،اهداف درس ،تاريخ ادبيات،
معني واژهها ،شعرها و عبارات ،آرايههاي زيباشناسي ،دستور زبان به همراه تمرين ،مفاهيم اماليي
و نگارش با تمرينهاي جداگانه ،آزمونهاي فارسي ،امال و نگارش پايان فصل و پايان نيمسال،
آزمون تيزهوشان به همراه پاسخنامه ،روانخواني ،و شعرخواني .دانشآموزان با پاسخ دادن به تمرينها
ميتوانند خود را براي آزمونهاي مدرسهاي آماده کنند.
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 .181غالمرضايي ،حميدرضا .فرزندم ....تهران :نسل نو انديش /من و كيميا 88 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :رابطة پدر و فرزند ،آموزش مهارتهاي زندگي ،انتقال تجربه
چکيده :کتاب «فرزندم» شامل نوشتههايي در قالب جمالت قصار است و در واقع در قالب اين جمالت،
پدري حاصل تجربيات خود را به فرزندش مياموزد .مطالب کتاب ميتواند حاصل تجربيات هر پدري
باشد که آن را با هدف تعامل و ايجاد رابطهاي نزديک و صميمي با فرزندش به او هديه ميدهد .هر
صفحة کتاب مصور و داراي يک پيام است؛ پيامي که پدري از روي عشق به فرزندش گفته است تا
نتايج زيباي آنها را در زندگي خودش ببيند .پيام اصلي کتاب به همة بچههايي است که شايد هيچوقت
پدرشان فرصتي براي اين گفتهها با آنها نداشته است .همچنين به همة پدرهايي که نميدانستند
چگونه تجربههاي گران بهاي خود را در اختيار فرزندشان بگذارند.

 .182برآبادي ،محمود .فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي 136 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
کلمات کليدي :فرهنگ ترافيک ،اطالعات عمومي ،حملو نقل
چکيده« :ترافيک» به زبان سادهيعني جابهجايي انسان و کاال از يک نقطه (مبدأ) به نقطهاي ديگر
(مقصد) .کتاب حاضر دربرگيرندة مطالب گوناگوني دربارة حمل و نقل و ترافيک به زبان ساده به همراه
تصوير براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :انواع حمل
و نقل؛ حمل و نقل در ايران؛ عالئم و تابلوها؛ وسايل کنترل ترافيک؛ تسهيالت و تجهيزات ترافيک؛
قوانين و مقررات عبور و مرور؛ محيط زيست و ترافيک.
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 .183دانشفر ،حسين .فرهنگ علوم تجربي مدرسه .تهران :محراب قلم 248 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي:کتابهای مرجع /علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،واژهنامه ،فرهنگ علوم تجربي ،دورة آموزشي راهنمايي
چکيده :در اين کتاب مطالب به شيوهاي علمي تدوين و به زباني ساده و شفاف براي دانشآموزان
بيان شدهاند .همچنين در توضيح واژهها که بهصورت الفبايي مرتب شدهاند ،فقط نکات الزم و اساسي
آمدهاند .تصويرها ،عکسهاي فراوان رنگي و نمودارها ،درک مطلب را آسانتر ميکنند و مطالب جالب
و مرتبط با مفاهيم در کادرهاي مخصوص قرار گرفتهاند .کتاب  1200واژه را که در کتابهاي علوم
سه سال راهنمايي و دبيرستان آمدهاند ،توضيح داده است؛ مطالبي که به عنوان دانستنيهاي علمي در
زندگي روزمره با آنها سر و کار دارند.

 .184نعمتي مقدم ،رضا .فرهنگ لغات كابردي خط سفيد .سبزوار :خط سفيد 720 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع  /زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :گرامر كاربردي ،اشتباهات رايج زباني ،تفاوتهاي كاربردي كلمات ،آموزش زبان انگليسي
چکيده :اين كتاب بيش از  14هزار سر واژه و واژة فرعي ،بيش از  1500تصوير براي درك معادل
كلمه ،و هزاران مثال و تعريف ساده و كاربردي دارد .مؤلف آن سعي كرده است حداكثر اطالعات مورد
نياز هر فراگيرندة زبان انگليسي را ،از سطح دانشآموزان مدارس ايران تا سطح دانشگاهي ،دربارة هر
واژة رايج در زبان انگليسي عمومي به آسانترين شكل در اختيارش قرار دهد .سر واژهها و واژهها با
تلفظ بريتانيايي و آمريكايي آورده شدهاند .بيش از  500كادر آموزش گرامر كاربردي 400 ،كادر توضيح
اشتباهات رايج زباني ،و  400كادر توضيح تفاوتهاي كاربردي كلمات (رسمي ،غيررسمي و)...در اين
فرهنگ لغت به كار رفتهاند.
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 .185تيلور ،باربارا .فكر ميكنيد چرا انسان اختراع ميكند؟ و سؤالهاي ديگري در بارة علوم.
وحيد كريم داديان مشهد :عروج انديشه 28 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
کلمات کليدي :اختراع ،پرسش و پاسخ ،مشكالت بشر ،مخترعان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :مخترعان در تالشاند مشكالت بشر را حل كنند .آنها به نيازهاي انسان توجه ميكنند و راه
براورده كردن آنها را مييابند .ايدههايي كه به شكلگيري اختراعي منجر شدهاند ،از راههاي متفاوت
به ذهن مخترعان رسيدهاند .مخاطبان با مطالعة كتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن با اهميت اختراع
آشنا ميشوند و دربارة نحوة اختراع ،سال اختراع و مخترعان ،اختراعاتي مانند باراني ،زيپ ،يخچال ،ني
نوشابه ،بازي رايانهاي ،دستگاه تستر ،ماشينهاي اوليه ،واكمن و ...اطالعات مفيدي بهدست ميآورند.
در پايان كتاب نمايه درج شده است.

 .186استيل ،فيليپ .فكر ميكنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته ميكنند وسؤالهاي
ديگري دربارة مردم و مكانها .سميه كريم داديان مشهد :عروج انديشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
کلمات کليدي :مطالعات اجتماعي ،مردمشناسي ،فرهنگها

چکيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر دربارة مفهومكشور ،علت برافراشتن پرچم توسط كشورها،
بزرگترين كشور جهان ،پرجمعيتترين كشور جهان ،تعداد كشورهاي جهان ،مكان ايجاد باغها و
رودخانهها ،قديميترين غذاها ،مردماني كه صدف ،پروانهو كرم ميخورند ،لباسهايي كه بدون نخ و
سوزن درست ميشوند ،مكاني كه روي درختان شكالت ميرويد ،مردماني كه سوار ماشين برفپيما
ميشوند و ...اطالعاتي مختصر و مفيد بهدست ميآورند.
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 .187نودينگز ،نل .فلسفه تعليم و تربيت .عليرضا شواخي[ ...و ديگران] اصفهان :نوشته،1390 ،
 394ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :انديشه و آراي فلسفي ،استدالل فلسفي ،تفلسف ،تعليم و تربيت
چکيده :در کتاب حاضر ،نويسنده به بررسي انديشهها و آراي فلسفي مرتبط با تعليم و تربيت پرداخته
است .وي مسائل اساسي تعليم و تربيت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي ميکند و مخاطب را با
چرايي و چگونگي تفلسف در اين حوزه آشنا ميکند .همچنين با توجه به تمامي شاخههاي اصلي
فلسفي ،روش استدالل فلسفي در مسائل ،قلمرو تعليم و تربيت جز هنر و معنويت را بر خوانندگان
آشکار ميسازد .محتواي هر بخش به شيوهاي دقيق و عميق خواننده را به زمينه و بستر تاريخي مسائل
تعليم و تربيت وارد ميكند و وي را به متن آنها سوق ميدهد و جهتگيريهاي فلسفي تربيتي را
روشن ميسازد .اين کتاب براي كارشناسان تعليم و تربيت و دانشجويان علوم تربيتي به ويژه تکنولوژي
آموزشي كاربرد دارد.

 .188بريجمن ،راجر فرانسيس .دايرئالمعارفمندربارة :فناوري .احسان كاظم ،حميدرضا غالمرضايي
تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :فناوري ،انرژي ،موتورها ،گازها ،مايعات ،آموزش علومتجربي
چکيده :دايرئالمعارف حاضر براي مطالعة کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارة فناوري،
کار کردن با ماشينهاي ساده ،موتورها ،گازها و مايعات ،انرژي ،نور و صدا ،رايانه و اختراعات بشري
در آينده است .مطالب کتاب مختصر و مفيد و به زبان ساده بيان شدهاند و تصويرهاي رنگي آنها را
همراهي ميکنند .در اين کتاب از مخاطبان خواسته ميشود برخي فعاليتهاي علمي را انجام دهند.
خودشان را بيازمايند و يا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات ديگر کتاب که صفحاتشان درج
شده است ،جستوجو کنند .در پايين صفحات سمت راست سؤال و در پايين صفحات سمت چپ پاسخ
آن درج شده است.
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 .189حنيفييزدي ،سيدحسين /قهرماني ،مهدي .فيزيك سال سوم راهنمايي .تهران :علم و دانش/
موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي 426 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش فيزيك ،راهنماي آموزشي ،پاية سوم راهنمايي
چکيده :كتاب حاضر بخش فيزيك مجموعة علوم سوم راهنمايي است و براي استفادة دانشآموزاني
طراحي شده كه قصد استفاده از مطالبي را دارند كه غالب ًا در «مدارس عالمه حلي تهران» تدريس
ميشوند .در اين كتاب مؤلف كوشيده است به اين هدفها دست يابد :اضافه نكردن سرفصلهاي خارج
از چارچوب رسمي آموزشوپرورش؛ هرچه سادهتر بيان كردن مفاهيم فيزيكي؛ ارائ ه هرچه عميقتر
سرفصلها؛ ارائ ه تعداد زيادي آزمايش ،مثال و تمرين براي غنيسازي يادگيري دانشآموزان.

 .190مهاجري ،زهرا .قصه وقصهگويي .مشهد :جهاد دانشگاهي مشهد 192 ،88 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :قصهگويي ،افسانه و قصه ،تاريخ و نقد
چکيده :قصهيكي از كهنترين جلوههاي هنر در زندگي بشر است .خصيصههاي هنر دوستي ،جزء
ذاتي وجود انسان محسوب ميشود و ميتوان گفت كه عالقه به قصه هم فطري است .در تهيه و
تدوين كتاب حاضر اين هدفها مورد توجه بودهاند - :درك اهميت قصهگويي از طريق آشنايي با
گذشتة آن- .آشنايي با فن قصهگويي و تجربة قصهگويان سرزمينهاي ديگر ،به منظور استفاده از آن
شيوهها و تجربهها به تناسب امكانات موجود جامعه و بهرهگيري از آنها در جهت رشد خالقيت و
ابتكار قصهگويان و مادران جوان - .آشنايي مادران و مربيان با انواع قصههاي مناسب و قصهگويي براي
گروههاي متفاوت كودك و نوجوان- .آموزش راههاي ملي و روشهاي گوناگون قصهگويي متداول
در آموزشگاهها - .آشنايي با كاربرد قصه در زمانها و مكانهاي مناسب- .راهنماييهاي سودمند براي
كسب مهارت و كارايي بيشتر در قصهگويي.
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 .191حسيني ،محمدحسن .چهرههاي درخشان :قيصر امينپور .تهران :مدرسه 120 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :شاعران ايراني ،قيصر امينپور ،تاريخ ادبيات ،زندگينامه
چکيده :قيصر امينپور  2ارديبهشت  1338در شهرستان «گتوند» در استان خوزستان به دنيا آمد.
تحصيالت ابتدايي را در همان شهرستان و دورة متوسطه را در دزفول سپري كرد .در سال  1357در
رشتة دامپزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد كه پس از مدتي از اين رشته انصراف داد .در سال 1363
در رشتة زبان و ادبيات فارسي به دانشگاه رفت و اين رشته را تا دورة دكترا گذراند .نگارندة كتاب به
شرح زندگي اين هنرمند و شاعر بزرگ و معرفي مجموعه آثار او پرداخته و اظهارنظر شخصيتهايي
مانند رهبر معظم انقالب ،بهاءالدين خرمشاهي ،موسوي گرمارودي ،حسامالدين سراج ،و ديگران را در
ت و خصوصيات اخالقي وي آورده است .در پايان كتاب فهرست اعالم و منابع را مشاهده
مورد شخصي 
ميكنيم.

 .192سراجي ،فرهاد .كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و پژوهش ،راهنماي استفاده از اينترنت
براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و ....تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :اينترنت ،وب ،ابزارهاي جستوجو ،آموزش به كمك رايانه ،برنامههاي رايانهاي
چکيده :اين كتاب براساس تجارب مؤلف در تدريس دورههاي فناوري اطالعات و تعليم و تربيت در
پنج فصل تنظيم شده است :در فصل اول دربارة نحوة تلفيق برنامة درسي با فناوريهاي اينترنتي بحث
شده است .در چهار فصل بعدي ابزارهاي اينترنتي و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي آنها مطرح شده
است .خواننده ميتواند براساس نياز خود هر يك از اين چهار فصل را بهطور جداگانه مطالعه كند .در
واقع ،فصلهاي كتاب (به غير از فصل اول) بهصورت مستمر تدوين شدهاند .به دليل مستقل بودن
فصلها منابع مورد استفاده براي هر فصل در انتهاي آن ارائه شده است.
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 .193چيني ،آرنولد بي .كاربرد تلويزيون در آموزش .محرم آقازاده /علي رووف تهران :آييژ،1390 ،
 160ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تلويزيون و آموزشوپرورش ،علوم تربيتي ،فيلم آموزشي ،مهارتهاي يادگيري
چکيده :امروزه با گسترش فناوريهاي جديد و ورود اين فناوريها به عرصة آموزش ،ديگر توقعات و
سطح انتظارات معلمان و دانشآموزان از شرايط و موقعيتهاي ياددهي و يادگيري مانند گذشته نيست.
اكثر معلمان بر اين باورند كه با استفاده از چنين رسانههايي ميتوانند محيط آموزشي خود را متنوع
و جذاب كنند .استفاده از فيلمهاي آموزشي هم دربردارندة امتيازات و فوايدي است .البته بهكارگيري
فيلمهاي آموزشي مهارتهايي را ميطلبد و بهويژه كاربرد آنها در كالس درس به آمادگي معلم و
دانشآموزان نياز دارد .كتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده است كه عنوانهاي آنها از اين قرارند:
مهارت فكر كردن ،مهارت گوشدادن و بيان كردن؛ مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درك علوم و
رياضيات؛ مهارت درك علوم اجتماعي.

 .194طهماسبي ،پيمان [...و ديگران] .انديشه خادم :كتاب آموزشي -كار رياضي دوم راهنمايي.
اهواز :مهزيار 180 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،پاية دوم دورة راهنمايي ،سؤاالت تشريحي ،سؤاالت چهار گزينهاي
چکيده :کتاب حاضر  18فصل دارد که در هر فصل ،ابتدا مبحث مورد نظر تعريف شده است و نکات
مهم بيان شدهاند .سپس نمونة سؤاالت تشريحي براي ارزشيابي دانشآموزان درج شده است .در آخر
هر فصل نيز سؤاالت چهار گزينهاي آمدهاند تا دانشآموزان با هر دو نمونة سؤاالت آشنا شوند و مهارت
و آمادگي خود را ارزشيابي کنند .اين کتاب تالش دارد نکاتي کليدي و اساسي درس رياضي پاية دوم
راهنمايي را به زبان ساده براي دانشآموزان شرح دهد.
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 .195طهماسبي ،پيمان .انديشه خادم :كتاب آموزشي -كار رياضي سوم راهنمايي .اهواز :مهزيار،
 204 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،دورة راهنمايي ،مسئله و تمرين
چکيده« :آزمون و مجموعه سؤاالت طبقهبندي شدة رياضي سوم راهنمايي» داراي  20درس با اين
عنوانهاست .1 :مجموعههاي اعداد؛  .2تناسب؛  .3توان؛  .4جذر؛  .5اعداد صحيح و مجموعهها به
زبان رياضي؛  .6اعداد گويا؛  .7مختصات و جبر؛  .8عبارتهاي جبري؛  .9معادله؛  .10هندسه؛ .11
رابطة فيثاغورس؛  .12دوران؛  .13اعداد حقيقي؛  .14آمار؛  .15معادلة خطي 1؛  .16معادلة خطي 2؛ .17
دستگاه دو معادله دو مجهول؛  .18هندسه؛  .19تشابه؛  .20هندسه  .3هر درس داراي اين بخشهاست:
متن درس ،نمونة سؤاالت نيمسال اول و دوم سراسر كشور و سؤاالت تستي .ضمن ًا در پايان كتاب نمونة
سؤاالت استان فارس (خرداد  )1390آمده است .تمام سؤاالت بدون پاسخنامه هستند.

 .196قاسمي ،رضا .كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي تحصيلي مطابق با آخرين
تغييرات كتاب درسي .قم :ابتكار دانش /گنج عرفان /ياران قلم /خوش نواز 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،امال ،کتاب درسي ،آزمون و تمرين
چکيده :ارزشيابي درس امال در دورة راهنمايي تحصيلي ،به دو روش امالي تقريري و فعاليت اماليي
انجام ميگيرد .در کتاب حاضر به این دو جنبه توجه شايان شده است .امالي تقريري به پرورش
حافظه ،تقويت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژهها ،افزايش دقت و سرعت در نوشتن ،مأنوس
شدن ذهن با معاني واژهها ،ظرافت و زيبايي در خط ،و ...کمک ميکند.
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 .197قاسمي ،رضا .كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة راهنمايي تحصيلي مطابق با
آخرين تغييرات كتاب درسي .قم :ابتكار دانش /گنج عرفان /ياران قلم /خوش نواز 169 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،امالو کتاب درسي ،آزمون و تمرين
چکيده :امال يک مهارت زباني است که براساس نمادها و نشانههاي خط و قواعد دستور زبان کار انتقال
زبان گفتاري را به زبان نوشتاري به عهده دارد .هشت فصل اول کتاب مطابق با عنوانهاي فصلهاي
کتاب درسي طراحي شدهاند و هر فصل حاوي اين بخشهاست :معرفي واژهها ،ترکيبات و متنهاي
مهم ،يافتن غلطهاي اماليي متن ،تشخيص و کاربرد کلمات در روابط گوناگون واژهها ،معرفي مترادف،
متضاد و متشابه ،قرار دادن تشديد در جاي مناسب ،و ...فصل نهم در بردارندة آزمونهاي متنوع در
زمينة امالست.

 .198قاسمي ،رضا .كتاب جامع امالي فارسي سال سوم دورة راهنمايي تحصيلي مطابق با آخرين
تغييرات كتاب درسي .قم :ابتكار دانش /گنج عرفان /ياران قلم /خوش نواز 173 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،امال ،کتاب درسي ،آزمون و تمرين
چکيده :ارزشيابي درس امال در دورة راهنمايي تحصيلي ،به دو روش امالي تقريري و فعاليت اماليي
انجام ميگيرد .در کتاب حاضر به این دو جنبه توجه شايان شده است .امالي تقريري به پرورش
حافظه ،تقويت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژهها ،افزايش دقت و سرعت در نوشتن ،مأنوس
شدن ذهن با معاني واژهها ،ظرافت و زيبايي در خط ،و ...کمک ميکند.
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 .199قريشينژاد ،حسن /توانايي ،مجيد .كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد -پايه دوم
راهنمايي .سبزوار :خط سفيد 116 ،1390 ،ص

قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،تمرينات مروري ،پاية دوم راهنمايي ،امتحان ميان دورهاي

چکيده :در اين كتاب لغات هر درس همراه با عالئم فونتيك براي تلفظ آنها ارائه شده است .نكات
دستوري درسها به شكل ساده و قابل فهم آورده شدهاند كه در پاسخدادن به سؤاالت به دانشآموز
كمك ميكنند .نمونة سؤاالت امتحاني به صورت درس به درس طراحي شده است تا دانشآموزان با
نحوة امتحانات ميان دورهاي و پاياني آشنا شوند و ميزان موفقيت آنها افزايشيابد .مطالب و تمرينات
بسيار ساده ،متنوع و جذابي خارج از كتاب درسي در اين كتاب گنجانده شدهاند و سرود جذاب و سادهاي
معادل با مطالب درسي هر قسمت آمده است.

 .200قريشينژاد ،سيدحسن .كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد -پايه سوم راهنمايي .سبزوار:
خط سفيد 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،عالئم آوايي ،تمرينات مروري ،امتحان ميان دورهاي ،پاية
سوم راهنمايي ،تمرينات ويژه ،امتحان نهايي
چکيده :اين كتاب با طراحي زيبا و رنگي خود به خواننده انگيزة بيشتري براي دنبال كردن مطالب
و يادگيري ميدهد .نكات دستوري درسها ساده طراحي شدهاند كه در پاسخ دادن به سؤاالت به
دانشآموز كمك ميكند .واژههاي هر درس با عالئم فونتيك براي تلفظ آنها همراه است و در قسمت
فهرست لغات ،لغات خارج از كتاب درسي همراه با آوانگاري كلمات و معني آنها نوشته شده است.
نمونة سؤاالت امتحاني به صورت درس به درس آمده است و دانشآموزان را براي امتحانات ميان
نيمسال و پاياني آماده ميكند .بخش «تمرينات ويژه» شامل تمرينات بسيار ساده و متنوع است .در
قسمت «بيشتر بياموزيم» نيز مطالب علمي جالب و متنوعي ،متناسب با كلمهها و عبارتهاي هر درس
براي ارتقاي سطح علمي دانشآموزان آمده است.
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 .201فيضي ،محمدخالد .كتاب زبان فيض :مخصوص دانشآموزان اول راهنمايي و ديگر نوآموزان
شامل آموزش درست نوشتن به صورت مرحله به مرحله ....تهران :لوح محفوظ 74 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمونها و تمرينها ،پرسشها و پاسخها
چکيده :اين كتاب كار بهصورت ابتكاري ،براساس نياز دانشآموزان اول راهنمايي نگارش يافته است
و شامل آموزش درست نوشتن بهصورت مرحله به مرحله است .همچنين به عالئم فونوتيك موجود
در كتاب اول راهنمايي بهصورت مختصر اشارهاي ميكند و چگونگي تلفظ صحيح حروف و كلمات را
توضيح ميدهد .كتاب داراي پنج آزمون است كه آزمونهاي اول و دوم آن هر كدام پنج درس كتاب
درسي و آزمونهاي سوم و چهارم كل كتاب را دربرميگيرند.

 .202اقبالپور ،اميرهوشنگ .كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي ،دفتر تمرين .تهران :آبرنگ،
 120 ،1390ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،دوم راهنمايي
چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعهاي از كاملترين و متنوعترين نمونه سؤاالت زبان انگليسي است
كه براي ارتقاي سطح زبان انگليسي دانشآموزان نگارش يافته است .سؤالهاي كتاب بهصورت
طبقهبندي شدة تصويري ،چهارگزينهاي ،جاي خالي و داراي نكتههاي دستوري تنظيم شدهاند .به
عالوه براي تمرين بيشتر و خودآزمايي ،دانشآموزان ميتوانند از سؤالهاي امتحاني مخصوص نيمة
نيمسال اول ،نيمسال اول ،نيمة نيمسال دوم و پايان سال كمك بگيرند.
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 .203اقبالپور ،اميرهوشنگ .كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي ،دفتر تمرين .تهران :آبرنگ،
 136 ،1390ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،سوم راهنمايي
چکيده :كتاب حاضر با مروري بر كتاب درسي زبان پايههاي اول و دوم راهنمايي آغاز ميشود و سپس
به درسهاي پاية سوم ميپردازد .به اين ترتيب ،با بهرهگيري از تصويرها و طرحهاي متنوع و جذاب
ميكوشد به منظور درك مفهومي جملهها و آموزش زبان به صورت كاربردي ،به دانشآموز كمك كند.
برخي ويژگيهاي اين كتاب عبارتاند از :وجود فضاي كافي براي نوشتن پاسخها؛ ارائه تمرينهاي
متنوع درس به درس به منظور توسعة دانشواژگاني؛ معرفي ساختارهاي دستوري ،تأكيد بر مهارت
خواندن و تلفظ؛ ارائهآزمونهاي دورهاي ،و نيمة نيمسال و پايان نيمسال مطابق با سؤالهاي امتحاني.

 .204ناصريان ،الهام /عسكورينژاد ،مريم .كتاب كار رياضي دوم راهنمايي .تهران :آبرنگ،1390 ،
 144ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،رياضي دوم راهنمايي ،راهنماي آموزشي ،تمرين
چکيده :هر كس در ذهن خود فرايندي براي حل مسئله طي ميكند كه ممكن است ديگري به آن
نينديشد و فرايند ديگري را مدنظر قرار دهد« .كتاب كار رياضي دوم راهنمايي» در آموزش حل مسئله
چند راهبرد را توصيه ميكند :رسم شكل؛ سازماندهي دادهها و جدول نظامدار؛ حدس و آزمايش؛ و....
كتاب  19درس دارد كه هر درس آن حاوي اين بخشهاست :متن درس ،نمونة سؤالهاي امتحاني
و سؤاالت تستي چهارگزينهاي و پاسخنامة سؤالهاي تستي .ضمن ًا در پايان كتاب نمونة سؤالهاي
امتحاني نوبت اول و نوبت دوم نيز آمده است.

دورة آموزش راهنمايي 119 13
 .205آقاعلي طاري ،رضا .بسته مديريت كالسي :كتاب كار رياضي سوم راهنمايي .تهران :مرآت
دانش 256 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،كتاب كار رياضي
چکيده :كتاب كار و تمرين از جمله كتابهاي مهم كمكآموزشي است كه به توسعة يادگيري و
همچنين تثبيت آموختههاي دانشآموزان ميپردازد .ويژگيهاي اصلي كتاب حاضر را ميتوان در
اين موارد خالصه كرد :ارتقاي مهارتهاي محاسباتي و استفاده از تكنيكهاي رياضي؛ تحريك ذهن
كنجكاو دانشآموزان و تشويق آنان به فكر و تأمل؛ آشنا كردن دانشآموزان با كاربردهاي رياضيات.
همچنين ،براي آماده سازي كتاب اين مراحل طي شدهاند :تقسيمبندي كتاب درسي بهصورت وزندار
به هفتههاي آموزشي؛ استخراج اهداف آموزشي هر هفته؛ استفاده از انواع سؤاالت تشريحي ،كوته
پاسخ ،جوركردني ،چهار گزينهاي و...؛ تأمين اهداف آموزشي هر هفته به منظور تعميق مطالب و
مهارتيابي بيشتر متناسب با تفاوتهاي فردي.

 .206اكبري ،مسعود .كتاب كار زبان انگليسي :سال دوم راهنمايي .تهران :كادر 152 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،پاية دوم راهنمايي
چکيده :در اين كتاب كه منطبق با كتاب درسي دانشآموزان سال دوم راهنمايي است ،صدها تمرين
متنوع در زمينة واژگان ،نكات دستوري ،مكالمه ،درك مطلب و ديكته ارائه شدهاند .انجام اين تمرينات
ميتواند يادگيري انگليسي را به شكلي لذتبخش براي دانشآموزان ميسر سازد .آزمونكهاي ارائه
شده در پايان هر درس و همچنين ،نمونه سؤاالت پايان سال به مخاطبان امكان خودآزمايي دقيق از
مطالب گفته شده در هر درس را ميدهد.
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 .207اكبري ،مسعود .كتاب كار زبان انگليسي :سال سوم راهنمايي .تهران :كادر 152 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،سوم راهنمايي ،تمرين و آزمون
چکيده :كتاب كار يكي از مهمترين ابزارهاي آموزش زبان انگليسي بهشمار ميآيد و كتاب حاضر با
هدف ارائهتمرينهاي مكمل و آزمونهاي دورهاي و پايان نيمسال ،به منظور عميقتر كردن يادگيري
مطالب و با در نظر گرفتن آخرين توصيههاي آموزشي «دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي» نگارش
يافته است .بخش اول كتاب به مروري بر كتاب دوم راهنمايي اختصاص دارد و پس از آن ،درسهاي
سال دوم و آزمونهاي نيمة نيمسال و پايان نيمسال در دو نوبت ارائه شدهاند .همچنين كتاب حاوي سه
آزمون ديكتة جامع براي يادگيري بهتر لغات ،و پنج آزمون نهايي استانهاي متفاوت است.

 .208سرپرست ،مجيد .كتاب كار علوم تجربي سال دوم راهنمايي:شامل تمام آن چه براي يك
دوره آموزش ....تهران :قاطع البرهان 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،راهنماي آموزشي ،مطالب طبقهبندي شده
چکيده :اين كتاب مبتني بر روشهاي نوين آموزشي و در  14فصل نگارش يافته است .در هر فصل،
قسمتهاي متفاوت ،سؤالهاي گوناگون و مطالب متنوعي مطرح شدهاند .هر فصل كتاب شامل
خالصهاي از اهم مطالب هر فصل كتاب درسي است كه تمام نكات مهم فصل بهصورت طبقهبندي
شده و ساده بيان شدهاند .همچنين ،مجموعهاي از سؤالهاي استاندارد با گسترهاي از سطوح متفاوت
يادگيري ،شامل دانش ،فهم ،ادراك ،تحليل ،تركيب و ارزشيابي ،دانشآموزان را به انجام فعاليتهاي
درسي و يادگيري ،و نيز مرور درسهاي گذشته عالقهمند ميسازد.
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 .209سرپرست ،مجيد .كتاب كار علوم تجربي سال سوم راهنمايي :شامل تمام آن چه براي يك
دوره آموزش ....تهران :قاطع البرهان 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،ارزشيابي مستمر ،آزمون و تمرين ،پرسش و سرگرمي
چکيده :در دنياي كنوني كه همهچيز بر پاية علم بنياد نهاده شده است ،آموزش و سنجش صحيح نقش
بسزايي ،در زندگي همراه با رفاه و آسايش دارد .در اين زمانه ،اهميت ارزشيابي مستمر بر هيچ فردي
پوشيده نيست .در اين مجموعه «كتاب كار علوم تجربي» سعي شده است انتقال معلومات و آموزش،
براساس سطوح متفاوت يادگيري صورت گيرد .كتاب داراي اين بخشهاست :چكيده و خالصة
مهمترين مطالب هر فصل كتاب درسي؛ ارزشيابي نهايي؛ جدول و سرگرمي؛ نمونه آزمونهاي پاياني؛
جداول حروف متقاطع.

 .210زمردي ،عليرضا .كتاب كار معلم زبان انگليسي دوم راهنمايي .تهران :معلمان تهران،1390 ،
 160ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،دوم راهنمايي
چکيده :محتواي آموزشي اين كتاب در راستاي كتابهاي درسي تنظيم شده و شامل آشنايي مختصر
با دستور زبان هر درس ،سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده از آسان به دشوار (گرامر ،واژگان ،امال و،)...
آزمونهاي نيمة نيمسال و پايان نيمسال ،و همچنين سؤاالت امتحاني مناطق تهران است.
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 .211زمردي ،عليرضا .كتاب كار معلم زبان انگليسي سوم راهنمايي .تهران :معلمان تهران،
 160 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،سوم راهنمايي
چکيده :آموزش زبان انگليسي امروزه اساس يادگيري علوم گوناگون براي دانشآموزان است .اين
كتاب با هدف پوشش دادن بهيادگيري دانشآموزان نگارش يافته است .از ويژگيهاي آن ميتوان به
اين موارد اشاره كرد :آموزش دستور زبان براي هر درس با بياني ساده و قابل فهم؛ استفاده از تمرينات
متعدد ،از جمله :كامل كردن جمالت ناقص با استفاده از يادگيري دانشآموز؛ سؤاالت چند گزينهاي؛
مرتب كردن كلمات بههم ريخته؛ كامل كردن جدول زمانها (ساده ،استمراري و)...؛ آموزش ديكته؛
تأكيد بر تلفظ و مكالمه؛ ارائ ه متون درك مطلب .همچنين شش دوره سؤاالت امتحانات نهايي نيز
آورده شده است.

 .212برازش ،محمود رضا .آشنايي با كشورهاي جهان :كره جنوبي .مشهد :آفتاب هشتم 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :سئول ،وون ،تكواندو ،هيوندا ،گروه ا ِل .جي ،جومونگ ،آموزش جغرافيا ،كرة جنوبي
چکيده :اين كتاب مجموعة اطالعات مربوط به كشور كرة جنوبي است و شش بخش اصلي دارد .در
دو بخش آن به مطالبي دربارة جغرافيايي طبيعي ،شامل موقعيت جغرافيايي ،آب و هوا ،كوهها ،رودها،
سواحل و جزاير ،پوشش گياهي و حيوانات ،و همچنين جغرافياي انساني شامل جمعيت ،پرچم ،زبان و
خط ،نژاد ،مذهب ،فرهنگ و آداب و رسوم ،جشنها و تعطيالت ،خوراك ،پوشاك ،ادبيات ،هنر ،سينما،
تحصيالت و ساختار آموزشي ،و ورزش پرداخته شده است .در بخش جغرافياي اقتصادي دربارة واحد
پول ،صادرات و واردات ،صنعت ،انرژي ،كشاورزي ،دامپروري و جهانگردي توضيحاتي داده شده است.
سياست ،حكومت و تاريخ كرة جنوبي و مسائل سياسي آن هم در بخش چهارم بررسي شده است.
در پايان كتاب مكانها و مناطق ديدني و همچنين توضيحاتي دربارة مشاهير كرة جنوبي آمده است.
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 .213داك ،رابين سانتس .كريستف كلمب ،كاشف دنياي جديد .تهران :ققنوس 110 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :کريستف كلمب ،ادبيات نوجوانان ،کاشفان جغرافيايي ،آمريکا ،سرگذشتنامه
چکيده :کريستف کلمب سوداگر و دريانورد ايتاليايي که برحسب اتفاق قاره آمريکا را کشف کرد .شايد
کريستف کلمب که در قرن پانزدهم ميزيست ،معروفترين دريانورد و کاشف همه دورانها باشد.
چهار سفر اکتشافي او قارة آمريکا ،يا به تعبير آن روزگاران "دنياي جديد" را به اروپاييان معرفي کرد.
سفرهاي کلمب با کشتي نينا ،پينتا و سانتاماريا سرنوشت دنياي جديد و قديم را براي هميشه تغيير داد.

 .214دال ،كريستين .كشف كن! همة ما رياضيدان هستيم! .مينا مهروز تهران :مدرسه 88 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،ادبيات نوجوانان ،سرگرمي ،نظريههاي رياضي
چکيده :رياضيات چيست؟ وقتي اين سؤال مطرح ميشود ،بالفاصله به فكر عددها و عمليات رياضي
ميافتيم .اما فقط اين نيست .در حقيقت ميتوان گفت همة ما كمي رياضيدان هستيم .اين كتاب با
بررسي ساده به ما كمك ميكند تا زبان رياضي را بفهميم و همچنين به ما نشان ميدهد كه رياضيات
ابزاري مفيد براي درك علوم ديگر است .كتاب حاضر از موضوعاتي قديمي و شناخته شده ،همچون
قضية فيثاغورس ،تا نظريههاي جديد مانند فراكتالها را ،در مسير تاريخي ـ توصيفي چنان جذاب طي
ميكند كه همة مطالب قدم به قدم روشن ميشوند .همچنين نشان ميدهد كه چگونه ميتوان الگوها
را مشخص كرد و به كشف استداللهاي سازنده و پاسخهاي بديع نائل آمد .به عالوه ،كتاب بازيها و
تجربيات سرگرمكنندهاي ارائه ميدهد.
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 .215فرخمهر ،حسين .كالس انشا (براي دانشآموزان دورة راهنمايي) .اصفهان :نوشته،1390 ،
 182ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،انشا و تمرين ،راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي
چکيده :درست و زيبا نوشتن خواستة دانشآموزان ،والدين و معلمان است .معلمان عالقهمند همواره
براي جذابسازي «درس انشا» تالشها كردهاند و اوليا به دنبال يافتن كتابهايي هستند كه
فرزندانشان را با شيوههاي انشانويسي آشنا كنند .كتاب حاضر در زمينة درس انشا در  9فصل با اين
عنوانها نگارش يافته است :چگونه بايد شروع كرد؛ سرنخها كداماند؛ قالبها؛ زيبانويسي؛ ديدن ،شنيدن
و انديشيدن؛ واژهها؛ جملهنويسي؛ و...

 .216ساداتيان ،اصغر .كمرويي ،خجالت ،ترسويي ،اضطراب و ترس از مدرسه و ....تهران :ما
و شما 256 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،مشاور
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :کمرويي ،اضطراب ،خجالت ،ترسويي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،روانشناسي
چکيده :اين کتاب ،ريشة کمرويي و انواع اضطراب اجتماعي (و در واقع بسياري از اختالالت رفتاري)
را در برخي از باورهاي غلط و نادرست ،و فقدان مهارتهاي اجتماعي ميداند .در اين کتاب سعي
شده است به زباني ساده راهکارهاي علمي و عملي براي اصالح اين اختالالت ارائه شود .مؤلف آن،
براي غلبه بر خجالت ،کمرويي و اضطراب اجتماعي ،به خواننده توصيه ميکند که حداقل برخي از
ويژگيهاي شخصيتي خود را تغيير دهد و آنها را اصالح کند.
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 .217كانون انديشه جوان .مشق آزاد :كمي پررنگتر از خاكستري :احمد شاملو .تهران :كانون
انديشه جوان 32 ،1389 ،ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :احمد شاملو ،زندگينامه ،شعر فارسي ،کانون نويسندگان
چکيده :احمد شاملو در  21آذر ماه  1304در تهران متولد شد .به دليل مأموريتهاي پدرش که افسر
ارتش بود ،دوران کودکي خود را در شهرهاي رشت ،اصفهان و شيراز گذراند .دورة دبستان را در
«خاش» زاهدان و دبيرستان را در مشهد و سال آخر دبيرستان را در تهران گذراند و براي تحصيل زبان
آلماني به دبيرستان ايرانشهر رفت .وي شاعر ،نويسنده ،فرهنگنويس ،روزنامهنگار پژوهشگر ،مترجم
و از مؤسسان و دبيران کانون نويسندگان ايران در سالهاي پيش و پس از انقالب بود .شاملو روز
دوم مرداد  1379در شهرک دهکدة فرديس (کرج) فوت کرد .اين کتاب به زندگينامة شاملو و آثار و
گرايشهاي سياسي او پرداخته است.

 .218وااليي ،علياكبر .كوه بخشندة زندگي .تهران :منادي تربيت 52 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،منطقالطير ،عطار نيشابوري ،آموزش فارسي
چکيده« :منطق الطير» عط ّار نيشابوري (شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هـ.ق) از جملة مشهورترين
آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي است .بسياري از مفاهيم عالي عرفاني و اخالقي در اين کتاب به شکل
قصه و زبان شعر بيان شدهاند .در کتاب حاضر ،سه داستان از داستانهاي منطقالطير ّ
عطار به نامهاي
«مجاهد»« ،کوه بخشنده» و «قصر زرنگار» به زبان ساده به همراه تصوير براي کودکان بازنويسي
شده است.
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 .219خزائي ،حميد .گنج آزمون انگليسي دوم راهنمايي :كتاب كار :شامل صدها سوال و تمرين
استاندارد .تهران :گنج آزمون 121 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،کتاب درسي ،آزمون و تمرين
چکيده :کتاب حاضر که با ويرايش مجدد و تغييرات الزم در آزمونهاي موجود تهيه و تدوين شده،
حاوي تمرينات الزم و کافي در زمينة واژگان ،نکات دستوري ،امال ،مکالمه ،تلفظ و درک مطلب به
صورت درس به درس است .تعدادي آزمون و صوتشناسي (فونتيک) کلمات هر درس در پايان همان
درس آمده است .وجود جدول ،بازي و سرگرمي ابتکاري در رابطه با موضوعات کتاب ،بر جذابيت آن
افزوده است.

 .220خزائي ،حميد .گنج آزمون انگليسي سوم راهنمايي :كتاب كار :شامل صدها سوال و تمرين
استاندارد .تهران :گنج آزمون 145 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،کتاب درس ،پاية سوم راهنمايي ،آزمون و تمرين
چکيده :درس انگليسي يکي از درسهاي مهم دورة راهنمايي است و کتاب حاضر براي آموزش
همين درس تأليف شده است .کتاب به آموزش ديکته ،مکالمه معني واژگان ،تلفظ و درک مطلب
در زبان انگليسي پرداخته و براي هر درس بهطور جداگانه تمرينهايي آورده است .به عالوه براي
آموزش بيشتر 10 ،آزمون به همراه پرسشهاي چهار گزينهاي صحيح و غلط و تشريحي ارائه کرده
است .در ضمن ،صوتشناسي کلمات هر درس براساس مباحث در انتهاي همان درس و صوتشناسي
کل کلمات کتاب بهصورت موضوعي براساس مباحث در انتهاي کتاب آورده شده است .کتاب فاقد
پاسخنامه است.
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 .221هداوند ميرزايي ،ابراهيم /محمدي ،سعيد .گنجينهيادگيري فارسي سوم راهنمايي .تهران:
مبتكران /پيشروان 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :ادبيات فارسي ،کتاب درسي ،پاية سوم راهنمايي ،پرسش و پاسخ
چکيده :مجموعة «گنجينة يادگيري» با هدف پوشش دادن يادگيري دانشآموزان ،در سه سطح با
اين عنوانها طراحي شده است :سطح اول با عنوان ياد بگير ،سطح دوم با عنوان بهتر ياد بگير ،سطح
سوم با عنوان بيشتر ياد بگير .يکي از نکتههايي که اين مجموعه را از ديگر کتابهاي آموزشي متمايز
ميکند ،اين است که براساس يک چارچوب علمي منسجم و به طور هماهنگ براي همة درسها
تأليف شده است .نکتة ديگر اين که محتواي آموزشي کتاب ،در راستاي مطالب کتابهاي درسي تنظيم
شده است و لذا دانشآموزان از ابتداي سال ،همراه با پيشرفت درسها ميتوانند تمرينات و فعاليتهاي
کتاب را انجام دهند.

 .222زرگنده ،بتول .تاريخ بخوانيم :گوهرشاد .تهران :مدرسه 64 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :گوهرشاد ،تاريخ تيموريان ،ادبيات نوجوانان
چکيده :گوهرشاد كه در كتابهاي تاريخ از وي به نامهايي چون گوهرشاد بيگم ،آغاخاتون و لقبهايي
نظير «مهدعليا»« ،قيدافة دوران» و ...ياد شده است .اكثر مردم به خاطر ساخت مسجد زيبا و معروف
«گوهرشاد» در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع) او را ميشناسند .كتاب حاضر به گوشهاي از زندگي او و
معرفي اطرافيانش ،نظير پدر ،پدر شوهر ،شوهر و فرزندانش ،و همچنين حوادث تاريخي زمان گوهرشاد
و نقش وي در ايجاد و ساخت مراكز خيريه ميپردازد.
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 .223حسني نسب ،منيره /روحي برون ،فاطمه .لذت موفقيت .تهران :نسل نو انديش /من و كيميا،
 56 ،1390ص
قطع :بیاض
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :قدرت مديريت بر خود ،راههاي موفقيت ،ارزيابي خود ،مهارتهاي زندگي ،راهنماي آموزشي
چکيده :از اساسيترين و اصليترين شرايط موفقيت يك انسان در زندگي ،داشتن قدرت مديريت بر
خود است .انسان موفق ،ريشة همة موفقيتها را درون خود جستوجو ميكند و با تسلط بر امور خود
ميتواند بهترين بهره را از آن ببرد .الگوبرداري از موفقيت افراد موفق ،ميتواند سوقدهندة شما به سوي
سكوهاي برتر زندگي باشد .كتاب حاضر در راستاي معرفي راههاي موفقيت به نوجوانان به نگارش
درآمده و شامل سخنان بزرگان دربارة موفقيت ،راهكارها و رهنمودهايي است و مخاطب را تشويق
ميكند كه ارزيابي و تحليل خود را با توجه به جمالت ناتمامي كه در مقابل نمودار درج شده بيان كند.

 .224كواشي ،فاطمه .متّمم را بهتر بشناسيم .تهران/قم :فرتاب /ظفر 144 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،حروف اضافه ،دستور زبان ،ادبيات فارسي
چکيده :آموزههاي اين كتاب ،متناسب با معلومات دورة راهنمايي تهيه و تدوين شدهاند و ضمن افزايش
شناخت و جهات در تشخيص «حرف اضافه و متمم» در متون نظم و نثر ،و ايجاد انگيزه در اين گروه
سني ،آنها را با نام برخي از نامآوران عرصة شعر ،بهويژه شعر نو آشنا ميكند .كتاب داراي  19نكته
دربارة «حروف اضافه و متمم» و همچنين تمرينهاي كافي است.
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 .225قادر ،سيامك /برومند ،رضا .مجموعه سواالت مسابقات رياضي كانگورو دوم و سوم
راهنمايي .تهران :مبتكران /پيشروان 168 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،مسئله و تمرين ،مسابقات رياضي كانگورو

چکيده :مجموعهاي كه پيش رو داريد حاوي مسائل رياضي مسابقات رياضي كانگورو است كه
خوانندگان عالقهمند كمتر با آنها روبهرو بودهاند .شما با مطالعه و تالش فكري براي حل اين مسائل
درمييابيد كه در اطرافتان چه موارد سؤال برانگيزي وجود دارد كه خود باعث ايجاد طرح سؤاالت خام
ميشود .فرايند حل مسئله خود تالشي سازنده ،ارزشمند و لذتبخش است .اگر با تالش فردي به پاسخ
مسئله دست پيدا كنيم ،اين لذت صد چندان ميشود .ممكن است در نظر اول سؤالي عجيب به نظر
برسد يا اينكه فكر كنيد جواب نداشته باشد ،ولي با صرف دقت و حوصله به منظور سؤال پي ميبريد.
همين جريان فعال ذهني ،رفته رفته تسلط شما را در حل مسئله افزايش ميدهد و شما را آماده ميكند
تا گامهاي بلندتري برداريد .از ويژگيهاي سؤاالت مسابقات رياضي اين است كه ظاهر سادهاي دارند،
به نحوي كه حل آنها آسان فرض ميشود .ولي با نگاهي دقيقتر پي ميبريم كه در وراي سادگي
سؤاالت ،زيركي خاصي پنهان است و بايد راهحل سادهانديشانه را كنار گذاشت و به جاي آن به پاسخي
عميقترانديشيد.
 .226هيدن ،مري  /تامپسون ،جف .مدارس بينالملل :رشد و گسترش .مجتبي مقصودي تهران:
عابد 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدارس بينالملل ،علوم تربيتي ،مديريت آموزشي ،برنامهريزي آموزشوپرورش
شوپرورش و همة كساني
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعة مديران حوزة مديريت ،برنامهريزان آموز 
شوپرورش عالقهمند هستند ،در هفت فصل با اين عنوانها نگارش
كه به نحوي به موضوعات آموز 
يافته است :خاستگاه مدارس بينالملل و مروري بر تاريخچة آنها؛ برنامة درسي؛ معرفي برنامههاي
ي IBو IPC؛ دانشآموزان،معلمان و مديران؛ مديريت؛ رهبري آموزشي و ادارة مدارس؛ آيندة
درس 
مدارس بينالملل.
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 .227كاشف ،ميرمحمد .مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم .تهران :مبتكران /پيشروان،
 176 ،1390ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :اوقات فراغت ،تفريحات سالم ،ورزش ،بازي ،جوانان ،بزرگساالن ،سالمندان ،معلوالن
چکيده :اين کتاب داراي ده فصل است .مؤلف آن به مقوله اوقات فراغت و ايام و ساعات بيکاري
انسانها که با توسعه صنعت و پيشرفتهاي تکنولوژيک روز به روز افزايش يافته است ،ميپردازد و
نويسنده تالش دارد تا با بررسي اهميت و ضرورت اوقات فراغت در شکلگيري متناسب سبکهاي
زندگي افراد جامعه ،ابعاد گوناگون مديريت و برنامهريزي فعاليتهاي فراغتي ،ورزشي و تفريحات سالم
را مورد بحث و بررسي قرار دهد و زواياي مختلف آن را تا جايي که ميسر است متناسب با سرفصلهاي
پيشبيني شده براي اين مقوله در حيطه مديريت تربيتبدني و علوم ورزشي بشکافد.

 .228هوليوك ،نانسي .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :مديريت پول .گيتي(عزتالملوك)شهيدي
تهران :گام 88 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :دختران ،امور مالي شخصي ،ادبيات نوجوانان
چکيده :اين کتاب از سري کتابهاي «آنچه دختران باهوش بايد بدانند» ميباشد که دربارة روشهاي
کسب درآمد ،پسانداز و خرج کردن پول به نگارش درآمده است .نويسندة اين کتاب با استفاده از
تصاوير نمايشي و با توجه به ديدگاههاي دختران نوجوان ،صد و يک ايده را در موضوع مديريت درآمد
و هزينهها به نوجوانان ارائه ميکند.
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 .229هارتني ،اليزابت .مديريت فشا ر عصبي معلمان .پريچهر هيرادفر تهران :صورتگر 214 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فشار رواني معلمان ،علوم تربيتي ،فشار رواني كار ،شيوة آموزش
چکيده :امروزه شيوههاي آموزشي در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت فاحش دارند .رايانه و
ابزارهاي مدرن آموزشي از راههاي دور و نزديك نقشي مهم و اساسي در امر آموزش ايفا ميكنند .اما
به تحقيق ثابت شده است كه نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در كالس درس در امر فراگيري
و پيشرفت علمي و رواني دانشآموزان تأثيري بسزا دارد .در كتاب حاضر ،تعريف بنيادين ،جامع و علمي
«فشار عصبي» و چگونگي ايجاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر به منظور كاهش اين فشار و هدايت
انرژي معلم به سوي مسيرهاي درست ،منطقي و سازنده بيان شده است.

 .230حيدري تفرشي ،غالمحسين /شجاعي ،امين /مومنين ،رضا .مديريت مراكز شبانهروزي.
تهران :مدرسه 114 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدرسة شبانهروزي ،آموزشوپرورش ايران ،تعليم و تربيت ،نيروي انساني
چکيده :رشد پايدار در زمينة تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسالمي ايران ،منوط به ايجاد فرصتهاي
آموزش براي آحاد ملت است و ترديدي نيست كه مناطق محروم و روستايي و عشايري جايگاهي
خاص دارند .زيرا شرايط سخت جغرافيايي حاكم بر مناطق روستايي و عشايري و مناطق محروم ،و
كمبود نيروي انساني و متخصص ،از عوامل عمدة تأسيس مدارس شبانهروزي است .كتاب حاضر،
مديريت مدارس شبانهروزي را در چهار فصل با اين عنوانها بررسي ميكند .1 :فضا و ساختمان؛
 .2نيروي انساني؛  .3ويژگيهاي دانشآموزان؛  .4بهداشت در مدارس شبانهروزي و خوابگاههاي
دانشجويي.
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 .231مالمحمدي ،مجيد .قصهي زندگي امام رضا عليهالسالم :مرغابيهاي مهمان .مشهد :به نشر،
 55 ،1390ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام رضا (ع) ،زندگينامه ،تاريخ نيشابور ،آموزش ديني
چکيده :اين کتاب در قالب  18داستان زندگي امامرضا (ع) ،سيره و روش آن حضرت ،و نيز نحوة
برخورد مأمون و مأموران او را با آن امام بزرگوار شرح ميدهد .در داستان «آفتاب نيشابور» ،کاروان
امام رضا (ع) از شهر نيشابور ميگذرد و مردمان زيادي به استقبال آن حضرت ميآيند .در اين ميان،
رازي و ابن اسلم طوسي -دو دانشمند بزرگ شهر نيشابور -نيز به ديدن امام كه در داخل كجاوه بودند
ميآيند و از او ميخواهند که خودش را به آنها نشان دهد .امام پردة كجاوه را كنار زده و به خواستة
آنها پاسخ مثبت ميدهد و حديثزيبايي را از پيامبر براي آنها نقل ميکند که درخصوص ضرورت
اطاعت از امامان است.

 .232كواشي ،فاطمه .مسند را بهتر بشناسيم .تهران /قم :فرتاب /ظفر 144 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،مسند ،دستور زبان ،ادبيات فارسي
چکيده :كتاب حاضر با نگاه و روشي متفاوت سعي دارد نكات دستوري فارسي را آموزش دهد؛
آموزشهايي كه ميتوانند راهگشاي مشكالت يادگيري دانشآموزان دورة راهنمايي و فراتر از آن باشند.
در اين كتاب ،ضمن بحثهاي كليدي دربارة «افعال اسنادي» و «مسند» ،مثالهايي ارائه شدهاند كه
هم گوياي مطالباند و هم حس خوشايندي در مورد ادبيات در مخاطبان ايجاد ميكنند .مثالها عمدت ًا
از بين اشعار شاعران معاصر گزينش شدهاند .كتاب داراي  12نكتة كليدي و تمرينهاي كافي است.
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 .233كتل ،پاتريك .پيوند ديروز و امروز :مصريان باستان براي من چه كار كردهاند؟ .مجيد عميق
تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :مصريان باستان ،دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان ،تاريخ جهان باستان ،اهرام مصر
چکيده« :شهرت جهاني اهرام مصر به دليل آن است كه از شگفتيهاي هفتگانة جهان بهشمار
ميآيند .آنها انسان را بهياد تمدني بزرگ در گذشتههاي بسيار دور مياندازند .تمدن مصريان باستان
به تاريخ پيوسته است ،اما ما هنوز هم از بعضي از اختراعات آنها استفاده ميكنيم و بسياري از همان
كارهايي را كه آنها انجام ميدادهاند ،انجام ميدهيم ».اين كتاب به چنين پرسشهايي پاسخ ميدهد:
كدام ساختمان شيشهاي در شهر پاريس با الهام از اهرام مصريان باستان ساخته شده است؟ شيوة
حكومت مصريان باستان چگونه بود؟ مصريان باستان كدام حيوان را اهلي كردند؟

 .234روسيگر ،مونيكا .چرا و چكونه؛  :48مغز و شگفتيهايش .كمال بهروزكيا تهران:
قدياني،كتابهاي بنفشه 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :مغز انسان ،روانشناسي فيزيولوژي ،تفكر ،احساس
چکيده :مغز انسان يكي از شگفتيهاي طبيعت است .دانشمندان و فيلسوفان صدها سال است كه
دربارة سر تحقيق ميكنند تا دريابند كه در آن چه ميگذرد ،تفكر و احساس چگونه پديد ميآيند ،ما
جهان را چگونه ميبينيم ،و پديدة بينظير زبان انسان چگونه رشد ميكند .اين كتاب گرچه تنها بخش
كوچكي از نتايج پژوهش دربارة مغز را ارائه ميدهد ،اما روي اصول بيولوژيكي تمركز دارد و فعاليتهاي
مغز و همچنين اختالالت و عواقب آنها را براي انسان توضيح ميدهد .در اين كتاب تالش شده است
به زباني قابل فهم ،مغز يعني جذابترين اندام بدن انسان ،تشريح شود.
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 .235اصالني ،ابراهيم .موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و برنامهريزي آموزشي.
تهران :پيشگامان پژوهش مدار 56 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،مطالعه و فراگيري ،برنامهريزي درسي ،علوم تربيتي
چکيده :کتابحاضر شامل نکتهها و اطالعاتي است که به کودکان کمک ميکند مطالب درسي خود
را بهتر ياد بگيرند .در اين کتاب ريبا روباتي است که با شخصيتهاي کتاب وارد گفتوگو ميشود و
نکات الزم در مطالعه را به شکل خيلي ساده و جذاب براي آنها شرح ميدهد.

 .236شفيعي ،الهام .مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اضطراب امتحان .تهران :فائق/
مبتكران 80 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :خشم ،افسردگي ،ترس از امتحان ،بهداشت رواني ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :انسان امروزي بسيار بيشتر از انسانهاي دهههاي پيشين با مسائل و مشكالتي چون
افسردگي ،اضطراب ،پرخاشگري و انواع بيماريهاي جسماني و رواني دست به گريبان است .زندگي
در جهان امروزي به قدري پيچيده است كه هر انساني را دچار سردرگمي ميكند .در واقع ،موفقيت در
زندگي آگاهي و مهارتهاي ظريفتري را ميطلبد كه با مطالعه و تجربه بهدست ميآيند .اين كتاب
از جمله كتابهاي كاربردي است كه به روشني و قدمبهقدم مهارتهايي را آموزش ميدهد كه شما
را قادر خواهد ساخت ،به بهترين شيوه برخي از مشكالت و چالشهاي زندگي را از پيشرو برداريد.
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 .237رحيمينژاد ،ويدا .ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف .تهران :رهنما 108 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :ادبیات فارسی
کلمات کليدي :فن نگارش ،انشا ،آموزش ادبيات فارسي ،بسط پاراگراف
چکيده :نگارنده در کتاب حاضر سعي دارد دانشآموزان و دانشجويان را ابتدا با اجزاي متفاوت يک
پاراگراف آشنا کند و سپس نحوة نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را بهيک انشا يا مقالة
طوالني آموزش دهد .پاراگراف ،فهرستبندي ،انواع پاراگراف ،شيوههاي بسط پاراگراف ،و از پاراگراف
تا مقاله ،عنوانهاي پنج فصل کتاب هستند.

 .238بوشان ،جورج .نظريه برنامه درسي .محرم آقازاده تهران :آييژ 200 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :نظريهپردازي ،طرح برنامة درسي ،انديشهورزي ،برنامة درسي
چکيده :كتاب نظرية برنامة درسي ،خواننده را در نه فصل به انديشيدن دربارة برنامة درسي دعوت
ميكند .در فصل اول :نظرية برنامة درسي به مثابه مسئلهاي آموزشي مورد بحث قرار ميگيرد.
فصلهاي دوم تا پنجم كتاب به نظريهپردازي؛ نظرية آموزشوپرورش؛ نظرية برنامة درسي و ارزش
در نظرية برنامه درسي ميپردازد .در فصل ششم طرح برنامة درسي؛ و در فصل هفتم مهندسي
برنامة درسي به بحث گذاشته شده است .به دنبال اين مباحث ،دو دغدغة اصلي كه امروز هم اعتبار
انديشهورزي دارند ،يعني برنامة درسي به مثابهيك رشتة مطالعاتي و تدوين يك نظرية برنامة درسي
پيشرو نهاده شدهاند.
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 .239مجدفر ،مرتضي /آقاجاني ،زري .نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي براي
آموزگاران ،پدران و مادران .تهران :امرود 84 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پاية تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تكاليف درسي ،راهنماي آموزشي
چکيده :هفتمين شماره از مجموعة حاضر كه براي مطالعة آموزگاران ،پدران و مادران فراهم آمده،
شامل راهكارها و نكاتي به منظور انجام تكاليف درسي دانشآموزان و غلبه بر مشكالت در اين زمينه
به همراه آشنايي با  18راهبرد مؤثر در زمينة انجام تكاليف درسي است .قابل ذكر است ترجمة اين كتاب
با ويژگيهاي نظام آموزشي ايران تطبيق داده شده و مؤلف سعي كرده با در نظر داشتن مطالب اصلي
كتاب كه به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است ،تحولي در كتاب حاضر به وجود آورد كه راهكارهاي
آن براي مخاطبان ايراني نيز ناآشنا نباشند.

 .240رائوم ،اليزابت .پيوند ديروز و امروز :وايكينگهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟ .مجيد
عميق تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :وايكينگهاي باستان ،دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان ،تاريخ جهان باستان
چکيده :در اين كتاب با چگونگي تأثيرگذاري تمدنهاي باستان بر جامعة مدرن امروز آشنا ميشويد.
همچنين اين كتاب شما را با تاريخ ،فناوري ،زبان ،معماري ،نوع مواد غذايي و پوشاك و هنر
وايكينگهاي باستان آشنا ميكند.
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 .241كاواشيما ،ريوتا .ورزش ذهن به همين سادگي .ارشاد عظيمي تهران :انتشارات بينالمللي
گاج 184 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :تمرين ذهن ،ورزش ،تقويت كاركرد مغز ،پرورشخالقيت ،مهارتهاي حافظه
چکيده :مغز نيز مانند ديگر اندامها فعاليت دارد و به وسيلة مويرگها از خون تغذيه ميكند .پس ورزش
منظم ذهني در بهبود فعاليت و خونرساني بهتر به آن مؤثر است .كتاب حاضر براي مطالعة كساني
نوشته شده است كه ميخواهند خالقيت ،مهارتهاي حافظه ،مهارتهاي اجتماعي و برقراري ارتباط
خود را باال ببرند و از كاهش تواناييهاي ذهن در اثر باالرفتن سن جلوگيري كنند .در كتاب تمرينهايي
درج شده كه مخاطبان ميتوانند آنها را طي  60روز و 12هفته انجام دهند و به اهداف مذكور دست
يابند .به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقيقه وقت گذاشتن و انجام ورزشهاي ذكر شده در كتاب
ميتوان به نتايج مطلوب رسيد.

 .242صالتي ،محمدمهدي .همراه با زبان انگليسي سوم راهنمايي .مشهد :ضريح آفتاب 148 ،88 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،مكالمه ،درك مطلب ،دستور زبان ،آزمون و تمرين
چکيده :از آنجا كه زبان انگليسي در صورت عدم تمرين و تكرار فراموش ميشود ،بهترين روش براي
يادگيري آن تمرين و ممارست است .اين كتاب قصد دارد دانشآموزان را در اين زمينهياري كند .كتاب
نُه درس دارد كه در ابتداي هر درس اهداف و نكات دستوري آن درس مشخص شده است .عنوانهاي
اين نه درس عبارتاند از :درس اول :كاربرد صفت؛ درس دوم :قيود تكرار و ضماير مفعولي؛ درس سوم:
صفات كميت نامعين؛ درس چهارم :زمان گذشته ساده؛ درس پنجم :زمان گذشته و افعال بيقاعده؛
درس ششم :زمان گذشته استمراري؛ درس هفتم :افعال كمكي؛ درس هشتم :ساختن قيد حالت؛ درس
نهم :زمان آينده .ضمن ًا هر درس خود از سه قسمت مهم تشكيل شده است :مكالمه؛ دستور زبان؛ درك
مطلب .در پايان هر درس حل تمرينات كتاب درسي و كتاب كمك درسي آمده است .همچنين كتاب
هفت آزمون ماههاي خرداد و مرداد را نيز ارائه كرده است.
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 .243بريسون ،بيل .همه چيز دربارة علم و سرگذشت آن .مجيد عميق تهران :محراب قلم،1390 ،
 172ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :تاريخ علم ،آموزش علوم تجربي ،دورة آموزش راهنمايي
چکيده :در اين کتاب مطالبي را مييابيد که تشنة دانستن آنها هستيد .شناخت جهان هستي و فرايند
پيدايش آن ،اسرار کرة زمين و حوادث گذشته بر آن تا به امروز ،دنياي مرموز اتمها و مولکولها ،انواع
جانداراني که از ميلياردها سال پيش تاکنون روي زمين زيستهاند ،خطراتي که از فضا جهان ما را تهديد
ميکنند ،و ماجراهاي پرفراز و نشيب دانشمندان و تالشها و جانفشانيهاي آنان براي يافتن پاسخ
بسياري از پرسشهايي که اکنون پاسخ آنها را ميدانيم ،فقط بخشهايي از موضوعات اين کتاب
را تشکيل ميدهند .متن روان و گوياي کتاب ،تصويرهاي جذاب و سير منطقي و منظم مطالب آن،
خواننده را در فهم هر چه بهتر موضوعات کمک خواهند کرد.

 .244كاهه ،محمدحسن .هندسه تكميلي دورة راهنمايي .تهران :مبتكران /پيشروان 276 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :هندسه ،آموزش رياضي ،آموزش دورة راهنمايي ،قضية فيثاغورس ،تالس و تشابه
چکيده :در اين کتاب همة مباحث هندسة دورة راهنمايي در پنج فصل تنظيم شدهاند .فصل اول
بهيادآوري مباحث پايههاي اول تا سوم دورة راهنمايي و فصلهاي بعدي به هندسة پاية سوم اختصاص
دارد .مبحث «مساحت» شامل نکاتي از فيثاغورس و تشابه است .در فصل پنجم کتاب ،مطالب
مساحت ،مطالب فصلهاي سوم و چهارم را تکميل ميکنند .تمرينات اين کتاب سه دسته هستند:
تمرينکها ،تمرينات پايان فصل و تمرينات تکميلي که پاسخ همة آنها در انتهاي کتاب آمده است.
تمرينات پاياني هر فصل داراي پاسخ تشريحي کامل هستند و نمونههايي از تستهاي آزمونهاي
گوناگون نيز آورده شده است.
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 .245يغمور؛ محمدرضا /حسينيان كاشاني ،محمدرضا .هوش و خالقيت رياضي و پژوهش (سوم
راهنمايي) .تهران :بينالمللي گاج 144 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :استعداد رياضي ،آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين

چکيده :كتاب حاضر اولين كتاب هدفمند هوش و خالقيت است .اين كتاب براي سطح خاصي از
دانشآموزان نوشته نشده و همة دانشآموزان ضعيف و قوي ميتوانند از آن استفاده كنند .همچنين
كتاب به گونهاي تنظيم شده كه دانشآموز به تنهايي بتواند كتاب را مطالعه و مطالب آن را فراگيرد.
در پايان كتاب نيز سه آزمون آورده شده كه آخرين آنها به سنجش تواناييهاي ذهني دانشآموز
اختصاص دارد .كتاب  16فصل دارد كه هدف آموزشي هر فصل در ابتداي آن فصل آورده شده است.
عنوانهاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند :حافظة كوتاه مدت؛ منطق رياضي؛ عبارتهاي جبري؛
ماز؛ رمزگرداني و قضية تالس .ساختار كتاب به صورت كتاب درسي است و مباحث آن به زبان ساده
بيان شده است.

 .246كانون انديشه جوان .مشق آزاد :هيچ كس جز او .تهران :كانون انديشه جوان 32 ،1389 ،ص
قطع :جيبي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :روحاهلل خميني ،رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران ،تاريخ انقالب
اسالمي ،مبارزة سياسي
چکيده« :لبة باغچه روبهروي در دانشكده نشستهام .چشم ميگردانم و روي زمين مورچههايي را
ميبينم كهيك خط مستقيم را دو سه متر ميروند تا زير بيد مجنون وسط حياط دانشكده .نميدانم
آنها هم ميتوانند مرا ببينند؟ آيا ميتوانند با ديدنم بفهمند كه چهام شده؟» كتاب حاضر به بررسي
زندگينامةآيتاهلل روحاهلل خميني ،رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران پس از انقالب
ميپردازد و ما را با وقايع سالهاي  1342تا پايان زندگي امام آشنا ميسازد.
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 .247هوبارد ،ران .ياد بگي ر كهچطو ر ياد بگيري .تينا فالحتينوين /سعيد صيادلو تهران :ايران بان،
 224 ،1389ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :فناوري مطالعه ،موانع يادگيري ،اصول يادگيري،آموزش كودكان
چکيده :در كتاب حاضر اصول اساسي فناوري مطالعه در سطح درك كودكان ارائه ميشود .مفاهيم
مندرج در كتاب منطبق با تحقيقات نويسنده در زمينة آموزش و يافتههاي او درخصوص پديدههاي
رواني مانع يادگيري ،نمودهاي فيزيولوژيك ناشي از اين موانع و راهحلهاي ويژهاي براي هر يك از
آنهاست .كتاب در شش فصل فراهم آمده و در پايان كتاب ،توضيحاتي دربارة هر كدام از فصل و
اهدافي كه در آنها دنبال ميشود ،ارائه شده است.

 .248آذريزدي ،مهدي /مسرت ،حسين .سرزمين من ايران :يزد .تهران :مدرسه 144 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :تاريخ يزد ،زندگي مردم ايران ،عروس كوير ،جغرافياي يزد
چکيده :استان يزد در مركز ايران ،بين رشتههاي «شيركوه» و «خرائق» و در درههاي وسيع قرار گرفته
است؛ شهري كه آن را «مرواريد كوير»« ،عروس كوير» و «نگين كوير» خواندهاند .چرا يزد را بدين
نامها ميخوانند؟ براي پاسخ به اين پرسش ،نخست بايد كوير را شناخت .يزد شهري است با طبيعت
زيبا و اسرارآميز ،با مردمان سختكوش و شرافتمند ،و با فرهنگي غني .كتاب حاضر كه داراي تصاويري
بسيار زيبا از طبيعت استان يزد است ،در چهار بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :سيماي طبيعت؛
سفري در تاريخ؛ فرهنگ و آداب و رسوم؛ و گذرگاه زندگي.
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 .249كتل ،پاتريك .پيوند ديروز و امروز :يونانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟ .مجيد عميق
تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :دوم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان ،تمدن يونان ،ادبيات نوجوانان ،تاريخ دنياي باستان
چکيده :دنياي پيشرفتة امروز از بسياري جهات مديون يونانيان باستان است .فيلم يا نمايش محبوب
شما كدام است؟ آيا از وجود غولهاي افسانهاي و ساير موجودات عجيب و غريب در داستانهايي نظير
«هري پاتر» حيرت ميكنيد؟ اگر يونان باستان نبود ،شما امروز حتي حق رأيدادن هم نداشتيد .آيا هيچ
فكر كردهايد كه ما چهقدر خوششانس هستيم كه در جامعهاي زندگي ميكنيم كه ميتوانيم رهبران
خود را انتخاب كنيم؟ ما بايد از يونانيان باستان بهخاطر اين اختراعات ،ابداعات و ايدهها و بسياري
چيزهاي ديگر سپاسگزار باشيم .اين كتاب ما را با فرهنگهاي باستاني ،بهخصوص يونان باستان ،آشنا
ميكند .جعبة دانستنيها كه پيوند بين ديروز و امروز را به خوبي بازگو ميكند ،عكسها و تصويرهاي
رنگي جذاب و گويا ،اطالعات تكميلي ،گاهشمار رويدادهاي مهم در حيات اين تمدن ،و واژهنامه ،از
ديگر بخشهاي اين كتاب هستند.

 .250مورفي ،جوليا 100 .نكتة آموزشي براي تدريس تاريخ .نازيال بهمني تهران :قدياني،1390 ،
 160ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تاريخ
کلمات کليدي :نکتههاي آموزشي ،تدريس تاريخ ،علوم تربيتي
چکيده :اين کتاب حاوي  100نکتة آموزشي براي تدريس تاريخ است و در  13بخش نگارش يافته
است .عنوانهاي برخي بخشهاي کتاب از اين قرارند :ارتباط تاريخ با زندگي روزمره؛ فعاليتهاي
آغازگر درس؛ درک توالي زمان؛ فعاليتهاي مکتوب؛ فعاليتهاي نمايش؛ استفاده از فناوري اطالعات
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازيهاي تاريخي؛ فعاليتگردش در پيرامون و خارج
از مدرسه.
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 .251آرچر ،شارون 100 .نكتة آموزشي براي تدريس علوم .مهشيد عراقچي تهران :قدياني،
 192 ،1390ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :نکتة آموزشي ،تدريس علوم ،فعاليت و سرگرمي ،آزمايش
چکيده :کتاب حاضر براي مطالعة معلمان علوم در  16بخش فراهم آمده و حاوي  100نکتة آموزشي
در زمينة تدريس علوم است .نظرات کلي در زمينة ايجاد محيط آموزشي جالب و سالم و نيز توصيههايي
دربارة تهيه و کاربرد بعضي از منابع الهامبخش براي دانشآموزان در بخش اول آمده است .تعدادي
از فعاليتهاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شدهاند .نکتههايي براي معلمان و
دانشآموزان بهمنظور ايجاد بحثهاي مؤثر مربوط به بخش سوم است .در بخش چهارم ،راهکارهايي
بهمنظور کمکردن تنش دانشآموزان در بخش عملي علوم ارائه شدهاند .معرفي و انجام آزمايشهايي
بهمنظور مهيج شدن علوم در بخش پنجم آمده است .سه بخش بعدي اين کتاب دربردارندة فعاليتهايي
در زمينة زيستشناسي ،شيمي و فيزيک است .تحقيقات علمي ،فعاليتهاي عمومي ،فعاليتهاي جالب
بهعنوان تکليف منزل ،روشهاي مرور ،استفاده از  ،ICTکمکردن بار تصحيح و نمرهگذاري برگهها،
علوم در دنياي بيرون و آزمايشهاي عجيب ،موضوعهاي بخشهاي ديگر کتاب هستند.

 .252بوكت ،استيون 100 .نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر .محمود معافي
تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي تفکر ،آموزش مهارتهاي زندگي ،توانايي درک و فهم
چکيده :جوهرة رويکرد مهارتهاي تفکر در آموزش و پرورش در اين است که ما تواناييهاي
فراگيرندگان را بهگونهاي افزايش دهيم که آنها بتوانند به درک و فهم و کار بيشتر و مؤثرتر ،در ارتباط
با آنچه در درون مغز ما روي ميدهد ،توجه بيشتري از خود نشان دهند .تفکر با همة ابعادش در صورتي
ميتواند رشد بيشتري پيدا کند که دانشآموزان با جعبهابزار ذهني شگفتانگيز خود آشنا شوند و آن
را راحتتر بهکار گيرند .کتاب حاضر شامل يک سلسله پيشنهادها ،فنون و راهبردهايي است که به
مخاطبان کمک ميکند در بهرهگيري از مهارتهاي فکري ،توانايي بيشتري کسب کنند.
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 .253بيد گرابر ،برند 101 .بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص كودكان براي
كودكان رده سني  9تا  15سال .امير جهانيان نجفآبادي اصفهان :كياراد 216 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازي ،مهارتهاي زندگي ،خالقيت ،سرگرمي ،آموزش کودکان

چکيده :فعاليتي که به خاطر خودش  -يا جذابيت آن  -انجام شود« ،بازي» ناميده ميشود .بازي
لذتبردن از انجام يک فعاليت است .در انجام بازي ،به دست آوردن روحية مبارزه براي بقا در وهلة دوم
مورد بررسي قرار ميگيرد .در کتاب حاضر 101 ،بازي معرفي و وسايل مورد نياز ،اهداف و چگونگي
انجام آنها ارائه شده است تا به کودکان  9 - 15ساله برخي مهارتهاي زندگي آموزش داده شود.

 .254آلرتن ،مايك 122 .نكت ه ي آموزشي براي تدريس رياضيات .شهرناز بخشعليزاده تهران:
قدياني 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،نكتههاي آموزشي ،معماي عددي
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعة معلمان و دانشجويان رياضي تدوين شده و شامل  122نكتة آموزشي
براي تدريس رياضي است كه در هفت بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :چند معماي عددي؛
چند معما براي درگيركردن دانشآموزان با اعداد ،جبر و نمودارها؛ چند معما براي ورزيده شدن و شكل
گرفتن دانشآموزان؛ چند معما براي سنجش دانشآموزان شما؛ تعدادي كفپوش و كلي قوة تخيل؛
چند ايدة غولآسا براي كالس درس؛ چند نكته براي شكوفايي دادهپردازان.
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 .255براون ،سالي[ 500 .پانصد] نكته براي معلمان .سعيد خاكسار تهران :مو ز و ن 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مديريت كالس ،تدريس مؤثر ،برنامهريزي و ارزشيابي ،حمايت از يادگيري ،علوم تربيتي
چکيده :كتاب حاضر حاوي نكات و راهنماييهايي است كه طي ساليان متمادي توسط آموزگاران
مجرب جمعآوري شدهاند 52 .مجموعة ده نكتهاي در كتاب وجود دارد كه هر يك از آنها به گونهاي
برنامهريزي شده كه به خودي خود نسبت ًا كامل است .اين مجموعهها تحت شش عنوان اصلي آورده
شدهاند :روشهاي تدريس مؤثر و مديريت كالس؛ برنامهريزي و ارزشيابي؛ استفادة درست از منابع
علمي و آموزشي؛ حمايت از يادگيري دانشآموزان؛ ارائه حمايتهاي فردي و معنوي؛ همكار مفيد بودن.
دستهبندي مطالب به اين ترتيب به مخاطبان كمك ميكند كه هنگام ورق زدن كتاب ،جذابترين
قسمتهاي آن را انتخاب و مطالعه كنند.

 .256ليدر ،اندي 90 .نكتة آموزشي براي تدريس جغرافي .آزيتا ارشادي تهران :قدياني 136 ،1390 ،ص
قطع :رقعی
پاية تحصيلي :معلم
موضوع درسي :جغرافيا
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا ،راهنماي آموزشي ،تعليمات اجتماعي ،نکتة آموزشي
چکيده :بهمنظور يادگيري بهتر درس جغرافيا ،اين کتاب با  90نکتة آموزشي در  11بخش نگارش
يافته است .مخاطبان کتاب ،معلمان دپارتمانهاي جغرافيا و يا علوم اجتماعي در مدارس و حتي
دانشگاهها هستند .عنوانهاي برخي نکات کتاب از اين قرارند :بهروز شدن معلمان و والدين در ارتباط
با جغرافيا؛ جغرافيا در رويدادهاي بحثبرانگيز؛ نمايش درس به کمک اساليد؛ تصويرهاي کارتوني؛
پازل؛ ترتيببندي با نمودارهاي آب و هوايي؛ استفاده از نقشههاي ذهني؛ گزارشهاي کتبي به سبک
روزنامهاي؛ استفاده از نقشههاي جغرافيايي؛ کمک گرفتن از شرکتهاي تجاري؛ سفرهاي علمي.
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 .257حيدري ابهري ،غالمرضا 92 .درس سازنده از زندگي پيامبر (ص) .تهران :قدياني،كتابهاي
بنفشه 184 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :محمد (ص) .پيامبر اسالم 53 ،سال قبل از هجرت  11 -ق ،اخالق ،داستان
چکيده :اين کتاب درباره راه و روش پيامبر در زندگي روزمره ايشان با هدف کاربست آنها در زندگي
امروزيها است .در اين کتاب با مهمترين و کليديترين اصول زندگي پيامبر (ص) آشنا ميشويد و
تصوير نسبت ًا کاملي از شخصيت ايشان را به دست ميآوريد .کتاب در قالب  92نکته خواندني ،ما را
با شيوه زندگي آن حضرت آشنا ميسازد و با بياني روشن ،اخالق و منش حضرت محمد (ص) را به
تصوير ميکشد .ضمن ًا در اين کتاب حکمت و دليل رفتارهاي پيامبر (ص) نيز توضيح داده شده است.

 .258شيخاالسالمي ،مژگان .English step by step .تهران :البرز فردانش 120 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پاية تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،راهنماي آموزشي ،مهارتهاي زباني ،دستور زبان
چکيده :آموزش يك زبان جديد در حقيقت آموزش ابعاد چندگانة آن زبان است .اين امر محقق نخواهد
شد مگر با بهكارگيري روشهاي صحيح و روز دنيا بهگونهاي كه تمامي مهارتهاي خواندن ،نوشتن،
صحبت كردن و گوشدادن مد نظر قرار گرفته شود تا بر اثر تمرين و به مرور زمان در ذهن زبانآموز
جاي گيرد .كتاب داراي اين بخشهاست :داستان اصلي به زبان انگليسي ،آموزش دستور زبان به روش
صحيح ،تمرين تلفظ ،آموزش مكالمه و معني كلمات ضروري .اين كتاب منبع بسيار خوب و جامعي
براي زبانآموزان است.
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 .259مورالس ،خوزه لوئيس /مايرز ،كتي /جكسون ،سارا .Hey There! 1 Student Book .تهران:
شركت غزال جوان 138 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي براي خارجيان ،دورة راهنمايي تحصيلي
چکيده :كتاب حاضر چهار سطح ،از مبتدي تا پيش متوسطه را شامل ميشود .دانشآموزاني كه اين
دوره را به پايان ميبرند ،در ادامه به راحتي ميتوانند دورة آموزش بزرگسال را شروع كنند .كتاب براي
گروه سني  11تا  15سال تهيه و تدوين شده و از امكانات صوتي و تصويري جانبي و كمك درسي
برخوردار است.

 .260مورالس ،خوزه لوئيس /مايرز ،كتي /جكسون ،سارا .Hey There! 1 Workbook .تهران:
شركت غزال جوان 61 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي براي خارجيان ،دورة راهنمايي تحصيلي
چکيده :كتاب كار حاضر مجموعهاي طبقهبندي شده و جامع در مورد قواعد نوشتن و مسائل گرامري
زبان انگليسي براي گروه سني  11تا  15سال است .ناشر عقيده دارد ،اين كتاب به دغدغههاي
مسئوالن امور فرهنگي براي آموزش زبان انگليسي در اين گروه سني پايان ميدهد .تمرينات اين
كتاب را سيدي صوتي همراهي ميكند.
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 .261مورالس ،خوزه لوئيس /مايرز ،كتي /جكسون ،سارا .Hey There! 2 Student Book .تهران:
شركت غزال جوان 137 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :زبان انگليسي ،كتاب درسي براي خارجيان
چکيده :اين دوره از كتابهاي « ،»!Hey thereچهار سطح ،از مبتدي تا آخر دورة راهنمايي را شامل
ميشود .دانشآموزاني كه اين دوره را به پايان ميبرند ،در ادامه به راحتي ميتوانند دورة آموزشي
بزرگسال را شروع كنند .با توجه به حساسيتها و مشكالت عديدة فرهنگي ،در متن و تصاوير تغييرات
زيادي انجام شده است .اين كتاب از امكانات صوتي و تصويري جانبي و كمك درسي نيز برخوردار
است.

 .262مورالس ،خوزه لوئيس/مايرز ،كتي/جكسون ،سارا .Hey There! 2 Workbook .تهران:
شركت غزال جوان 61 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پاية تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :زبانهاي خارجي
کلمات کليدي :آموزش زبان انگليسي ،كتاب درسي براي خارجيان ،دورة راهنمايي تحصيلي
چکيده :اهميت يادگيري زبان انگليسي بر هيچكس پوشيده نيست و يادگيري آنهم دشوار نيست .اين
كتاب كار به دانشآموز دورة راهنمايي كمك ميكند كه با قواعد نوشتن آشنا شود و با شنيدن سيدي
همراه كتاب ،تلفظ صحيح كلمات را بياموزند.
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رياضيات براي معلمان )نسخه مدرس)146
زبان انگليسي امتحاني سال دوم راهنمايي147
زبان انگليسي سال سوم راهنمايي148
زبان انگليسي كامل سال دوم راهنمايي149
زبان انگليسي كامل سال سوم راهنمايي150
زمان و فضا151
زمان ،در ساعت ،تقويم و فضا152
زندگي پنهان جانداراني كه در بدن ،روي پوست ،در اتاق خواب

درآشپزخانه ،در باغ و در كالس درس شما زندگي ميكنند153
زنگ خالقيت154
سرگذشت تختجمشيد چگونگي تاسيس ،تخريب و احيا و
بازسازي155
سكههايي به نام محمد156
سنجش فراگيران در گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري گروهي و
پاسخگويي فردي157
شاخصهاي تربيت158
شاه منصور159
شاهزادة بابل160
شرح حال شعراء ،نويسندگان و مشاهير )فارسي دورهراهنمايي
تحصيلي در سه پاية اول) 161
شرح درد اشتياق :بازنويسي حكايات مثنوي به نثر162
شروع مدرسه راهنمايي163
شگفتيهاي دانش164
شوق تغيير165
شهيد بهنام محمدي166
شهيد خرازي167
صاحب جواهر168
طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدريس169
طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفيقي170
عربي( 3سوم راهنمايي)171
عربي دوم راهنمايي172
علوم173
علوم دوم راهنمايي در قرآن174
علوم سوم راهنمايي در قرآن175
غازان خان176
فارسي دوم راهنمايي177
فارسي دوم راهنمايي كار طاليي178
فارسي سال سوم راهنمايي تحصيلي179
فارسي سوم راهنمايي كار طاليي180
فرزندم181...
فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان182
فرهنگ علوم تجربي مدرسه183
فرهنگ لغات كابردي خط سفيد184
فكر ميكنيد چرا انسان اختراع ميكند؟ و سؤالهاي ديگري
در بارة علوم185
فكر ميكنيد چرا كشورها پرچمهايشان را برافراشته ميكنند
وسؤالهاي ديگري دربارة مردم و مكانها186
فلسفه تعليم و تربيت187
فناوري188
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فيزيك سال سوم راهنمايي189
قصه وقصهگويي190
قيصر امينپور191
كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و پژوهش ،راهنماي استفاده
از اينترنت براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و192...
كاربرد تلويزيون در آموزش193
كتاب آموزشيـكار رياضي دوم راهنمايي194
كتاب آموزشيـكار رياضي سوم راهنمايي195
كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي تحصيلي196
كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة راهنمايي تحصيلي197
كتاب جامع امالي فارسي سال سوم دورة راهنمايي تحصيلي198
كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد ـپايه دوم راهنمايي199
كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد ـپايه سوم راهنمايي200
كتاب زبان فيض201
كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي ،دفتر تمرين202
كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي ،دفتر تمرين203
كتاب كار رياضي دوم راهنمايي204
كتاب كار رياضي سوم راهنمايي205
كتاب كار زبان انگليسي :سال دوم راهنمايي206
كتاب كار زبان انگليسي :سال سوم راهنمايي207
كتاب كار علوم تجربي سال دوم راهنمايي208
كتاب كار علوم تجربي سال سوم راهنمايي209
كتاب كار معلم زبان انگليسي دوم راهنمايي210
كتاب كار معلم زبان انگليسي سوم راهنمايي211
كره جنوبي212
كريستف كلمب ،كاشف دنياي جديد213
كشف كن! همة ما رياضيدان هستيم! 214
كالس انشا215
كمرويي ،خجالت ،ترسويي ،اضطراب و ترس از مدرسه و216...
كمي پررنگتر از خاكستري :احمد شاملو217
كوه بخشندة زندگي218
گنج آزمون انگليسي دوم راهنمايي :كتاب كار :شامل صدها
سوال و تمرين استاندارد219
گنج آزمون انگليسي سوم راهنمايي :كتاب كار :شامل صدها
سوال و تمرين استاندارد220
گنجينهيادگيري فارسي سوم راهنمايي221
گوهرشاد222
لذت موفقيت223
متمم را بهتر بشناسيم224
مجموعه سواالت مسابقات رياضي كانگورو دوم و سوم
راهنمايي225

مدارس بينالملل :رشد و گسترش226
مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم227
مديريت پول228
مديريت فشارعصبي معلمان229
مديريت مراكز شبانهروزي230
مرغابيهاي مهمان231
مسند را بهتر بشناسيم232
مصريان باستان براي من چه كار كردهاند؟233
مغز و شگفتيهايش234
موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و برنامهريزي
آموزشي235
مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اظطراب امتحان236
ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف237
نظريه برنامه درسي238
نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي براي
آموزگاران ،پدران و مادران239
وايكينگهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟240
ورزش ذهن به همين سادگي241
همراه با زبان انگليسي سوم راهنمايي242
همه چيز دربارة علم و سرگذشت آن243
هندسه تكميلي دورة راهنمايي244
هوش و خالقيت رياضي و پژوهش )سوم راهنمايي)245
هيچ كس جز او246
ياد بگيركهچطورياد بگيري247
يزد248
يونانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟249
100نكتة آموزشي براي تدريس تاريخ250
100نكتة آموزشي براي تدريس علوم251
100نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر252
101بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص كودكان
براي كودكان رده سني  9تا  15سال253
122نكتهي آموزشي براي تدريس رياضيات254
] 500پانصد[ نكته براي معلمان255
90نكتة آموزشي براي تدريس جغرافي256
92درس سازنده از زندگي پيامبر )ص) 257
English step by step 258
Hey There! 1 Student Book 259
Hey There! 1 Workbook 260
Hey There! 2 Student Book 261
Hey There! 2 Workbook 262

 154فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي

پاية تحصيلي
دانشجويان مراكز تربيت معلم
,061 ,060 ,054 ,053 ,028 ,011 ,010 ,008 ,007 ,005
,145 ,140 ,131 ,128 ,127 ,113 ,112 ,093 ,092 ,073
,238 ,237 ,229 ,193 ,192 ,187 ,170 ,169 ,158 ,157
254 ,241
دوم
,044 ,040 ,024 ,023 ,018 ,016 ,012 ,009 ,006 ,003
,139 ,119 ,116 ,083 ,082 ,067 ,066 ,065 ,059 ,047
,172 ,164 ,163 ,160,159 ,149 ,147 ,144 ,142 ,141
,204 ,202 ,201 ,199 ,197 ,194 ,178 ,177 ,176 ,174
,235 ,233 ,231 ,222 ,219 ,218 ,210 ,208 ,206
249
دوم و سوم
,042 ,037 ,035 ,033 ,032 ,031 ,030 ,017 ,015 ,013
,074 ,072 ,071 ,070 ,063 ,058 ,057 ,056 ,050 ,043
,089 ,087 ,086 ,081 ,080 ,079 ,078 ,077 ,076 ,075
,103 ,101 ,100 ,099 ,098 ,097 ,096 ,095 ,094 ,090
,120 ,118 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
,135 ,134 ,133 ,132 ,130 ,129 ,124 ,123 ,122 ,121
,166 ,161 ,156 ,154 ,153 ,152 ,151 ,138 ,137 ,136
,215 ,214 ,213 ,188 ,186 ,185 ,183 ,182 ,173 ,167
,247 ,246 ,243 ,241 ,240 ,234 ,232 ,228 ,224 ,223
262 ,261 ,260 ,259 ,257 ,253 ,248

سوم
,038 ,036 ,034 ,026 ,025 ,022 ,021 ,020 ,004 ,001
,114 ,102 ,088 ,084 ,069 ,068 ,062 ,049 ,041 ,039
,179 ,175 ,171 ,168 ,162 ,150 ,148 ,143 ,125 ,117
,207 ,205 ,203 ,200 ,198 ,195 ,191 ,184 ,181 ,180
258 ,245 ,242 ,221 ,220 ,217 ,211 ,209
مدير
,157 ,128 ,127 ,126 ,113 ,061 ,060 ,046 ,045 ,011
241 ,238 ,230 ,192 ,170 ,165 ,158
مشاور
241 ,216 ,158 ,127 ,064
معلم
,027 ,020 ,019 ,017 ,015 ,014 ,011 ,008 ,007 ,005 ,002
,053 ,052 ,051 ,050 ,049 ,048 ,043 ,038 ,037 ,029 ,028
,077 ,076 ,075 ,073 ,071 ,069 ,064 ,061 ,060 ,055 ,054
,096 ,095 ,094 ,093 ,092 ,091 ,088 ,085 ,080 ,079 ,078
,125 ,123 ,121 ,117 ,116 ,115 ,113 ,112 ,111 ,098 ,097
,151 ,146 ,145 ,140 ,137 ,136 ,132 ,131 ,130 ,128 ,127
,172 ,171 ,170 ,169 ,162 ,161 ,158 ,157 ,155 ,153 ,152
,197 ,196 ,193 ,192 ,190 ,189 ,184 ,183 ,181 ,180 ,178
,232 ,229 ,227 ,226 ,225 ,224 ,217 ,216 ,215 ,212 ,198
,250 ,247 ,244 ,243 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,234
258 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251

دورة آموزش راهنمايي 155 13

پديدآورندگان (مولف ،مترجم)
آدامز ،سايمون106 ,052
آذريزدي ،مهدي248
آرچر ،شارون251
آزادمهر ،آزاده059
آزادي ،سمانه 019
آزمون ،جواد 111
آشتياني ،مهدي119
آشناقاسمي ،بنفشه 028
آقابابا دستجردي ،رضا 049
آقاجاني ،زري239
آقازاده ،محرم 238 ,193 ,128 ,061 ,060
آقاصادقي ،حسين172
آقاطاهر ،آناهيتا020
آقاعلي طاري ،رضا205
آلرتن ،مايك254
ابراهيمي لويه ،نسرين 129
احقر011 ،
احمدي ،احمد 173
احمدي ،پروين170
اديب ،مريم055
ارجمند ،آريا 033
ارجمند ،محسن 033
ارزانيان ،آرش154
ارشادي ،آزيتا256

استامپ ،كارولين173
استيل ،فيليپ186 ,051
اسكولز ،كاترين121
اصالني ،ابراهيم235
اقبالپور ،اميرهوشنگ 203 ,202
اكبري ،مسعود 207 ، 206
الدر ،ليندا129
الوندي ،حسين 173 ,153 ,080 ,079 ,078 ,077 ,076 ,075
اليوت ،جين109
اميريان ،داود166
اميرينيا ،كوروش 104
انزنس برگر ،هانس ماگنوس070
اوبالكر ،اريش152
ايازي ،مهران124 ،123
ايزدي ،سپيده 106
بابايي ،عليرضا097 ,096 ,095 ,094
باذلي محبوب ،سمانه058
بخشعليزاده ،شهرناز 254 ,146 ,145
برآبادي ،محمود182
برازش ،محمود رضا 212 ,014
براون ،سالي255
برومند ،بهادر124 ,123
برومند ،رضا225
بريجمن ،راجر فرانسيس188 ,118
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بريستو ـ بووي ،دارل045
بريسون ،بيل243
بوشان ،جورج 238
بوكت ،استيون252
بومون ،اميلي108
بهروزكيا ،كمال234 ,152 ,132 ,098 ,072 ,042
بهمني ،نازيال 250
بيدگرابر ،برند253
بير ،ريك 035
بيگدلي ،شعله 157
پارساصائب ،ساويز081
پاركر ،استيو138 ,137 ,136 ,135 ,107
پروفسكايا ،اولگا074
پريسته ،رضا025
پالنو كالرك ،ويكي ال140
پندي ،زهره136 ,041 ,040 ,031 ,027
پورجاويد ،محمدرضا122
پوروهاب ،محمود156
پيج ،جيسون016
پيرسون ،آني050
پيكمال ،ميشل089
تامپسون ،جف226
تذهيبي ،روزبه 120
تمپلر ،ريچارد126
توانايي ،مجيد199
توراني ،حيدر165 ,113
توزنده جاني ،جعفر018
تيلور ،باربارا 185
تيلور ،پيتر 128
تيمونز ،بوني056
جانسون ،اسپنسر046
جانسون ،ديويد دبليو157
جانسون ،راجر157
جعفرزاده ،ناصر016
جكسون ،سارا 262 ,261 ,260 ,259
جمعي از نويسندگان072
جنگينز،پگيجي043
جواديان ،مسعود155 ,030 ,029
جهانگيري ،مينا 043
جهانيان نجفآبادي ،امير 253
چترجي ،مانيني 049

چراتي ،وحيد 009
چوبينه ،مهدي 104
چيني ،آرنولد بي193
حاجياسحاق ،سهيال 007
حبيبپور،معصومه044
حسنمرادي ،نرگس054
حسني نسب ،منيره 223
حسيني ،علي161
حسيني،محمدحسن191
حسينيان كاشاني ،محمدرضا245
حقپرست فروحي ،ثريا173
حقي ،ولي114
حنيفييزدي،سيدحسين189
حيدرنياز ،فاطمه117 ,116
حيدري ،علياصغر144
حيدري ابهري ،غالمرضا 257 ,091 ,047
حيدري تفرشي ،غالمحسين230
خاكسار ،سعيد 255 ,126 ,046 ,045
خاكسار ،مسعود 109
خرازي ،جعفر117 ,116
خزائي ،حميد 220 ,219
خيرانديش،عبدالرسول063
داد ،اليزابتفرانس100
داك ،رابين سانتس213
دال ،كريستين214
دانشفر ،حسين 183 ,105
داوودي ،خسرو041 ،040
داهي ،محمدرضا 057
درويشيان ،گلبرگ 100
دليرپور ،پرويز052 ,051
دوبونو ،ادوارد 028
ديناروند ،حسن169
رائوم ،اليزابت240
راعي ،علي172
رايشهارت ،هانس098
رحماندوست،مصطفي036
رحيمينژاد ،ويدا 237
ردفرن ،مارتين110
رزاقزاده ،نرگس008
رسولي ،مريم150 ,149 ,148 ,147
روحي برون ،فاطمه223
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رودسري ،حسين017
روزينسكي ،ناتالي مايرا 015
روسيگر ،مونيكا234
رووف ،علي 193
روي ،آنيتا049
زارعي ،عباس005
زايك ،دينا 101
زراسي ،آذرين123
زرگنده ،بتول222
زمردي ،عليرضا 211 ,210
زويش ،مارتين042
ساداتيان ،اصغر216 ,112 ,038 ,037
سالم ،سودابه032
سالوي ،آندرو 153 ،103 ,080 ,079 ,078 ,077 ,076 ,075
سانييه،كريستين071
ستاري جاويد ،عرفان 121
سراجي ،فرهاد192
سرايي ،جاويد 140 ,073
سرپرست ،مجيد 209 ,208
سهرابي ،عيسي023 ,022 ,004 ,003
شاپيرو ،الرنس064
شاملو ،روژين 056
شجاعي ،امين230
شريعتي ،محمدصادق 050
شريفي ،ليال 064
شفيعي ،الهام236
شفيعي ،مجيد160 ،090
شواخي ،عليرضا 187
شهرتاش ،فرزانه 129
شهيدي ،گيتي(عزتالملوك) 228 ,163 ,134 ,086
شيخاالسالمي ،مژگان258
صفاخواه،محمدحسين088
صالتي ،محمدمهدي242
صيادلو ،سعيد247
ضرغاميان ،مهدي 089
طهماسبي ،پيمان195 ,194
عابدي ،داريوش087
عابديني ،نساء124
عاطفشعار ،فرشته180 ,178
عاقلتر ،سعيده 107
عباسي ،جواد176

عراقچي ،مهشيد 251
عسكورينژاد ،مريم 204
عسگري ،مهناز 108
عشقي ،مسعود143 ,142
عظيمي ،ارشاد 241
عالء ،مينا 035
علويكيا،محمدعلي062
علويمقدم ،بهنام161
عليزاده اهدايي ،نسرين 118 ,110
علينوري ،مجيد125
عميق ،مجيد ,233 ,141 ,138 ,137 ,136 ,135 ,103 ,082
249 ,243 ,240
غالمپور ،سهراب006
غالمرضايي ،حميدرضا 188 ,181 ,099
فاضلينژاد ،فاضله180 ,178
فالكن ،لينداسي120
فراهاني ،حسين001
فرخمهر ،حسين215
فرسايي ،داريوش066 ,065
فروغبخش ،احمد159
فروغي ،فتحاهلل117 ,116
فروغيان ،حبيباله074
فرهادپور ،ليلي039
فضليخاني،منوچهر130
فكور ،اصغر167
فالحتينوين ،تينا 247
فورتي ،جكلين102
فيضي،محمدخالد201
قائمي ،فرنگيس127
قادر ،سيامك225
قاسمي ،رضا197،198 ,196
قاسمي نيكمنش ،ملك دخت 070
قاسميان ،رحيم 151
قريشينژاد ،سيدحسن 200 ,199
قلعهقوند ،الهام172 ,171
قليپور ،علي180 ,178
قورچيان ،نادرقلي131
قهرماني ،مهدي189
كارجو ،حميد 071
كاشف ،ميرمحمد227
كاشفي خوانساري ،علي168
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كاظم ،احسان 188
كانون انديشه جوان 246 ,217 ,069 ,034 ,021
كاواشيما ،ريوتا241
كاهه ،محمدحسن244
كتل ،پاتريك249 ,233 ,141 ,082
كرسول ،جاندبليو140
كرمي ،وحيد 012
كريسول ،پتيكلي086
كريم داديان ،وحيد 186 ,185 ,102 ,048
كريمنيا ،فرزانه175 ,174
كريميان ،زهرا 026 ,024
كالوسن ،پتر132
كليت ،مري073
كنعاني ،سميه171
كواشي ،فاطمه 232 ,224
كيامنش ،عليرضا 157 ,140 ,073
كيانيان ،فريبا 115
كينگ ،كالين109
گانري ،آنيتا104
گروهي از نويسندگان به سرپرستي جي.ال .مارتين 146 ,145
گريبين ،مري 151
گودرزنيا ،محدثه013
گوهري،ملكجمشيد164
گيئوره ،ماري رنه108
گيفورد ،كاليو111
الو ،كري 173 ,105
ليدر ،اندي256
مارزينو ،رابرتجي011
مايرز ،كتي262 ,261 ,260 ,259
مجدفر ،مرتضي239
محسنپور ،بهرام010
محمدي ،حميده 101
محمدي ،سعيد221
محمدي ،فاطمه 016
محمودكاليه ،سهيال 043
محموديان ،حبيباهلل002
مركز فرهنگي آسيا و اقيانوسيهيونسكو061
مسرت ،حسين248
معافي ،محمود 252
معتمدي ،وحيد053
مقصودي ،مجتبي 226

مكارم،محمدحسين162
مالمحمدي ،مجيد231
ملكي ،حسن158
ملكي ،فاطمه133
منصف ،فرن129
مورالس ،خوزه لوئيس262 ,261 ,260 ,259
مورفي ،جوليا250
مورگان ،بن173
مورگان ،سالي057
مومنين ،رضا230
مويدي آملي ،احمد068 ,067
مهاجري ،زهرا190
مهروز ،مينا 214
ميكاني ،عباس093
ميلر ،دابرا 019
نادري موالن ،حسين084 ,083
ناصريان ،الهام204
نجيبي ،زهرا 179 ,177
نداييپور ،جليل085
نديري ،اصغر044
نعمتيمقدم ،رضا184
نودينگز ،نل187
نوروززاده ،رضا 128
نيازي،محسن005
واعظي ،منوچهر127
وااليي ،علياكبر139 ،218
وزيري ،حامد041 ,040
ويليامز ،جولي163
وينستون ،رابرت033
هارت ،جورج048
هارتني ،اليزابت229
هداوند ميرزايي ،ابراهيم221
همراز ،زهره092
هوبارد ،ران247
هوليوك ،نانسي 228 ,134
هيدن ،مري226
هيرادفر ،پريچهر 229
يغمور ،محمدرضا245
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ناشران
آبرنگ

204 ,203 ,202 ,179 ,177 ,115 ,009
آزاد مهر

092

انديشه معاصر

064

ايران بان

247 ,028

آژنگ

بانك كتاب

آفتاب هشتم

برايند

آفرينگان

به نشر

155

212 ,014
089

آواي دانش گستر

127

آواي نور

093 ,053
آييژ

091 ,047

جوان امروز

101

جهاد دانشگاهي مشهد

190

172 ,171 ,143 ,142 ,023 ,022

خط سفيد

125 ,124 ,123 ,122 ,085

خوش نواز

231 ,156 ,106

خيام آزمون

245 ,241 ,144 ,025 ,004 ,003
پيام آزادي
110 ,103

دانش آفرين

بين المللي گاج

پيام كتاب

118 ,071 ,140 ,128 ,073 ,070 ,061 ,060 ,054
 238 ,193 ,192 ,170 ,169 ,158 ,157پيشروان
097 ,096 ,095 ,094
ابتكار دانش
پيشگامان پژوهش مدار
198 ,197 ,196
235
ابوعطا
تزكيه
130
113
اسحاق
تيز هوشان برتر
066 ,065
164 ,081
البرز فردانش
ثامنالحجج
258 ,020
005
امرود
جمال
239

200 ,199 ,184 ,001
198 ,197 ,196
164 ,081
131

دفتر پژوهشهاي فرهنگي

182

راه رشد

161

رسول

175 ,174

رشد انديشه

131

رهنما

237

زاگرو

002

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت)
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010

سبزان

102 ,090 ,052 ,051 ,050 ,049 ,048
سوره مهر

133 ,032

شركت غزال جوان

262 ,261 ,260 ,259
شكوهياس

154

شورا

117 ,116 ,059 ,058 ,041 ,040
شهرتاش

129

صورتگر

229

ضريح آفتاب

242 ,016
ظفر

232 ,224
عابد

226

عروج انديشه

ققنوس

من گرافيك

213 ,039 ,035 ,019 ,015

158 ,061

207 ,206

223 ,181 ,099

كادر

كانون انديشه جوان

246 ,217 ,069 ,034 ,021
كانون گسترش علوم

من و كيميا

منادي تربيت

218 ,160 ,139 ,055
موزون

255 ,126 ,109 ,046 ,045 ,178 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026 ,024
180
موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي
كياراد
189
253
موسسه انتشارات كورش چاپ
گام
007
228 ,163 ,134 ,086 ,056
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع
گنج آزمون
,178 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026 ,024
220 ,219
180
گنج عرفان

مهزيار

198 ,197 ,196

195 ,194

201

043

لوح محفوظ
ما و شما

216 ,112 ,038 ,037
مبتكران

نخستين

نخستین ،كتابهاي پرستو

100 ,074
ندوشن

186 ,185 ,107

006 ,225 ,221 ,097 ,096 ,095 ,094 ,027
244 ,236 ,227
محراب قلم
223 ,181 ,121 ,099
 ,135 ,111 ,108 ,105 ,104 ,082 ,033نصايح
008 ,188 ,183 ,173 ,141 ,138 ,137 ,136
249 ,243 ,240 ,233
نظر
محراب قلم ،كتابهاي مهتاب
120
030
نغمه نوانديش
مدرسه
151
 ,044 ,036 ,031 ,018 ,017 ,013 ,012نوشته
215 ,187 ,159 ,146 ,145 ,119 ,087 ,063 ,062
 ,214 ,191 ,176 ,168 ,167 ,166 ,165نويد شيراز
248 ,230 ,222
162

256 ,254 ,252 ,251 ,250

205

علم و دانش

189

علوم و فنون

066 ,065
فائق

236

فرتاب

236

فني ايران

057

قاطع البرهان

209 ,208
قدياني

قدياني،كتاب هاي بنفشه

نسل نوانديش

مرآت دانش

مريم رسولي

150 ,149 ,148 ,147 ,078 ,077 ,076 ,075 ,072 ,042 ,029
 ,153 ,152 ,132 ,098 ,088 ,080 ,079معلمان تهران
211 ,210
257 ,234

ياران قلم

198 ,197 ,196

ياوريان

114

يسطرون

011
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كلمات كليدي
آب و هوا
106
آثار باستاني
155
آثار تاريخي
048
آداب معاشرت دختران
134
آداب و رسوم زندگي اجتماعي
048
آداب و رسوم هنديان
049
آرامش
121 ,064
آزتكها
062
آزمايش
251 ,059 ,058
آزمايش كاربردي
101
آزمايشات ساده
164
آزمون
041 ,006
آزمون تيمز
144 ,143 ,142

آزمون رياضي
008
آزمون و تمرين
,025 ,024 ,023 ,022 ,004 ,003 ,001
,142 ,085 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026
,180 ,172 ,171 ,150 ,149 ,148 ,143
,205 ,203 ,202 ,201 ,198 ,197 ,196
245 ,242 ,220 ,219 ,211 ,210 ,209
آزمونهاي بين المللي
040
آسايش
064
آلبويه
044
آلودگي محيطزيست
103
آمريکا
213
آموزش ادبيات فارسي
,178 ,162 ,160 ,139 ,117 ,116 ,089
237 ,198 ,197 ,196 ,180
آموزش به كمك رايانه
192
آموزش تاريخ
161 ,159 ,050 ,049
آموزش جغرافيا

256 ,212 ,104 ,016 ,014
آموزش حرفهوفن
099
آموزش خط
095
آموزش دختران
038
آموزش دورة راهنمايي
244 ,008
آموزش ديني
231 ,156 ,091 ,047
آموزش رايانه
066
آموزش رياضي
,225 ,205 ,204 ,194 ,144 ,027 ,009
244
آموزش رياضيات
,146 ,145 ,143 ,142 ,085 ,070 ,031
254 ,245 ,214 ,195
آموزش زبان انگليسي
,025 ,024 ,023 ,022 ,006 ,004 ,003
,184 ,150 ,149 ,148 ,147 ,114 ,026
,219 ,207 ,206 ,202 ,201 ,200 ,199
262 ,260 ,259 ,258 ,242 ,220
آموزش زبان عربي
172 ,171
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آموزش زبان فارسي
232 ,224 ,218 ,215 ,179 ,115
آموزش شيمي
122 ,058
آموزش ضمن خدمت
145
آموزش علوم
,183 ,153 ,125 ,079 ,076 ,075 ,072
209 ,208
آموزش علوم اجتماعي
068 ,067
آموزش علوم تجربي
,132 ,118 ,110 ,108 ,103 ,081 ,035
،188 ,175 ,174 ,173 ,151 ,138 ,135
243
آموزش فرايند پژوهش
073
آموزش فيزيك
189 ,123 ,059
آموزش كار با رايانه
053
آموزش كودكان
253 ,247 ,092 ,043
آموزش موسيقي
032
آموزش مهارتهاي زندگي
,181 ,129 ,112 ,064 ,038 ,037 ,020
252 ,236 ,216
آموزش و پرورش (راهنمايي)
163
آموزش و پرورش تطبيقي
010
آموزش هنر
133 ,120 ,097 ,096 ,094
آموزشوپرورش ايران
230 ,007
آموزشوپرورش
170
آناتولي
063
آيزاک

015
ابزارهاي جستوجو
192
ابوسهل مسيحي
012
اتاق خواب
076
اتصاالت چند حرفي
095
اتصاالت دو حرفي
094
احساس
234
احمد شاملو
217
اختراع
185
اختراعات چينيان
082
اخالق
257
ادبيات فارسي
,221 ,215 ,177 ,161 ,119 ,088 ,069
232 ,224
ادبيات فارسي قرن هشتم
090
ادبيات كودكان
141 ,139 ,074
ادبيات نوجوانان
,048 ,042 ,036 ,033 ,030 ,019 ,013
,082 ,072 ,059 ,058 ,052 ,051 ,050
,118 ,107 ,102 ,101 ,098 ,090 ,087
,136 ,134 ,132 ,125 ,124 ,123 ,122
,228 ,222 ,214 ,213 ,164 ,152 ,137
249
ارزشيابي
140 ,130 ,054
ارزشيابي مستمر
209
ارزيابي خود
223

اسباب بازي مکانيکي
137
استدالل فلسفي
187
استراليا
014
استعداد رياضي
245
اسرار اعداد
070
اسكندر
155 ,063
اشتباهات رايج زباني
184
اشكانيان
029
اصول يادگيري
247 ,005
اضطراب
216 ,064
اطالعات عمومي
182 ,164 ,109 ,107 ,072
اطلس
104 ,016
اعتقادات
030
اعداد طبيعي
085
افسانه و قصه
190 ,089
افسردگي
236
اقليمشناسي
057
الگوي طراحي آموزشي
131
اهللورديخان
018
المپياد رياضي
027
امارات متحد عربي
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019
امام خميني(ره)
021
امام رضا(ع)
231
امام محمدباقر(ع)
156
امتحان ميان دورهاي
200 ,199
امتحان نهايي
200
امال
198 ,196 ,178 ,177
امال و ادبيات فارسي
179
امال و کتاب درسي
197
امور مالي شخصي
228
انتخابات
051
انتقال تجربه
181
انديشة نقاد
129
انديشه و آراي فلسفي
187
انديشه و تفكر
011
انديشهورزي
238
انديشههاي جاودان
020
انرژي
188
انسان
033
انشا
237
انشا و تمرين
215

انشا و نگارش
179 ,177 ,117 ,116
انطباق با تغيير
046
انقالب اسالمي1357
021
انگلستان
015
اوقات فراغت
227
اهداف آموزشي
131
اهداف آموزشي بلوم
054
اهرام مصر
233
ايدة خالق
028
ايران باستان
030
ايستگاه فضايي
138
ايالميها
029
اينترنت
192 ,053
اينكاها
062
بازنويسي حکايات مثنوي
162
بازنويسي داستان
218 ,160 ,139
بازي
253 ,227
بازي و تمرين
028
باغها
077
بخشپذيري
031
بدن انسان

106 ,078
برآورد
123
برانگيختنخالقيت
028
برنامه درسي
238
برنامهريزي آموزشوپرورش
226
برنامهريزي آموزشي
169
برنامهريزي درسي
235 ,128 ,011
برنامهريزي و ارزشيابي
255
برنامههاي رايانهاي
192
بزرگساالن
227
بسط پاراگراف
237
بقال و طوطي
162
بلوغ
038
بلوغ جسمي
037
بومشناسي
077
بهداشت
080
بهداشت بدن
078
بهداشت رواني
236
بهداشتمحيطزيست
153 ,079 ,076 ,075
بهنام محمدي
166
بيوتكنولوژي
042
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178
پادشاه و کنيزک
تاريخ انقالب اسالمي
162
246
پاسخنامةتشريحي
تاريخ ايران
027
155 ,044 ,021 ,018
پاية دوم راهنمايي
 ,149 ,147 ,144 ,116 ,024 ,009 ,006تاريخ ايران باستان
029
206 ,199 ،194 ,178 ,177
تاريخ ايلخانيان
پاية سوم راهنمايي
176 ,148 ،117 ,114 ,084 ,026 ,025 ,001
 221 ,220 ,200 ,189 ,180 ,179 ,150تاريخ بشريت
002
پرسش چهار گزينهاي
تاريخ پزشكي
172 ,171
012
پرسش و پاسخ
تاريخ تحول
221 ,201 ,185 ,147 ,041 ,027
010
پرسش و سرگرمي
تاريخ تمدن آمريكا
209
062
پرسشنامه
تاريخ تيموريان
130
222
پرواز
تاريخ جنگ ايران و عراق
103
167
پرورش خالقيت
تاريخ جهان
241 ،154 ,092 ,028 ,005
062
پرورش معنويت
تاريخ جهان باستان
043
240 ,233
پزشكي در ايران باستان
تاريخ دنياي باستان
030
249 ,141
پژوهش
تاريخ روزنامهنگاري
130
039
پسران
تاريخ علم
037
243 ,035
پوست بدن انسان
تاريخ مظفريان
080
159
تاريخ
تاريخ نيشابور
051 ,048
231
تاريخ آسيا
تاريخ و نقد
063
190
تاريخ ادبيات
تاريخ يزد
191
248
تاريخ ادبيات فارسي
تاريخچه
180
014
تاريخ ادبيات و آزمون و تمرين

تالس و تشابه
244
تجارب آموزشي
010
تجزيه و ترکيب
115
تحقيق
140
تحليل دادهها
073
تحليل محتواي کتاب درسي
054
تحول
045
تختجمشيد
155
تدريس اثربخش
169 ,146
تدريس تاريخ
250
تدريس علوم
251
تدريس مؤثر
255
تربيت ديني
055
تربيت معلم
146
ترس از امتحان
236
ترسويي
216
تروا
100
تست المپياد
004
تشويق كاركنان
165
تعليم و تربيت
230 ,187 ,093 ,017
تعليم و تربيت ديني

دورة آموزش راهنمايي 165 13
043 ,017
تعليماتاجتماعي
256 ,186 ,185 ,057
تغيير
045
تغيير نگرش
165
تغييرات آب و هوا
057
تغييراتفيزيکي
038
تفاوتهاي كاربردي كلمات
184
تفريحات سالم
227
تفكر
234 ,164
تفكر خالق
129 ,093 ,092
تفكر در تعليم و تربيت
005
تفلسف
187
تقويت كاركرد مغز
241
تكاليف درسي
239
تكواندو
212
تلفظ
006
تلويزيون و آموزشو پرورش
193
تمدن آسياي صغير
063
تمدن چين
082
تمدن هند
049
تمدن يونان
249 ,050

تمرين
204
تمرين ذهن
241
تمرين و آزمون
207
تمرينات مروري
200 ,199
تمرينات ويژه
200
توانايي درک و فهم
252
توانمندي گروه در ارزشيابي
157
توليد تيبا
099
توليد مواد آموزشي
061
تيمهاي بزرگ فوتبال
111
جانداران ميكروسكوپي
153 ,079 ,078 ,077
جرجاني
012
جشنوارة خوارزمي
154
جغرافياي اقتصادي
014
جغرافياي انساني
014
جغرافيايطبيعي
014
جغرافياي يزد
248
جالل آلاحمد
069
جملهسازي
177
جنگ ايران و عراق
166
جنگ جهاني اول  1914 - 1918م

071
جنگ جهاني دوم ،052 1939 -1945
071
جوادي آملي
055
جوانان
227
جومونگ
212
جهان هستي
138
چرخة حيات
103
حرفهوفن
084 ,083
حروف اضافه
224
حساب
008
حسين خرازي
167
حشرهها
080
حفظ آثار فرهنگي
002
حفظ محيط زيست
057
حكايت اخالقي
047
حکايتهاي دهخدا
088
حمايت از يادگيري
255
حمل و نقل
182 ،136
حيات وحش
109
حيوانات
106
خجالت
216
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خداشناسي
091
خشم
236
خط شکستة تحريري
097
خط نستعليق
096 ,095 ,094
خالقيت
253
خودآموز خط تحريري
096 ,095 ,094
خودرو
098
خودسازي
126 ,045
خورشيد
110
خوشبختي
121
خوشنويسي
097 ,096 ,095 ,094
دارالخالف ه تهران
039
داريوش
155
داستان
257
داستان آموزشي
156 ,046
داستان اختراعات و اکتشافات
035
داستان تخيلي
070
داستان روسي
074
داستان كوتاه
074
داستان مذهبي
119 ,047
داستانهاي آموزنده

086
089
دوم راهنمايي
داستانهايانگليسي
210 ,202 ,067 ,040 ,023
100
ديكته
داستانهاي تاريخي
006
044
ديلميان
داستانهاي فارسي
044
166 ,087 ,013
رابطة پدر و فرزند
داستانهاي قرآني
181
036
راه و رسم زندگي
داستانهاي كوتاه
163 ,134 ,056
036
راهنماي آموزشي
داستانهاي كوتاه فارسي
،065 ,058 ,041 ,031 ,023 ,022 ,001
090
,143 ,142 ,085 ,083 ,073 ,068 ,067
دانشمندان
,175 ,174 ,172 ,171 ,147 ,146 ,145
102
,204 ,203 ,202 ,201 ,195 ,189 ,178
دايرةالمعارف
,215 ,211 ,210 ,208 ,207 ,206 ,205 ،152 ,109 ، 108, 106 ,105 ,104 ,042
258 ,256 ,239 ,235 ,223
173
راهنماي مهارتهاي زندگي
دايرئالمعارف فوتبال
056
111
راههاي شناسايي خالقيت
دايرئالمعارف كودكان
127
132 ,098
راههاي موفقيت
دايرئالمعارف كودكان و نوجوانان
223
249 ,240 ,233 ,082 ,072
رايانه
دختران
132 ,065
228 ,163 ,086 ,056
رأيگيري
درك مطلب
051
242 ,006 ,004
رسم
دستور زبان
008
258 ,242 ,232 ,224 ,004 ,003
روابط بين اشخاص
دستور زبان فارسي
086
117 ,116 ,115
روانشناسي
دفاع مقدس
216 ,093 ,086 ,037
166
روانشناسي فيزيولوژي
دوران نوجواني و جواني
234
112
روبات
دورة آموزش راهنمايي
138 ,132 ,118 ,042 262 ,243 ,260 ,259 ,195 ,183 ,174
روبات در پزشکي
دورة نوجواني
135
037
روباتهاي سيار
دوستي در نوجوانان
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018
152
136
سرگذشتنامه
زمين
روباتهاي صنعتي
213 ،015
110
137
سرگرمي
زمينشناسي
روحاهلل خميني
253 ,214 ,070
101
246
سرگرميهاي علمي
زندگي پيامبر اسالم
روش تحقيق
059
047
130 ,010
سعادت انسان
زندگي حيوانات
روش تدريس
121
074
061 ,011 ,007 ,005
سلسلة پهلوي
زندگي مردم ايران
روش يادگيري
021
248
007
سلسل ه قاجاريه
زندگينامه
روششناسي
039 ,168 ,161 ,069 ,034 ,018 ,017 ,013
140 ,007
سنگهاي آسماني
231 ,217 ,191
روم باستان
110
زيستشناسي
106
سوم راهنمايي
173 ,042 ,033
روميهاي باستان
211 ,207 ,203 ,068 ,022
زيستگاه
141
سياره
103
رويكرد ساختگرايي
110
سؤال و جواب
060
سيارة زمين
091
رويكرد ميان رشتهاي برنامة درسي
109 ,101
سؤاالت تشريحي
170
سياست و حكومت
رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري 194
014
سؤاالت چهار گزينهاي
اسالمي ايران
سياهچاله
194
246
151 ,110
سؤاالت طبقهبندي شده
رهبر جمهوري اسالمي ايران
سيستم عامل
148
034
066
سؤاالت هماهنگ کشوري
رهبري مدرسه
شاخص تربيت
144
165
158
سئول
رياضي
شاخص خالقيت گيلفورد
212
041 ,040
054
ساختنگرايي
رياضي دوم راهنمايي
شاعران ايراني
169
204
191 ,161
سازشناسي براي کودکان
زبان انگليسي
شاه ايران
133
261 ,211 ,210 ,203 ,001
176
سازهاي ايراني
زردشت
شاه عباس صفوي
133
029
018
سالمندان
زمان
شاه منصور مظفري
227
151
159
ستارة دنبالهدار
زمان فضايي
شبكة جهاني وب
110
151
053
سرداران ايراني
زمانسنجي
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شرح حال
088
شعر حماسي يوناني
100
شعر فارسي
217
شناخت جهان
016
شناساندن تمدنها
002
شهيد مطهري
055
شهيدان خرمشهر
166
شهيدان دفاع مقدس
167
شيوة آموزش
229
صاحب جواهر
168
صحابه
119
صفات جنسي
038
صلح
121
ضرب سکه
156
ضرب و تقسيم
031
ضياءالديننخشبي
090
طبقهبنديگياهان
125
طراحي آموزشي
060
طراحي محتواي برنامة درسي
170
طراحي و توليد خودرو
099
طرح برنامة درسي

فشار رواني كار
238
229
عبدالعظيمكريمي
فشار رواني معلمان
055
229
عدد اول
فشار هوا
031
164
عروس كوير
فضا
248
151 ,110 ,108
عطار نيشابوري
فضا و زمان
218
152
عالئم آوايي
فعاليت و سرگرمي
200
251
علم مواد
فن نگارش
173
237
علوم
فناوري
164 ,107 ,102
188
علوم اجتماعي
فناوري آموزشي
140
061 ,060
علوم تربيتي
 ,131 ,128 ,127 ,126 ,061 ,010 ,007فناوري مطالعه
247 ,229 ,226 ,193 ,170 ,165 ,157 ,154
فيزيك حركت
255 ,250 ,235
124
علوم فيزيکي
فيلم آموزشي
173
193 ,066
علي خامنهاي
قدرت مديريت بر خود
034
223
عمران روستايي
قرآن مجيد
128
055
عوامل مؤثر بر تربيت
قرآن و علوم
158
175 ,174
غازان خان ايلخاني
قصهگويي
176
190
فراشناخت
قضية فيثاغورس
011
244
فرهنگ ترافيک
قمر
182
110
فرهنگ علوم تجربي
قوانين فوتبال
183
111
فرهنگها
قيصر امينپور
186
191
فشار رواني
ش و پرورش
كار گروهي در آموز 
064
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157
188
کاشفانجغرافيايي
گرامر
213
006
کانون نويسندگان
گرامر كاربردي
217
184
کتاب درسي
گردآوري دادهها
073 ,196 ,150 ,147 ,143 ,041 ,114 ,025
221 , 220 ,219 ,198
گرما و سرما
كتاب درسي براي خارجيان
103
262 ,261 ,260 ,259
گروه ا ِل .جي
كتاب دوزبانه
212
046 ,020
گزيدهگويي
کتاب کار
020
083
گسترش جهان
كتاب كار رياضي
151
205
گوهرشاد
ب مرجع
كتا 
222
105
گهوارة تمدن
كرة جنوبي
063
212
گياهشناسي
کريستف كلمب
125
213
لغت و معني
كشور تركيه
179 ,177
063
لغتنامة دهخدا
کمرويي
088
216
مارادونا
کنفرانس
111
130
مايعات
كودكان
188 ,164
042
مبارزة سياسي
كودكان تيزهوش
246 ,021
127 ,093
مثبت انديشي
كودكان و نوجوانان
165
105
مثنوي معنوي
كورش
139
063
مجتهدان و علما
كيفيت فراگير
168
113
مجموعهها
كيهانشناسي
144 ,009
081
محاسبة سريع
گازها
154

محمد بهشتي
017
محمد(ص) پيامبر اسالم
257
محمدحسن بن باقر نجفي
168
محمود فرشچيان
013
مخترعان
185
مدارس بينالملل
226
مدرسة شبانهروزي
230
مدرسهها
113
مديريت
113
مديريت آموزشي
226
مديريت كالس
255
مديريت و سازماندهي
113
مردمشناسي
186
مرزباننامه
160
مسئله و تمرين
225 ,195
مسابقات رياضي كانگورو
225
مسند
232
مشاهده
123
مشاهير
014
مشاهير ايران
012
مشكالت بشر
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185
مصاحبه
130
مصر
048
مصريان باستان
233
مصور
051
مطالب طبقهبندي شده
208
مطالعه و فراگيري
235
مطبوعات ايران
039
معلوالن
227
معماي رياضي
142
معماي عددي
254
معني واژگان
003
مغز انسان
234
مفهوم تربيت
158
مكا لمه
242 ,006
مناطق ديني
014
قالطير
منط 
218
منظومة شمسي
108
مواد شيميايي
122
مواد غذايي
075
موانع يادگيري
247

موتورها
188
موزهداري
002
موفقيت
046 ,045
موفقيت شغلي
126
مهارتهاي تفکر
252
مهارتهاي حافظه
241
مهارتهاي زباني
258
مهارتهاي زندگي
253 ,223 ,121
مهارتهاي يادگيري
193
ميكروبشناسي
075
ميكروبها
153 ,080 ,079 ,078 ,077 ,076
ناگفتههايعلمي
035
نانو روبات
135
نثر و نظم
096
نجوم
110
نجوم به زبان ساده
081
نحوي و کشتيبان
162
نرمافزار ورد
065
نظامهاي آموزشي
169
نظريهپردازي
238
نظريههاي رياضي

214
نقاشان ايراني
013
نقاشان بزرگ جهان
120
نقاشي
120
نقد و تفسير
120
نقش فرش
013
نقشه
104 ,016
نکتههاي آموزشي
256 ,254 ,251 ,250
نكتهگويي
020
نگرشها
086
نمودار
123
نوجواني
038
نور 103
نويسندگان ايراني
161
نويسندگانمعاصر
069
نيروي انساني
230
نيوتن
015
واژگان
006
واژهنامه
183 ,105
واقعة كربال
119
وايكينگهايباستان
240
وب
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192
وبسايتها
053
ورزش
241 ,227
وون
212
ويژگيهاي تکاملي
112
ويندوز XP
066
هخامنشيان

155 ,029
هدايت جنسي
112
هرودت
100
هندسه
244 ,144 ,009 ,008
هنر
030
هنر براي کودکان
032
هنر مديران

165
هوش موسيقيايي
032
هومر
100
هيوندا
212
يادگيري
092
1727 -1642م .دانشمندان
015
 53سال قبل از هجرت  11 -ق
257
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موضوع درسي
ادبيات فارسي
020, 036, 069, 074, 087, 088, 089, 090, 094, 095,
096, 097, 100, 115, 116, 117, 119, 139, 160, 161,
162, 177, 178, 179, 180, 190, 196, 197, 198, 215,
218, 217, 221, 224, 232, 237
تاريخ
002, 012, 013 ,015, 017, 018, 019, 021, 029, 030,
034, 039, 044, 048, 049, 050, 051, 052, 062, 063,
067, 068, 071, 082, 141, 155, 159, 166, 167, 168,
176, 191, 213, 222, 233, 240, 246, 248, 249, 250
تربيت بدني
111
تفكر و پژوهش
005, 011, 028, 073, 092, 130, 140, 192, 241, 247
جغرافيا
014, 016, 057, 104, 212, 256
حرفه و فن
053, 065, 066, 083, 084, 098, 099, 136, 137
ديني
043, 047, 055, 091, 156, 231, 257
رياضي
008, 009, 015، 027, 031, 040, 041, 070, 085, 142,
143, 144, 145, 146, 194, 195, 204, 205, 214, 225,
244, 245, 254

زبانهاي خارجي
001, 003, 004, 006, 022, 023, 024, 025, 026, 114, 147,
148, 149, 150, 184, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207,
210, 211, 219, 220, 242, 258, 259, 260, 261, 262
عربي
171, 172
علوم تجربي
033, 035, 042, 058, 059, 072, 075, 076, 077, 078, 079,
080, 081, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 118, 122, 123,
124, 125, 132, 135, 138, 151, 152, 153, 164, 173, 174,
175, 183, 188, 189, 208, 209, 234, 243, 251
علوم تربيتي
007, 010, 045, 046, 054, 060, 061, 064, 093, 113,
126, 127, 128, 131, 154, 157, 158, 165, 169, 170,
187, 193, 226, 227, 229, 230, 235, 238, 239, 255
كتابهاي مرجع
104, 105,103,106,107, 108, 109,110,111,173,183, 184, 188
مطالعاتاجتماعي
182, 185, 186
مهارتهاي زندگي
037, 038, 056, 086, 112, 121, 129, 134, 163, 181,
216, 223, 228, 236, 252, 253
هنر
032,094,095, 096, 097, 120, 133
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ

 : 009آموزش رياضيات با رويكرد هوش و خالقيت دوم راهنمايي,
 : 115دستور زبان فارسي : 177 ,فارسي دوم راهنمايي: 179 ,
فارسي سال سوم راهنمايي تحصيلي : 202 ,كتاب كار انگليسي
سال دوم راهنمايي ،دفتر تمرين : 203 ,كتاب كار انگليسي سال
سوم راهنمايي ،دفتر تمرين : 204 ,كتاب كار رياضي دوم راهنمايي
آزاد مهر

 : 092خالقيت (آموزش خالق -تفكر خالق)
آژنگ

 : 155سرگذشت تختجمشيد چگونگي تاسيس ،تخريب و
احيا و بازسازي
آفتاب هشتم

 : 014استراليا : 212 ,كره جنوبي
آفرينگان

 : 089حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن
آواي دانش گستر

 : 127راهكار شناخت فرزند تيزهوش
آواي نور

 : 053تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي

دانش پژوهان : 093 ,خالقيت و تفكر (روانشناسي و آموزش و
پرورش كودكان تيزهوش و خالق)
آييژ

 : 054تحليل محتواي كتاب درسي : 060 ,تكنولوژي آموزشي
(بر پايه رويكرد ساختگرايي) : 061 ,تكنولوژي آموزشي راهنماي
توليد مواد آموزشي : 070 ,جن اعداد :ماجراي رياضي: 073 ,
چگونه فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به
گام آموزش فرايند پژوهش : 128 ,راهنماي برنامهريزي درسي
مشاركتي : 140 ,روشهاي پژوهش تركيبي : 157 ,سنجش
فراگيران در گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري گروهي و پاسخگويي
فردي : 158 ,شاخصهاي تربيت : 169 ,طراحي آموزشي براي
اثر بخشي تدريس : 170 ,طراحي و سازماندهي محتواي برنامه
درسي تلفيقي : 192 ,كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و
پژوهش ،راهنماي استفاده از اينترنت براي اعضاي هيات علمي
 : 193كاربرد تلويزيون در آموزش : 238 ,نظريه برنامه درسي
ابتكار دانش

 : 196كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي
تحصيلي : 197 ,كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة
راهنمايي تحصيلي : 198 ,كتاب جامع امالي فارسي سال سوم
دورة راهنمايي تحصيلي
اسحاق
 : 065جعبهي آموزش (Microsoft Word( 2007-2010
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براي كودكان و نوجوانان : 066 ,جعبهي آموزش مفاهيم پايه
ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان

پيام آزادي

 : 130راهنماي عملي پژوهش (روش تحقيق) ويژه دانشآموزان
پيش از دوره راهنمايي و راهنمايي تحصيلي

پيام كتاب

البرز فردانش
 : 020انديشههاي جاودانEnglish step by step : 258 ,

پيشروان

ابوعطا

امرود

 : 239نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي
براي آموزگاران ،پدران و مادران
انديشه معاصر

 : 103دايرةالمعارف اسرار دانش : 110 ,دايرةالمعارف نجوم
وفضا
 : 071جنگهاي جهاني : 118 ,دنياي روباتها
 : 027اولين المپياد نوجوانان ايران (رقابتهاي رياضي),
 : 221گنجينهيادگيري فارسي سوم راهنمايي: 225 ,
مجموعه سواالت مسابقات رياضي كانگورو دوم و سوم
راهنمايي : 227 ,مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم,
 : 244هندسه تكميلي دورة راهنمايي
پيشگامان پژوهش مدار

 : 064تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي كودكان

 : 235موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و
برنامهريزي آموزشي

 : 028ايدة خالق : 247 ,ياد بگي ر كهچطور ياد بگيري

تزكيه

 : 022انگليسي ( 3سوم راهنمايي) : 023 ,انگليسي دوم
راهنمايي : 142 ,رياضي ( 2دوم راهنمايي) : 143 ,رياضي 3
(سوم راهنمايي) : 171 ,عربي ( 3سوم راهنمايي) : 172 ,عربي
دوم راهنمايي

تيز هوشان برتر

ايران بان

بانك كتاب

برايند

 : 085حساب جامع (دورة راهنمايي) : 122 ,دورة علوم
راهنمايي -جلد ( 1مواد شيميايي) : 123 ,دورة علوم راهنمايي-
جلد ( 2مشاهده) : 124 ,دورة علوم راهنمايي -جلد ( 3فيزيك
حركت) : 125 ,دورة علوم راهنمايي -جلد ( 4گياهشناسي)

به نشر

 : 106دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان (ج,)1
محمد : 231 ,مرغابيهاي مهمان
 : 156سكههايي به نام ّ
بين المللي گاج

 : 003آموزش انگليسي دوم راهنمايي : 004 ,آموزش انگليسي
سوم راهنمايي : 025 ,انگليسي سوم راهنمايي : 144 ,رياضي
دوم راهنمايي : 241 ,ورزش ذهن به همين سادگي: 245 ,
هوش و خالقيت رياضي و پژوهش (سوم راهنمايي)

 : 113درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه

 : 081چهار سوي كيهان : 164 ,شگفتيهاي دانش
ثامنالحجج

 : 005آموزش بر پاية تفكر خالق
جمال

 : 047پيامبر و قصههايش : 091 ,خدا شناسي قرآني كودكان:
پاسخ به  40پرسش كودكان ونوجوانان درباره خدا
جهاد دانشگاهي مشهد

 : 190قصه وقصهگويي
جوان امروز

 : 101دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با
آزمايشهاي كاربردي
خط سفيد

 : 001آزمون برتر زبان انگليسي خط سفيد پايه سوم راهنمايي,
 : 184فرهنگ لغات كابردي خط سفيد : 199 ,كتاب جامع زبان
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انگليسي خط سفيد -پايه دوم راهنمايي : 200 ,كتاب جامع زبان
انگليسي خط سفيد -پايه سوم راهنمايي

هند : 050 ,تاري خ فرهنگ و تمدن يونان : 051 ,تاريخچه انتخابات
در جهان : 052 ,تاريخچه جنگ جهاني دوم : 090 ,حكايتي از
طوطينامه براي نوجوا نان : 102 ,دانشمندان بزرگ جهان

 : 196كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي
تحصيلي : 197 ,كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة
راهنمايي تحصيلي : 198 ,كتاب جامع امالي فارسي سال سوم
دورة راهنمايي تحصيلي

سوره مهر

خوش نواز

خيام آزمون

 : 081چهار سوي كيهان : 164 ,شگفتيهاي دانش
دانش آفرين

 : 032بخوان با من بساز با من ( 1و  : 133 ,)2رفاقت با سازهاي
ايراني :سازشناسي براي كودكان
شركت غزال جوان
Hey There! 1 Student Book :259
Hey There! 1 Workbook : 260
Hey There! 2 Student Book : 261
Hey There! 2 Workbook : 262

 : 131راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از
طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي

شكوهياس

 : 182فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان

شهرتاش

 : 161شرح حال شعراء ،نويسندگان و مشاهير (فارسي
دورهراهنمايي تحصيلي در سه پاية اول )...

شورا

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
راه رشد

رسول

 : 174علوم دوم راهنمايي در قرآن : 175 ,علوم سوم راهنمايي در قرآن
رشد انديشه

 : 131راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از
طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي

رهنما

 : 237ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف

 : 154زنگ خالقيت
 : 129راهنماي تفكر نقاد براي كودكان

 : 040بهتر بياموزيم رياضي دوم راهنمايي بر اساس پرسشهاي
آزمون بينالمللي رياضي و علوم : 041 ,بهتر بياموزيم رياضي
سوم راهنمايي بر اساس پرسشهاي آزمون بينالمللي رياضي
و علوم : 058 ,تفريح و فعاليتهاي علمي شيمي : 059 ,تفريح
و فعاليتهاي علمي فيزيك : 116 ,دفتر انشاي من :آموزش
و تمرين نگارش سال دوم راهنمايي : 117 ,دفتر انشاي من:
آموزش و تمرين نگارش سال سوم راهنمايي
صورتگر

 : 229مديريت فشار عصبي معلمان
ضريح آفتاب

 : 002آشنايي با موزه و موزهداري

 : 016اطلس بچهها : 242 ,همراه با زبان انگليسي سوم
راهنمايي

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

عابد

زاگرو

 : 010آموزش و پرورش تطبيقي (مباني ،اصول و روشها)
سبزان

 : 048تاريخ فرهنگ و تمدن مصر : 049 ,تاريخ فرهنگ و تمدن

 : 226مدارس بينالملل :رشد و گسترش
عروج انديشه

 : 107دايرةالمعارف علوم و اختراعات : 185 ,فكر مي كنيد

 176فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
چرا انسان اختراع ميكند؟ و سؤالهاي ديگري در بارة علوم,
 : 186فكر ميكنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته
ميكنند وسؤالهاي ديگري دربارة مردم و مكانعلم و دانش
علوم و فنون
 : 065جعبهي آموزش (Microsoft Word( 2007-2010

براي كودكان و نوجوانان : 066 ,جعبهي آموزش مفاهيم پايه
ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان
فائق

 : 236مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اظطراب امتحان
فرتاب

 : 224م ّتمم را بهتر بشناسيم : 232 ,مسند را بهتر بشناسيم

ظفر

ميكنند؟ : 088 ,حكايتهاي دهخدا :گزيده حكايتهاي
تربيتي از لغتنامه دهخدا : 098 ,خودرو :پيشينه و سازوكار,
 : 132رايانه و روبات ،سرعت ،دقت و كيفيت : 152 ,زمان،
در ساعت ،تقويم و فضا : 234 ,مغز و شگفتيهايش315 ،
 :زندگي پنهان جانداراني كه در بدن ،روي پوست ،در اتاق
خواب ،درآشپزخانه ،در باغ و در كالس درس شما زندگی
ميكنند 92 : 257 ,درس سازنده از زندگي پيامبر (ص)
ققنوس

 : 015اسحاق نيوتن :رياضيدان و دانشمند برجسته,
 : 019امارات متحده عربي : 035 ,بزرگترين ناگفتههاي
شگفتانگيز علمي :صد داستان خواندني در باره اختراعات و
اكتشافات : 039 ,به دنبال كاغذ اخبار : 213 ,كريستف كلمب،
كاشف دنياي جديد
كادر

 : 224م ّتمم را بهتر بشناسيم : 232 ,مسند را بهتر بشناسيم

 : 206كتاب كار زبان انگليسي :سال دوم راهنمايي : 207 ,كتاب
كار زبان انگليسي :سال سوم راهنمايي

 : 057تغييرات اقليمي (آب و هوا)

كانون گسترش علوم

فني ايران

قاطع البرهان

 : 208كتاب كار علوم تجربي سال دوم راهنمايي:شامل تمام
آن چه براي يك دوره آموزش  : 209 ,...كتاب كار علوم تجربي
سال سوم راهنمايي :شامل تمام آن چه براي يك دوره آموزش ...
قدياني

 100 : 250نكتة آموزشي براي تدريس تاريخ100 : 251 ,
نكتة آموزشي براي تدريس علوم 100 : 252 ,نكتهي آموزشي
براي تدريس مهارتهاي تفكر 122 : 254 ,نكت ه ي آموزشي
براي تدريس رياضيات 90 : 256 ,نكتة آموزشي براي تدريس
جغرافي
قدياني،كتاب هاي بنفشه

 : 029ايران باستان : 042 ,بيوتكنولوژي (بيونيك): 072 ,
چرا و چگونه (جلدهاي  46تا  : 075 ,)50چه جانداراني در
آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟ : 076 ,چه جانداراني در اتاق
خواب شما زندگي ميكنند؟ : 077 ,چه جانداراني در باغ شما
زندگي ميكنند؟ : 078 ,چه جانداراني در بدن شما زندگي
ميكنند؟ : 079 ,چه جانداراني در كالس درس شما زندگي
ميكنند؟ : 080 ,چه جانداراني روي پوست شما زندگي

 : 024انگليسي دوم راهنمايي كار طاليي : 026 ,انگليسي سوم
راهنمايي كار طاليي : 067 ,جغرافيا -تاريخ -اجتماعي دوم
راهنمايي كار طاليي : 068 ,جغرافيا -تاريخ -اجتماعي سوم
راهنمايي كار طاليي : 083 ,حرفه و فن دوم راهنمايي كار
طاليي : 084 ,حرفهو فن سوم راهنمايي كار طاليي: 178 ,
فارسي دوم راهنمايي كار طاليي : 180 ,فارسي سوم راهنمايي
كار طاليي
كانون انديشه جوان

 : 021انقالب روح اهلل :تاريخ جمهوري اسالمي ايران: 034 ,
برادر روحاهلل  :رهبر معظم انقالب اسالمي : 069 ,جالل آل
قلم :سيد جالل آل احمد : 217 ,كمي پررنگتر از خاكستري:
احمد شاملو : 246 ,هيچ كس جز او
كياراد

 101 : 253بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص
كودكان براي كودكان رده سني  9تا  15سال
گام

 : 056تصميمگيري سريع : 086 ,حفظ دوستي : 134 ,رفتار
مناسب : 163 ,شروع مدرسه راهنمايي : 228 ,مديريت پول
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گنج آزمون

 : 219گنج آزمون انگليسي دوم راهنمايي :كتاب كار :شامل
صدها سوال و تمرين استاندارد : 220 ,گنج آزمون انگليسي
سوم راهنمايي :كتاب كار :شامل صدها سوال و تمرين استاندارد
گنج عرفان

 : 196كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي
تحصيلي : 197 ,كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة
راهنمايي تحصيلي : 198 ,كتاب جامع امالي فارسي سال سوم
دورة راهنمايي تحصيلي
لوح محفوظ

 : 201كتاب زبان فيض :مخصوص دانشآموزان اول راهنمايي
و ديگر نوآموزان شامل آموزش درست نوشتن به صورت مرحله
به مرحله ...
ما و شما

 : 037بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران : 038 ,بلوغ
جسمي و روحي رواني در دختران : 112 ,در فكر ،ذهن و روان
نوجوانان و جوانان چه ميگذرد؟ : 216 ,كمرويي ،خجالت،
ترسويي ،اضطراب و ترس از مدرسه و ...
مبتكران

 : 094خودآموز خط تحريري  : 095 ,1خودآموز خط تحريري
 : 096 ,2خودآموز خط تحريري  : 097 ,3خودآموز خط
تحريري  : 236 ،4مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و
اظطراب امتحان
محراب قلم

 : 033بدن من (من از چه چيزي ساخته شدهام؟): 082 ,
چينيهاي باستان براي من چه كار كردهاند؟: 104 ,
دايرةالمعارف اطلس براي كودكان : 105 ,دايرةالمعارف جديد
مدرسه : 108 ,دايرةالمعارف فضا : 111 ,دايرئالمعارف فوتبال,
 : 135روباتها در پزشكي و علوم : 136 ,روباتها در حمل
و نقل : 137 ,روباتها در خانهها و دنياي سرگرمي: 138 ,
روباتها كاوشگران فضا : 141 ,روميهاي باستان براي من
چه كار كردهاند؟ : 173 ,علوم : 183 ,فرهنگ علوم تجربي
مدرسه : 188 ,فناوري : 233 ,مصريان باستان براي من چه
كار كردهاند؟ : 240 ,وايكينگهاي باستان براي من چه كار
كردهاند؟ : 243 ,همه چيز دربارة علم و سرگذشت آن: 249 ,
يونانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟

محراب قلم ،كتابهاي مهتاب

 : 030ايرانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟
مدرسه

 : 012ابوسهل مس��يحي : 013 ,استاد فرشچيان : 017 ,الگوي
حضور (نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت),
 : 018اهللوردي خان (غالمي كه سلطان شد) : 031 ,بخشپذيري،
مقس��ومعليه و مضرب : 036 ,بعد از پدر ،باران :مجموعة قصه با
الهام از آيههاي قرآن كريم : 044 ,پس��ران ماهيگير (آل بويه),
 : 062تم��دن آزتك و اينكا : 063 ,تمدن آس��ياي صغير: 087 ,
حكايت گوهر ش��ب چراغ (قصه هاي هزار و يكشب) : 119 ,دو
كاروان : 145 ,رياضيات براي معلمان (تس��خة دانشجو معلم),
 : 146رياضيات براي معلمان (نس��خه مدرس) : 159 ,شاه منصور,
 : 165شوق تغيير : 166 ,شهيد بهنام محمدي : 167 ,شهيد خرازي,
 : 168صاحب جواهر : 176 ,غازان خان : 191 ,قيصر امينپور,
 : 214كشف كن! همة ما رياضيدان هستيم! : 222 ,گوهرشاد,
 : 230مديريت مراكز شبانهروزي : 248 ,يزد
مرآت دانش

 : 205كتاب كار رياضي سوم راهنمايي
مريم رسولي

 : 147زبان انگليسي امتحاني سال دوم راهنمايي : 148 ,زبان
انگليسي سال سوم راهنمايي : 149 ,زبان انگليسي كامل
سال دوم راهنمايي : 150 ,زبان انگليسي كامل سال سوم
راهنمايي

معلمان تهران

 : 210كتاب كار معلم زبان انگليسي دوم راهنمايي : 211 ,كتاب
كار معلم زبان انگليسي سوم راهنمايي

من گرافيك

 : 061تكنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد آموزشي: 158 ,
شاخصهاي تربيت
من و كيميا

 : 099داستان تولد تيبا : 181 ,فرزندم  : 223 ,...لذت موفقيت
منادي تربيت

 : 055تربيت ديني كودك و نوجوان :نكتهها و روشها : 139 ,روزي
روزگاري دوستي : 160 ,شاهزادة بابل : 218 ,كوه بخشندة زندگي

 178فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
مهزيار

 : 194كتاب آموزشي -كار رياضي دوم راهنمايي : 195 ,كتاب
آموزشي -كار رياضي سوم راهنمايي

موزون

 : 045پنير تو را من جا به جا كردم : 046 ,پنير مرا كي جا به جا
كرد؟ : 109 ,دايرةالمعارف كوچك : 126 ,ديگه پنير نمي خوام
از اين تله نجاتم بدين[ 500 : 255 ،پانصد ] نكته براي معلمان
موسسه انتشارات كورش چاپ

 : 007آموزش راههاي يادگيري

موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي

 : 189فيزيك سال سوم راهنمايي

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور

 : 024انگليسي دوم راهنمايي كار طاليي : 026 ,انگليسي سوم
راهنمايي كار طاليي : 067 ,جغرافيا -تاريخ -اجتماعي دوم
راهنمايي كار طاليي : 068 ,جغرافيا -تاريخ -اجتماعي سوم
راهنمايي كار طاليي : 083 ,حرفه و فن دوم راهنمايي كار
طاليي : 084 ,حرفهو فن سوم راهنمايي كار طاليي: 178 ,
فارسي دوم راهنمايي كار طاليي : 180 ,فارسي سوم راهنمايي
كار طاليي

نخستين

 : 043پرورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون:
راهكارهاي ساده و عملي

نخستين ،كتاب هاي پرستو

 : 074چوباري اسب باوفا :داستانهايي از كودكان و جانوران,
 : 100داستانهايي از هومر :تروا در تسخير اسب چوبي ،
ندوشن

 : 006آموزش پلكاني زبان انگليسي دوم راهنمايي

نسل نوانديش

 : 099داستان تولد تيبا : 181 ,فرزندم  : 223 ,...لذت موفقيت،
 : 121دوران صلح
نصايح

 : 008آموزش رياضي دوره راهنمايي از طريق مشاركت
گروهي
نظر

 : 120دوباره نگاه كن!
نغمه نوانديش

 : 151زمان و فضا
نوشته

 : 187فلسفه تعليم و تربيت : 215 ,كالس انشا (براي
دانشآموزان دورة راهنمايي)
نويد شيراز

 : 162شرح درد اشتياق :بازنويسي حكايات مثنوي به نثر
ياران قلم

 : 196كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي
تحصيلي : 197 ,كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة
راهنمايي تحصيلي : 198 ,كتاب جامع امالي فارسي سال سوم
دورة راهنمايي تحصيلي

ياوريان

 : 114درسنامه زبان انگليسي (سال سوم راهنمايي)
يسطرون

 : 011ابعاد تفكر دربرنامهريزي درسي و تدريس

دورة آموزش راهنمايي 179 13

نام و نشاني ناشران
آبرنگ

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر و لبافينژاد،
پ 207 .تلفن09111353135 ، 66407575 :

آزاد مهر

تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بنبست شهرزاد ،پ،6 .
واحد  4تلفن09123239634 ، 66966918 :
آژنگ

تهران :خ .نياوران ،محمودي  ،3ك .نسترن ،پ ،10 .واحد7 .
تلفن22732496 ،22710956 :
آفتاب هشتم

خراسان رضوي – مشهد :خ .سناباد ،خ .طاهري جنوبي،
ك .مسعود هشتم ،پ 3/4 .تلفن0511-8438132 :
آفرينگان

تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ4.
تلفن66413667 :
آواي دانشگستر

تهران خ .انقالب ،مقابل دانشگاه تهران ،ساختمان ظروفچي،
ط .دوم ،واحد  ،5پ 1296 .تلفن66483030:
آواي نور

نهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري غربي،
پ 99 .تلفن66967355 :

آييژ

تهران :م .انقالب ،خ .لبافي نژاد غربي ،پ215 .
تلفن66411173 :
ابتكار دانش

قم :خ .صفايه،كوي بيگدلي ،كوي جاللزاده ،كوي شريفي،
پ 69 .تلفن0251-7746567 :

ابوعطا

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران،
ط .چهارم تلفن66485937-40 :
اسحاق

تهران :م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ ،73 .واحد 8
تلفن66492443 :

البرز فردانش

تهران :ضلع شمال غربي پل سيدخندان ،اول خ .پيشداد،
ك .ستاري ،پ ،4 .ط .اول تلفن22860260 :
امرود

تهران :خ .سپهبد قرني ،ك .خسرو غربي ،پ 30 .ط .اول
تلفن88345217 :
انديشه معاصر

تهران :كيلومتر هفده جاده مخصوص كرج ،خ .داروپخش،
ك .ششم ،پ ،17 .ط .دوم تلفن44988670 :

 180فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي
ايران بان

تهران :م .فردوسي ،خ .ايرانشهر جنوبي ،جنب آموزشگاه آفرين،
پ ،5 .ط .دوم ،واحد  3تلفن88301453 :
بانك كتاب

تهران :خ .انقالب ،تقاطع  12فروردين ،شماره 1302
تلفن64340 :
برايند

تهران :خ .فاطمي ،خ .چهارم ،ك .رامين ،پ10 .
تلفن88993030 :

به نشر

خراسان رضوی -مشهد :م .بيمارستان امام رضا (ع)،
ابتداي خ .رازي تلفن0511-8511136-7 :
تهران :خ .كارگر شمالي ،باالتر از نصرت ،ك .طاهري،پ،16 .
تلفن88960466 :
بين المللي گاج

تيزهوشان برتر

تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد 3
تلفن77512049 :
ثامنالحجج

خ .كارگر جنوبي ،ابتداي خ .روانمهر ،پ ،253 .زنگ دوم
تلفن66462742:
جمال

قم :خ .معلم ،ك .معلم  ،27ك ،9 .پ 322.تلفن0251-77462742 :

جوان امروز

تهران :خ .شريعتي ،خ .ملك ،بعد از تقاطع تركمنستان ،پ، 5 .
واحد  13تلفن88446822:
جهاد دانشگاهي مشهد

خراسان رضوی -مشهد :م .آزادي ،پرديس دانشگاه فردوسي،
سازمان مركزي جهاد دانشگاهي مشهد تلفن0511- 8832367:

خ .انقالب ،بين چهارراه وليعصر و خ .فلسطين ،پ919 .
تلفن6419 ،6420 :

خط سفيد

تهران :خ .جمهوري اسالمي ،بين بهارستان و استقالل،
ك .شهيد مظفري ،بنبست يكم ،پ 2 .تلفن33935703 :

خوش نواز

پيام آزادي

پيام كتاب

تهران :خ .جمهوري اسالمي ،ك .شهيد مظفري ،بنبست اول،
پ 2 .تلفن33905515 :
پيشروان

تهران :م .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .وحيد نظري ،پ59 .
تلفن66954391:
پيشگامانپژوهشمدار

تهران :خ .كريمخانزند ،خ .ماهشهر ،نبش ك .يگانه ،پ 3 .واحد 12
تلفن88345217 :
تزكيه

خ .جمالزاده شمالي ،ك .زند ،پ ،28 .واحد 10
تلفن66923745 :

سبزوار :خ .بهار ،نبش بهار 2
تلفن 09123719256 ،0571 - 2220835
اصفهان09131186993 :
خيام آزمون

تهران :خ .شريعتي ،باالتر از سيدخندان ،ك .خيام ،پ4 .
تلفن09127957955 ، 66466113 :
دانش آفرين

تهران :خ جمالزاده شمالي ،باالتراز بلوار كشاورز ،ك .شهيد
صدوقي شرقي ،پ  41تلفن88995181 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي

تهران :پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك .يگانه،
پ ،229 .ط .اول تلفن88302482:
راه رشد

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .وحيد نظري شرقي،
ك .فرزانه ،پ 222 .تلفن66408486:
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رسول

صورتگر

هرمزگان -بندرعباس :بلوار امام خميني ،خ .آزادگان ،9
ك .فرزانه پ 26 .تلفن0761-3354799 :

تهران :سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ .صدف ،خ .داود
حسيني ،ك .بهاران ،بهار چهارشرقي  ،ساختمان ياس پ45 .
قديم  ،ط .همكف تلفن22360231:

تهران :م .فاطمي ،ابتداي خ .كاج جنوبي ،بنبست نهم ،پ1 .
تلفن88995181- 2 :

ضريح آفتاب

تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .دوازده
فروردين و خ .فخررازي ،پ 110 .و  112تلفن66481662 :

ظفر

ايالم :خ24 .متري اشرفي اصفهاني ،ك .سوم ،پ.
تلفن09181413908 ، 0841-: 3334318

عابد

رشد انديشه

رهنما

زاگرو

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

تهران :م .انقالب ،خ .ابوريحان ،فروشگاه شماره  2سمت تلفن66405678:

سبزان

تهران :م .فردوسي ،خ .شهيد عباس موسوي ،پ ،54 .ط .دوم،
واحد  4تلفن88847044:
شركت انتشارات سوره مهر

تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ 3 .تلفن66460993 :
شركت غزال جوان

تهران :ضلع جنوبي بلوار ميرداماد ،نرسيده به خ .شريعتي،
خ .رودبار شرقي ،بنبست لشكرك ،پ1 .تلفن22921619 :
شكوه ياس

قم :خ .نوبهار ،ك .بيست و هفت ،ك .جواداالئمه ،پ35 .
تلفن0251-7783036 :
شورا

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .مينا ،پ29 .
تلفن66967766- 7 :
شهرتاش:

تهران :خ .شهيد لواساني ،خ .فربين ،ك .حاتمخاني ،پ 6 .زنگ اول
تلفن22297367:

خراسان رضوی -مشهد :خ .امام خميني ،جنب اداره كل آموزش
و پرورش تلفن0511-2210045 :
قم :خ .امام خميني ،م .سعيدی ،خ .فرهنگ ،ك .سوم ،پ،35 .
ط .همكف تلفن0251- 6634414:

تهران :خ .كارگر شمالي ،نرسيده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ،4 .
واحد  1تلفن66567626-7 :
عرفان

تهران :خ .پانزده خرداد ،بازار بينالحرمين ،نبش پاساژ مجيد
تلفن55808921:

عروج انديشه

خراسان رضوي -مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فيروزه،
ط .منهاي يك ،پ 6 .تلفن0511-2212474
علم و دانش

تهران :خ .انقالب ،بين خ .دوازده فروردين و خ .اردیبهشت،
پاساژ  -310ط .زیرزمین تلفن66415459-60 :
علوم و فنون

تهران :فلكه دوم شهران ،خ .شهيد عسگري ،نبش ك .ششم،
پ ،22 .مجتمع گلها ،واحد  11تلفن44331498:
فائق

تهران :خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،نبش خيابان روانمهر ،پ،61 .
ط ،2 .واحد  4تلفن66409610:
فرتاب

تهران :تهرانپارس ،خ .ناهيدي ،خ .زهدي ،باالتر از م .والفجر،
پ151 .
تلفن77781734:
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تهران :خ .شهيد مطهري ،خ .ميرعماد ،نبش كوچه يازده،
پ 24 .تلفن88750447 :
قاطع البرهان

تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،ك .شهيد فهيمي ،پ8 .
تلفن33727235 :

قدياني

تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ 90 .تلفن66975789:
قدياني ،کتاب های بنفشه

تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،پ 90 .تلفن66975789:
ققنوس

تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،خ .شهداي ژاندارمري،
پ 107 .تلفن66950786:

كادر

تهران :مجيديه شمالي ،خ .استاد حسن بنا ،ك .مافي،
نبش بن بست بهار ،پ ،2 .ط 4 .تلفن22300783:

كانون انديشه جوان

لوح محفوظ

تهران :خ .پامنار ،ك .شهيد بنيهاشمي ،پ ،12 .ط .سوم
تلفن09121196280 ،33903372 :
ما و شما

خ .گيشا ،خ .بيست و سوم ،ط .همكف ،پ16 .
تلفن88270791 :
مبتكران

خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهيد وحيد نظري ،پ ،59 .واحد 4
تلفن66954390-2:
محراب قلم

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ104 .
تلفن66490879-80 :

محراب قلم ،كتابهاي مهتاب

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ104 .
تلفن66490879-80 :
مدرسه

نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ8 .
تلفن88924750 :
مرآت دانش

تهران :خ .وصال شيرازي ،ك .بهنام ،پ 19 .تلفن88960409:

تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم
تلفن88813520-9 :

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .بنفشه ،پ،12 .
ط .دوم تلفن66483427-8 :

مريم رسولي

كانون گسترش علوم

كياراد

اصفهان :فلكه شهدا ،ابتداي خ .كاوه روبروي پايانه بابل دشت،
ك .داروخانه حكيم شفا ،كتابسراي سالم تلفن3364747

گام

تهران :م .هفت تير ،خ .بهارمستيان ،پ ،13 .واحد  11تلفن88494091 :
گنج آزمون

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بعداز خ .وحيد نظري،
بنبست حقيقت ،پ 10 .تلفن66417701:

تهران :شهر زیبا ،م .الغدیر 12 ،متری اسالمی 8 ،متری اسالمی،
ک .بنفشه ،پ ،6 .واحد 7
تلفن09128216589 ،44167217-8 :
معلمان تهران

تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ،63 .
ط .سوم ،واحد ششم
تلفن66973961-2 :

من گرافيك

تهران م .انقالب ،خ .لبافي نژاد غربي ،پ215 .
تلفن66411173 :
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من و كيميا

تهران م .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ ،308 .ساختمان كيميا
تلفن88942247 -9 :تلفن واحد کودک ۸۸۹۳۰۵۷۹
منادي تربيت

تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ26 .
تلفن88809787 :
موزون

تهران :م .توحيد ،خ .نصرت غربي ،ك .ناصرحسيني ،پ ،7 .ط .اول
تلفن66438256:
موسسه آموزشي طاليهداران عالمه حلي

تهران :ميدان فردوسي ،خ .انقالب ،خ .براتي ،پالك  ،16واحد 14
تلفن66744384-5 :
موسسه انتشارات كوروش چاپ

تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،نبش كلهر ،پ 130 .واحد 5
تلفن 66900232
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور

نسل نو انديش

تهران :م .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ،308 .
ساختمان كيميا تلفن88942247-9 :

نصايح

قم :خ .آيتاهلل مرعشي نجفي (ارم) ،پاساژ قدس ،پ48 .
تلفن0251-7830660 :
نظر

تهران :خ وليعصر ،خ .سيد جمالالدين اسد آبادي ،نبش
خ .فتحي شقاقي ،پ ،32 .ط دوم ،واحد  17تلفن88104441 :
نغمه نو انديش

تهران :م .رسالت ،خ .شهيد سلمان طرقي ،ك162 .غربي،
پ ،18 .ط .همكف تلفن77225066 :
نوشته

اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد
تلفن09133162070 ،0311-2226445 :
نويد شيراز

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .بنفشه ،پ12 .
تلفن66414342 :

شيراز :خ .بيست و دو بهمن تلفن0711-2226662 :
تهران :ميدان وليعصر ،خ .بهآفرين ،روبروي قنادي كانديد،
پ ،25 .واحد  1تلفن88905945 :

اهواز خ .شريعتي ،خ .وكيلي ،پ.
 134تلفن0611-2223225 :

ياران قلم

مهزيار

نخستين

تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر،
پ ،227 .ط .اول تلفن66418979 :
ندوشن

تهران :چهارراه وليعصر ،خ .انقالب ،پ ،903 .ط .دوم
تلفن66482323 :

قم :بلوار شهيد روحاني ،ك ،2 .جنب پ 28 .تلفن7746567 :

ياوريان

اردبيل :مابين م .امام و م .شريعتي ،جنب سرپرستي بانك رفاه
تلفن0451-2251424 :
يسطرون

تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دانشگاه و خ .فخررازي،
پ 186: .تلفن66415002 :
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