وزارت آموزشوپرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی
دفتر تکنولوژی آموزشی و کمکآموزشی

فهرست توصيفىكتابهاىآموزشى
(چاپ اول سال )1389-1391
مناسب و مرتبط با برنامة درسى
پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول

 2فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي

عنوان و نام پديدآور :کتابنامه رشد :فهرست توصیفی کتابهای آموزشی چاپ اول سال ۱۳۹۱-
پایه اول متوسطه (هفتم)/زیر نظر کارشناسان سازمان پژوهش و
 ۱۳۸۹مناسب و مرتبط با برنامه درسی 
برنامهریزی آموزشی و معاونت آموزش متوسطه ؛ با نظارت فریبا کیا ؛ هماهنگی و تدوین طیبه الدوسی.
مشخصات نشر :تهران :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،دفتر تكنولوژي آموزشي و کمک
آموزشی،.۱۳۹۲
مشخصات ظاهری: ۱۱۲ص :.مصور ،جدول.
شابک:978-964-7813-94-5 : ۴۰۰۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
فروست :کتاب رشد.
یادداشت :نمایه.
عنوان دیگر :کتابنامه رشد ویژه پای ه اول متوسطه (هفتم).
موضوع:آموزش متوسطه  --ایران --راهنمای آموزشی  --کتابشناسی
شناسه افزوده :الدوسی ،طیبه،- ۱۳۳۸
شناسه افزوده :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .معاونت آموزش متوسطه
شناسه افزوده :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .دفتر تكنولوژي آموزشي و کمک آموزشی
رده بندی دیویی:۰۱۶/۳۷۳۲۲۴۰۷
رده بندی کنگره:۲۴۸۳ ۱۳۹۲ک۸۵آZ۳۳۶۹ /
شناسه افزوده :کیا ،فریبا ،ناظر
شماره کتابشناسی ملی۳۲۴۷۱۴۵:

كتابنامة رشد ویژۀ پایۀ اول متوسطه (هفتم)
زيرنظر كارشناسان سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي و معاونت آموزش متوسطه

 با نظارت :فریبا کیا
هماهنگي و تدوین :طیبه الدوسی
 طراح جلد :پریسا سندسی
 صفحهآرا :مسعود آباد
دستیار اجرایی :بهروز رضایی
 عکاس :طیبه رحیمی
چكيدهنويس :آذر خیر
ثبت اطالعات :منصوره معینی ،مریم مرتضایی
استخراج و تنظیم نمایهها :حسین بهرامی
 ويراستار :بهروز راستانی
			
 سال انتشار1392 :
 شمارگان5500 :
چاپ :شركت افست (سهامي عام)
نشاني :تهران ـ خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شمارة  4آموزش و پرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشی و  كمكآموزشي،
دبيرخانة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،صندوق پستي  15875/3331تلفن 88306071 :دورنويس88301478 :
ISBN: 978-964-7813-94-5
شابك978-964-7813-94-5 :
http://samanketab.roshdmag.ir
* حق چاپ براي دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشي محفوظ است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول

3

فهرست
* مقدمه 5 .................................................................................................................
ت توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب پایهاول متوسطه (هفتم)13....................
فهرس 
نمايه ها93.................................................................................................................................

عنوان94..................................................................................................................................................
مخاطب97..............................................................................................................................................
موضوع درسي98....................................................................................................................................
پديدآورندگان99 ....................................................................................................................................
ناشران101..............................................................................................................................................
كلماتكليدي102.....................................................................................................................................
درهمكردنامناشروعنوان106....................................................................................................................
نام و نشاني ناشران 109...........................................................................................................................

 4فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول

5

مقد مه

 6فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول

7

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 هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي،
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و
پرورش مهار 
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
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به هدفهاي برنامة درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي
سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
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 ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،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 مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان
ن و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزا 
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
«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 عنايت به مادة  6آييننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي 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 در دبيرخانه ساماندهي ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،به
لذا دبیرخانۀ ساماندهی هر سال فهرس 
صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در پایان
کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
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فرايند توليد كتابنامة رشد
«كتابنامۀ رشد» با هدف ارائۀ 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 مراحل بررسیها ،باید
حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده 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 مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده
است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند
به عنوان یک مادۀ آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام
مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،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.
کتابنامهای که پیش رو دارید
همزمان با تغيير ساختار آموزشي و ايجاد پاي ه اول متوسطه (هفتم) ،تغيير و توليد محتواي آموزشي نيز مد نظر
است .لذا دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك آموزشي از بين كتابهاي آموزشي چاپ شده در سالهاي 1388-91
تعداد  153عنوان كتاب آموزشي مناسب و مرتبط با سرفصلهاي كلي پايه اول متوسطه را انتخاب و منتشر كرده
است.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات محراب قلم با  13عنوان،
قدياني با  12عنوان  ،مدرسه و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هر كدام با  9عنوان تعلق دارد.
در بين موضوعات درسي نيز موضوعات علوم تجربي ،مطالعات اجتماعي ،و تفكرو سبك زندگي به ترتيب با
 19 ،42و 18عنوان كتاب از بيشترين فراواني برخوردارند.
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شیوۀ تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را
برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شمارۀ کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و
عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛
موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدۀ کتاب.
نمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،كلمات كلیدی ،درهمكرد
نام ناشر و عنوان كتاب ،نام و نشانی ناشر و گروه مخاطب کتاب تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شمارۀ ردیف اختصاص
سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.
همکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها حوصله و
دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان
بهره بردیم عبارتاند از:
كارشناسان معلم:
 .1سيد عالءالدين اعاليي  .2مرضيه پناهيانپور  .3خسرو داودي  .4علي رضايي  .5مرضيه سعيدي  .6حشمتاله سليمي
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 .7مژگان عقيقي .8بتول فرنوش .9سهيال ملكوتي .10مژگان موالئيراد .11سميهسادات ميرمعيني .12ابراهيم هداوند ميرزايي
کارشناسان برنامۀ درسی:

 .1حسين قاسمپور مقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ادبيات فارسي
 .2مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تاريخ

 .3معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني

 .4طيبه ارشاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني

 .5ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش

.6كوروش اميرينيا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا

 .7مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی جغرافيا

.8منير زارعزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی حرفه و فن
.9پرويز آزادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني

.10عادل اشكبوس /کارشناس گروه برنامهریزی درسی عربي

 .11وحيد عالميان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي

 .12شهرزاد بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
.13ويدا ممتحني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فنآوري

.14مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي

.15دوستمحمد سميعي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
.16ناهيد فالحيان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي

 .17محمدمهدي ناصري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .18سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
.19محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي

.20محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي

.21مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
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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.

شمارة مدخل

مؤلف

.48

سالوي ،اندرو

عنوان کتاب
چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟.

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

حسين الوندي

تهران :قدياني1390 ،

موضوع درسي

مخاطب

علوم تجربي

دانشآموز

تعداد صفحات

قطع

 32ص.

رحلي

کلمات کلیدی
مواد غذايي ،ميكروبشناسي ،بهداشت محيط زيست ،آموزش علوم
چکیده
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.

برای بیان دیدگاههای خود دربارۀ این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تكنولوژي آموزشي و 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

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
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مناسب و مرتبط با برنامه درسي
پایه اول متوسطه (هفتم)
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پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .1هريسون ،كارول و كراسنو ،ديويد .مفاهيم پايه در علوم تجربي :زمين زيستگاه ما :آب و هوا .حسين
دانشفر .تهران :فاطمي 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آب و هوا ،هواشناسي ،برف ،طوفان ،باران مصنوعي
چكيده :چرخۀ آب و هوا ،چگونگي تشکيل باران ،توليد رعد و برق ،حرکت بادهاي دائمي ،چگونگي
تشکيل طوفان ،فاجعۀ طوفان ،توليد گردباد ،نکات ايمني در برابر تغييرات وضعيت آب و هوا ،چگونگي
تشکيل برف ،تالشهاي دانشمندان در زمينۀ تغييرات آب و هوا در طول زمان ،آب و هواي مناطق
متفاوت زمين ،وضعيت آب و هوا در قطبهاي زمين ،ايجاد باران مصنوعي و  ...موضوعاتي هستند
که در اين کتاب اطالعاتي دربارۀ آنها در قالب سؤال و جواب ،توصيف و تصوير ،بريدۀ نشريات ،سفر
مجازي ،دفترچۀ يادداشت دانشمندان ،معما ،سرگرمي و  ...در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد .مطالب
کتاب به همراه تصويرهاي رنگي ،جدول و نقشه ارائه ميشوند.

 .2حبييبزاده ،نسيم .آزمونهاي آمادگي جسماني .تهران :ورزش 104 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :آزمونهاي آمادگي جسماني ،اندازهگيري ضربان قلب ،فعاليت هوازي ،کارسنج،
پروتکل آزمون
چكيده :پيش از پرداختن به هر نوع برنامة تمريني ،ضرورت دارد که مخاطبان مجموعهاي از اطالعات
پايه را در مورد سطح آمادگي جسماني خود بهدست آورند .کتاب حاضر آزمونهاي متفاوتي را ارائه
کرده است که عالقهمندان ميتوانند براساس نتايج آنها سطح آمادگي جسماني و حرکتي خود را
ارزيابي کنند .بسياري از اين آزمونها معيارهایي دارند که مخاطب سطح آمادگي خود را نسبت به
آنها میسنجد.
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 .3محموديان ،حبيباهلل .آشنايي با موزه و موزهداري .ايالم :زاگرو 130 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :حفظ آثار فرهنگي ،شناساندن تمدنها ،موزهداري ،تاريخ بشريت
چكيده :مشاهده و بررسي مجموعههاي ارزشمند 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 اينكه
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.

 .4فارن ،بيل و پوند ،روبين .آمادگي بدني كامل براي بسكتبال .عليرضا زماني و ديگران .تهران:
ورزش /بامداد كتاب 240 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :تمرينات آمادگي بدني ،جدول زمانبندي ،بسکتبال ،آموزش تربيت بدني
چكيده :کتاب حاضر حاوي جديدترين روشهاي اثبات شدهای است که ورزشکاران را از طريق
تمرينات آمادگي بدني به مراحل باالتر و پيشرفتهتري رهنمون میشوند .کتاب هشت فصل دارد و
عنوانهاي آنها بدين شرح است :آزمونها و ارزشها؛ گرم کردن و انعطافپذيري؛ آمادگي؛ قدرت؛
توان؛ سرعت؛ چابکي؛ جدول زمانبندي آمادهسازي.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .5كالينز ،پاول .آمادگي جسماني كابردي .محمد عسگري /مجتبي هادي پور /فاطمه هيئت .تهران:
ورزش 136 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :آمادگي جسماني ،شنا رفتن ،کشش بارفيکس ،اعمال مفصل ،تکيه دادن بدن ،حرکت
عضله
چكيده« :آمادگي جسماني کاربردي» عبارت است از يک ورزش تمريني که به ورزشکار امکان
ميدهد قدرت ،مهارت و هماهنگي حرکتي خود را به روش پيشروندهاي بهبود بخشد تا نهايت ًا به
همانندسازي و تقويت مهارتهاي حرکتي مورد استفاده در ورزش روزانه ،فعاليتهاي شغلي و سبک
زندگي روزمرهاش بينجامد .اساس آمادگي جسماني کاربردي ،روش آمادگي جسماني کاربردي کالينز،
حرکت عضله ،الگوي حرکتي ،تکيه دادن ،فشار دادن ،کشيدن ،اسکات ،و تنه و آمادگي جسماني
حرکتي ،عنوانهاي نه فصل کتاب حاضر هستند .مخاطبان با مطالعه و تمرينات آن ميتوانند بهترين
تناسب اندام را کسب کنند.

 .6لنگرر ،جان .آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در شكوفايي خالقيت و آموزش تفكر
و تحليل در كودكان بر مبناي تمرينهاي بنيادي .طاهره حبيبي /پرديس عاصمي /سحر سليمي /كاظم
شجاعي .تهران :گويش نو 101 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :انديشه و تفکر ،مهارتهاي تفکر ،پردازش مفاهيم ،آموزش انديشهورزي

چكيده :نويسندة اين کتاب ميکوشد روش علمي انديشيدن و انديشهورزي دربارة مفاهيم گوناگون را
بهگونهاي ساده و عملي به کودکان آموزش دهد .در اين کتاب دانشآموزان با مراحل پردازش تفکر آشنا
ميشوند و ميآموزند که چگونه دربارة يک مفهوم بينديشند و همزمان دربارة آن پرسشهاي کليدي
مطرح سازند .کتاب در چهار فصل تنظيم شده است و هر فصل به بررسي يکي از انواع تفکر چهارگانه
اختصاص دارد .انواع تفکر عبارتاند از :تفکر سازمانيافته؛ تفکر تحليلي؛ تفکر انتقادي يا سنجشگر؛
تفکر خالق .با به کارگرفتن روشهاي مطرح شده در اين کتاب ميتوان به پردازش مفاهيم در
حوزههاي رياضيات ،زبان ،علوم تجربي و علوم اجتماعي پرداخت.
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 .7آلمن ،توني .الهام از طبيعت :از ردياب صوتي خفاش تا عصاي نابينايان .مجيد عميق .تهران:
مدرسه 27 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :رديابي صوتي خفاش ،عصاي نابينايان ،مکانيابي پژواکي ،آموزش علوم
چكيده :خفاشها با صدا ميتوانند ببينند .اين توانايي ديدن از راه صدا را «جابهجايي پژواکي» ناميدهاند.
واترزـ يک جانورشناس انگليسي و استاد دانشگاه ليدزـ در اين انديشه بود که چگونه ميتوان با الهام
گرفتن از اين توانايي خفاشها به افراد نابينا کمک کرد .مخاطبان در اين کتاب طي سه فصل با
تالشهاي دانشمندان براي توليد نوعي عصاي نابينايان که مانند سازوکار رديابي صوتي خفاشها
عمل ميکند ،آشنا ميشدند« .ديدن از راه شنيدن»« ،جايابي پژواکي براي مردم» و «معناي فراصوت»
عنوانهاي فصلها هستند .کتاب داراي تصويرهاي رنگي است و در پايان ،واژهنامه و نمايه آمده است.

اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان آذربايجان غربي :پاسخ به
 .8چوبينه ،مهدي /
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :آذربايجان غربي،منابع طبيعي ايران ،آموزش جغرافيا ،اروميه

چكيده :استان آذربايجان غربي در شمال غربي ايران واقع است و  14شهرستان دارد .آب و هواي
اين استان سرد و معتدل است .در استان آذربايجان غربي ديدنيهاي زيادي وجود دارند که مهمترين
آنها ،رودها ،آبهاي معدني ،جنگلها ،مناطق حفاظت شده ،ساحل دريا و نواحي کوهستاني است.
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است با موقعيت جغرافيايي ،منابع طبيعي،
ديدنيهاي طبيعي ،شهر اروميه ،درياچة اروميه ،مکانهاي باستاني ،غذاهاي محلي ،زبان رايج مردم،
مشاهير ،صنايع ،بازيها ،تيمهاي ورزشي و سوغات اين استان آشنا ميشوند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .9چوبينه ،مهدي /امي رينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان
و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :ايرانشناسي ،استان ايالم ،آموزش جغرافيا ،منابع طبيعي ايران

چكيده :ايالم يکي از استانهاي غرب ايران و داراي چند شهرستان به نامهاي آبدانان ،ايالم ،ايوان،
شيروان ،چرداول ،درهشهر ،دهلران و مهران است .رود سيمره مهمترين رود ايالم است .در استان
ايالم ،ديدنيهاي طبيعي زيادي مانند دامنههاي جنگلي کبير کوه ،چشمهها ،آبشارها ،رودهاي بزرگ
و کوچک ،زيستگاههاي جانوري و غارهاي فراوان وجود دارند .کودکان با مطالعة کتاب حاضر با
ديدنيهاي طبيعي ،چشمههاي آب گرم ،ويژگيها ،شهرستانها و روستاها ،مشاهير استان ،غذاهاي
محلي ،زبان رايج مردم ،ويژگيهاي فرهنگي و هنري ،صنايع و ...استان ايالم آشنا ميشوند.

 .10چوبينه ،مهدي /امي رينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان خراسان رضوي :پاسخ به
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :ايرانشناسي ،استان خراسان رضوي ،منابع طبيعي ،پايتخت معنوي ،کوههاي ايران

چكيده :استان خراسان رضوي ،به دليل قرار گرفتن در مسير جادههاي مهمي چون ابريشم و نيز
وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) ،اهميت خاصي داشته و دارد .استان خراسان رضوي  25شهرستان دارد
و مهمترين رود آن« ،رود اترک» است .مهمترين رشتهکوه استان« ،کوه هزارمسجد» است .رشتهکوه
ديگر آن «بينالود» نام دارد .چشمههاي آب گرم ،غارهاي آهکي ،آبشارها ،چشماندازهاي طبيعي،
گونههاي منحصربهفرد گياهي و جانوري ،پديدههاي کويري و ...از ديدنيهاي طبيعي اين استان
هستند .در اين کتاب مخاطبان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفيدي دربارة موقعيت جغرافيايي،
منابع طبيعي ،مشهد امام رضا(ع) ،شهرها ،مکانهاي تاريخي و باستاني ،زبان رايج مردم ،غذاهاي محلي
و ...استان خراسان رضوي و مشهد امام رضا(ع) به دست ميآورند.
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 .11چوبينه ،مهدي /اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان سيستان و بلوچستان :پاسخ به
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :سيستان و بلوچستان ،منابع طبيعي ايران ،آموزش جغرافيا ،زاهدان

چكيده :استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران قرار دارد و شامل  14شهرستان است .رود
هيرمند جزو رودهاي مهم اين استان به حساب ميآيد که در حاصلخيزي دشت سيستان نقش حياتي
دارد .ديدنيهاي استان همچون قلعة نو ،دهانة غالمان ،زاهدان کهنه ،قلعة بهپور ،قلعة ناصري و کوه
نریمان گردشگران زيادي را به سمت خود جلب ميکنند .مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة
تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارة موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان،
منابع طبيعي ،رودها ،گردشگاهها ،مکانهاي باستاني ،آداب و رسوم ،ويژگيهاي شهر زاهدان ،مشاهير
استان ،ورزشهايي که در اين استان انجام ميشود ،غذاهاي محلي و سوغات آن به دست ميآورند.

 .12پورعباسي ،عطاءاهلل .استرس از منظر دانشآموزان .تهران :براي فردا 14 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :مقابله با استرس ،اضطراب ،مهارتهاي زندگي ،آموزش علوم
چكيده :استرس واكنش طبيعي افراد در هر سني است .استرس از غريزة فرد در محافظت از خويش در
برابر فشار عاطفي يا جسمي و مقابله با خطر نشئت ميگيرد .در واقع اندكي استرس الزم است .بيشتر ما
بدون احساس رقابت نميتوانيم در ورزش ،موسيقي ،كار و مدرسه موفق شويم و به كمال برسيم .كتاب
حاضر سعي دارد دانشآموزان را با مفاهيم مربوط به استرس و تأثير آن بر اعضا و دستگاههاي بدن آشنا
سازد .برخي عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :استرس چه نشانههايي دارد؟ عوامل استرسزا كدامها
هستند؟ چگونه اضطراب خود را كنترل كنيم؟ چگونه عوامل استرسزا را شناسايي كنيم؟ راهكارهاي
مقابله با استرس كداماند؟

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .13كاگوتا ،لوئيس .اسم من آلبرت انيشتين است .تهران :تيمورزاده /طبيب 64 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آلبرت انيشتين ،ادبيات نوجوانان ،فيزيکدانان ،سرگذشتنامه
چكيده« :من هرگز خودم را بهتر از ديگران نميدانستم و آنطور که مردم ميگفتند ،باهوشترين مرد
دنيا نبودم .اما هميشه مصمم و باانگيزه کار ميکردم و اشتياق و عالقة زيادي به دانستن داشتم .من
جاهطلب يا به دنبال شهرت نبودم؛ اما عقيده داشتم که هر کدام از ما ميتواند سهمي در علم و دانش و
رفاه نسل بشر داشته باشد .در  76سال و يک ماه و چهار روزگی عمرم هم سعي کردم اين کار را انجام
دهم وگاهي احساس ميکردم موفق شدهام ».اين سخنان آلبرت انيشتين است که در سال  1879در
يکي از شهرهاي آلمان به دنيا آمد .در اين کتاب ما با سرگذشت اين دانشمند آشنا ميشويم.

 .14پورقنبري قاضياني ،ليال .اصول شادابسازي در مدارس .تهران :قاطع البرهان 48 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم ،مدير ،كارشناس،والدين
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :شادابسازي ،روانشناسي ،شادي ،مديريت مدرسه ،برنامههاي بهبود آموزش
چكيده :يكي از راههايي كه نگرش انسان را به زندگي حفظ ميكند .داشتن نگرشي همراه با قدرداني
به زندگي است .در همين لحظه در هر موقعيتي كه هستيد ،هنوز هم چيزهايي وجود دارند كه بابت
آنها سپاسگزار باشيد؛ مانند سالمت جسمي و رواني ،وجود خانواده ،داشتن دوستان خوب ،و ...اگر
دایم به اين مورد فكر كنيد كه چهقدر خوشبخت هستيد و بابت آن سپاسگزار باشيد ،اين نگرش به
كل زندگي شما سرايت ميكند .فهرستي از همة چيزهاي باارزشي كه داريد ،تهيه كنيد .هر زمان كه
احساس افسردگي و كسالت كرديد ،به آن مراجعه كنيد و آن را بخوانيد.
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 .15وبر ،بليندا .اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز .مسعود جواديان .تهران :افق 80 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :جغرافياي جهان ،اطلسها
چكيده :زمين سيارهاي است كه به دور خورشيد ميگردد .اين سياره از تودههاي پهناور خشكي
بهنام قاره و درياها و اقيانوسهاي وسيع پوشيده شده است .زمين هفت قاره دارد :آمريكاي شمالي؛
آمريكاي جنوبي؛ اروپا؛ آفريقا؛ آسيا؛ استراليا و قارة قطب جنوب .كتاب «اطلس جغرافياي جهان» به
كمك رنگ ،نقشه ،پرچم و تصوير و با بهرهگيري از جديدترين نقشههاي رايانهاي اطالعات جالبي
را در خانه و مدرسه در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد .مطالب زنده و اطالعات مصور كتاب دربارة
طبيعت و فرهنگ حاصل پژوهشهاي دقيق علمي است .در ضمن فهرست راهنماي جامع كتاب ،كار
جستوجو را آسان ميكند.

 .- .16اطلس سهبعدي جهان .سپيده خليلي .تهران :تولد 42 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :اطلس ،نقشة قارهها ،آموزش جغرافيا ،دورة راهنمايي
چكيده :در اين اطلس جغرافيايي سه بعدي ،جهاني براي کشف کردن پنهان است! به کمک کرة
سه بعدي درون کتاب و با مطالعة نقشههاي تصويري ديدني ،صفحههاي کشويي خيالانگيز و
خودآزماييهاي جالب در پايان هر بخش ،به معلومات خود اضافه کنيد .در اين کتاب مجموعهاي از
اطالعات دربارة قارهها و کشورها ،مردمان ،مکانهاي ديدني ،پرچمها و جاذبههاي هر قاره و مطالب
جالب ديگر گرد آمده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .17بوگيش ،ورنر و بوگيش ،کریستیان .چرا و چگونه؛  :54اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو).
كمال بهروزكيا .تهران :قدياني 48 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :دايرةالمعارف ،اقليمشناسي ،آموزش علوم تجربي ،تاريخ آب و هوا زمين

چكيده :هر روز ،روزنامهها و رسانههاي ديگر اخبار وضع هوا و تغييرات آن را گزارش ميدهند .چرا آب
و هوا تغيير ميکند؟ آيا انسان در تغيير آب و هواي زمين نقش دارد؟ آب و هواپژوهان عالقهمندند بدانند
که بيلياردها سال پيش آب و هواي زمين چگونه بوده است .زيرا وضع هواي زمين و پوستة آن تغيير
کرده و دوران گرما جاي خود را به دوران سرما داده است .در اين زمينه فسيلها و سنگها نشانههايي
از وضعيت آب و هوايي دورانهاي گذشته را در اختيار ما قرار ميدهد .هرچه ما فرايندهاي آب و هوايي
را در جريان تاريخ زمين بيشتر ميشناسيم ،تأثير و کارکرد آب و هواي زمين را بهتر درک ميکنيم و
به تغييرات آن پي ميبريم .کتاب «اقليمشناسي زمين» ،از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» ،به
پرسشهاي ما در اين زمينه پاسخ ميدهند.

 .18عميق ،مجيد .انسان و طبيعت(پدافند غيرعامل) .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 64 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :استتار ،علوم نظامي ،زيستشناسي ،پدافند ،آموزش علوم تجربي
چكيده :بسياري از اختراعات بشري از جهان طبيعت الهام گرفته شدهاند .در عرصة دفاع غيرعامل يا
همان پدافند غيرعامل نيز دانشمندان با الهام از دنياي حياتوحش ،شيوههاي نويني را ابداع ميكنند.
در طبيعت گروهي از حيوانات شكارچي و گروهي ديگر شكار هستند .اقداماتي كه شكار انجام ميدهد
تا از خطر حيوان شكارچي در امان بماند ،در دنياي انسانها به پدافند غيرعامل معروف است .از شش
سامانة دفاعي در جهان حيوانات ،پنج سامانة آن سامانههاي دفاعي غير عامل هستند؛ مانند :استتار يا
پنهانسازي :همرنگ شدن پلنگ ،زرافه و آفتابپرست با محيط اطراف خود .حيله و فريب :برخي
پروانهها روي بالهايشان چشمهاي كاذب دارند .مقاومسازي :پوشش حفاظتي الكپشت .مكانيابي:
درستكردن آشيانه در صخرهها و الي سنگها .حركت و جابهجايي :گربهسانان هنگام احساس خطر
نوزادشان را جابهجا ميكنند .تصاوير متعدد و بسيار زيبا و شگفتانگيز از دنياي حيوانات به زيبايي اين
اثر افزوده است.
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 .19گيوهچي ،روحاهلل .اوريگامي براي همه :شامل 100طرح اوريگامي .تهران :نغمه نوانديش،1391 ،
 284ص.
قطع :رحلي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :اريگامي ،کاردستي با کاغذ
چكيده :تا کردن کاغذ ساده است .به هيچ وسيله يا امکانات و تجهيزات خاصي نياز ندارد .کافي است
فکرتان را روي طرح و روش اجراي آن متمرکز کنيد .تمام طرحها از يک کاغذ مربع شروع ميشوند.
براي درست کردن طرحها نيازي به چسب و قيچي نيست .بسيار راحت ،جذاب و فوقالعاده است .اين
کتاب با الهام از طرحهاي ژاپني قديم ،باعث کارهاي خالقانة بسيار در دنيا شده و هنرمندان با الهام
از آن ،سرگرميهاي کوچکي را به آثار هنري جذاب و فوقالعاده با دوام و عمومي تبديل کردهاند .اين
کتاب  100طرح اوريگامي چگونگي درست کردن حيوانات ،جعبهها ،لوازمالتحرير ،تزئينات ،گياهان و
سرگرمي هاي گوناگون را آموزش ميدهد.

 .20جواديان ،مسعود .ايران باستان .تهران :قدياني 72 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :تاريخ ايران باستان ،زردشت ،هخامنشيان ،اشكانيان ،ايالميها
چكيده :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 .عنوان 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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .21جواديان ،مسعود .پيوند ديروز و امروز :ايرانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟ .تهران :محراب
قلم :كتابهاي مهتاب 40 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :ايران باستان ،هنر ،اعتقادات ،پزشكي در ايران باستان ،ادبيات نوجوانان
چكيده :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.

 .22مفيدينسب ،سعيده .اينترنت .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آموزش کار با اينترنت ،راهنماي آموزشی ،گوگل ،ايجاد رایانامه ،نامهنگاري
چكيده :کودکان با مطالعۀ اين کتاب که به زبان ساده و با تصويرهاي رنگي فراهم آمده است ،با اين
مفاهيم آشنا ميشوند :شبکه و اينترنت؛ مزاياي استفاده از اينترنت؛ URو مفهوم مرورگر؛ نوار آدرس
و نوار ابزار؛ لينک؛ مفهوم جستوجو و گوگل؛ آموزش فارسي کردن گوگل؛ جستوجوي مطالب در
گوگل؛ تاريخچۀ ارسال پيام؛ ايجاد پست الکترونیکی یا رایانامه؛ ورود و خروج از اينترنت؛ خواندن و
نوشتن و ارسال نامه؛ معرفي سايت.

25

 26فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .23پندي ،زهره .بخشپذيري ،مقسومعليه و مضرب .تهران :مدرسه 112 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :رياضيات
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،ضرب و تقسيم ،بخشپذيري ،عدد اول
چكيده :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.

 .24سالم ،سودابه .بخوان با من ،بساز با من ( 1و  .)2تهران :سوره مهر 118 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :آموزش موسيقي ،هنر براي کودکان ،هوش موسيقايي
چكيده :مربي موسيقي کودک ،به آگاهي از حيطة متفاوت رشد کودک ،رشد موسيقايي و نيز راههاي
گسترش اطالعات موسيقايي کودک نياز دارد .زيرا کودک بايد اطالعات موسيقايي خود را سازماندهي
و پردازش کند تا در فعاليتهاي بعدي مورد استفاده قرار دهد .رشد هوش موسيقايي ،مستقل از ديگر
جنبههاي هوش نيست ،به همين سبب آگاهي مربيان از نظرات روانشناسان متخصص رشد و آموزش
کودکان ضروري است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .25وينستون ،رابرت .بدن من (من از چه چيزي ساخته شدهام؟) .محسن ارجمند /آريا ارجمند.
تهران :محراب قلم 96 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :انسان ،زيستشناسي ،ادبيات نوجوان
چكيده :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.

 .26يعقوبي شهير ،حامد .برنامهنويسي گامبه گام با ويژوال بيسيك .تهران :سمپاد128 ،1390 ،
ص.
قطع :وزيري
مخاطب :ويژة اول متوسطه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آموزش کار با رايانه ،بيسيک ،زبان برنامهنويسي ،رايانه
چكيده :امروزه رايانه در اکثر فعاليتهاي بشر نقش اساسي پيدا کرده است و يار و همراه انسان
محسوب ميشود .برنامهنويس ديد گستردهاي به دنياي اطراف خود دارد .او ميآموزد که چگونه
ميتواند در حل مسائل پيچيده و بزرگ از اين ابداع بينظير بشر کمک بگيرد .در اين کتاب سعي
شده است از مطالب ساده ،جذاب و در عين حال مفيد استفاده شود .همچنين ،نحوة قرارگيري مطالب
بهگونهاي باشد که نوآموز بهراحتي آنها را دنبال کند و بتواند گامبهگام با کتاب پيش رود.
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 .27نبيزاده ،محمد .برنامهنويسي مقدماتي با بيسيك .تهران :سمپاد 107 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :ويژة اول متوسطه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :بيسيك ،زبان برنامهنويسي ،رايانه
چكيده :بسياري از دانشمندان علوم رايانه ،از برنامهنويسي به عنوان يكي از ابزارهاي مفيد و كليدي،
براي آموزش اصول تفكر منطقي و منظم و همچنين توسعۀ خالقيتهاي فردي و تحصيلي ياد
ميكنند .كتاب حاضر حاصل گردآوري تالشها و تجربيات سالها تدريس درس برنامهنويسي در
طي جلسات مختلف گروهي ،براي دانشآموزان است .اين كتاب در هشت فصل با اين عنوانها تهيه
شده آست .1 :مقدمات رايانه .2 ،آشنايي با محيط  .3 ،Quick Basicدستورات ورودي ،خروجي و
متغيرها .4 ،جايگزيني ،شرط ،پرش و توابع .5 ،حلقه .6 ،آرايهها .7 ،گرافيك و  .8برنامهنويسي پيشرفته.

 .28بير ،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
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :ناگفتههاي علمي ،تاريخ علم ،آموزش علوم تجربي ،داستان اختراعات و اکتشافات

چكيده :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 تلفن ،اشعة ايکس و شيشة ضد گلوله رخ داد.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .29ساداتيان ،اصغر .شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران.

تهران :ما و شما 120 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :بلوغ جسمي ،دورة نوجواني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،پسران ،روانشناسي

چكيده :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 شامل پنج فصل میشود.

 .30ساداتيان ،اصغر .شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني در دختران.

تهران :ما و شما 144 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلماتكليدي:بلوغ،تغييراتفيزيکي،صفاتجنسي،نوجواني،آموزشدختران،آموزشمهارتهايزندگي
چكيده :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.
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 .31نوري ،عالء .بهتر بياموزيم :علوم دوم راهنمايي بر اساس پرسشهاي آزمونهاي
بينالمللي .تهران :شورا 168 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آزمون تيمز ،ارزشيابي ملي سنجش صالحيتهاي پايه ،آموزش رياضي

چكيده :مجموعة كتابهاي «بهتر بياموزيم» براي دورة راهنمايي در دو درس علوم و رياضي طراحي
و تدوين شده است .در اين مجموعه عالوه بر سؤاالت آزمونهاي «تيمز» در سالهاي متفاوت،
پرسشهاي مربوط به «ارزشيابي ملي سنجش صالحيتهاي پايه» ( ،)ABCنيز برحسب مباحث
متفاوت كتابهاي درسي علوم و رياضي آورده شده است .به موازات پرسشهاي اين مطالعهها،
سؤالهاي مشابهي از مباحث كتابهاي درسي مطرح شدهاند تا دانشآموزان بتوانند آموختههاي خود
را در سطح باالتري بسنجند و به سطوح باالتر يادگيري دست يابند.

 .32قاسمي ،رضا .بوي چفيه  :خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران .شهركرد :فراياد 176 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق ،خاطرات ،آزادگان ،جانبازان ،ادبيات فارسي
چكيده« :خاطره» بُرشي از زندگي و آينة روشن تماشاي درون است و خاطرات «دفاع مقدس»،
نمايشگاه ايمان و اخالص و پاکبازي نسلي است که در آتش شکفت و همة آسمان را فاتح شد .اين
کتاب پيوندگاه دو نسل است :نسلي خاطرهساز و نسلي خاطرهجو؛ پدري که ميگويد و پسري که
ميشنود و جرعهجرعه مينوشد .اين خاطرات تصويري است يگانه از دو نسل که خواننده را با خويش
همراه و همسفر ميسازد و با زيبايي و رسايي انديشه و روان خاطرهسازان بيدار دل و حماسهآفرين
آشنا ميکند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .33احمدي ،حسين .پرسمان ديني ،سياسي و اجتماعي دانشآموزان شركت كننده در
اردوهاي سراسري و منطقهاي كميته امداد امام خميني (ره) .تهران :تزكيه 251 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :اسالم و سياست ،پرسش و پاسخ ،آموزش ديني دورة راهنمايي

چكيده :فوران دغدغة شك و ترديد در جوان و نوجوان ،او را در مقابل انبوهي از سؤاالت ديني،
سياسي ،اجتماعي و علمي قرار ميدهد كه متأسفانه پاسخ شايستة آنها در محيطهاي خانواده و جامعه
به سهولت در اختيار وي قرار نميگيرد .از همين رهگذر است كه نسل جوان گاهي به ورطة ترديد و
انحراف ميغلتد و در نتيجه در دام فكري شياطين عصر جديد ميافتد .اين كتاب ،به سؤاالت گوناگون
دانشآموزان در مورد موضوعاتي چون توحيد ،نبوت ،معاد ،امامت ،عدل ،احكام و عبادات ،اخالق،
سياست و جامعه پاسخ داده است.

 .34معتمدي ،وحيد .تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكۀ جهاني وب براي دانشپژوهان.

تهران :آواي نور 136 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :معلم
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :اينترنت ،شبكۀ جهاني وب ،وبسايتها ،آموزش كار با رايانه

چكيده :به زعم نگارنده ،هدف از نگارش كتاب حاضر آماده كردن مخاطبان براي استفاده از اينترنت و
شبكۀ جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمينۀ 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 شبكۀ جهاني وب؛ اينترنت و
شبكۀ جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزهها در اينترنت؛ چگونگي استفادۀ مدارس از شبكۀ جهاني وب.
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 .35فارمري ،كريستين .تشويق دانشآموزان به آموختن علوم تجربي .بهاءالدين رحماني .اهواز:
رسش 284 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم ،انگيزه ،محيط يادگيري
چكيده :مطالعۀ علم در همۀ زمينهها ،فرايند فعالي است .معلم با توجه به چنين تعريفي ميتواند دامنۀ
گستردهاي از فعاليتهاي علمي مرتبط و جالب را كه دربرگيرندۀ همۀ جنبههاي علوم است ،شناسايي
كند .در اين كتاب داليل منطقي تدريس علوم و ارائۀ روشهايي براي درگير كردن كودكان در
فعاليتها و كنكاشهاي علمي در كالس درس در هفت بخش و  18فصل تبيين شده است .نگرش
نسبت به علوم ،محيط يادگيري ،علوم و موضوعهاي پايه ،نيازهاي آموزشي ويژه ،علوم و رفتار ،و علوم
و بزرگساالن از جمله عنوانهاي مباحث كتاب حاضر هستند.

 .36رمضاني ،عليرضا /كاشف ،مجيد .تغذيه ورزشكاران .تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي،
 210 ،1390ص.
قطع :وزيري
مخاطب :معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :تغذيه ورزشکاران ،علم تغذيه ،انواع چربي ،امالح معدني ،مکملها در ورزش
چكيده :علم تغذيه علمي است که از تغيير و تبديل غدا در بدن ،رسيدن مواد مغذي به بافتها بعد از
هضم و جذب ،عمل مواد مذکور در فعل و انفعاالت بيولوژيکي بدن و باالخره دفع آنها صحبت ميکند.
اين کتاب ضمن آشنا ساختن مخاطبان با علم تغذيه ،آخرين يافتههاي علمي را دربارة مکملهاي
غذايي و نقش آنها در سالمت و ورزش ارائه داده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .37ليت ،آن سلكوويتس .تغذيه ورزشي برای کودکان و نوجوانان و جوانان .فرهاد رحمانينيا و
ديگران .تهران :ورزش 192 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :تغذيۀ ورزشي ،كنترل وزن ،آموزش تربيت بدني
چكيده :كتابي كه تصوير آنرا مالحظه ميكنيد ،دربرگيرندۀ نكات متنوعي در زمينۀ تغذيۀ ورزشي
براي مخاطبان است كه ميتواند براي مربيان و والدين ورزشكاران نیز مفيد باشد .مباحث كنترل وزن
و اختالالت تغذيهاي از مواردي هستند كه در اين كتاب با رويكرد جديد مورد بحث و بررسي قرار
گرفتهاند .مطالب كتاب را در اين فصلها ميخوانيد :نقش غذا در پيشرفت عملكرد ورزشكاران؛ اهميت
تغذيه براي ورزشها؛ مايعات براي ورزشكاران؛ مصرف انرژي براي افزايش تودۀ عضالني؛ رژيم
غذايي؛ زياد كردن وزن؛ روشهاي كاهش وزن؛ برنامۀ غذايي؛ روشهايي براي غلبه بر اختالالت
تغذيهاي.

 .38مورگان ،سالي .حفظ محيط زيست :تغييرات اقليمي (آب و هوا) .محمدرضا داهي .تهران :شرکت
انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :تغييرات آب و هوا ،اقليمشناسي ،حفظ محيط زيست ،تعليمات اجتماعي
چكيده :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 استفادۀ بيرويه از زغالسنگ ،نفت و گاز توسط
انسان ،علت اصلي اين تغييرات است .در نتيجۀ تغييرات اقليمي ،در سالهاي آينده ،زمين در معرض
خطر روزافزون طوفانها ،خشکساليها ،سيالبها ،کمبود غذا و نابودي زيستگاهها قرار خواهد گرفت.
کودکان با مطالعۀ کتاب حاضر ميآموزند که با انجام کارهاي ساده ميتوان روند اين تغييرات و تأثيرات
منفي آنها را کاهش داد.
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 .39شهرامي ،بيژن .تفسير سوره حمد .قم :سپهر انديشه 48 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :تفاسير سوره فاتحه ،تفاسير شيعه ،قرن 14
چكيده :سورةحمد تنها سورهاي است كه خواندنش بر هر مسلمان مكلف واجب است ،آن هم حداقل
 10بار در شبانهروز .گاهي به واسطة خواندن ديگر نمازهاي واجب ،تعداد آن بيش از  10بار ميشود.
هيچ نمازي بدونخواندن آن اقامه نميشود .دروازة شكوهمند قرآن و چكيدة تعاليم بلند آن است.
شناسنامة قرآن است .سورهاي است مشتمل بر راه و رسم زندگي و آيين بندگي .اين كتاب تفسير
سورة حمد را همراه با حكايتهايي در رابطه با كرامات اين سوره و همچنين حديثهاي متفاوت ذكر
كرده است.

 .40نايلور ،استوارت و دیگران .تلفيق آموزش و ارزشيابي :فكركردن ،يادگرفتن و امتحان دادن در علوم
تجربي .طاهره رستگار .تهران :علوم نوين 148 ،1388 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،دورة ابتدايي ،دورة راهنمايي ،تدريس اثر بخش ،روش تدريس

چكيده :يادگيري ميتوانست لذتبخشتر باشد ،اگر امتحاني در كار نبود .بسياري از معلمان نيز صادقانه
تأييد ميكنند كه خودشان هم دلخوشي از امتحان ندارند .راهحل چيست؟ رويكردي كه اين كتاب به
فرايند آموزش و ارزشيابي دارد ،باعث عدم وحشت دانشآموز از امتحان ميشود و به اين سبب ،او
لذتيادگيري را احساس ميكند .درمييابد كه چه ميآموزد ،چگونه ميآموزد و براساس چه معياري
سنجيده ميشود .بخش اول كتاب مبناي پژوهشي كار را بررسي كرده است و نشان ميدهد كه با
استفاده از اين رويكرد ميتوان تفكر ،يادگيري و سنجش را با هم تلفيق كرد تا روند يادگيري سرعت
گيرد .يادگيري سنجش را امكانپذير سازد و سنجش خود موتور محركۀ يادگيري شود .در بخش دوم
كتاب ،فعاليتهاي مناسبي معرفي شدهاند كه ميتوانند ابزار دست معلم در تحقق اهداف آموزشي باشند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .41دايي ،روح اهلل /ژاله دوست ثاني ،بهروز .تمرينات هوازي و تقويت قلب و عروق .تهران :بامداد
كتاب 80 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :تمرينات هوازي ،ورزش و سالمتي ،حرکات کششي ،تمرين هوازي ايروبيک ،ضربان قلب
چكيده :تمرينات هوازي ،شامل بهينهسازي فعاليتهاي قلبي  -تنفسي به منظور افزايش اکسيژنرساني
به قلب و ماهيچههاست .هر چه اکسيژن بيشتري به قلب و ماهيچهها برسد ،سطح استقامت بدن باالتر
خواهد بود .تمرينات هوازي به چربيسوزي کمک ميکنند و بدن را تمرين ميدهند تا مؤثرتر از
چربيها براي توليد انرژي استفاده کند .کتاب حاضر که در دو فصل ،با رويکردي کام ً
ال کاربردي و
علمي تهيه و تدوين شده است ،مخاطبان را با اين مطالب آشنا ميسازد .1 :دانستنيهاي اوليه (عضالت
قلب ،فشار خون) ،کلسترول ،چربي بدن ،اضطراب ،افسردگي ،تغييرات خون ،تمرين ورزشي ،حرکات
کششي ،چاقي بدن؛  .2تمرين هوازي آيروبيک (فوايد تمرين هوازي ،تمرين هوازي چيست و چگونه
انجام ميشود ،چه زماني نبايد تمرين کرد ،ضربان قلب ،تکنيکها ،شنا ،انتخاب کفش ،پيادهروي،
دوچرخهسواري و دستگاههاي بدنسازي).

 .42البه ،بريژيت .خودياري براي كودكان و نوجوانان :جسم و فكر .مهناز رهنمايان .تهران:
رهنما 39 ،1389 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :عقل ،ارتباط جسم و فكر ،ارادۀ انسان ،مهارتهاي زندگي
چكيده :مخاطبان با مطالعۀ اين كتاب از مجموعه كتابهاي «خودياري براي كودكان و نوجوانان»،
دربارۀ عقل و بهكارگيري آن ،كم عقلي ،خواندن افكار ،سير افكار ،ارتباط بين جسم و فكر ،و ارادۀ
انسان مطالبي ميخوانند و در اين باره بهتر ميانديشند .كتاب با تصويرهايي در اين زمينه همراه است.
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 .43فرسايي ،داريوش .جعبۀ آموزش :مفاهيم پايه و ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان .تهران:
علوم و فنون /اسحاق 148 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آموزش رايانه ،ويندوز  ،XPفيلم آموزشي ،سيستم عامل
چكيده :در اين كتاب ،طي  14درس ،مفاهيم پاية 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.

 .44انزنس برگر ،هانس ماگنوس .جن اعداد :ماجراي رياضي .ملك دخت قاسمي نيكمنش.
تهران :آييژ 256 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :رياضيات
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،سرگرمي و داستان تخيلي ،اسرار اعداد
چكيده :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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .45حسنزاده ،فرهاد .سراي من ايران :چغازنبيل .تهران :دفتر انتشارات كمكآموزشی 28 ،1388 ،ص.

قطع :خشتی

مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،چغازنبيل ،زيگورات ،آموزش تاريخ
چكيده« :چغازنبيل» بنايي قديمي و ارزشمند در استان خوزستان است كه در  45كيلومتري شهر شوش
تپه قرار دارد« .زيگورات چغازنبيل» بزرگترين زيگورات ساخته شده در دنياست.
در نزديكي هفت ّ
زيگورات ،برج پلكاني چند طبقهاي است كه هرچه باالتر ميرويم مساحت هر طبقه نسبت به طبقة قبل
كمتر ميشود .به اين ترتيب مساحت طبقة پايين از همه بيشتر و مساحت طبقة باال از همه كمتر است.
كتاب حاضر شامل دو بخش است :بخش اول در قالب يك داستان ،موضوع كتاب را شرح ميدهد.
بخش دوم حاوي اطالعاتي دربارة اين بنا و اهميت آن است و شكوه عيالم ،ويژگيهاي شهر شوش
(پايتخت دولت عيالم) و وجه تسمية چغازنبيل را شرح ميدهد.

 .46بهرامي ،گلنساء .چگونگي برخورد با مصدومين دچار ضربه سر و صورت و ستون فقرات
در آموزشگاهها و مدارس .تهران :ورزش 96 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :ضربات سر ،صدمات ستون فقرات ،شکستگي صورت ،خون دماغ ،آسيب دندان

چكيده :ضربههاي سر ،صورت و ستون فقرات ،از آسيبهاي شايع بين دانشآموزان مدارس و
آموزشگاههاست که برخورد اصولي و علمي با آنها از لحظههاي اولية وقوع ضربه اهميت زيادي دارد.
کتابي که تصوير روي جلد آن را مالحظه ميکنيد ،پس از بيان مختصر اين صدمات ،چگونگي برخورد
اوليه و رعايت موارد ايمني تا دستيابي به پزشک بهمنظور درمان را شرح داده است.
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 .47تاگليافرو ،ليندا .چگونه روي ميدهد؟ :چگونه يك گياه تبديل به نفت ميشود؟ .مجيد عميق.
تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 36 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :شکلگيري نفت ،سوختهاي فسيلي ،پالنکتون ،آموزش علوم تجربي
چكيده :نفت از کجا بهدست ميآيد؟ داستان نفت به ميليونها سال قبل برميگردد و به گياهان ريز
ميکروسکوپي به نام «پالنکتونها» مربوط ميشود .اين گياهان در سطح اقيانوسها و ساير منابع آبها
شناورند .پالنکتونها هزاران نوع متفاوت دارند .آيا ميدانيد کدام گياهان دريايي ميکروسکوپي به نفت
تبديل ميشوند؟ در اين کتاب ما با چگونگي تبديل گياه به نفت آشنا ميشويم و دربارة علل و تأثيرات
پديدههايي که به دگرگوني در کرة زمين منجر ميشوند ،مطالبي ميآموزيم.

 .48سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي.
تهران :قدياني 32 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :مواد غذايي ،ميكروبشناسي ،بهداشت محيط زيست ،آموزش علوم
چكيده :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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .49سالوي ،اندرو .زندگي پنهان :چه جانداراني در بدن شما زندگي ميكنند؟ .حسين الوندي .تهران:
قدياني 32 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :بدن انسان ،ميكروبها ،بهداشت بدن ،جانداران ميكروسكوپي
چكيده :ميدانيم كه هرگاه ميكروبها به درون بدن ما راه يابند ،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.

 .50البه ،بريژيت .خودياري براي كودكان و نوجوانان :حافظه و فراموشي .مهناز رهنمايان .تهران:
رهنما 36 ،1389 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :حافظه ،فراموشی ،خاطرات ،مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعه كتابهاي «خودياري براي كودكان و نوجوانان» حاوي مطالبي
دربارۀ يادآوري خاطرات ،درك زمان حال توسط مغز ،جستوجوي خاطرات در حافظه ،رفتار مرموز
حافظه ،كار حافظه ،طبقه بندي حافظه و ...است .به زعم نگارنده ،اين مجموعه كتابها براي بيداركردن
ايدهها و نظرات كودكان مطالب جالب و خواندني دارد.
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 .51يادگاريپور ،محمد /ابراهيم ،حسين .حركات بدني ممنوعه .تهران :آواي ظهور 68 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :آموزش تربيتبدني ،حرکات بدني ،بلند کردن اجسام ،نشستن روي صندلي ،خوابيدن،
باال رفتن از پله
چكيده :در طول شبانهروز ،انسان حرکات بدني متفاوتي از قبيل نشستن ،ايستادن ،راهرفتن ،برداشتن
اجسام ،حمل اشيا و ...را انجام ميدهد .به داليل متفاوتي از قبيل الگوي نامناسب ،فرهنگ جامعه،
امکانات و تجهيزات نامناسب ،عدم آموزش و ...ممکن است انسان اين حرکات را به شيوة نادرستي اجرا
کند .ميدانيم که اجراي نادرست و عادات نادرست ممکن است در درازمدت باعث ايجاد مشکالت و
ناهنجاريهاي متفاوت بدني ،بهويژه در ستون فقرات شوند .اين کتاب که آن را در سه بخش ميخوانيد،
اطالعات درستي از عادت و حرکات بدني نادرست روزمره ارائه ميدهد .عالقهمندان ميتوانند با مطالعة
آن حرکات بدني ممنوعه را شناسايي و عادات غلط و حرکات بدني نادرست خود را اصالح کنند

 .52نداييپور ،جليل .حساب جامع (دورۀ راهنمايي) .تهران :برايند 313 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :رياضيات
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،اعداد طبيعي
چكيده :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
راهنمايي حل ،و حل كامل بيشتر آنها در
از ساده تا سخت براي يادگيري بيشتر مطالب قرار دارد.
ِ
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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .53كريسول ،پتي كلي .آنچه دختران با هوش بايد بدانند :حفظ دوستي .گيتي شهيدي .تهران:
گام 84 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :دختران ،روانشناسي ،نگرشها ،روابط بين اشخاص ،دوستي در نوجوانان
چكيده :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.

 .54پيكمال ،ميشل .حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن .مهدي ضرغاميان .تهران :آفرينگان،
 142 ،1390ص.
قطع :پالتويي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،افسانه و قصه ،آموزش ادبيات فارسي
چكيده :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 خوانندۀ 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.
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 .55معيني ،مهدي .خدا بر هر چيز آگاه است :قطرهاي از نهجالبالغه .تهران :مدرسه 24 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :خدا ،علم اليتناهي ،نهجالبالغه ،آموزش ديني
چكيده :خداوند از آيندة هر انساني آگاه است .اين آگاهي و دانايي براي او رنج و زحمتي نداشته است.
او به رازهايي كه از يكديگر پنهان ميكنيم ،آگاه است .به سخنان آهستهاي كه بر لب ميآوريم ،به
كارهايي كه تصميم به انجامشان ميگيريم ،به چيزهايي كه زيرپوششها هستند و ديده نميشوند ،به
همهچيز آگاه است« .قطرهاي از نهجالبالغه» پنجرهاي است براي آشنايي با دنياي نهجالبالغه.

 .56گروگان ،حميد .سخن دوست :خداي من! گزيدهاي از صحيفه سجاديه .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 52 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :دعا ،علي بن حسين(ع) ،امام چهارم ،صحيفة سجاديه ،امام سجاد(ع)
چكيده :بعضي وقتها كه دلت ميگيرد ،حوصلة هيچكس را نداري و دوست داري تنها باشي .اين جور
وقتها سكوت ميكني ،به جايي خيره ميشوي و لب از لب باز نميكني .دلت ميخواهد با كسي حرف
بزني كه حرفت را خوب گوش كند و خوب بفهمد .آن وقت است كه آهي ميكشي و زير لب ميگويي:
«اي خداي من!» و احساس آرامش ميكني.
راز و نيازهاي كوتاهي كه در اين كتاب پيش چشم داريد ،گزيدهاي از مناجات مفصل حضرت سجاد(ع)
با پروردگار خويش است .از حضرت سجاد مناجات و دعاهاي بسياري به يادگار ماندهاند كه حكايت از
شور و عشق جاودانة آن حضرت به خداي مهربان دارند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .57پورعباسي ،عطاءاهلل .خواب مؤثر ،تحصيل اثر بخش .تهران :براي فردا 14 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :خواب مؤثر بر تحصيل ،اختالالت خواب ،آموزش علوم
چكيده :همة ما خوابيدن را دوست داريم ،مخصوص ًا وقتي كه از يك خواب خوب بيدار ميشويم .در
گذشته پزشكان خوابيدن را ناديده ميانگاشتند .ولي امروزه با پيشرفت علم ،مشخص شده كه خواب به
اندازة خوراك مهم است .ما در حدود يك سوم روز را ميخوابيم ،اما خيلي كم در مورد خواب ميدانيم.
در اين كتاب ،خواب مؤثر بر تحصيالت دانشآموزان بررسي شده است .عنوانهاي برخي مطالب كتاب
از اين قرارند :خواب چيست؟؛ چه چيز باعث خواب ميشود؟؛ فوايد خواب چيست؟؛ چهقدر خواب كافي
است؟؛ چه عواملي خواب را مخدوش ميكنند؟؛ اختالالت شايع خواب؛ بيخوابي؛ تغذيه و خواب چه
ارتباطي دارند؟ در پايان كتاب توصيههايي براي خواب بهتر ارائه شدهاند.

 .58مك فدريز ،پل .خودآموز تصويري مباني علم رايانه .مريم رهبري فرد .تهران :ديباگران تهران،
 304 ،1391ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلماتكليدي:آموزشرايانه،مبانيعلمرايانه،سيستمعاملمکينتاش،شبکهسازي،وب،ايمنسازيرايانه
چكيده :کتاب پيشرو ،مباني علم رايانه را به سبک خودآموز تصويري براي عالقهمندان بيان کرده
است .اين کتاب که در  16فصل نگارش يافته ،اين موضوعات را شرح داده است :مفاهيم رايانه؛ نحوة
عملکرد رايانه؛ خريد رايانة مناسب؛ شروع کار؛ آشنايي با ويندوز 7؛ آشنايي با اصول سيستم عامل
مکينتاش؛ استفاده از نرمافزار؛ شبکهسازي رايانهها؛ استفاده از چند رسانهاي؛ کار با رايانههاي قابل
حمل؛ اتصال به اينترنت؛ گشت و گذار در وب؛ ارتباطات آنالين؛ محاسبات بيسيم؛ پشتيباني رايانهاي؛
ايمنسازي رايانه .يکي از ويژگيهاي اين کتاب ارائة پرسشهاي کمکي و جواب تشريحي آن است که
به مخاطب در جمعبندي و فراگيري بهتر مطالب کتاب کمک فراوان ميکند.
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 .59بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .1تهران :مبتكران 56 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش هنر ،خودآموز خط تحريري ،اتصاالت دو حرفي
چكيده :هنر خوشنويسي يکي از زيباترين هنرهاست که همگان ميتوانند با تمرين از آن بهرهمند
شوند .در آغاز هر درس نکات مربوط به رعايت اصول خوشنويسي آمده است .همچنين ،در هر درس
سرمشقهايي داده شده تا مخاطبان با تمرين ،به هدف مورد نظر دست يابند .در اين کتاب به آموزش
اتصاالت دوحرفي پرداخته شده است.

 .60بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .2تهران :مبتكران 40 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش خط ،خودآموز خط تحريري ،اتصاالت چند حرفي
چكيده :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 شکستۀ 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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .61بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .3تهران :مبتكران 44 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،آموزش هنر ،خودآموز خط تحريري ،نثر و نظم
چكيده :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.

 .62بابايي ،عليرضا .خودآموز خط تحريري  .4تهران :مبتكران 80 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط شکستة تحريري ،خوشنويسي ،آموزش هنر
چكيده :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.
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 .63رايشهارت ،هانس .چرا و چگونه؛  :49خودرو :پيشينه و سا زوكار .كمال بهروزكيا .تهران :قدیانی،
 48 ،1390ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :دايرةالمعارف كودكان ،ادبيات نوجوانان ،خودرو
چكيده :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.

.64هوبنر،دان.چهكاركنماگر:خيليعصبانيميشوم.حسينمسننفارسي.تهران:گام88،1391،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مشاور ،والدين
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :کنترل خشم ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي ،آموزش والدين
چكيده :آيا ميدانيد که خشم مانند آتش است؟ خشم نيز با يک جرقه شروع ميشود و وجود ما را با
شدت تمام به آتش ميکشد .خشم همچون آتش به سرعت از کنترل خارج ميشود و اگر مهار نشود،
به مشکالت زيادي ميانجامد .اگر شما زود عصباني ميشويد يا اينکه خيلي زود خشمتان اوج ميگيرد،
کتاب «چه کار کنم وقتي خيلي عصباني ميشوم» ،به شما و والدينتان روشهاي کنترل رفتارهاي
پرخاشگرانه را آموزش ميدهد .شيوة آموزش گامبهگام کتاب به بچهها ياد ميدهد که چگونه بر خشم و
مشکالت ناشي از آن غلبه کنند .اين کتاب يک راهنماي کامل براي آموزش و انگيزه دادن به بچههايي
است که ميخواهند تغيير کنند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
.65هوبنر،دان.چهكاركنماگر:خيلينگرانميشوم.حسينمسننفارسي.تهران:گام 64،1391،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مشاور ،والدين
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :ترس در کودکان ،اضطراب در کودکان ،ادبيات نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اضطراب همواره راه خود را براي بزرگ و بزرگتر شدن پيدا ميکند .اگرچه اضطراب مقاومت
ميکند ،اما نقطة اميدي نيز وجود دارد .کتاب حاضر به شما و فرزندتان ميآموزد که روشهاي جديد و
موفقيتآميزتري را در مقابله با اضطراب بيابيد .راهکارهايي که در اين کتاب آمدهاند ،به بچهها کمک
ميکنند که اختيار زندگي خود را به دست گيرند .نکات اساسي روانشناسي که در اين کتاب به آنها
اشاره شده است ،به شما کمک ميکند براي فرزندتان مربي مؤثر باشيد .راهکارهاي ارائه شده بر اصول
رفتاري  -شناختي مبتني هستند که توسط درمانگران در مواجه با طيف وسيعي از اضطرابها مورد
استفاده قرار ميگيرند .اين تکنيکهاي ساده همراه با مثال آموزش داده ميشوند و بهگونهاي ارائه
شدهاند که براي کودکان مناسب باشند.

 .66غالمرضايي ،حمیدرضا .داستان تولد تيبا .تهران :نسل نو انديش :من و كيميا 48 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :طراحي و توليد خودرو ،آموزش حرفهوفن ،توليد تيبا
چكيده :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.
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 .67مراد حاصل ،امير .داستان زندگي امام حسين (ع) .تهران :وراي دانش 36 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :زندگينامه ،عاشورا ،امام حسين(ع) ،آموزش ديني ،تاريخ اسالم
چكيده :هفت روز از تولد دومين فرزند فاطمۀ زهرا(س) گذشته بود که فرشتۀ آسماني از طرف خداوند
خبر آورد« :اي رسول ما! نام اين مولود را حسين بگذار » . .مخاطبان با مطالعۀ پنجمين شماره از
مجموعۀ حاضر با تولد ،کودکي ،پدر و مادر ،رفتار و کردار ،لطف و مهرباني ،و علم و دانش امام
حسين(ع) و نيز قيام عاشورا ،رسالت آن امام بزرگوار ،شهادت وي و يارانش و شيوۀ يزيد و يزيديان ،به
زبان داستاني آشنا ميشوند.

 .68مراد حاصل ،امير .داستان زندگي امام سجاد(ع) .تهران :وراي دانش 32 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :زندگينامه ،امام سجاد(ع) ،آموزش ديني ،تاريخ اسالم
چكيده :دوران نوجواني و جواني امام سجاد(ع) ،با تمام حوادث تلخ و شيرين آن گذشت .حضرت در اين
دوران پرشکوه ،لحظهاي از يادگيري و آموختن علم و دانش بازنماند .بيشترين دوستان امام در دوران
جواني افرادي بودند که عالقۀ زيادي به فراگيري دانش داشتند .ششمين عنوان از مجموعۀ حاضر به
تولد ،کودکي ،پرورش ،اخالق و رفتار ،سخنان امام سجاد(ع) و حضور ايشان در کربال و رسالت پس از
اين قيام در مجلس يزيد و رفتار دشمنان با وي و سرانجام شهادت آن بزرگوار در مدينه اختصاص دارد.
متن کتاب به شيوۀ داستاني و با زباني ساده و روان نوشته شده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .69مرادحاصل ،امير .داستان زندگي امام علي (ع) .تهران :وراي دانش 32 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :حضرت علي(ع) ،آموزش ديني ،تاريخ اسالم ،زندگينامه
چكيده :علي(ع) پسر باهوش و زرنگي بود .گفتههاي پيامبر را خوب ميفهميد و به آنها عمل ميکرد.
هرگز دروغ نميگفت .با ادب و شيرينزبان بود .به مردم احترام ميگذاشت .درستکار و پاکيزه بود .در
کارها به پيغمبر کمک ميکرد .پسر شجاع و نيرومندي بود .با کودکان رفيق و مهربان بود .در سومين
عنوان از مجموعۀ حاضر ،اطالعات مختصر و مفيدي به شيوۀ روايي و با زبان ساده دربارۀ تولد ،زندگي،
تربيت ،رفتار و اخالق ،ايمان ،ازدواج ،جنگها ،عدالت و شهادت امام علي(ع) و نيز واقعۀ غدير آمده
است.

 .70مرادحاصل ،امير .داستان زندگي حضرت فاطمه (س) .تهران :وراي دانش 32 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :زندگينامه ،حضرت فاطمه(س) ،آموزش ديني ،تاريخ اسالم
چكيده :حضرت فاطمه(س) در  20جماديالثاني در شهر مکه به دنيا آمد .تا شش سالگي در کنار پدر و
مادرش زندگي ميکرد .اما مادرش را از دست داد و با پدرش تنها ماند .فاطمه همواره يار و مددکار پدر
بود و هيچگاه او را تنها نميگذاشت .حضرت محمد(ص) عالقۀ بسياري به دخترش داشت .او را پارۀ
تن خود ميدانست و ميفرمود« :فاطمه براي من بسيار عزيز است .فاطمه پارۀ تن من است .هرکس
او را آزار دهد ،مرا اذيت کرده است و هر کس او را شاد و خوشحال کند ،مرا خوشحال کرده است».
مخاطبان در دومين عنوان از مجموعۀ حاضر با تولد ،زندگي ،رفتار و منش ،ازدواج ،فرزندان و ابعاد
شخصيتي حضرت فاطمه(س) آشنا ميشوند.
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 .71مرادحاصل ،امير .داستان زندگي حضرت محمد(ص) .تهران :وراي دانش 32 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :زندگينامه ،حضرت محمد(ص) ،آموزش ديني ،تاريخ اسالم
چكيده :پيامبر هميشه در سالم کردن به ديگران پيشقدم ميشد .وي اين صفت خوب را از همان
دوران کودکي از فرشتگان الهي آموخته بود .محمد(ص) در کودکي پاکيزه ،درستکار و راستگو بود.
سر سفره با ادب مينشست و غذاي خودش را ميخورد .موقع غذا خوردن ،بسماهلل ميگفت .با بچهها
بهخوبي و مهرباني رفتار ميکرد .خوانندگان در نخستین عنوان مجموعۀ حاضر به زبان ساده و روان با
تولد ،زندگي ،پدر و مادر ،پاکدامني و اخالق و رفتار ،بزرگسالي ،ازدواج ،پيامبري و جنگهاي حضرت
محمد(ص) ،و جانشيني حضرت علي(ع) ،واقعۀ غدير و وفات پيامبر آشنا ميشوند.

 .72داد ،اليزابتفرانس .داستانهايي از هومر :تروا در تسخير اسب چوبي  .گلبرگ درويشيان .تهران:
نخستين :كتابهاي پرستو 144 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :داستانهاي انگليسي ،شعر حماسي يوناني ،هومر ،هرودت ،تروا
چكيده :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» ،بازنویسی يكي از همين مجموعه داستانهاي
حماسي هومر است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .73زايك ،دينا .دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمايشهاي كاربردي.

حميده محمدي .تهران :جوان امروز 130 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :زمينشناسي ،ادبيات نوجوانان ،آزمايش كاربردي ،سيارة زمين

چكيده :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 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.

 .74صاحبي ،علي .مهارتهاي زندگي :دانش و هنر شاد زيستن .تهران :آرمان رشد 64 ،1390 ،ص.
قطع :بياضی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :خوشبختي ،موفقيت ،آموزش مهارتهاي زندگي ،هنر شاد زيستن
چكيده :کمتر کسي روي کرة خاک زندگي ميکند که نخواهد شاد باشد .همة ما انسانها در زندگي
بهدنبال شادي و خوشبختي هستيم؛ اما سؤال اساسي اين است که شادي را کجا ميتوان جستوجو
کرد؟ آيا ميتوان به شادي واقعي دست يافت يا آرزويي محال است؟ کتاب حاضر يکي از مهارتهاي
زندگي را که همانا دانش و هنر شاد زيستن است ،شرح ميدهد .راز شاد زيستن ،ذهن ما طبق اصول
مشخصي کار ميکند و چگونه بهسوي موفقيت گام برداريم از جمله عنوانهاي مطالب کتاب هستند.
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 .75سالوي ،اندرو .دايرةالمعارف اسرار دانش .مجيد عميق .تهران :پيام آزادي 32 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :چرخة حيات ،زيستگاه ،آلودگي محيطزيست ،گرما و سرما ،نور ،پرواز ،آموزش علومتجربي
چكيده :اين دايرةالمعارف 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.

 .76گانري ،آنيتا .دايرةالمعارف اطلس براي كودكان .كوروش اميرينيا و مهدي چوبينه .تهران:
محراب قلم 128 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :دايرةالمعارف ،نقشه ،اطلس ،آموزش جغرافيا
چكيده« :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 .دايرةالمعارف حاضر شامل اطالعاتي دربارۀ
کرۀ زمين ،هفت قارۀ 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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .77پاركر ،استيو .دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان .عفت اميربيكزاده .مشهد :عروج
انديشه 220 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :دايرةالمعارف بدن انسان ،آموزش علوم
چكيده :هنگامي كه براي استراحت آرام گوشهاي مينشينيد يا دراز ميكشيد ،بدن شما آرام و بيتحرك
به نظر ميرسد ،اما زير پوستتان ،فعاليت زيادي برقرار است و قسمتهاي متفاوت بدنتان در حال فعاليت
هستند .قلب شما ميتپد تا خون را به سرتاسر بدنتان برساند و ميليونها سلول ريز تكثير ميشوند تا
جايگزين قسمتهاي آسيبديده و فرسوده شوند .تمام اين فعاليتها در زماني روي ميدهند كه در
حال استراحت هستيد .حال تصور كنيد هنگامي كه با تمام سرعت در حال دويدن هستيد ،بدنتان چهقدر
فعال است! «دايرةالمعارف بدن انسان» تهيه و تدوين شده است كه دانشآموزان عزيز را با بدن انسان و
عملكردهاي آن آشنا كند .كتاب تمام ًا رنگي است و داراي واژهنامه و فهرست راهنماست.

 .78بيلي ،ژاك .بدن شما چگونه كار ميكند :دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان (مجموعۀ 6
جلدی) .پريسا همايونروز .تهران :ذكر :كتابهاي قاصدك.1389 ،
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :بدن انسان ،ادبيات نوجوانان ،علوم تجربي

چكيده :بدن انسان شبيه ماشين شگفتانگيزي است که به طور مداوم کار ميکند تا ما را سالم
و سرحال نگه دارد .هريک از دستگاههاي بدن وظيفة خاصي را برعهده دارند .بدون وجود دستگاه
توليدمثل ،هيچ کدام از ما به دنيا نميآمديم و رشد نميکرديم .قلب ميتپد تا خون را به سراسر نقاط
بدن بفرستد .تپش قلب هرگز متوقف نميشود ،بنابراين خون هميشه درون رگها جاري است .دستگاه
گوارش باعث ميشود غذايي که ميخوريم ،به انرژي تبديل شود .بدون غذا خوردن نميتوانيم رشد
کنيم ،نفس بکشيم يا حرکت کنيم .ما هر روز هزاران حرکت متفاوت انجام ميدهيم که تمام آنها
به خاطر وجود ماهيچهها امکانپذير ميشوند .اين کتاب داراي نکات بهداشتي و نتايج تحقيقها و
آزمايشهاي جالبي است که اطالعات بيشتري را در اختيارتان قرار ميدهند .تصويرها و نمودارهاي
جالب به شما نشان ميدهند که داخل و خارج بدنتان چه شکلي دارد.
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 .79الو ،كاري[ ...و ديگران] .دايرةالمعارف جديد مدرسه .حسين دانشفر [ ...و ديگران] .تهران:
محراب قلم 308 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
ب مرجع
كلمات كليدي :دايرةالمعارف ،واژهنامه ،كودكان و نوجوانان ،كتا 
چكيده :در بخشهاي مختلف اين كتاب پاس خ بسياري از پرسشهاي خود را پيدا ميكنيد .از
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.

 .80پاركر ،استيو و[ ...ديگران] .دايرةالمعارف حقايق شگفتانگيز (500حقيقت شگفتانگيز ) .مسعود
سلطاني و پريسا همايونروز .تهران :ذكر 240 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :سيارۀ زمين ،فضا ،اقيانوس ،دايرةالمعارف ،آب و هوا ،علوم تجربي
چكيده :دايرةالمعارف حاضر مجموعهاي است پنج جلدي كه در يك مجلد فراهم آمده است و شامل
 500حقيقت دربارۀ سيارۀ زمين ،اعماق اقيانوسها ،آب و هواهاي مختلف ،اعماق تاريكترين نقاط
جهان هستي ،اسرار ستارهها و سيارهها ،مباني علوم و شگفتيهايي دربارۀ اينترنت و فناوري مدرن به
همراه تصاوير رنگي و كارتوني ،آزمونها ،تحقيقها و خودآزماييهاست .مباحث بسيار كوتاه و سادهاند
و به شكل مختصر و موجز ،اطالعات جالبي دربارۀ موارد مذكور ارائه شده است .در پايان هر جلد نمايه
درج شده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .81حريرفروش ،زهرا .دايرةالمعارف علوم تجربي راهنمايي :قابل استفاده براي دبيران ،دانشجويان و
دانشآموزان .تهران :وراي دانش 400 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :آموزش علوم ،دايرةالمعارف ،ايمني در آزمايشگاه

چكيده :اين كتاب موضوعات و مفاهيم اساسي در درس علومتجربي در دورههاي ابتدايي و راهنمايي
را ،در قالب دو بخش با عنوانهاي «دايرةالمعارف علوم تجربي» و «مباني ،اصول و روشها در
آموزش علوم تجربي» ارائه ميدهد .در بخش اول ،دانش موضوعي درس علوم تجربي ،در شش فصل
براي استفادة دبيران ،دانشآموزان و اولياي آنها با اين عنوانها بيان شده است« :شيمي؛ فيزيك؛
زمينشناسي؛ زيستشناسي؛ نامداران علم؛ شناخت وسايل و مواد آزمايشگاهي؛ ايمني در آزمايشگاه».
بخش دوم نيز در شش فصل به مهارتها و صالحيتهاي حرفهاي دبيران و دانشجويان پرداخته
و ديدگاههاي يادگيري ،رويكردهاي آموزشي ،الگوهاي تدوين ،ارزشيابي ،پژوهش و مهارتهاي
فرايندي را شرح داده است.

 .82پاركر ،استيو  [ ...و ديگران] .دايرةالمعارف علوم و اختراعات .سعيده عاقلتر  [ ...و ديگران].
مشهد :عروج انديشه 160 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :علوم ،ادبيات نوجوان ،اطالعات عمومي
چكيده :اين كتاب سعي دارد به پرسشهاي شما دربارة علوم ،اختراعات علوم ،شهرها و ساختمانها،
ي نوشابه چگونه اختراع شد؟
زمان و فصلها ،و راههاي برقراري ارتباط با افراد پاسخ دهد .اولين ن 
ماشينهاي اوليه چه شكلي بودند؟ اولين آسمانخراش چه موق ع ساخته شد؟ چرا شكل ماه تغيير
ميكند؟ در فضا چگونه ميتوان زمان را تشخيص داد؟ چرا ماهوارهها امواج مخابره ميكنند؟ نمونههايي
از اين پرسشها هستند كه پاسخ آنها در اين كتاب شرح داده شده است.
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 .83گيفورد ،كاليو .دايرةالمعارف فوتبال .جواد آزمون .تهران :محراب قلم 144 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :دايرةالمعارف فوتبال ،مارادونا ،تيمهاي بزرگ فوتبال ،قوانين فوتبال
چكيده :فوتبال ،اين محبوبترين بازي دنيا ،برخي از رؤياييترين 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 دايرةالمعارف 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.

 .84گانري ،آنيتا و ديگران .دايرةالمعارف مصور  :3ماشينها ،هواپيماها ،كشتيها .زهرا رجبيزاده.
تهران :پيام محراب 256 ،1388 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :اطالعات عمومي ،دايرةالمعارف ،ادبيات كودكان و نوجوانان ،واژهنامه
چكيده :كتاب حاضر حاوي مطالبي جذاب و خواندني دربارة پيشرفتهترين ماشينها و نحوة حركت
آنهاست .اين كتاب داراي هشت فصل با اين عنوانهاست :ماشينهاي مسابقهاي؛ قايقها و
زيردرياييها؛ ماشينها و جرثقيل؛ دوچرخهها؛ هواپيماها و سفينههاي فضايي .هر فصل كتاب سؤاالتي
از اين قبيل دارد :ماشينهاي مسابقهاي چگونه ماشينهايي هستند؟ فرمول يك چيست؟ چهطور يك
زيردريايي ميتواند به عميقترين نقاط زير آب سفر كند؟ در اين كتاب به  248سؤال نوجوانان پاسخ
داده شده است .تصويرهاي رنگارنگ كتاب به آن زيبايي خاص داده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .85بينگهام ،كارولين .دايرةالمعارف نجوم :آسمان و فضا .تهران :محراب قلم 128 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
كلمات كليدي :نجوم ،ادبيات نوجوانان ،علوم تجربي ،دايرةالمعارف
چكيده :در فضا اسرار زياد و پديدههاي عجيبي وجود دارد .در فضا مناطقي هست که اگر انسان
بدون سفينة فضايي يا لباس مخصوص فضانوردي به آنها وارد شود ،بدنش مانند ماکاروني رشته
رشته ميشود! همچنين جاهايي هست که در آنها بدن آدميزاد به جوش ميآيد يا منجمد ميشود.
دايرةالمعارف نجوم حاوي تازهترين اطالعات بشر دربارة فضا و دورترين نقاط آسمان است .خوانندگان
اين کتاب ،ضمن آگاهي از آخرين اطالعات و تفسيرهاي جديد از منظومة شمسي و کهکشانها ،با
جديدترين ابزارهاي دانشمندان ،شامل تلسکوپ و راديوتلسکوپها ،ايستگاههاي فضايي ،ماهوارهها و
کاوشگرها آشنا ميشوند.

 .86انصاريان ،معصومه .سخن دوست :دعوت ،گزيدۀ نهجالفصاحه .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 48 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :محمد(ص) ،پيامبر اسالم ،كلمات قصار ،نهجالفصاحه ،آموزش ديني
چكيده :اگر احساس تنهايي ميكني ،اگر دوستان و آشنايان از دور و برت پراكنده شدهاند ،اگر حوادث
تلخ زندگي خاطرت را آزرده ،اگر احساس خستگي ميكني و خيلي زود از كوره درميروي و نميتواني
خشمت را مهار كني ،اگر شوق پرواز و رهايي در دلت جوانه زده و ميخواهي به خدا نزديك و
نزديكتر شوي ،اين كتاب را بردار و در تنهايي و سكوت بخوان .اين مجموعه گزيدهاي است از كتاب
«نهجالفصاحه» ،كلمات رسول گرامي اسالم(ص) .پيامبر در كتابش حرفهاي كلي فيلسوفانه نزده،
بلكه راه و روش زندگي را به زباني ساده ،زيبا و دلنشين بيان كرده است.
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.87پورجاويد،محمدرضا.ردپا:دورۀعلومراهنمايي-جلد(1موادشيميايي).تهران:برايند98،1390،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :مواد شيميايي ،ادبيات نوجوانان ،آموزش شيمي
چكيده :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.

.88ميركياني،محمد.رازمثلهايما:رازمثلهايفارسيبراينوجوانان.تهران:محرابقلم 304،1386،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :ضربالمثلهاي فارسي ،آموزش ادبيات فارسي
چكيده :زبان شيرين فارسي پر از مثلهاي دلپذير و خواندني است .بعضي از مثلهاي فارسي قصه
دارند و بعضي از مثلها «راز» دارند .شايد قصة بعضي از مثلها را خوانده يا شنيده باشيد ،ولي حتم ًا
راز مثلها را كمتر شنيده يا خواندهايد ،يا شايد هم تا به حال نشنيدهايد .در كتاب «راز مثلهاي ما»،
دانشآموزان راز صدها مثل فارسي را ميخوانند .اين رازها آنقدر شيرين و خواندني هستند كه هرگز
آنها را فراموش نخواهيد كرد .در اين كتاب با ناگفتههايي از زندگي ،تاريخ و آداب و رسوم مردم ايران
بزرگ آشنا ميشويم.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .89تبريزي ،رضا .راهنماي آموزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم به ضميمۀ آموزش
تصويري آداب نشستن و نوشتن ويژۀ معلمان ابتدايي ،راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان خط تحريري .تهران:

قدياني :كتابهاي بنفشه 64 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط نستعليق ،آموزش خوشنويسي ،زيبانويسي ،خط تحريري

چكيده :تنها روش اصولي و علمي براي تغيير و تقويت نحوۀ صحيح مهارت نوشتن ،آموزش خط
تحريري يا «آموزش زيبانويسي» است .در كتاب حاضر ،بعد از توضيحاتي دربارۀ زيبانويسي و نكات
مربوط به آن ،شيوۀ زيبانويسي به همراه توضيحاتي آموزش داده ميشود .در پايان كتاب ،آداب نشستن
و نوشتن نيز درج شده است .مخاطبان كتاب معلمان دورۀ ابتدايي و راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان
خط تحريري هستند.

 .90صلواتي ،محمد .راهنماي پژوهشگر نوجوان .تهران :مرجع نوجوان 32 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :آموزش روش تحقيق ،ادبيات نوجوانان ،روششناسي ،پژوهشنامهنويسي
چكيده« :پژوهش» راه فتح قلة دانش و رسيدن به توانايي است .مؤلف كتاب «راهنماي پژوهشگر
نوجوان» كوشيده است از ابتدا تا انتهاي كار پژوهش ،گامبهگام همراه مخاطبان حركت كند و در هر
گام دشواريها را آسان سازد .او گفتار در زمينة پژوهش را در چهار بخش مرتب كرده است 10 :گام
در پژوهش؛ پژوهشنامهنويسي؛ آرايش پژوهشنامه؛ مقالهنويسي و كاربردهاي آن .اين راهنما براي
آموزگاراني كه به دانشآموز تحقيقميدهند نيز مفيد است.
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 .91الدر ،ليندا /منصف ،فرن .راهنماي تفكر نقاد براي كودكان .نسرين ابراهيمي لويه /فرزانه
شهرتاش .تهران :شهر تاش 28 ،1390 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :انديشۀ نقاد ،تفکر خالق ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :مخاطبان با مطالعۀ 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.

 .92ملكي ،فاطمه .رفاقت با سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان .تهران :سوره مهر 92 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :سازهاي ايراني ،آموزش هنر ،سازشناسي براي کودکان
چكيده :آموزش با لطافت و نرمي و تخيل بازده بيشتري دارد .پس بياييد 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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .93گروهي از نويسندگان به سرپرستي جي .ال .مارتين .رياضيات براي معلمان (نسخه مدرس).

شهرناز بخشعليزاده .تهران :مدرسه 278 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :رياضيات
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،تدريس اثربخش ،تربيت معلم

چكيده :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 بهره بگیرند.

.94تروپ،باب.زنانورزشكار:تمرينبرايموفقيت.جوادشفيعي.تهران:بامدادكتاب118،1388،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :زنان ورزشکار ،تمرينات قدرتي ،تغذيۀ ورزشکاران ،آموزش تربيت بدني
چكيده :کتابي که چکيدۀ آن را ميخوانيد ،با هدف افزايش دانستنيهاي ورزش مربيان و زنان ورزشکار
نگارش يافته است و ايشان را با تفاوتها و ويژگيهاي خاص فيزيولوژيکي ورزشکاران آشنا ميسازد.
کتاب براي موفقيت ورزشکاران ،تمريناتي ارائه کرده است و عنوان فصلهاي آن بدين شرح هستند:
مشکالت زانو؛ قرصو عملکرد آن؛ تغذيه و تمرينات قدرتي؛ اختالل در آن؛ قاعدگي و مشکالت قبل
از آن و نظر محققان.
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 .95بيسكوپ ،آگنيشكا .زيستبومها (اكوسيستمها) با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم .محمدرضا داهي.
تهران :شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :بومشناسي ،ادبيات نوجوانان ،زندگي روي زمين ،آموزش علوم
چكيده :كتاب حاضر با استفاده از تصويرهاي گوياي فراوان و جذاب ،همچنين زبان ساده و روان،
مطالب بسياري را در مورد زمين و چگونگي زندگي در زمين ،جامعههاي روي زمين ،انرژي الزم براي
كرة زمين ،و زيستبومهاي جهان ،به مخاطبان نوجوان خود ارائه ميدهد .مخاطبان در اين كتاب با
اين پيوندها و ارتباطات و اهميت آنها و نيز با زيستبومها و نقش انرژي و زنجيرة غذايي در ادامة
حيات آشنا ميشوند .در پايان كتاب قسمتي به نام «آگاهيهاي بيشتر» وجود دارد كه اطالعات مفيدي
در مورد موضوع مورد بحث كتاب در اختيار ما ميگذارد.

 .96ابرهارت -متسگر ،كلوديا .چرا و چگونه؛  :43ژنها .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني :كتابهاي
بنفشه 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :ژنتيك انساني ،شباهتهاي خانوادگي ،ويژگيهاي فردي ،علوم تجربي
چكيده :شايد تا حاال متوجه شده باشي كه مث ً
ال بيشتر به پدرت شبيه هستي تا به مادرت .كليد چنين
شباهتهاي خانوادگي« ،ژن» است .ژن نوعي حافظه و بايگاني اطالعات است .در اين بايگاني ،همة
اطالعات ما ،مثل اطالعات رنگ موي ما ،اندازههاي بدن ما ،رنگ آبي يا قهوهاي چشم ما و بسياري
اطالعات ديگر ،به شكل رمز در آن نگهداري ميشوند .اين جلد از مجموعه كتابهاي «چرا و چگونه»،
دربارة علم ژنتيك است كه از اولين تالشهاي دانشمندان در سدة نوزدهم ،تا يافتهها و حوزههاي
كاربردي علم ژنتيك در حال حاضر را شرح ميدهد .مطالب كتاب با بياني روان و جذاب ،معلوماتي را
در اختيار ما ميگذارد كه دريچهاي براي ورود به حوزة پژوهشي مهيج و جالبي فراروي ما ميگشاید.
پيشرفتهاي جديد علم ژنتيك ،يافتههاي تازه در اين زمينه ،و ادامة توسعة آن نيز متناسب با موضوع
بيان ميشود.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .97اصالني ،نويد .سازهها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 56 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :سازه ،كاردستي
چكيده« :سازه» مجموعهاي از مواد است كه با قرارگرفتن در كنار هم ،شكل و استحكام مشخصي را
ايجاد ميكنند .در هر مجموعهاي كه هدف ،تأمين استحكام در مقابل نيروهاي مختلف و حفظ شكل
باشد ،سازه وجود دارد؛ مثل صندلي كه هم بايد شكل ثابتي داشته باشد و هم بتواند وزن آدمها را
تحمل كند .ما با كمي دقت به محيط پيرامون خودمان متوجه ميشويم كه سازهها همهجا وجود دارند:
جرثقيلهاي بزرگ ،برجهاي بلند ،پلها ،چرخ و فلك و ...هدف از ساخت سازه چيست؟ بخشهاي
اصلي سازه ،روش ساخت سازة چرخ و فلك ،روش ساخت ميز كوچك ،و كابلها و طنابها ،عنوانهاي
برخي مطالب كتاب هستند.

 .98بال ،جكي و[...ديگران] .مفاهيم پايه در علوم تجربي :دنياي زنده :سالم زيستن .فروغ فرجود .تهران:
فاطمي 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :سالمتي ،رفتارهاي بهداشتي ،بهداشت شخصي ،علوم تجربي
چكيده :در اين كتاب ،با استفاده از تصويرهاي متعدد ،مطالبي پيرامون واقعيات و خطرهاي موجود در
محيط زندگي از سيگار و الكل گرفته تا غذا و عوامل زيستمحيطي ،به مخاطب آموزش داده ميشود.
از جمله موارد مطرح شده در كتاب ميتوان به سيگار و ضررهاي آن ،از دست دادن كنترل ،موادي كه
براي سالمتي شما خطر دارند ،بيماريهاي مربوط به سفر ،و آگاهي دربارۀ الكل ،اشاره كرد.
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 .99جواديان ،مسعود .سرگذشت تختجمشيد :چگونگي تأسيس ،تخريب و احيا و بازسازي .تهران:
آژنگ 200 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :تاريخ ايران ،تختجمشيد ،داريوش ،اسكندر ،آثار باستاني ،هخامنشيان
چكيده :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.

 .100سيدآبادي ،علياصغر .سرگذشت شعر در ايران .تهران :افق 184 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :شاعران ايراني ،شعر فارسي ،آموزش ادبيات فارسي ،تاريخ علم و هنر
چكيده :شعر در ايران سابقهاي کهن دارد و براي سالياني دراز دربردارندة آرزوها و آمال ايرانيان بوده
است« .سرگذشت شعر در ايران» کتابي است دربارة شعر در ايران از «فرهنگ و تمدن ايراني» است
که به سرگذشت فرهنگ ،علم و هنر در ايران ميپردازد .اثر حاضر گرچه براي نوجوانان تأليف شده ،اما
براي همة عالقهمندان به شعر خواندني و مفيد است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .101مزيناني ،محمدكاظم .داستان باستان  :1سفال .مشهد :بهنشر 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :ايران باستان ،آموزشتاريخ ،سفال ،مفرغ ،آهن ،شيشه
چكيده :و خداوند انسان را از گل آفريد .انديشه و خيال را آفريد و انسان نيز سفال را آفريد .در نخستين
جلد از مجموعۀ حاضر ،كودكان با چگونگي ساخت سفال ،باورهاي مردم ،شكلها و نقشها ،تصاوير
روي سفالها و راز و رمزهاي آندر ايران باستان ،به زبان داستان و شعر آشنا ميشوند .در ادامه چگونگي
پيدايش مفرغ ،آهن و شيشه ميآيد و اين كه چگونه سفال را از صحنه بيرون ميكنند و آن را به دل
خاك ميفرستند.

 .102اسپيلسبوري ،ريچارد .بدن انسان :پيچيدهترين ماشين جهان :سل ولها ،بافتها و اندامها .حسن
ساالري .تهران :نواي مدرسه 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :بدن انسان ،زيستشناسي ،ادبيات نوجوانان ،علوم تجربي
چكيده :بدن انسان از تعداد زيادي سلول تشکيل شده است .سلولها موها ،پوست ،چشمها ،استخوانها
و هر چيز ديگري را در بيرون و درون بدن ما ميسازند .ساختمان بسيار بزرگي مانند يک آسمانخراش
را در نظر بگيريد که از ميليونها آجر ساخته شده است .سلولها مانند آجرهاي ساختمان هستند .هرچند
سلولها بسيار فراواناند ،اما به اندازهاي کوچکاند که نميتوانيم آنها را بشماريم .بدن هر انسان حدود
 10ميليارد سلول دارد .سلولها فقط بخشهاي گوناگون بدن ما را نميسازند .آنها کارهاي متفاوتي
نيز انجام ميدهند تا ما زنده بمانيم .براي مثال ،سلولها انرژي مواد غذايي را آزاد ميکنند .آنها از ما
در برابر ميکروبهاي بيماريزا نيز پشتيباني ميکنند .برخي از مطالبي که در اين کتاب ميخوانيم ،با
اين عنوانها آمدهاند :سلول چيست؟ بافت چيست؟ سلولها چگونه تقسيم ميشوند؟ ميتوکندري چه
کاري انجام ميدهد؟
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 .103گوهري ،ملكجمشيد .شگفتيهاي دانش .تهران :خيام آزمون /تيز هوشان برتر 80 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :اطالعات عمومي ،تفكر ،آزمايشات ساده ،علوم ،مايعات ،فشار هوا ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر شامل پنجاه مطلب به همراه تصاويري تحت اطالعات عمومي است که امکان
فکرکردن را براي دانشآموزان با انجام آزمايشهای 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 شبکيۀ چشم؛ نيروي جريان آب؛ شناور
ماندن تخممرغ پخته روي سطح آب و مايعات و کشش سطحي ،عنوان برخي مطالب هستند.

 .104روحافزا ،سعيد .شير من جاي تو در چاه نيست! .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 56 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،جاللالدين مولوي ،مثنوي
چكيده :شاعر مشهور ،مولوي ،در مثنوي معنوی قصة شيري را روايت كرده است كه مثل همة شيرها
در جنگل روزگار ميگذراند .مينشست ،ميخوابيد ،نعره ميكشيد و ميدويد .وقتي گرسنه ميشد،
به شكار ميرفت .به اين طرف و آن طرف سر ميكشيد .اگر لقمة مناسبي ميديد ،حمله ميكرد .يا
به شكار ميرسيد و آن را ميدريد؛ يا نميرسيد و با گرسنگي ميساخت .اين داستان خوانندهاش را
واميدارد كه نگاه دوبارهاي به دنيا ،به زندگي ،به خود و خدا بيندازد؛ به اين اميد كه حركتي نو آغاز شود.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .105كورن -مولر ،آندرئاس .شيمي جادويي (آزمايشهايي براي نوجوانان) .مينا مهرورز .تهران :مدرسه،
 48 ،1389ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش شيمي ،آزمايشهاي شيمي
چكيده« :جادوي شيمي» مجموعة نمايشهايي است كه در فضايي غيررسمي و دور از تنش با هدف
ايجاد شگفتي در حاضران ،به نشان دادن واكنشهاي شيميايي و نمايش پديدههاي فيزيكي ميپردازد.
در اين كتاب آزمايشهاي متنوعي را خواهيم يافت؛ شعلههاي آتش ،بوهاي نامطبوع ،انفجارهاي
كوچك ،و رنگهايي كه با پرتو نور تغيير ميكنند .خالصه ،آزمايشهايي كه شيميدانان واقعي
انجام ميدهند .اين آزمايشها ساده هستند و با رعايت احتياط ،خطر چنداني دربر ندارند .با اين همه،
شيميدان بزرگ كسي است كه هنگام انجام آزمايش ،جنبة احتياط را از دست ندهد .در اين كتاب
مواد مصرفي چنان انتخاب شدهاند كه بتوان آنها را از فروشگاههاي مواد شيميايي تهيه كرد .اجراي
آزمايشها ،هم در منزل و هم در مدرسه ،امكانپذير است.

 .106نوروزي ،داريوش .طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي .تهران :گويش نو 144 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :رويکردهاي يادگيري ،طراحي بازي رايانهاي ،بازي آموزشي
چكيده :بازيهاي آموزشي براي کسب و يادگيري دانش و مهارتهاي جديد طراحي ميشوند و
براي رسيدن به اين هدف از روشهاي متفاوتي استفاده ميکنند .در بازيهاي آموزشي ضروري
نيست که بازيکن به چگونگي يادگيري و کسب مهارتهاي جديد فکر کند ،بلکه مثل بازيهاي
تفريحي ،بهسادگي با شرايطي که با آنها مواجه ميشود ،پاسخ ميدهد .کتاب حاضر در چهار فصل
تدوين شده است .در فصل اول آن ،بعد از درج کلياتي دربارة انواع بازيها ،اعم از جسماني ،تقليدي،
نمايشي ،نمادي و تخيلي ،اثرات بازيها بررسي شدهاند و تاريخچة بازيهاي رايانهاي و اثرات آنها
مطرح شده است .فصل دوم رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به
فرايند طراحي آموزشي اختصاص دارد .تحليل و بررسي فرايند طراحي بازيهاي آموزشي موضوع فصل
چهارم کتاب است.
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 .107بويرر ،مونيكا .چرا و چگونه؛  :44عكاسي :پيشينه ،شگردها ،سبكها .كمال بهروزكيا .تهران:
قدياني :كتابهاي بنفشه 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :تاريخ عكاسي ،عكاسي هنري ،حرفهوفن ،دورة راهنمايي ،ثبت لحظهها
چكيده :جهان بدون عكاسي چگونه جهاني است؟ عكاسي درك و آگاهي انسان را بهطور اساسي تغيير
داده است .در اوقات فراغت و حتي در جريان كار و زندگي ،ديگر نميتوان عكس را ناديده گرفت .هيچ
سرگرمي ديگري مانند عكاسي جذاب و شورانگيز نيست .در روزنامهنگاري ،هنر ،علم پژوهش ،و توليد
و نشر كتاب ،عكاسي ضروري است .حتي مجموعة كتابهاي «چرا و چگونه» هم بدون عكس ،نيمي
از جذابيت خود را از دست ميدهند .شايد هيچ يافتة ديگري سريعتر از اولين عكس در سراسر جهان
گسترش نيافته باشد .با گذشت  100سال ،اولين عكسهاي رنگي كه امروزه استفاده از آنها بسيار
رواج دارد ،بهوجود آمدند .با فناوري ديجيتال ،انقالب جديدي در عكاسي پديد آمد .ما از ميان «منظرۀ
اب» يا صفحة نمايش دوربين به منظرة دلخواه خود نگاه ميكنيم ،دكمهاي را فشار ميدهيم و در يك
لحظه خاطرهاي را ثبت ميكنيم.

 .108كراسنو ،ديويد /سدون ،تام .مفاهيم پايه در علوم تجربي :ماده و تغييرات آن :عناصر .فروغ فرجود.
تهران :فاطمي 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :عنصرهاي شيميايي ،ادبيات نوجوانان ،علوم تجربي
چكيده :شايد ندانيد که شما از عنصر پوشيده شدهايد .حاال سعي کنيد آنها را بتکانيد .بايد خيلي محکم
برس بکشيد .بدن شما ،لباسهايتان ،هوايي که تنفس ميکنيد ،آب ،سنگ ،خاک ،همه و همه از عنصر
ساخته شدهاند .اين عناصر تقريب ًا هميشه جزء واحدهاي سازندة مواد مرکب و مولکولها هستند .سيارات
در دوردست نيز از همان عناصري ساخته شدهاند که در کرة زمين وجود دارد ،فقط ترتيب قرارگيري
آنها در کنار هم کمي متفاوت است .اين عناصر چه هستند؟ هزاران سال است که مردم سعي کردهاند
به اين پرسش پاسخ دهند .مطالعة اين کتاب شما را با عناصري آشنا ميکند که بدن شما و دنياي
شما از آنساخته شده است .برخي عنوانهاي مطالب کتاب عبارتاند از :سير تاريخي کشف عناصر،
مرتب کردن عناصر ،در جستوجوي گنج ،کاوشگران معدن ،اجسام سبک و انفجاري در سرآغاز زمان.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .109اكبري صحت ،علي .ردپا :عناصر .تهران :برايند 105 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،دورة راهنمايي ،عنصرهاي شيميايي ،مولکولها و اتمها
چكيده :دنياي اطراف ما پر از مواد ،وسايل و چيزهاي گوناگوني است که اشکال ،رنگها و ...متفاوتي
دارند .از اشياي بيجان گرفته تا گياهان ،جانوران و انسانها ،همه داراي اجزاي تشکيلدهندهاي هستند
و هر کدام از مواد گفته شده از مولکولها و اتمهاي مربوط به خود ساخته شدهاند .کتاب حاضر که
با تکيه بر آموزش مفاهيم نوشته شده ،کوشيده است با پرداختن به موضوعات جديد و روز دنيا ،ذهن
دانشآموزان را خالقانهتر پرورش دهد .در اين کتاب تصويرهاي زيادي براي فهم بهتر مطالب بهکار
گرفته شدهاند که بر جذابيت آن نيز افزودهاند .بيان سادة مطالب و کمک گرفتن از مثالهايي که براي
همه ملموس باشند ،هدف ديگر اين کتاب بوده است.

 .110ليوني ،ليو .فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان .فرزانه شهرتاش /حسام
سبحاني طهراني .تهران :شهر تاش 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :آموزش فلسفه براي کودکان ،داستان آموزشي ،تفکر فلسفي
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش «تفکر فلسفي» به کودکان نوشته شده است .کودکان در اين
کتاب با پنج موشي آشنا ميشوند که در يک مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع ميکنند .اما فردريک
که يکي از آن موشهاست ،با ديگران تفاوت دارد و بهجاي جمعآوري آذوقه ،پرتوهاي خورشيد ،رنگها
و کلمهها را جمعآوري ميکند .وقتي که زمستان از راه ميرسد ،موشها همة خوراکيهايشان را آرام
آرام ميخورند و براي هم قصه تعريف ميکنند .وقتي که آذوقة خوردني تمام ميشود ،آنها به سراغ
آذوقههايي ميروند که فردريک جمع کرده است .فردريک باالي سنگي ميرود و اشعههاي خورشيد را
در روزهاي سرد زمستاني بهطرف آنها ميفرستد .از رنگها ميگويد و آنها رنگها را کام ً
ال احساس
ميکنند .از کلمهها هم شعر ميسازد و براي دوستانش ميخواند.
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 .111مزاري جاللي ،عبدالرضا .فرفرههاي سنتي ايران .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 60 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :فرفرههاي سنتي ،بازيهاي ايراني ،كاردستي ،اسباببازي چرخشي
چكيده :اين كتاب دربارۀ قديميترين اسباببازي بچههاست كه به آن «فرفره» ميگويند .فرفره انواع
متفاوتي دارد كه در طبيعت هم يافت ميشوند .مانند تخم درختان افرا و كاج كه با نسيمي از روي
درخت به طرف زمين حركت ميكنند و با چرخش خود انگار كه در هوا به پرواز درآمدهاند .ساخت
فرفره از قديم در سراسر ايران رواج داشتهاست .در مناطق گوناگون كشور پهناور ايران ،فرفرهها را به
شكلهاي متنوع و از مواد متفاوت ميسازند .در اين كتاب ميتوان با ساخت انواع فرفرههاي سنتي
ايران آشنا شد و طي انجام مراحلي كه در كتاب بهطور مصور آورده شدهاست ،هر كدام را كه بخواهيم
بسازيم .مخاطب اين كتاب ،نوجوانان و جوانان عالقهمند به كارهاي دستي و ساخت اسباببازيهاي
چرخشي است.

 .112دانشفر ،حسين .فرهنگ علوم تجربي مدرسه .تهران :محراب قلم 248 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم ،واژهنامه ،فرهنگ علوم تجربي ،دورة آموزشي راهنمايي
چكيده :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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .113بريجمن ،راجر فرانسيس .دايرةالمعارف من دربارۀ :فناوري .احسان كاظم /حميدرضا غالمرضايي.
تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :فناوري ،انرژي ،موتورها ،گازها ،مايعات ،آموزش علومتجربي
چكيده :دايرةالمعارف حاضر براي مطالعۀ کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارۀ 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.

 .114بنيان ،عباس .فوتبال  1و  .2تهران :دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي 236 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :آموزش ورزش ،فوتبال ،تاکتيک ،مهارتهاي پايه
چكيده :گام اصلي براي تولد فوتبال امروزي ،در انگلستان برداشته شد .به همين دليل اين کشور را
«مادر فوتبال» مينامند .فوتبال در فاصلة نيمه دوم قرن نوزدهمچنان توسعه يافت که در اواخر قرن
نوزدهم ،اکثر کشورهاي اروپايي داراي فوتبال پيشرفته و تيمهاي متفاوت شده بود .فرانسه ،دانمارک،
هلند ،بلژيک ،آلمان ،اتريش ،سوئيس ،ايتاليا و اسپانيا در حدود سال  1900صاحب فوتبال شاخصي بودند
و رقيب جدي انگلستان به شمار ميرفتند .کتاب حاضر که مرجع آموزش فوتبال محسوب ميشود،
به تمرينات مهارتهاي پايه ،تاکتيک ،آزمونهاي آمادگي جسماني ،و قوانين و مقررات بازي فوتبال
پرداخته است.
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 .115پوروهاب ،محمود .قابوسنامه .تهران :نواي مدرسه 70 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :عنصرالمعالي كيكاوسبن اسكندر ،قابوسنامه ،برگزيدة داستانهاي فارسي ،آموزش
ادبيات فارسي
چكيده :عنصرالمعالي كيكاوس بن وشميگر ،دانشمند ،نويسنده و شاعر قرن پنجم هجري است .او از
خاندان «آل زيار» است .كتاب «قابوسنامه» را براي فرزند خود گيالنشاه نوشته است .اين كتاب نشان
از اطالعات وسيع عنصرالمعالي دارد .او با فنون سپاهيگري ،سياست و مملكتداري ،شعر ،فن عروض،
نجوم ،موسيقي و ...آشنايي داشت .كتاب قابوسنامه يكي از مفيدترين كتابهاي قديم است كه به
زباني زيبا و ساده نوشته شده است .اين كتاب ادبي و اخالقي  44باب دارد و هر باب شامل حكايات و
اشارات تاريخي شيرين و جذاب است .هنوز پس از گذشت قرنها نظرات و گفتار نويسندة كتاب جالب
و تأثيرگذارند و راهكارهاي او ميتواند سرمشق و راهگشاي زندگي ما باشند.

 .116شفيعي ،شهرام .قصههاي قرآني راه و چاه .تهران :طاليي 200 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،قصههاي قرآني ،آموزش ديني
چكيده :به منظور آشنايي مخاطبان با قصههاي قرآني مجموعۀ حاضر شامل بازآفريني داستان
پيامبران ،با نثري شيرين و روان به همراه تصويرهاي رنگي تدوين شده است .نگارنده در نوشتن اين اثر
عالوه بر بهرهگيري مستقيم از متن قرآن كريم ،از تفاسير و ساير قصص قرآن مدد گرفته است .داستان
آفرينش ،آدم و حوا ،هابيل و قابيل ،صالح ،ابراهيم ،شعيب ،داوود ،سليمان و ذوالقرنين عنوانهاي برخي
از قصههاي اين كتاب هستند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .117جديآراني ،مرتضي .كاوشگري در فرآيند يادهي -يادگيري علوم تجربي :بر اساس الگوي
جامع طراحي و اجراي آزمايشهاي درسي .تهران :مدرسه 84 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :يادگيري ياددهي ،آزمايشهاي كتاب درسي علومتجربي ،دورة راهنمايي ،برنامة درسي

چكيده :ارتقاي كيفيت يادگيري و پرورش خالقيت و نوآوري دانشآموزان ،از جمله ضرورتهاي
آموزش دانشآموزان ماست .با تغيير برخي عناصر برنامة درسي و استفاده از نوآوريهاي حاصل از آن،
ميتوان دانشآموزان را به اجراي يادگيري مشاركتي در آموزش علوم تجربي تشويق كرد .همچنين ،به
معلمان در اجراي تدريس فعال ياري رساند تا باز توليد و كاربرد آن در كالسهاي درس ،هرچه بيشتر
آسان و امكانپذير شود .اين كتاب شامل دو فصل است :فصل اول در مورد مباني نظري ،ضرورتها،
و بايدها و نبايدهاست كه روي سخن آن بيشتر با مديران ستادي ،معلمان نوآور و ...است .فصل دوم
نيز به ارائة الگوي عملي طراحي و اجراي آزمايشهاي علوم تجربي به شيوهاي جامع پرداخته است كه
روي سخنش با اولياي دانشآموزان ،مربيان ،معلمان ،دانشجويان و ...ساير عالقهمندان به نوآوري در
زمينة فناوري آموزشي است.

 .118مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار اينترنت .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،شبکه و اينترنت ،راهنماي آموزشي ،پست الکترونيکي
چكيده« :کتاب کار اينترنت» ميکوشد کودکان را با مفهوم شبکه و اينترنت ،مزاياي استفاده از اينترنت،
آشنايي با  ،URLآشنايي با مفهوم جستوجو در گوگل ،فارسي کردن گوگل ،مفهوم پست الکترونيکی،
خواندن نامه و فرستادن نامه و ساخت يک کانکشن آشنا سازد .مخاطبان با جواب دادن به سؤالهاي
کتاب و انجام تمرينات عملي مطالب مذکور را ميآموزند.
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 .119مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد،
 60 ،1391ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،پاورپوينت ،آموزش رايانه ،نمايش اساليد
چكيده :کتاب کار حاضر شامل تمرينهايي به زبان ساده است تا کودکان با انجام آنها بتوانند با
نرمافزار پاورپوينت ،معرفي اساليد ،ايجاد و حذف اساليد ،رسم اشکال آماده ،نمايش اساليد و خروج
از آن ،جابهجا کردن اساليد و کپي کردن آن ،ذخيرۀ فايل در حالت طراحي و در حالت نمايش ،جلوۀ
گرافيکي ،جلوۀ تأکيدي و حرکتي و گذار اساليد آشنا شوند .کتاب شامل تمرينات دورهاي به همراه
پاسخنامه است.

 .120مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار ورد و تند تايپ .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 84،1391،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آموزش کار با ورد ،راهنماي آموزشی ،تمرين و آزمون ،برنامۀ نقاشي
چكيده :تمرينهاي «کتاب کار ورد و تند تايپ» که در قالبهاي رنگکردني ،عالمتزدني ،رساندني،
کشيدن تصوير و ...تنظيم شدهاند ،كودکان را با روشن و خاموش کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،دستگاههاي
ورودي و خروجي ،مرتب کردن آيکنها ،برنامۀ نقاشي ،مفهوم ذخيره و باز کردن ،برنامۀ ورد ،تايپ
حروف ،نحوۀ کپي در ُورد ،تغيير اندازۀ رنگ و فونت قلم ،بريدن و چسباندن ،ساخت پوشه و برنامۀ «مديا
پلير» آشنا ميسازند .کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .121فرخمهر ،حسين .كالس انشا (براي دانشآموزان دورۀ راهنمايي) .اصفهان :نوشته 182 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،انشا و تمرين ،راهنماي آموزشي ،ادبيات فارسي
چكيده :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...

 .122معمارمقدم ،مژگان .كمكهاي اوليه در ورزش .تهران :ورزش 176 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :کمکهاي اوليه ،آسيبهاي ورزشي ،آتلبندي ،ايمني ورزشکار مصدوم ،تنفس
مصنوعي ،ماساژ قلبي
چكيده :واقعيت اين است که بروز صدمات و حوادث در ورزش همواره يکي از اثرات ناخواستة آن
بوده است .بنابراين ورزشکاران بهطور بالقوه در معرض صدمات قرار دارند .علم و دانش نحوة برخورد
با اين صدمات ،ميتواند سبب کاهش بسياري از ناتوانيهاي بعدي صدمات شود .بنابراين ضروري
است ،مربيان ورزشي ،بهعنوان اولين مسئوالن در برخورد با ورزشکار مصدوم ،در ارائة کمکهاي اولية
مناسب توانمند باشند .کتاب حاضر سعي کرده است در اين زمينه به مربيان ورزشي و مخاطبان اين
حوزه ياري رساند.
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 .123ناجي ،سعيد .كودك فيلسوف ليال .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1389 ،
 178ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :آموزش فلسفه ،قضاوت اخالقي ،داستانهاي كودكان ،مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين داستان بلند قهرمان اصلي ليال نام دارد .او در مدرسه به همراه دوستان و برخي
معلمانشان ،كندوكاوهاي فلسفي را شكل ميدهند و تالش ميكنند به مكاشفاتي فلسفي دست يابند .از
جمله ويژگيهاي اين داستان ،ارائه كندوكاوهاي اخالقي است كه شخصيتهاي داستان عموم ًا با آن
درگيرند و با هدف دستيابي به حقيقت يا پرتوهايي از آن شروع ميشود .مسائلي كه در اين كتاب طرح
ميشوند ،عموم ًا مسائلي هستند كه در دورۀ سني  14تا  16سالگي براي افراد مطرح ميشوند؛ مانند
حقوق حيوانات ،حقوق انسانها و كودكان و اين سؤال كه« :آيا انسان ميتواند بهخاطر تفريح ،حيوانات
ديگر را هرقدر كه بخواهد ،شكار كند؟» همچنين مهارتهاي قضاوت اخالقي و برخي قواعد منطقي
مربوط به آن در البهالي وقايع داستان مطرح شدهاند.

 .124بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه در علوم تجربي :زمين زيست ،زيستگاه ما :كيهان .مهران
اخباريفر .تهران :فاطمي 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :کيهان ،آسمان ،ستارگان ،پيدايش جهان ،آموزش علوم
چكيده :حدود 300هزار سال بعد ،وقتي که همهچيز سرد شد ،اتمها شکل گرفتند .عنصرهاي هيدروژن
و هليوم بهجود آمدند و گرانش آنها را به شکل تودههايي جمع کرد .اين تودهها هستۀ کهکشانها
شدند .ستارهها ،و در ميان آنها خورشيد ،يا نزديکترين ستاره به ما ،نيز شکل گرفتند .دانشمندان
تشکيل کيهان را بر اساس نظريۀ «انفجار بزرگ» ( )big bangتوضيح ميدهند .در اين کتاب در
قالب سؤال و جواب ،توصيف و تصوير ،نقشه ،سفر خيالي ،بريدۀ نشريات ،دفترچۀ يادداشت دانشمندان،
سرگرمي ،معما و ...اطالعاتي دربارۀ شکلگيري فضا ،آسمان ،ستارگان ،خورشيد ،صور فلکي ،انواع
کهکشانها ،مراحل زندگي ستارهها ،سفينۀ فضايي ،رصد ستارگان و ...به همراه تصويرهاي رنگي
گنجانده شده است .گفتني است مطالب کتاب همگام با برنامۀ درسي علوم دانشآموزان است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .125بيسكوپ ،آگنيشكا .گرمايش زمين با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم .محمدرضا داهي .تهران:
شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم ،گرم شدن زمين ،اثر گلخانهاي
چكيده :افزايش گرماي زمين ميتواند پيامدهاي خطرناكي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد.
علت گرم شدن زمين ،باال رفتن گازها به ويژه كربن دياكسيد در زمين است .اين ماده زماني آزاد
ميشود كه سوختهاي فسيلي در خودروها ،هواپيماها ،و كشتيها سوزانده شوند .مخاطبان با مطالعۀ
كتاب حاضر و مشاهدۀ تصويرهاي رنگي آن ،با اثر گلخانهاي اتمسفر زمين ،علت گرم شدن زمين
و مضرات آن ،تأثيراتي كه روي جهان ميگذارد و نيز راههاي غلبه بر اين مشكل آشنا ميشوند .در
پايان كتاب ،مطلبي با عنوان «آگاهيهاي بيشتر دربارۀ گرمشدن زمين» ،فرهنگ توصيفي و نمايه
درج شده است.

 .126زرگنده ،بتول .تاريخ بخوانيم :گوهرشاد .تهران :مدرسه 64 ،1390 ،ص.
قطع :پالتويي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :گوهرشاد ،تاريخ تيموريان ،ادبيات نوجوانان
چكيده :در كتابهاي تاريخ از گوهرشاد با نامهايي چون گوهرشاد بيگم ،آغاخاتون و لقبهايي نظير
«مهدعليا» 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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 .127اسميت ،لينداواسمر .مشاهير جهان :لويي پاستور .احمد قندهاري .تهران :مهاجر 84 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :لوئي پاستور ،زندگينامه ،آموزش علوم ،ادبيات نوجوانان ،واكسن ،پاستوريزهكردن
چكيده :لويي پاستور از شيميدانان و زيستشناسان مشهور فرانسوي است .شهرت وي مديون شناخت
نقش باكتريها در بروز بيماري و كشف واكسن ضدهاري است .همچنين عمل پاستوريزهكردن شير
كه از نام او گرفته شده ،ابداع اين دانشمند است .لويي پاستور در  27دسامبر  1822در «شاتو ويلهنور
لتات» از ايالت «ژورا» زاده شد و در  28سپتامبر  1895در نزديكي پاريس در گذشت .در اين كتاب ما
با گوشهاي از سرگذشت اين دانشمند معروف آشنا ميشويم .مطالعة زندگينامة اين قبيل دانشمندان
فرصتي است براي انسانها كه افراد نمونه و برجسته را بشناسند و الگو قرار دهند.

 .128پوروهاب ،محمود .مثنوي معنوي .تهران :نواي مدرسه 158 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستانهاي كوتاه ،مثنوي معنوي ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :مثنوي معنوي» مولوي از «داستان» بهعنوان ابزاري براي تعليم استفاده ميكند.
شخصيتهاي اصلي داستانها ميتوانند از پيامبران و پادشاهان تا چوپانان و بردگان باشند .حيوانات نيز
نقش پررنگي در اين داستانها بازي ميكنند .كتاب «مثنوي» از «مجموعة قصههاي كهن» شامل
 74داستان از مثنوي مولوي است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .129مهاجري ،زهرا .مجموعه افسانههاي ايراني .مشهد :بهنشر 139 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :افسانههاي ايراني ،ادبيات فارسي ،تربيت كودكان
چكيده :قصه بخشي مهم از فرهنگ هر قوم و ملتي است و از ابزارهاي مؤثر تعليم و تربيت بهشمار
ميرود .قصهها مانند پلي ،دنياي افسانهاي -تخيلي كودك را به دنياي واقعي بزرگساالن پيوند
ميدهند .جلد پنجم از كتاب مجموعه افسانههاي ايراني شامل  30افسانة ايراني است .به گفتة بسياري
از محققان ،افسانهها بايد حفظ شوند ،زيرا با خواندن و شنيدن آنها كودكان فرصت ابراز احساسات
پيدا ميكنند .از سوي ديگر ،افسانهها به كودك و نوجوان كمك ميكنند ،بهجاي والدين و بزرگترها
كه تكيهگاههاي قابل اعتماد اما ناپايداري بهشمار ميآيند ،روي قابليتها و ظرفيتهاي دروني خود
تكيه كنند.

 .130ريچاردز ،جان /فالهرتي ،مايكل .مجموعه كارگاه علوم .حسين مخولي .مشهد :بهنشر،1391 ،
 308ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمايش ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر در  10بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :صدا و موسيقي؛ کار و ماشينهاي
ساده؛ نور و بينايي؛ آهنربا و مغناطيس؛ اندازهگيري و واحدها؛ الکتريسيته و باتريها؛ مواد شيميايي
و واکنشها؛ شکلها و ساختارها؛ آب و قايقها؛ هوا و پرواز .کتاب داراي آزمايشهايي در زمينة
موضوعات ذکر شده بهصورت مصور و رنگي بهمنظور يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان است.
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 .131سالوي ،اندرو .محيط زيست به روايت نمودار .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي /مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :حفظ محيط زيست ،آلودگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :نويسنده در کتاب حاضر به کمک آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زيستمحيطي
اطرافشان آشنا ميکند و راهحلهاي کارامدي براي رفع آنها ارائه ميدهد .نمودارها و منحنيها ،فهم
دادههاي کتاب را آسانتر ميکنند.

 .132لبانيمطلق ،مرجان .مرا ياد كن :گفتوگو با خدا .تهران :نسل نو انديش 32 ،1388 ،ص.
قطع :جيبي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :مناجات ،كتاب دوزبانه ،آموزش ديني
چكيده :اين كتاب از جمله كتابهاي دوزبانه است .متن آن گفتوگوي صميمانهاي است بين انسان
با خدا ،با استناد به آيات قرآن .در كنار هر متن تصاويري از طبيعت زيبا و دلانگيز ايران وجود دارد .در
انتهاي كتاب نيز مكان و زمان عكاسي تصاوير قيد شده است.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .133روسيگر ،مونيكا .چرا و چگونه؛  :48مغز و شگفتيهايش .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني،1390 ،
 48ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :مغز انسان ،روانشناسي فيزيولوژي ،تفكر ،احساس
چكيده :مغز انسان يكي از شگفتيهاي طبيعت است .دانشمندان و فيلسوفان صدها سال است كه
دربارة مغز 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.

 .134شفيعي ،الهام .مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اضطراب امتحان .تهران :فائق/
مبتكران 80 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :خشم ،افسردگي ،ترس از امتحان ،بهداشت رواني ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :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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 .135مبيني ،شيوا .ميخواهم با همه دوست باشم .تهران :نسل نو انديش 24 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :برقراري ارتباط ،دوستيابي ،روابط اجتماعي
چكيده :برقرار کردن رابطۀ صميمي و سالم با ديگران که بيشک موفقيتهايي را نيز به همراه دارد،
چندان آسان نيست و نيازمند دانستن راهکارها و رعايت نکاتي است؛ نکاتي همچون :هنر گوش دادن،
آراسته بودن ،درک متقابل ،مهربان بودن ،نشان دادن تمايل براي برقراري رابطه و ...در اين کتاب به
زبان ساده راههاي برقراري ارتباط ،ويژگيهاي دوست خوب و نيز نحوۀ دوستيابي درج شده است.
تکرار و تمرين نکات ذکر شده در کتاب ،به يادگيري اين اصول کمک ميکند.

 .136مفيدينسب ،سعيده .نرمافزار ارائه مطلب .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 48 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :آموزش کار با رايانه ،پاورپوينت ،ارائة مطلب ،آموزش كودكان ،آموزش غيرمستقيم
چكيده :در اين کتاب به زبان ساده نرمافزار را ارائة مطلب يا «پاورپوينت» براي کودکان آموزش داده
ميشود .آموزش مطالب در قالب تحقيق ،کاردستي ،چيستان ،جدول و آموزشهاي غيرمستقيم است.
پرسشهاي مطرح شده در سه سطح آسان ،متوسط و سخت تنظيم شدهاند .معرفي اساليد ،ايجاد و
حذف اساليد ،رسم شکل در پاورپوينت ،نمايش اساليد خاص ،متحرکسازي سفارش ،گذر همزمان،
ايجاد لينک و ...از جمله مطالب کتاب هستند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .137اسكندري ،اعظم .نغمه قلم :شيوهاي نوين در آموزش خط نستعليق .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 60 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :خط نستعليق ،راهنماي آموزشي ،خوشنويسي
چكيده :در اين كتاب هنرجو به صورت گامبهگام با خوشنويسي آشنا ميشود .آموزش با حروف الفبا و
مفردات آغاز ميشود و پس از آموزش اتصاالت و شكلها ،با سطرنويسي و متننويسي خاتمه مييابد.
خوشنويسي هنري سنتي است و آموزش آن ،تنها از طريق ارائۀ مشق و اشكالگيري توسط استاد
صورت ميپذيرد .اما در اين كتاب سعي شده است با اجتناب از آموزشهاي سرمشقي و تك بعدي
و ابداع شيوهاي جديد در امر آموزش ،تمامي اتصاالت ،شكلها ،دندانهها ،كشيدهها و ...بهصورتي
طبقهبندي شود تا هنرجو بتواند با شناختي نسبت ًا كامل از خط نستعليق در دورهاي كوتاه از خطي زيبا
برخوردار شود.

 .138فتحي ،سپيده .نقاشي روي سفال با مداد رنگي .تهران :منادي تربيت 84 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :رنگآميزي سفال ،آموزش هنر ،تركيب رنگ
چكيده :كتاب حاضر ،به منظور آشنايي مخاطبان با نقاشي روي سفال تهيه شده است .ابتدا مطالبي
دربارۀ رنگ ،تجزيۀ نور و توليد رنگهاي متفاوت ،تركيبرنگها ،چرخۀ رنگ و رنگهاي مكمل آمده
و سپس چگونگي نقاشيكردن روي سفال و مواد الزم براي اين كار شرح داده شده است .در ادامه
تصاوير متعدد از سفالهاي رنگ شده گنجانده شده است و در كنار هر اثر نام صاحبان آن درج شده
است .مخاطبان اين كتاب دانشآموزان ،دانشجويان و مربيان هنري هستند.
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 .139بال ،جكي و[ ...ديگران] .مفاهيم پايه در علوم تجربي :زمين زيستگاه ما :نقشهبرداري از زمين.

حسين دانشفر .تهران :فاطمي 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :ابزارهاي نقشهكشي ،علومتجربي ،پيشبيني وضع هوا ،تغييرات زمين

چكيده :دانشمندان به كمك نقشههاي تهيه شده از زمين ،به مطالعۀ فرايندهاي فرسايشي ،زمينلرزه،
سيل ،آتشفشاني ،رانش زمين و تغييرات آب و هوايي ميپردازند .همچنين ،آنان ميتوانند به كمك
همين نقشهها ،تغييرات زمينشناختي سطح زمين و آبوهوا را پيشبيني كنند و در اين موارد ،توصيههاي
مفيدي به دولتها ارائه دهند .نقشهبرداري از زمين ،عمليات تصويربرداري ،تفاوت نقشههاي قديمي
و جديد از زمين ،آشنايي با ابزارهاي راهیاب ،كاربرد نقشههاي هواشناسي ،آشنايي با كاشفان رودها و
كوهها ،اختراعات دانشمندان در زمينۀ نقشهبرداري از زمين ،نقشهبرداري از بستر دريا و ...موضوعاتي
هستند كه در اين كتاب در قالب سؤال و جواب ،سفر مجازي ،بريدۀ نشريات ،شاهدان عيني ،سرگرمي
و معما و ...به آنها پرداخته شده است .زبان مطالب ساده و روان است و تصاوير مرتبط با متن ،سطح
يادگيري مخاطبان را باال ميبرد.

 .140محبوبي ،اعظم .نوروز .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 40 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم اجتماعي
كلمات كليدي :نوروز ،آداب و رسوم ،مهارتهاي زندگي
چكيده :از زمانهاي دور ،مردم ايران روزهاي جشن و شادماني بسياري داشتند و به هر مناسبتي مانند
تغيير فصل يا چيدن و برداشت محصول ،جشن و پايكوبي به راه ميانداختند .پس طبيعي بود كه آغاز
بهار را كه همراه با سبزشدن گياهان ،زايش حيوانات و نو شدن همهچيز است ،با شور و شكوه جشن
بگيرند و آن را «نوروز» بنامند .كتاب حاضر فرصت خوبي را فراهم ميآورد تا نوجوانان ما با اين آداب
و رسوم ملي آشنا شوند و آيينهاي نوروزي را ،از خانهتكاني تا سبزه سبزكردن ،از نمايشهاي گوناگون
تا آتشافروزي ،از ميهماني رفتن تا عيدي گرفتن ،و ...بياموزند و قصة هر كدام را بدانند و به نسلهاي
بعد انتقال دهند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .141رحماندوست ،مصطفي .سخن دوست :نيايش درختان :برگزيدهاي از نهجالبالغه .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 56 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :عليابن ابيطالب ،امام اول ،كلمات قصار ،نهجالبالغه
سيدرضي بعد از جمعآوري خطبهها ،نامهها و سخنان
چكيده« :نهجالبالغه»؛ اين نام را اولين بار ّ
كوتاه امام علي(ع) بر كتاب خود نهاد .در اين كتاب امام علي(ع) دوستدار يتيمان و درماندگان ،دربارة
خداشناسي ،جهان فرشتگان ،پيدايش عالم ،طبيعت انسانها ،امتها و حكومتهاي نيكوكار و يا
ستمكار سخن ميگويد .اين كتاب گزيدهاي است از سخنان دلنشين موالعلي(ع) كه از كتاب ارزشمند
نهجالبالغه انتخاب شده است.

 .142پوركياني ،محمد و ديگران .هندبال :آموزش ،تكنيكها ،تاكتيكها ،قوانين و مقررات .تهران :بامداد
كتاب 320 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :هندبال ،آموزش ورزش ،تربيت بدني
چكيده :هندبال ورزشي است مبتني بر دويدن ،پرش و پرتاب توپ كه ظاهراً سابقهاي ديرينه دارد.
زيرا در نقاشيهاي غارها ،مربوط به دورةماقبل تاريخ ،حركات دست و پا و همينطور حركت پرتاب
سنگ و نيزه توسط انسان اوليه ديده ميشود .اين ورزش كه به مادر ورزشهاي توپي شهرت دارد ،به
شكل هفت نفره ،نشسته ،ميني ،ساحلي و هندبال با ويلچر بازي ميشود .كتاب حاضر كاملترين منبع
آموزشي است كه بر اساس نياز ورزشكاران تهيه و تدوين شده است .مباحث آن عبارتاند :تاريخچه،
امكانات ،قابليتها ،دريافت توپ ،پاس دادن ،انواع شوت ،دفاع و تاكتيكهاي دفاعي ،تاكتيكهاي
حمله ،آسيبهاي ورزشي و قوانين و مقررات.
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 .143كاهه ،محمدحسن .هندسه تكميلي دورۀ راهنمايي .تهران :مبتكران /پيشروان 276،1390،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :رياضيات
كلمات كليدي :هندسه ،آموزش رياضي ،آموزش دورة راهنمايي ،قضية فيثاغورس ،تالس و تشابه
چكيده :در اين کتاب همة مباحث هندسة دورة راهنمايي در پنج فصل تنظيم شدهاند .فصل اول به
يادآوري 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 آزمونهاي گوناگون نيز
آورده شده است.

 .144فيشر ،دايانا .هنر نقاشي روي سنگ :تكنيكهايي ساده و نكاتي عملي براي تبديل سنگهاي
ساده به آثار زيباي هنري .صدف حكيميزاده .تهران :فرهنگسراي ميردشتي 66 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :معلم
موضوع درسي :فرهنگ و هنر
كلمات كليدي :آموزش هنر ،نقاشي روي سنگ ،نقاشي با اکريليک ،آفرينش هنري

چكيده :اين کتاب تکنيکهايي آسان و نکاتي عملي را براي تبديل سنگهاي ساده به آثار زيباي
هنري و نقاشي روي سنگهاي گوناگون آموزش ميدهد .نقاشي روي سنگکاري است مدرن و
سرگرمکننده که مادة اصلي مورد نياز آن ،يعني سنگ ،به رايگان پيدا ميشود .نباید فراموش کرد که
يافتن سنگ مستلزم آن است که با طبيعت تماس داشته باشيم.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .145بيلي ،ژاك .بدن شما چگونه كار ميكند؟ :هنگام استفاده از حواس پنجگانه چه اتفاقي
ميافتد؟ .پريسا همايونروز .تهران :ذكر 24 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :حواس پنجگانه ،بدن انسان ،اندامهاي حسي ،آموزش علوم

چكيده :بدن انسان شبيه ماشين شگفتانگيزي است که به طور مداوم کار ميکند تا او را سالم و
سرحال نگه دارد .هريک از دستگاههاي بدن وظيفة خاصي را بر عهده دارند .حواس ما اطالعاتي را
به مغزمان ميفرستند .بدون وجود حواس نميتوانستيم ببينيم ،بشنويم ،بو کنيم ،بچشيم ،يا چيزي را
حس کنيم .بچهها با خواندن مطالب اين کتاب ميفهمند که اندامهاي حسي چه شکليدارند ،چه کاري
انجامميدهند و براي مراقبت از آنها چه بايد کرد .کتاب داراي نکات بهداشتي ،نتايج پژوهشي و
آزمايشهاي جالبي است که بر اطالعات کودکان ميافزايد و به کمک تصويرها و نمودارهاي جالب به
آنها نشان ميدهد که داخل و خارج بدنشان چه شکلي دارد.

.146اميريدوماري،محمد/زبردست،محمدعلي/جعفري ،امير.واليبال.تهران:ورزش 256،1390،ص.
قطع :وزيري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
كلمات كليدي :آموزش واليبال ،آمادگي جسماني ،آسيبشناسي در واليبال ،تغذيه در واليبال ،تربيتبدني
چكيده :مربيان تا آنجا که ميتوانند بايد از آسيب ديدن ورزشکاران جلوگيري کنند ،آسيبهاي شايع
در واليبال را بشناسند و در کوتاهترين زمان آن را تشخيص دهند .در اين صورت ،از خانهنشين شدن
ورزشکاران جلوگيري ميشود و آنها زودتر به ميدانهاي ورزشي برميگردند .همچنين مربيان بايد
اطالعات کافي در مورد تغذيه و نقش نوشيدنيها در عملکرد ورزشکاران و دورة بازيافت و پيشجبراني
منابع انرژي داشته باشند تا آنها را براي مسابقات و تمرينات آتي آماده کنند .تأکيد اين کتاب بر
همين نکات است؛ زيرا اين موضوعات عناصر کليدي عملکرد موفقيتآميز در واليبال هستند .در
فصل اول ،کتاب به موضوعاتي همچون آمادگي جسماني ،سيستمهاي انرژي مطلوب ،ارزيابي قدرت
و توان عضالت و تمرينات آمادگي ميپردازد .فصل دوم به آسيبهاي شايع ،روش درمان آنها و
روانشناسي آسيبهاي ورزشي اختصاص يافته است .در فصل سوم ،نکاتي دربارة تغذيه ،خواب و نقش
آن ميخوانيد .در انتهاي کتاب سه ضميمه که مکمل فصل اول کتاب هستند ،مشاهده ميشوند که
موضوعات و دستورالعملهاي الزم را براي برنامهريزي بهتر تمرينات ارائه ميدهند.
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 .147مفيدينسب ،سعيده .ورد و تند تايپ  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :كار و فناوري
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش کار با ورد ،ماوس ،برنامۀ نقاشي
چكيده :در اين کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش
کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،عملکردهاي ماوس ،مرتب کردن آيکنها ،برنامه نقاشي ،برنامۀ ورد ،تايپ
حروف ،ساختن پوشه ،سختافزار و نرمافزار ،پخش موسيقي و نمايش فيلم ،دکمههاي برنامۀ مدياپلير
و ...آشنا ميشوند.

 .148واس ،لويس اس .آر .وزير دانا .ويدا رحيمينژاد .تهران :مدرسه 88 ،1389 ،ص.
قطع :پالتويي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :ادبيات فارسي
كلمات كليدي :افسانهها و قصههاي آموزشي ،تاريخ هندوستان ،آموزش ادبيات فارسي ،دورة راهنمايي
چكيده :اين كتاب شامل مجموعهاي از داستانهاي بيربال ،وزير داناي اكبرشاه ،پادشاه مسلمان و مقتدر
هند است .هر داستان به دو قسمت تقسيم شده است .در قسمت اول مسئلهاي مطرح ميشود و به
دنبال آن ،راهحل بيربال ميآيد .در آخر هر داستان ،درس اخالقي آن به تفصيل بيان شده است .اين
داستانهاي آموزنده به گونهاي نگارش يافتهاند كه قدرت خالقة نهفتة فرد را فعال و تقويت ميكنند.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
 .149نادري ،ناصر .ياد شيرين دوست :مجموعه نيايشها با الهام از متون ديني .تهران :مدرسه،1390 ،
 152ص.
قطع :رقعي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :معارف اسالمي
كلمات كليدي :مناجات ،مفاتيحالجنان ،دعا و نيايش
چكيده« :بار خدايا! تو خود ياران خويش را آشناتر و همدمي ...اگر تنهايي به هراسشان افکند ،با ياد
تو ،انس گيرند و اگر از هر سو ،بر سرشان بال ببارد ،به ذاتت پناه آوردند ».کتاب حاضر حاوي مجموعه
نيايشهايي با الهام از متون ديني «مفاتيحالجنان»« ،صحيفة سجاديه» و «نهجالبالغه» است.

.150مورفي،جوليا100.نكتۀآموزشيبرايتدريستاريخ.نازيالبهمني.تهران:قدياني160،1390،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :نکتههاي آموزشي ،تدريس تاريخ ،علوم تربيتي
چكيده :اين کتاب حاوي  100نکتۀ 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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 .151آرچر ،شارون 100 .نكتۀ آموزشي براي تدريس علوم .مهشيد عراقچي .تهران :قدياني،
 192 ،1390ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
كلمات كليدي :نکتۀ آموزشي ،تدريس علوم ،فعاليت و سرگرمي ،آزمايش
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعۀ معلمان علوم در  16بخش فراهم آمده و حاوي  100نکتۀ آموزشي در
زمينۀ تدريس علوم است .نظرات کلي در زمينۀ ايجاد و محيط آموزشي جالب و سالم و نيز توصيههايي
دربارۀ 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 دربردارندۀ فعاليتهايي
در زمينۀ 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.

 .152بوكت ،استيون 100 .نكتۀ آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر .محمود معافي .تهران:
قدياني 192 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
مخاطب :دانشآموز
موضوع درسي :تفكر و سبك زندگي
كلمات كليدي :مهارتهاي تفکر ،آموزش مهارتهاي زندگي ،توانايي درک و فهم
چكيده :جوهرۀ 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 همۀ 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.

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
.153ليدر،اندي90.نكتۀآموزشيبرايتدريسجغرافي.آزيتاارشادي.تهران:قدياني136،1390،ص.
قطع :رقعي
مخاطب :معلم
موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي :آموزش جغرافيا ،راهنماي آموزشي ،تعليمات اجتماعي ،نکتۀ آموزشي
چكيده :بهمنظور يادگيري بهتر درس جغرافيا ،اين کتاب با  90نکتۀ آموزشي در  11بخش نگارش يافته
است .مخاطبان کتاب ،معلمان دپارتمانهاي جغرافيا 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؛ استفاده
از نقشههاي ذهني؛ گزارشهاي کتبي به سبک روزنامهاي؛ استفاده از نقشههاي جغرافيايي؛ کمک
گرفتن از شرکتهاي تجاري؛ سفرهاي علمي.
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عنوان
آب و هوا 1
آزمونهاي آمادگي جسماني 2
آشنايي با موزه و موزهداري 3
آمادگي بدني كامل براي بسكتبال 4
آمادگي جسماني كابردي 5
آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در شكوفايي
خالقيت و آموزش تفكر و تحليل در كودكان بر مبناي تمرينهاي
بنيادي6 ...
از ردياب صوتي خفاش تا عصاي نابينايان 7
استان آذربايجان غربي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان 8
استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان 9
استان خراسان رضوي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان 10
استان سيستان و بلوچستان :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان 11
استرس از منظر دانشآموزان 12
اسم من آلبرت انيشتين است 13
اصول شادابسازي در مدارس 14
اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز 15
اطلس سهبعدي جهان 16
اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) 17
انسان و طبيعت (پدافند غير عامل) 18

اوريگامي براي همه :شامل 100طرح اوريگامي 19
ايران باستان 20
ايرانيان باستان براي من چه كار كردهاند؟ 21
اينترنت 22
بخشپذيري ،مقسومعليه و مضرب 23
بخوان با من بساز با من ( 1و 24 )2
بدن من (من از چه چيزي ساخته شدهام؟) 25
برنامهنويسي گام به گام با ويژوال بيسيك پايه سوم راهنمايي 26
برنامهنويسي مقدماتي با بيسيك پايه دوم راهنمايي 27
بزرگترين ناگفتههاي شگفتانگيز علمي :صد داستان خواندني در باره
اختراعات و اكتشافات 28
بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران 29
بلوغ جسمي و روحي رواني در دختران 30
بهتر بياموزيم :علوم دوم راهنمايي بر اساس پرسشهاي آزمونهاي
بينالمللي 31
بوي چفيه (خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران) 32
پرسمان ديني ،سياسي و اجتماعي دانشآموزان شركت كننده در
اردوهاي سراسري و منطقهاي كميته امداد امام خميني (ره) 33
تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكۀ جهاني وب براي دانشپژوهان 34
تشويق دانشآموزان به آموختن علوم تجربي 35

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
تغذيه ورزشكاران 36
تغذيه ورزشي 37
تغييرات اقليمي (آب و هوا) 38
تفسير سوره حمد 39
تلفيق آموزش و ارزشيابي :فكركردن ،يادگرفتن و امتحان دادن در
علوم تجربي 40
تمرينات هوازي و تقويت قلب و عروق 41
جسم و فكر 42
جعبهي آموزش مفاهيم پايه ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان 43
جن اعداد :ماجراي رياضي 44
چغازنبيل 45
چگونگي برخورد با مصدومين دچار ضربه سر و صورت و ستون فقرات
در آموزشگاه ها و مدارس 46
چگونه يك گياه تبديل به نفت ميشود؟ 47
چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟ 48
چه جانداراني در بدن شما زندگي ميكنند؟ 49
حافظه و فراموشي 50
حركات بدني ممنوعه 51
حساب جامع (دورۀ راهنمايي) 52
حفظ دوستي 53
حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن 54
خدا برهر چيز آگاه است قطرهاي از نهجالبالغه 55
خداي من! گزيدهاي از صحيفه سجاديه 56
خواب مؤثر ،تحصيل اثر بخش 57
خودآموز تصويري مباني علم رايانه 58
خودآموز خط تحريري59 1
خودآموز خط تحريري60 2
خودآموز خط تحريري61 3
خودآموز خط تحريري62 4
خودرو :پيشينه و سازوكار 63
خيلي عصباني ميشوم 64
خيلي نگران ميشوم 65
داستان تولد تيبا 66
داستان زندگي امام حسين (ع) 67
داستان زندگي امام سجاد(ع) 68
داستان زندگي حضرت علي (ع) 69
داستان زندگي حضرت فاطمه (س) 70
داستان زندگي حضرت محمد(ص) 71
داستانهايي از هومر :تروا در تسخير اسب چوبي 72
دانستنيهايزمينبرايكودكانونوجوانانهمراهباآزمايشهايكاربردي73
دانش و هنر شاد زيستن 74
داير ةالمعارف اسرار دانش 75
داير ةالمعارف اطلس براي كودكان 76
دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان 77
دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان 78
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داير ةالمعارف جديد مدرسه 79
دايرةالمعارف حقايق شگفتانگيز ( 500حقيقت شگفتانگيز) 81
دايرةالمعارف علوم تجربي راهنمايي :قابل استفاده براي دبيران،
دانشجويان و دانشآموزان 82
داير ةالمعارف علوم و اختراعات 81
دايرةالمعارف فوتبال 83
دايرةالمعارف مصور  :3ماشينها ،هواپيماها ،كشتيها 84
دايرةالمعارف نجوم 85
دعوت ،گزيده نهجالفصاحه 86
دورۀ علوم راهنمايي ،جلد ( 1مواد شيميايي) 87
راز مثلهاي ما :راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان 88
راهنماي آموزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم به
ضميمۀ آموزش تصويري آداب نشستن و نوشتن ويژۀ معلمان
ابتدايي ،راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان خط تحريري 89
راهنماي پژوهشگر نوجوان 90
راهنماي تفكر نقاد براي كودكان 91
رفاقت با سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان 92
رياضيات براي معلمان (نسخه مدرس) 93
زنان ورزشكار :تمرين براي موفقيت 94
زيستبومها (اكوسيستمها) با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم 95
ژنها 96
سازهها 97
سالم زيستن 98
سرگذشت تختجمشيد چگونگي تاسيس ،تخريب و احيا و بازسازي 99
سرگذشت شعر در ايران 100
سفال 101
سل ولها ،بافتها و اندامها 102
شگفتيهاي دانش 103
شير من جاي تو در چاه نيست 104
شيمي جادويي :آزمايشهايي براي نوجوانان 105
طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي 106
عكاسي :پيشينه ،شگردها ،سبكها 107
عناصر 108
عناصر 109
فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان 110
فرفرههاي سنتي ايران 111
فرهنگ علوم تجربي مدرسه 112
فناوري 113
فوتبال ( 1و 114 )2
قابوسنامه 115
قصههاي قرآني راه و چاه 116
كاوشگري در فرآيند يادهي -يادگيري علوم تجربي :بر اساس الگوي
جامع طراحي و اجراي آزمايشهاي درسي 117
كتاب كار اينترنت 118
كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب 119
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كتاب كار ورد و تند تايپ 120
كالس انشا (براي دانشآموزان دورۀ راهنمايي) 121
كمكهاي اوليه در ورزش 122
كودك فيلسوف ليال 123
كيهان 124
گرمايش زمين با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم 125
گوهرشاد 126
لويي پاستور 127
مثنوي معنوي 128
مجموعه افسانههاي ايراني 129
مجموعه كارگاه علوم 130
محيط زيست به روايت نمودار 131
مرا ياد كن :گفتوگو با خدا 132
مغز و شگفتيهايش 133
مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اضطراب امتحان 134
ميخواهم با همه دوست باشم 135
نرمافزار ارائه مطلب 136
نغمه قلم :شيوهاي نوين در آموزش خط نستعليق 137
نقاشي روي سفال با مداد رنگي 138
نقشهبرداري از زمين 139
نوروز 140
نيايش درختان :برگزيدهاي از نهجالبالغه 141
هندبال :آموزش ،تكنيكها ،تاكتيكها ،قوانين و مقررات 142
هندسه تكميلي دورۀ راهنمايي 143
هنر نقاشي روي سنگ :تكنيكهايي ساده و نكاتي عملي براي تبديل
سنگهاي ساده به آثار زيباي هنري 144
هنگام استفاده از حواس پنجگانه چه اتفاقي ميافتد؟ 145
واليبال 146
ورد و تند تايپ (147 )1
وزير دانا 148
ياد شيرين دوست :مجموعه نيايشها با الهام از متون ديني 149
 100نكتۀ آموزشي براي تدريس تاريخ 150
 100نكتۀ آموزشي براي تدريس علوم 151
 100نكتۀ آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر 152
 90نكتۀ آموزشي براي تدريس جغرافي 153

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول
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مخاطب
دانشآموز
،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20
،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37
،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53
،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81
،107 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95
،118 ،117 ،116 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139
153 ،152 ،151 ،150
دانشجويان مراكز تربيت معلم
14 ،11
كارشناس
14

مدير
14
مشاور
65 ،64
معلم
،74 ،65 ،64 ،46 ،41 ،34 ،19 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،2
146 ،144 ،131 ،114 ،110 ،106 ،100
والدين
131 ،74 ،65 ،64 ،14
ويژۀ دانشآموزان سازمان ملي پرورش استعدادهاي
درخشان
27 ،26
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موضوع درسي
ادبيات فارسي
148 ،129 ،128 ،121 ،115 ،104 ،100 ،90 ،88 ،72 ،54 ،32

كتابهاي مرجع
85 ،84 ،82 ،80 ،79،78 ،77 ،76

تربيت بدني
146 ،142 ،122 ،114 ،94 ،83 ،51 ،46 ،41 ،37 ،36 ،14 ،5 ،4 ،2

مطالعاتاجتماعي
،126 ،101 ،99 ،76 ،45 ،38 ،21 ،20 ،16 ،15 ،11 ،10 ،9 ،8 ،3
153،150 ،140،131

تفكر و سبك زندگي
،131 ،123 ،110 ،91 ،74 ،65 ،64 ،57 ،53 ،50 ،42 ،30 ،29 ،12 ، 6
152 ،135 ،134
رياضيات
143 ،93 ،52 ،44 ،23
علوم تجربي
،76 ،75 ،73 ،49 ،48 ،47 ،40 ،35 ،31 ،28 ،25 ،18 ،17 ،13 ،7 ،1
،108 ،105 ،103 ،102 ،98 ،96 ،95 ،87 ،85 ،82 ،81 ،80 ،79 ،77
،151 ،145 ،139 ،133 ،130 ،127 ،125 ،124 ،117 ،113 ،112 ،109
كار و فناوري
147،136،120،119،118،106،97،84،66،63،58،43،34،27،26،22

معارف اسالمي
149 ،141 ،132 ،116 ،86 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،56 ،55 ،39 ،33
هنر

144 ،138 ،137 ،111 ،107 ،92 ،89 ،62 ،61 ،60 ،59 ،24 ،19

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول

پديدآورندگان (مؤلف ،مترجم)
آرچر ،شارون 151
آزمون ،جواد 83
آلمن ،توني 7
ابراهيم ،حسين 51
ابراهيمي لويه ،نسرين 91
ابرهارت -متسگر ،كلوديا 96
احمدي ،حسين 33
اخباريفر ،مهران 124
ارجمند ،آريا 25
ارجمند ،محسن 25
ارشادي ،آزيتا 153
اسپيلسبوري ،ريچارد 102
اسكندري ،اعظم 137
اسميت ،لينداواسمر 127
اصالني ،نويد 97
اكبري صحت ،علي 109
الوندي ،حسين 49 ،48
اميربيكزاده ،عفت 77
اميري دوماري ،محمد 146

اميرينيا ،كورش 76 ،11 ،10 ،9 ،8

انزنس برگر ،هانس ماگنوس 44
انصاريان ،معصومه 86
بابايي ،عليرضا 62 ،61 ،60 ،59
بال ،جكي 139 ،124 ،98
بخشعليزاده ،شهرناز 93
بريجمن ،راجر فرانسيس 113
بنيان ،عباس 114
بوكت ،استيون 152
بوگيش ،ورنر 17
بويرر ،مونيكا 107
بهرامي ،گلنساء 46
بهروزكيا ،كمال 133 ،107 ،96 ،63 ،17
بهمني ،نازيال 150
بير ،ريك 28
بيسكوپ ،آگنيشكا 125 ،95
بيلي ،ژاك 145 ،78
بينگهام ،كارولين 85
پاركر ،استيو 82 ،80 ،77

پندي ،زهره 23
پورجاويد ،محمدرضا 87
پورعباسي ،عطاءاهلل 57 ،12
پورقنبري قاضياني ،ليال 14
پوركياني ،محمد 142
پوروهاب ،محمود 128 ،115
پوند ،روبين 4
پيكمال ،ميشل 54
تاگليافرو ،ليندا 47
تبريزي ،رضا 89
تروپ ،باب 94
جديآراني ،مرتضي 117
جعفري ،امير 146
جواديان ،مسعود 99 ،21 ،20 ،15
چوبينه ،مهدي 76 ،11 ،10 ،9 ،8
حبيبي ،طاهره 6
حبييبزاده ،نسيم 2
حريرفروش ،زهرا 81
حسنزاده ،فرهاد 45
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حكيميزاده ،صدف 144
خليلي ،سپيده 16
داد ،اليزابتفرانس 72
دانشفر ،حسين 139 ،112 ،79 ،1
داهي ،محمدرضا 125 ،95 ،38
دايي ،روح اهلل 41
الدر ،ليندا 91
درويشيان ،گلبرگ 72
رايشهارت ،هانس 63
رجبيزاده ،زهرا 84
رحماندوست ،مصطفي 141
رحماني ،بهاءالدين 35
رحمانينيا ،فرهاد 37
رحيمينژاد ،ويدا 148
رستگار ،طاهره 40
رمضاني ،عليرضا 36
روحافزا ،سعيد 104
روسيگر ،مونيكا 133
رهبريفرد ،مريم 58
رهنمايان ،مهناز 50 ،42
ريچاردز ،جان 130
زايك ،دينا 73
زبر دست ،محمدعلي 146
زرگنده ،بتول 126
زماني ،عليرضا 4
ژالهدوست ثاني ،بهروز 41
ساداتيان ،اصغر 30 ،29
ساالري ،حسن 102
سالم ،سودابه 24
سالوي ،اندرو 131 ،75 ،49 ،48
سبحاني طهراني ،حسام 110
سدون ،تام 108
سلطاني ،مسعود 80
سليمي ،سحر 6
سيدآبادي ،علياصغر 100
شجاعي ،كاظم 6
شفيعي ،الهام 134
شفيعي ،جواد 94
شفيعي ،شهرام 116
شهرامي ،بيژن 39
شهرتاش ،فرزانه 110 ،91
شهيدي ،گيتي 53

صاحبي ،علي 74
صلواتي ،محمد 90
ضرغاميان ،مهدي 54
عاصمي ،پرديس 6
عاقلتر ،سعيده 82
عراقچي ،مهشيد 151
عسگري ،محمد 5
عالء ،مينا 28
عميق ،مجيد 75 ،47 ،18 ،7
غالمرضايي ،حمیدرضا 113 ،66
فارمري ،كريستين 35
فارن ،بيل 4
فتحي ،سپيده 138
فرجود ،فروغ 108 ،98
فرخمهر ،حسين 121
فرسايي ،داريوش 43
فالهرتي ،مايكل 130
فيشر ،دايانا 144
قاسمي نيكمنش ،ملكدخت 44
قاسمي ،رضا 32
قندهاري ،احمد 127
كاشف ،مجيد 36
كاظم ،احسان 113
كاگوتا ،لوئيس 13
كالينز ،پاول 5
كاهه ،محمدحسن 143
كراسنو ،ديويد 108 ،1
كريسول ،پتي كلي 53
كورن -مولر ،آندرئاس 105
گانري ،آنيتا 84 ،76
گروگان ،حميد 56
گوهري ،ملكجمشيد 103
گيفورد ،كاليو 83
گيوهچي ،روحاهلل 19
البه ،بريژيت 50 ،42
الو ،كاري 79
لبانيمطلق ،مرجان 132
لنگرر ،جان 6
ليت ،آن سلكوويتس 37
ليدر ،اندي 153
ليوني ،ليو 110
مارتين ،جي .ال93 .

مبيني ،شيوا 135
محبوبي ،اعظم 140
محمدي ،حميده 73
محموديان ،حبيباهلل 3
مخولي ،حسين 130
مرادحاصل ،امير 71 ،70 ،69 ،68 ،67
مزاري جاللي ،عبدالرضا 111
مزيناني ،محمدكاظم 101
مسننفارسي ،حسين 65 ،64
معافي ،محمود 152
معتمدي ،وحيد 34
معلمي ،بهرام 131
معمارمقدم ،مژگان 122
معيني ،مهدي 55
مفيدينسب ،سعيده ،136 ،120 ،118 ،22
119 ،147
مك فدريز ،پل 58
ملكي ،فاطمه 92
منصف ،فرن 91
مورفي ،جوليا 150
مورگان ،سالي 38
مهاجري ،زهرا 129
مهرورز ،مينا 105
ميركياني ،محمد 88
ناجي ،سعيد 123
نادري ،ناصر 149
نايلور ،استوارت 40
نبيزاده ،محمد 27
نداييپور ،جليل 52
نوروزي ،داريوش 106
نوري ،عالء 31
واس ،لويس اس .آر148 .
وبر ،بليندا 15
وينستون ،رابرت 25
هاديپور ،مجتبي 5
هريسون ،كارول 1
همايونروز ،پريسا 145 ،80 ،78
هوبنر ،دان 65 ،64
هيئت ،فاطمه 5
يادگاريپور ،محمد 51
يعقوبي شهير ،حامد 26

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول 101

ناشران
دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي153 ،152 ،151 ،150 ،133 ،107 114،36
آرمان رشد 74
ققنوس 28
دفتر انتشارات كمكآموزشي 45
آژنگ 99
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 140
آفرينگان 54
141 ،137 ،111 ،104 ،97 ،86 ،56 ،47 ،18
ديباگران تهران 58
آواي ظهور 51
گام 65 ،64 ،53
ذكر 145 ،80 ،78
آواي نور 34
گويش نو 106 ،6
رسش 35
آييژ 44
ما و شما 30 ،29
رهنما 50 ،42
اسحاق 43
مبتكران 143 ،134 ،62 ،61 ،60 ،59
زاگرو 3
افق 100 ،15
محراب قلم ،76 ،25 ،21 ،11 ،10 ،9 ،8
سپهر انديشه 39
بامداد كتاب 142 ،94 ،41 ،4
113 ،112 ،88 ،85 ،83 ،79
سمپاد 27 ،26
براي فردا 57 ،12
مدرسه ،126 ،117 ،105 ،93 ،55 ،23 ،7
سوره مهر 92 ،24
برايند 109 ،87 ،52
شركتانتشاراتفنيايران149 ،148 131،125،95،38
بهنشر 130 ،129 ،101
مرجع نوجوان 90
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات شورا 31
منادي تربيت 138
شهر تاش 110 ،91
فرهنگي 123
مهاجر 127
طبيب 13
پيام آزادي 75
نخستين 72
طاليي 116
پيام محراب 84
نسل نو انديش 135 ،132 ،66
عروج انديشه 82 ،77
پيشروان 143
نغمه نوانديش 19
علوم نوين 40
تزكيه 33
نواي مدرسه 128 ،115 ،102
علوم و فنون 43
تولد 16
نوشته 121
فائق 134
تيزهوشان برتر 103
وراي دانش 81 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
فاطمي 139 ،124 ،108 ،98 ،1
تيمورزاده 13
ورزش 146 ،122 ،46 ،37 ،5 ،4 ،2
فراياد 32
جوان امروز 73
فرهنگسراي ميردشتي 144
خيام آزمون 103
دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد  ،118 ،22قاطع البرهان 14
قدياني ،96 ،89 ،63 ،49 ،48 ،20 ،17
147 ،136 ،120 ،119
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كلمات كليدي
آموزش تربيت بدني 94 ،51 ،37 ،4
آب و هوا 80 ،1
آموزش جغرافيا 153 ،76 ،16 ،11 ،9 ،8
آتلبندي 122
آموزش حرفهوفن 66
آثار باستاني 99
آموزش خط 60
آداب و رسوم 140
آموزش خوشنويسي 89
آذربايجان غربي 8
آموزش دختران 30
آزادگان 32
آموزش دورۀ راهنمايي 143
آزمايش 151 ،130
آموزش ديني ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،55
آزمايش كاربردي 73
132 ،116 ،86
آزمايشهاي ساده 103
آموزش ديني دورۀ راهنمايي 33
آزمايشهاي شيمي 105
آزمايشهاي كتاب درسي علوم تجربي 117آموزش رايانه 119 ،58 ،43
آموزش روش تحقيق 90
آزمون تيمز 31
آموزش رياضي 143 ،93 ،52 ،44 ،31 ،23
آزمون و تمرين 118 ،52
آموزش زبان فارسي 121
آزمونهاي آمادگي جسماني 2
آموزش شيمي 105 ،87
آسمان 124
آموزش علوم ،77 ،57 ،48 ،35 ،31 ،12 ،7
آسيب دندان 46
145 ،127 ،125 ،124 ،112 ،95 ،81
آسيبشناسي در واليبال 146
آموزش علوم تجربي ،75 ،18 ،47 ،130
آسيبهاي ورزشي 122
109 ،113 ،28 ،17
آفرينش هنري 144
آموزش غير مستقيم 136
آلبرت انیشتين 13
آموزش فلسفه 123
آلودگي 131
آموزش فلسفه براي كودكان 110
آلودگي محيطزيست 75
آموزش كار با اينترنت 22
آمادگي جسماني 146 ،5
آموزش ادبيات فارسي 148،115،100،88،54آموزش كار با رايانه 136 ،34 ،26
آموزش كار با ورد 147 ،120
آموزش انديشهورزي 6
آموزش كودكان 136
آموزش تاريخ 101 ،45

آموزش موسيقي 24
آموزش مهارتهاي زندگي ،64 ،30 ،29
152 ،134 ،131 ،91 ،74 ،65
آموزش والدين 64
آموزش واليبال 146
آموزش ورزش 142 ،114
آموزش هنر 144 ،138 ،92 ،62 ،61 ،59
آهن 101
ابزارهاي نقشهكشي 139
اتصاالت چند حرفي 60
اتصاالت دو حرفي 59
اثر گلخانهاي 125
احساس 133
اختالالت خواب 57
ادبيات فارسي 129 ،121 ،32
ادبيات كودكان و نوجوانان 84
ادبيات نوجوانان ،64 ،63 ،45 ،25 ،21 ،13
،95 ،90 ،87 ،85 ،82 ،80 ،78 ،73 ،65
130 ،128 ،127 ،126 ،108 ،103 ،102
ارائۀ مطلب 136
ارادۀ انسان 42
ارتباط جسم و فكر 42
ارزشيابي ملي سنجش صالحيتهاي
پايه 31
اروميه 8
اريگامي 19

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول 103
اسباببازي چرخشي 111
استان ايالم 9
استان خراسان رضوي 10
استتار 18
اسرار اعداد 44
اسكندر 99
اسالم و سياست 33
اشكانيان 20
اضطراب 12
اضطراب در كودكان 65
اطالعات عمومي 103 ،84 ،82
اطلس 76 ،16 ،15
اعتقادات 21
اعداد طبيعي 52
اعمال مفصل 5
افسانه و قصه 54
افسانهها و قصههاي آموزشي 148
افسانههاي ايراني 129
افسردگي 134
اقليمشناسي 38 ،17
اقيانوس 80
امام حسين(ع) 67
امام سجاد(ع) 68 ،56
امام علي(ع) 141
امالح معدني 36
اندازهگيري ضربان قلب 2
اندامهاي حسي 145
انديشه و تفكر 6
انديشۀ نقاد 91
انرژي 113
انسان 25
انشا و تمرين 121
انگيزه 35
انواع چربي 36
ايجاد صندوق پستي 22
ايران باستان 101 ،21
ايرانشناسي 10 ،9
ايالميها 20
ايمنسازي رايانه 58
ايمني در آزمايشگاه 81
ايمني ورزشكار مصدوم 122
اينترنت 34

باران مصنوعي 1
بازي آموزشي 106
بازيهاي ايراني 111
باال رفتن از پله 51
بخشپذيري 23
بدن انسان 145 ،102 ،78 ،49
برف 1
برقراري ارتباط 135
برنامههاي بهبود آموزش 14
برنامۀ درسي 117
برنامۀ نقاشي 147 ،120
بسكتبال 4
بلند كردن اجسام 51
بلوغ 30
بلوغ جسمي 29
بومشناسي 95
بهداشت بدن 49
بهداشت رواني 134
بهداشت شخصي 98
بهداشت محيطزيست 48
بيسيك 27 ،26
پاستوريزهكردن 127
پاورپوينت 136 ،119
پايتخت معنوي 10
پدافند 18
پردازش مفاهيم 6
پرسش و پاسخ 33
پرواز 75
پروتكل آزمون 2
پزشكي در ايران باستان 21
پست الكترونيكي 118
پسران 29
پالنكتون 47
پيامبر اسالم 86
پيدايش جهان 124
پيشبيني وضع هوا 139
تاريخ آب و هواي زمين 17
تاريخ اسالم 71 ،70 ،69 ،68 ،67
تاريخ ايران 99
تاريخ ايران باستان 20
تاريخ بشريت 3
تاريخ تيموريان 126

تاريخ عكاسي 107
تاريخ علم 28
تاريخ علم و هنر 100
تاريخ هندوستان 148
تاكتيك 114
تالس و تشابه 143
تخت جمشيد 99
تدريس اثربخش 93 ،40
تدريس تاريخ 150
تدريس علوم 151
تربيت بدني 146 ،142
تربيت كودكان 129
تربيت معلم 93
ترس از امتحان 134
ترس در كودكان 65
تركيب رنگ 138
تروا 72
تعليمات اجتماعي 153 ،38
تغذيه در واليبال 146
تغذيۀ ورزشكاران 94 ،36
تغذيۀ ورزشي 37
تغييرات آب و هوا 38
تغييرات زمين 139
تغييرات فيزيكي 30
تفاسير سورۀ فاتحه 39
تفاسير شيعه 39
تفكر 133 ،103
تفكر خالق 91
تفكر فلسفي 110
تكيه دادن بدن 5
تمرين و آزمون 120
تمرين هوازي ايروبيك 41
تمرينات آمادگي بدني 4
تمرينات قدرتي 94
تمرينات هوازي 41
تنفس مصنوعي 122
توانايي درك و فهم 152
توليد تيبا 66
تيمهاي بزرگ فوتبال 83
ثبت لحظهها 107
جانبازان 32
جانداران ميكروسكوپي 49
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سوختهاي فسيلي 47
دختران 53
جدول زمانبندي 4
سيارۀ زمين 80 ،73
دعا 56
جغرافياي جهان 15
سيستان و بلوچستان 11
دعا و نيايش 149
جاللالدين مولوي 104
سيستم عامل 43
دورۀ ابتدايي 40
جنگ ايران و عراق 32
دورۀ راهنمايي  ،112 ،109 ،107 ،40 ،16سيستم عامل مكينتاش 58
چرخۀ حيات 75
شادابسازي 14
148 ،117
چغازنبيل 45
شادي 14
دورۀ نوجواني 29
حافظه 50
شاعران ايراني 100
دوستي در نوجوانان 53
حرفهوفن 107
شباهتهاي خانوادگي 96
دوستيابي 135
حركات بدني 51
راهنماي آموزشي  ،93 ،52 ،40 ،23 ،22شبكه و اينترنت 118
حركات كششي 41
 153 ،147 ،137 ،121 ،120 ،119 ،118شبكهسازي 58
حركت عضله 5
شبكهي جهاني وب 34
رايانه 27 ،26
حضرت علي(ع) 69
شعر حماسي يوناني 72
رديابي صوتي خفاش 7
حضرت فاطمه(س) 70
شعر فارسي 100
رفتارهاي بهداشتي 98
حضرت محمد(ص) 71
شكستگي صورت 46
رنگآميزي سفال 138
حفظ آثار فرهنگي 3
شكلگيري نفت 47
روابط اجتماعي 135
حفظ محيط زيست 131 ،38
شنا رفتن 5
روابط بين اشخاص 53
حواس پنجگانه 145
شناساندن تمدنها 3
روانشناسي 53 ،29 ،14
خاطرات 50 ،32
شيشه 101
روانشناسي فيزيولوژي 133
خدا 55
صحيفۀ سجاديه 56
روش تدريس 40
خشم 134
صدمات ستون فقرات 46
روششناسي پژوهشنامهنويسي 90
خط تحريري 89
صفات جنسي 30
رويكردهاي يادگيري 106
خط شكستۀ تحريري 62
ضرب و تقسيم 23
زاهدان 11
خط نستعليق 137 ،89 ،61 ،60 ،59
ضربات سر 46
زبان برنامهنويسي 27 ،26
خواب مؤثر بر تحصيل 57
ضربالمثلهاي فارسي 88
زردشت 20
خوابيدن 51
ضربان قلب 41
زمينشناسي 73
خودآموز خط تحريري 61 ،60 ،59
طراحي بازي رايانهاي 106
زنان ورزشكار 94
خودرو 63
طراحي و توليد خودرو 66
زندگي روي زمين 95
خوشبختي 74
طوفان 1
زندگينامه 127 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67
خوشنويسي 137 ،62 ،61 ،60 ،59
عاشورا 67
زيبانويسي 89
خوندماغ 46
عدد اول 23
زيستشناسي 102 ،25 ،18
داريوش 99
عصاي نابينايان 7
زيستگاه 75
داستان آموزشي 116 ،110
عقل 42
زيگورات 45
داستان اختراعات و اكتشافات 28
عكاسي هنري 107
ژنتيك انساني 96
داستانهاي آموزنده 54
علم تغذيه 36
سازشناسي براي كودكان 92
داستانهاي انگليسي 72
علم اليتناهي 55
سازه 97
داستانهاي فارسي 104 ،128
علوم 103 ،82
سازهاي ايراني 92
داستانهاي كوتاه 128
علوم تجربي ،98 ،96 ،85 ،81 ،80 ،78
ستارگان 124
داستانهاي كودكان 123
139 ،108 ،102
دايرةالمعارف  85 ،84 ،82 ،81 ،79 ،76 ،17سرگذشتنامه 13
علوم تربيتي 150
سرگرمي و داستان تخيلي 44
دايرةالمعارف بدن انسان 77
علوم نظامي 18
سفال 101
دايرةالمعارف فوتبال 83
علي ابن ابيطالب(ع) 141
سالمتي 98
دايرةالمعارف كودكان 63

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول 105
عليبن حسين(ع) 56
عنصرالمعالي كيكاوسبن اسكندر 115
عنصرهاي شيميايي 109 ،108
فراموشی 50
فرفرههاي سنتي 111
فرهنگ علوم تجربي 112
فشار هوا 103
فضا 80
فعاليت و سرگرمي 151
فعاليت هوازي 2
فناوري 113
فوتبال 114
فيزيكدانان 13
فيلم آموزشي 43
قابوسنامه 115
قرن 39 ،14
قصههاي قرآني 116
قضاوت اخالقي 123
قضيۀ فيثاغورس 143
قوانين فوتبال 83
كاردستي 111 ،97
كاردستي با كاغذ 19
كارسنج 2
كتاب دوزبانه 132
ب مرجع 79
كتا 
كشش بارفيكس 5
كلمات قصار 141 ،86
كمكهاي اوليه 122
كنترل خشم 64
كنترل وزن 37
كودكان و نوجوانان 79
كوههاي ايران 10
كيهان 124
گازها 113
گرم شدن زمين 125
گرما و سرما 75
گزيدۀ داستانهاي فارسي 115
گوگل 22
گوهرشاد 126
لوئي پاستور 127
مارادونا 83
ماساژ قلبي 122

ماوس 147
مايعات 113 ،103
مباني علم رايانه 58
مثنوي 104
مثنوي معنوي 128
محمد(ص) 86
محيط يادگيري 35
مديريت مدرسه 14
مغز انسان 133
مفاتيحالجنان149
مفرغ 101
مقابله با استرس 12
مكانيابي پژواكي 7
مكملها در ورزش 36
منابع طبيعي 10
منابع طبيعي ايران 11 ،8 ،9
مناجات 149 ،132
مواد شيميايي 87
مواد غذايي 48
موتورها 113
موزهداري 3
موفقيت 74
مولكولها و اتمها 109
مهارتهاي پايه 114
مهارتهاي تفكر 152 ،6
مهارتهاي زندگي 140 ،123 ،50 ،42 ،12
ميكروبشناسي 48
ميكروبها 49
ناگفتههاي علمي 28
نامهنگاري 22
نثر و نظم 61
نجوم 85
نشستن روي صندلي 51
نقاشي با اكريليك 144
نقاشي روي سنگ 144
نقشه 76
نقشۀ قارهها 16
نكتههاي آموزشي 153 ،151 ،150
نگرشها 53
نمايش اساليد 119
نوجواني 30
نور 75

نوروز 140
نهجالبالغه 141 ،55
نهجالفصاحه 86
واژهنامه 112 ،84 ،79
واكسن 127
واليبال 146
وب 58
وبسايتها 34
ورزش و سالمتي 41
ويژگيهاي فردي 96
ويندوز 43 XP
هخامنشيان 99 ،20
هرودت 72
هندبال 142
هندسه 143
هنر 21
هنر براي كودكان 24
هنر شاد زيستن 74
هواشناسي 1
هوش موسيقيايي 24
هومر 72
يادگيري ياددهي 117
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آرمان رشد

 :74دانش و هنر شاد زيستن

آژنگ

 :99سرگذشت تختجمشيد

برايند

 :52حساب جامع (دورۀ راهنمايي) :87 ،دورۀ علوم راهنمايي جلد
( 1مواد شيميايي) :109 ،عناصر
بهنشر

 :54حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن

 :101سفال :129 ،مجموعه افسانههاي ايراني :130 ،مجموعه
كارگاه علوم

 :51حركات بدني ممنوعه

 :123كودك فيلسوف ليال

:34تحقيقواستفادهازاينترنتوشبكۀجهانيوببرايدانشپژوهان

 :75دايرةالمعارف اسرار دانش

 :44جن اعداد :ماجراي رياضي

 :84دايرةالمعارف مصور(  :)3ماشينها ،هواپيماها ،كشتيها

:43جعبهيآموزشمفاهيمپايۀويندوزXPبرايكودكانونوجوانان

 :143هندسۀ تكميلي دورۀ راهنمايي

 :15اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز :100 ،سرگذشت
شعر در ايران

 :33پرسمان ديني ،سياسي و اجتماعي دانشآموزان شركت كننده
در اردوهاي سراسري و منطقهاي كميته امداد امام خميني (ره)

آفرينگان

آواي ظهور
آواي نور
آييژ

اسحاق
افق

بامداد كتاب

 :4آمادگي بدني كامل براي بسكتبال :41 ،تمرينات هوازي و
تقويت قلب و عروق :94 ،زنان ورزشكار :تمرين براي موفقيت،
 :142هندبال :آموزش ،تكنيكها ،تاكتيكها ،قوانين و مقررات
براي فردا

 :12استرس از منظر دانشآموزان :57 ،خواب مؤثر ،تحصيل
اثربخش

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پيام آزادي

پيام محراب

پيشروان
تزكيه

تولد

 :16اطلس سهبعدي جهان
تيزهوشان برتر

 :103شگفتيهاي دانش
تيمورزاده

 :13اسم من آلبرت انيشتين است

پایۀ اول متوسطه (هفتم) دورۀ متوسطۀ اول 107
جوان امروز

شهرتاش

 :73دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با
آزمايشهاي كاربردي

 :91راهنماي تفكر نقاد براي كودكان :110 ،فردريك :ويژه
كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان

 :103شگفتيهاي دانش

 :13اسم من آلبرت انيشتين است

خيام آزمون

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

طبيب

طاليي

 :22اينترنت :118 ،كتاب كار اينترنت :119 ،كتاب كار نرمافزار
ارائه مطلب :120 ،كتاب كار ورد و تند تايپ :136 ،نرمافزار ارائه
مطلب :147 ،ورد و تند تايپ 1

عروج انديشه

 :36تغذيه ورزشكاران :114 ،فوتبال  1و 2

علوم نوين

دفتر پژوهشهاي فرهنگي

علوم و فنون

ديباگران تهران

فائق

دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجائي

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 :45چغازنبيل

 :140نوروز

 :116قصههاي قرآني راه و چاه

 :77دايرةالمعارف علوم و اختراعات :79 ،دايرةالمعارف بدن
انسان براي نوجوانان
 :40تلفيق آموزش و ارزشيابي :فكركردن ،يادگرفتن و امتحان
دادن در علوم تجربي
:43جعبهيآموزشمفاهيمپايهويندوزXPبرايكودكانونوجوانان

 :58خودآموز تصويري مباني علم رايانه

 :134مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اضطراب امتحان

 :80داير ةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان :81،داير ةالمعارف حقايق
شگفتانگيز:145،هنگاماستفادهازحواسپنجگانهچهاتفاقيميافتد؟

 :1آب و هوا :98 ،سالم زيستن :108 ،عناصر :124 ،كيهان،
 :139نقشه برداري از زمين

 :35تشويق دانشآموزان به آموختن علوم تجربي

 :32بوي چفيه (خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران)

 :42جسم و فكر :50 ،حافظه و فراموشي

 :144هنر نقاشي روي سنگ :تكنيكهايي ساده و نكاتي عملي
براي تبديل سنگهاي ساده به آثار زيباي هنري

ذكر

رسش
رهنما

زاگرو

فاطمي

فراياد

فرهنگسرايميردشتي

 :3آشنايي با موزه و موزهداري

قاطع البرهان

 :39تفسير سوره حمد

قدياني

سپهر انديشه
سمپاد

 :26برنامهنويسي گامبه گام با ويژوال بيسيك پايه سوم راهنمايي،
 :27برنامهنويسي مقدماتي با بيسيك پايه دوم راهنمايي
سوره مهر

 :24بخوان با من بساز با من ( 1و  :92 ،)2رفاقت با سازهاي
ايراني :سازشناسي براي كودكان

شركت انتشارات فني ايران

 :38تغييرات اقليمي (آب و هوا) :95،زيستبومها (اكوسيستمها) با
همراهيپروفسورماكسآكسيوم:125،گرمايشزمينباهمراهي
پروفسور ماكس آكسيوم :131 ،محيط زيست به روايت نمودار
شورا

 :31بهتر بياموزيم :علوم دوم راهنمايي بر اساس پرسشهاي
آزمونهايبينالمللي

 :14اصول شادابسازي در مدارس
 :17اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) :20 ،ايران باستان:48 ،
چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي ميكنند؟ :49 ،چه جانداراني
در بدن شما زندگي ميكنند؟ :63 ،خودرو :پيشينه و سازوكار:89 ،
راهنماي آموزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم به
ضميمۀآموزشتصويريآدابنشستنونوشتنويژۀمعلمانابتدايي،
راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان خط تحريري :96 ،ژنها:107 ،
عكاسي پيشينه ،شگردها ،سبكها :133،مغز و شگفتيهايش:150،
 100نكتۀ آموزشي براي تدريس تاريخ 100 :151 ،نكتۀ آموزشي
براي تدريس علوم 100 :152 ،نكتهي آموزشي براي تدريس
مهارتهاي تفكر 90:153،نكتۀ آموزشي براي تدريس جغرافي

ققنوس

 :28بزرگترين ناگفتههاي شگفتانگيز علمي :صد داستان
خواندني در باره اختراعات و اكتشافات
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كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

مرجع نوجوان

 :18انسان و طبيعت (پدافند غير عامل) :47 ،چگونه يك گياه
تبديل به نفت ميشود؟ :56 ،خداي من! گزيدهاي از صحيفه
سجاديه :86 ،دعوت ،گزيده نهجالفصاحه :97 ،سازهها:104 ،
شير من جاي تو در چاه نيست :111 ،فرفرههاي سنتي ايران،
 :137نغمه قلم ،شيوهاي نوين در آموزش خط نستعليق:141 ،
نيايش درختان :برگزيدهاي از نهجالبالغه

نخستين

 :53حفظ دوستي :64،خيلي عصباني ميشوم :65،خيلي نگران ميشوم

نسل نو انديش

 :6آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در
شكوفايي خالقيت و آموزش تفكر و تحليل در كودكان بر مبناي
تمرينهاي بنيادي :106 ،...طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي

 :19اوريگامي براي همه :شامل 100طرح اوريگامي

نغمه نوانديش

 :29بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران :30 ،بلوغ جسمي و
روحي رواني در دختران

 :102سل ولها ،بافتها و اندامها :115 ،قابوسنامه :128 ،مثنوي
معنوي

 :59خودآموز خط تحريري  :60 ،1خودآموز خط تحريري ،2
 :61خودآموز خط تحريري  :62 ،3خودآموز خط تحريري ،4
 :134مهارتهاي غلبه بر خشم ،افسردگي و اضطراب امتحان،
 :143هندسه تكميلي دورۀ راهنمايي

 :121كالس انشا (براي دانشآموزان دورۀ راهنمايي)

گام

گويش نو

ما و شما

مبتكران

محراب قلم

 :8استان آذربايجان غربي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :9 ،استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :10 ،استان خراسان رضوي :پاسخ به سؤالهاي
كودكان و نوجوانان :11 ،استان سيستان و بلوچستان :پاسخ به
سؤالهاي كودكان و نوجوانان :21 ،ايرانيان باستان براي من چه
كار كردهاند؟ :25 ،بدن من (من از چه چيزي ساخته شدهام؟)،
 :76دايرةالمعارف جديد مدرسه :78 ،دايرةالمعارف اطلس براي
كودكان :83 ،دايرةالمعارف فوتبال :85 ،دايرةالمعارف نجوم،
 :88راز مثلهاي ما :راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان:112 ،
فرهنگ علوم تجربي مدرسه :113 ،فناوري
مدرسه

 :7از ردياب صوتي خفاش تا عصاي نابينايان :23 ،بخشپذيري،
مقسومعليه و مضرب :55 ،خدا برهر چيز آگاه است قطرهاي از
نهجالبالغه :93 ،رياضيات براي معلمان (نسخه مدرس):105 ،
شيمي جادويي (آزمايشهايي براي نوجوانان) :117 ،كاوشگري در
فرآينديادهي-يادگيريعلومتجربي:براساسالگويجامعطراحي
و اجراي آزمايشهاي درسي :126 ،گوهرشاد :148 ،وزير دانا:149 ،
ياد شيرين دوست :مجموعه نيايشها با الهام از متون ديني

 :90راهنماي پژوهشگر نوجوان
منادي تربيت

 :138نقاشي روي سفال با مداد رنگي
مهاجر

 :127لويي پاستور

 :72داستانهايي از هومر :تروا در تسخير اسب چوبي

 :66داستان تولد تيبا :132 ،مرا ياد كن :گفتوگو با خدا:135 ،
ميخواهم با همه دوست باشم
نواي مدرسه
نوشته

وراي دانش

 :67داستان زندگي امام حسين(ع) :68 ،داستان زندگي امام
سجاد(ع) :69 ،داستان زندگي حضرت علي(ع) :70 ،داستان
زندگي حضرت فاطمه(س) :71 ،داستان زندگي حضرت
محمد(ص) :82 ،دايرةالمعارف علوم تجربي راهنمايي :قابل
استفاده براي دبيران ،دانشجويان و دانشآموزان
ورزش

 :2آزمونهاي آمادگي جسماني :4 ،آمادگي بدني كامل براي
بسكتبال :5 ،آمادگي جسماني كابردي :37 ،تغذيه ورزشي:46 ،
چگونگي برخورد با مصدومين دچار ضربه سر و صورت و ستون
فقرات در آموزشگاه ها و مدارس :122 ،كمكهاي اوليه در
ورزش :146 ،واليبال
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نام و نشاني ناشران
آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ ،1182 .ط.
 ،10تلفن66486012 ،66486013 :

آييژ
تهران :م .انقالب ،خ .لبافي نژاد غربي ،پ 215 .كد پستي:
 1313936374تلفن66423416 ،66568098 ،66568097 :

آژنگ
تهران :لواسان كوچك ،بلوار امام خميني ،خ .خداوردي ،ك.
اشكان  ،2پ ،6 .واحد  ،4تلفن09126137726 ،26549655 :

بامداد كتاب
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ابتداي خ .وحيد نظري
شرقي ،پ ،100 .ط .دوم ،واحد ،3كد پستي1314713914 :
تلفن 66481243-5 :تلفن همراه09121029735 :

اسحاق
تهران :م .انقالب ،خ .ارديبهشت ،پ ،73 .واحد  8صندوق
پستي 993-13145 :تلفن66492139 ،66492443 :
آفرينگان
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بن بست مبين ،پ 4.كد
پستي 1314666413 :تلفن09126161028 ،66413667 :
افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري
ش هاشمينژاد  7ك .جاويد يكم ،پ 2 .ط سوم
غربي ،نب 
كدپستي 1314675351 :تلفن66414285 ،66413367 :

براي فردا
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،خ .لبافينژاد شرقي ،پ.
 ،197واحد  7كد پستي 1314984186 :تلفن66952641-3 :
برايند
تهران :خ .فاطمي ،خ ،5 .ك .رامين ،پ 10 .كد پستي:
 1415763344تلفن،88975290 ،88993030 :
09121576523 ،09126980910
بهنشر
خراسان رضوي – مشهد :بلوار سجاد ،ابتداي جانباز جنوبي،
تلفن0511 7625001 - 4 :

آواي ظهور
تهران :م .انقالب ،مقابل دبيرخانه دانشگاه تهران ،نرسيده به
خ .دوازده فروردين 1448 ،كد پستي 1314664877 :تلفن:
66493701 ،66414109 ،66971112

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
تهران :بزرگراه كردستان ،نبش خ .شصت و چهارم غربي كد
پستي 1437774681 :تلفن88036316 ،88046891-3 :

آواي نور
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد نظري
غربي ،پ ،99 .كد پستي 1314675619 :تلفن،66967355 :
09121083731 ،66967356

پيام آزادي
تهران :خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به م .بهارستان ،مقابل سینما
اروپا ،ك .شهید محسن مظفری ،بنبست یكم ،پ 5+2.كد پستی:
 1146813415تلفن33905515 ،33936294 ،33114275 :
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پيام محراب
تهران :خ .ظهیراالسالم ،خ .شهید مصباح ،خ .خانقاه ،ك.
یوسفخان حكیم ،پ 23 .كد پستی 1146895114 :تلفن:
33912808 ،33941674 ،33914460
پيشروان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ،59 .
واحد  4كد پستی 1314764961 :تلفن66954390-2 :
تزكيه
تهران :خ .آذربایجان ،م .رشدیه ،خ .انصافی مقدم ،ك.
میرفارس ،بنبست جاویدان ،پ 1 .كد پستی1419814981 :
تلفن09123844863 ،09123844863 ،66874787 :
تولد
تهران :تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امين ،بيست متري عالمه
طباطبايي ،پ 26 .تلفن77330437 :

پ ،229 .ط .اول كد پستي 1584736913 :تلفن،88302482 :
09122177647 ،88315237 ،88821364
ديباگران تهران
تهران :سعادتآباد ،م .كاج ،خ .سرو شرقي ،مقابل خ .عالمه ،پ.
 ،49ط .پنجم كد پستي 1998648513 :تلفن،22098446-7 :
22083419
ذكر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ،20 .
ط .اول غربي كد پستي 1315853493 :تلفن،66468263 :
09121083473
رسش
اهواز :خ .حافظ ،بين خ .سيروس و خ .نادري ،كتابفروشي رشد،
ط .سوم تلفن09161116099 ،2217001-3 ،2216375 :

تيزهوشان برتر
تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد 3
تلفن09192659929 ،77512049 :

رهنما
تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .دوازده فروردين
و خ .فخررازي ،پ 110 .و  112كد پستي1314733535 :تلفن:
66481662 ،66416604 ،66400927

تيمورزاده
تهران :خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي كد پستي 1597985735 :تلفن88809090 :

زاگرو
ايالم 24 :متري اشرفي اصفهاني ،كوچه سوم ،پ217 .

جوان امروز
تهران :خ .شريعتي ،خ .ملك ،بعد از تقاطع تركمنستان ،پ5 .
واحد  13تلفن09394596727 ،09379707779 ،88446822 :

سپهر انديشه
قم :خ .امامزاده ابراهيم ،جنب بانك تجارت ،پ 537 .كد پستي:
3718714795تلفن8820400 :تلفن همراه09121520014 :

خيام آزمون
تهران :خ .شريعتي ،باالتر از سيدخندان ،ك .خيام ،پ 4 .تلفن:
09127957955 ،09127957955 ،66466113

سمپاد
تهران :خ .وليعصر ،باالتر از پاركوي ،نرسيده به ايستگاه پسيان،
پ 1717 .تلفن09121859643 ،26211501 :

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
يزد :خ .صفاييه ،بلوار پروفسور حسابي ،دانشگاه آزاد اسالمييزد
تلفن)0351( 8117301 ،8117280 ،8211391-9 :

سوره مهر
تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ 3 .كد پستي1373647383 :
تلفن66460993 ،66477001-4 :

دانشگاه تربيت دبيري شهيد رجایي
تهران ،لويزان ،خ .شهيد شعبانلو تلفن 9-22970060 :و
22970070

شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ.
 24كد پستی 1587736511 :تلفن88750447 ،88505055 :

دفتر انتشارات كمكآموزشي
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره چهار آموزش و
پرورش ،پ 266 .كد پستي 1584747413 :تلفن،88301478 :
88839186

شهر تاش
تهران :خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ك .حاتمخانی ،پ 6 .كد
پستی1576845716 :تلفن22297367 ،88759906 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران :پل كريمخان زند ،خ .ايرانشهر شمالي ،نبش ك .يگانه،

شورا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،ك .مینا ،پ 29 .كد پستی:
 1314945171تلفن7-66967766 ،2-66954921 ،2-66490400 :
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طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ.آذر ،پالك  68كد پستی1417994671 :
تلفن66909192 :
طاليي
تهران :م .فلسطين ،خ .طالقاني ،خ .سرپرست جنوبي ،ك.
پارس ،پ ،11 .واحد  2تلفن66483066 :
عروج انديشه
خراسان رضوی ،مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فیروزه ،ط .منهای
یك ،پ 6 .كد پستی 9143615718 :تلفن،2212474 :
2242248-09153111545 ،2224299
علوم نوين
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبی ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ.
 117كد پستی 1314654134 :تلفن66401356 ،66485501 :
علوم و فنون
تهران :شهران ،خ .كوهسار ،خ طبیعت ،برج الغدیر ،واحد  6كد
پستی 1488814495 :تلفن09122589880 :
فاطمي
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،پ 14 .كد
پستی 1415884741 :تلفن88945545 :
فائق
تهران :خ .خالد اسالمبولی ،خ .شانزدهم ،پ 4 .تلفن:
4-88726600
فراياد
چهارمحال و بختیاری  -شهركرد :خ 12 .محرم جنوبی ،ك.
 ،13پ 45 .كد پستی09133836073 ،8816896815 :

ققنوس
تهران :خ .انقالب ،خ .اردیبهشت ،خ .شهدای ژاندارمری،
پ ،111 .كد پستی 1314666413 :تلفن،66950785 :
09121726568 ،66950786 ،66408640
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما كانون،
پ 22 .و  24کد پستی 1511647416 :تلفن،88715545-8 :
88710661 ،88962971
گام
تهران :م .هفت تیر ،خ .بهارمستیان ،پ ،13 .واحد  11كد
پستی 1574717431 :تلفن،88303273 ،88494091 :
09126157427
گويش نو
تهران:خ.انقالب،خ.فخررازی،خ.شهیدوحیدنظری،پ،61.واحد
 B12كد پستی ،1314765143 :تلفن66484534 ،66956050 :
ما و شما
تهران :خ .گیشا ،خ .فاضل شمالی ،كوچه فرزین ،پ 3 .صندوق
پستی 14155-7888 :تلفن09125106156 ،88270791 :
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،59واحد  4كد پستی 1314764961 :تلفن،66954390-2 :
61094123
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
پ 104 .كد پستي ،1314733663 :تلفن،66490879-80 :
09121272243 ،66465201

فرهنگسرايميردشتي
مشهد :چهارراه لشكر ،نرسیده به م .ده دی ،پاساژ دیدنیها ،ط.
زیرین كد پستی ،9137985155 :تلفن8514761 ،8544951 :
دفتر تهران :انقالب خ .كارگر جنوبی ،خ .وحید نظری ،مجتمع
تجاری نادر ط .اول واحد  ،4تلفن تهران66490660-2 :

مدرسه
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب،
پ 8 .صندوق پستي 14155-1949 :كد پستي1598857911 :
تلفن88800324-9 ،88924752 ،88924750 :

قاطع البرهان
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،ك .شهید فهیمی ،پ ،8 .ط.
 1كد پستی1775814771 :تلفن،33034838 ،33727235 :
09122240289

مرجع نوجوان
تهران :انتهاي خ .جيحون ،بعد از حسام الدين ،خ .كاظمي،
پ ،388 .واحد 3 .صندوق پستي  ،13-475-196تلفن:
091354222706 ،55758249 ،55738839

قدياني
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 90 .كد پستی ،1314733861 :تلفن:
66404410

منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ 26 .كد پستي:
1599813813تلفن88809787 :

 112فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بن بست .نيكپور ،پ ،5 .ط اول
كدپستي ،1314753665 :تلفن09123711558 ،66410036 :
نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ.
 ،227ط .اول كدپستي ،1314713115 :تلفن،66418979 :
66498148
نسل نو انديش
تهران :م .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ ،308 .ساختمان
كيميا كد پستي 1593854745 :تلفن88942247-9 :
نغمه نوانديش
تهران :م .رسالت ،خ .شهيد سلمان طرقي ،ك162 .غربي ،پ.
 ،18ط .همكف ،تلفن،77211116 ،77277020 ،22535464 :
09123042421
نواي مدرسه
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ،140 .
ط .دوم ،واحد  5كد پستي ،1583617618 :تلفن،88820583 :
09123022698 ،88822845
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،نشر نوشته كد پستي:
 8143984117تلفن09133162070 ،2208610 ،2226445 :
وراي دانش
تهران :م .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پ28 .
كد پستي ،1314693333 :تلفن،66468018 ،66475750 :
09122073901 ،66957461
ورزش
تهران :خ .جمهوري ،خ .دانشگاه جنوبي ،بنبست يكم ،پ1 .
تلفن66976691 ،66976690 ،66481243 -5 :

