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■ مقدمه
این فهرستگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشی و تربیتی مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی
و تربیتی است .فهرست کامل کتابهای آموزشی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که
نسخههای الکترونیکی این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها
و منابع بیشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.
■ چرا فهرستگان؟
طی  16سال گذشته ،یکی از اهداف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،امکان انتشار کتابنامه رشد به تعداد آموزشگاههای کشور و ارسال
یک نسخه رایگان برای تک تک آنها بود که تا به امروز محقق نشده بود .اکنون بحمدهلل این خواسته ،با انتشار منتخبي از منابع آموزشی
و تربیتی مناسب ،میسر شده و این فهرستگان در اختیار همه مدارس کشور قرار گرفته است .انتظار میرود با این فهرست منتخب ،یافتن
منابع آموزشی مورد نیاز خصوص ًا برای معلمان آسانتر از پیش باشد و پیامدهای مثبت آن انشاءاهلل در آینده نزدیک آشکار شود.
اتفاق خوب دیگری که در فهرستگان افتاد ،این بود که برای نخستین بار منابع آموزشی مکتوب و غیر مکتوب در یک جا و در کنار هم
به مدارس معرفی شدند .با این اتفاق ،همکاران فرهنگی ما ،فقط با استفاده از مأخذ واحد ،میتوانند به رفع نیازهای مختلف خود در حوزه
منابع آموزشی و تربیتی مبادرت ورزند.
■ آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی استفاده از منابع آموزشی تکمیلی را با وجود کتابهای درسی مفید نمیدانند .این تصور نادرست است .این کار یک دلیل ساده دارد؛
چون کتاب درسی معمو ًال برای سطح متوسط دانشآموزان نوشته میشود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هستند که باالتر از
سطح متوسط یا به دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی است که گروه دوم نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارند؛ در حالی که فرونشاندن
تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح کالس میسر است و این وظیفه یک معلم کاردان است که شاگردانش را شناسایی
و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همۀ کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند!
نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوص ًا قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن
صِ رف ،میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرسی به جای کتاب درسی" قطع ًا کاری نادرست است و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده
از منابع آموزشی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاست .هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید اصل اختیاری بودن استفاده از
منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
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■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سویی و مشغلههای زیاد مربیان ،وجود این فهرستگان ،که در آن منابع آموزشی و تربیتی جدید
بررسی و مناسبترین آنها معرفی شده ،حقیقت ًا غنیمتی بزرگ است .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهریزان آشنا
با برنامههای آموزشی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع ،برای دانشآموزان یا
همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را میتواند بررسی
و با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.
■ منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده شده است .برای تهیه منابع میتوان با مراجعه به انتهای
فهرستگان ،با ناشر یا تولید کنندگان آنها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نیز عهدهدار تهیه کتابهای درخواستی مدیران و معلمان محترم و ارسال آنها به آموزشگاههاست .با پخش مدرسه
میتوانید با شماره  )021(88843950تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید.
■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی که پیشرو دارید تعداد  132عنوان کتاب آموزشی و تربیتی و  2عنوان منبع آموزشی غیر مکتوب معرفی شده است.
کتابهای معرفی شده برای نخستین بار در سال  1394یا یک سال قبل از آن منتشر شدهاند و از بین  704کتاب مناسب گزیده شدهاند.
همچنین از کتابهای معرفی شده 84 ،عنوان کمکآموزشی 29 ،عنوان کمکدرسی و  19عنوان تربیتی است.
■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در این فهرستگان ،بر اساس موضوع ،و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفی منابع ،چکیدهای از
محتوا یا اطالعاتی درباره آنها داده شده است .در پایان هر فهرستگان نیز نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای
خوانندگان آسان میکنند .شمارههایی که در این بخش آورده شده است ،ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است.
■ همکاران ما در این فهرستگان
چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی با ما همکاری میکنند .در این بخش نام همکارانی که در
ارزیابی منابع این فهرستگان ما را یاری دادهاند ،به تفکیک موضوع آورده شده است:
■ ادبیات فارسی :زهرا تخمهچی ،حسین قاسمپور مقدم
■ تربیت بدنی :معصومه رضوانفر ،علی شاهمحمدی
■ پیامهای آسمانی :سیدمحمد دلبری ،یاسین شكرانی ،مسعود فرجاد تهرانی ،ناصر نادری
■ تفکر و سبک زندگی :روفیا دهقانمنشادی
■ داستان :محمدعلی قربانی ،محمد مهدوی شجاعی ،ناصر نادری ،حبیب یوسفزاده
■ ریاضی :حمیدرضا امیری ،شهرناز بخشعلیزاده ،سپیده چمنآرا ،خسرو داودی ،سمیهسادات میرمعینی
■ زبان انگلیسی :سیمین اسالمی فارسانی ،فریبا پیوندی ،رضا خیرآبادی ،معصومه عظیمی وحید ،سیدبهنام علویمقدم ،سعید معظمی گودرزی
■ شعر :محمدحسن حسینی
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■ علوم تجربی :مریم انصاری ،حسن حذرخانی ،روحاله خلیلیبروجنی ،مریم عابدینی ،بتول فرنوش
■ علوم تربیتی :سعید راصد ،سیدامیر رون ،محمود معافی
■ قرآن :سیدمهدی سیف ،مسعود فرجاد تهرانی ،مسعود وكیل ،رضا نباتی
■ كار و فناوری :محسن كیاالشكی ،بهنام نیكنژاد
■ مرجع :فرشته ذوالجناحی ،آذردخت كوهستانی ،اكرم عینی
■ مطالعات اجتماعی :مسعود جوادیانسالمی ،حشمتاله سلیمی ،زهرا مروتی ،منصور ملكعباسی
■ هنر :مرضیه پناهیانپور ،رضا صفری ،عالءالدین كیاالشكی.
■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی
دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غیر مکتوب ،به جای ناشر (تولید کننده) به جای سال نشر (سال ساخت) و به
جای چکیده (معرفی) آورده شده است.

شمارة مدخل

.98

نام كتاب

مؤلف

نام مجموعه

شورای کتاب کودک

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
جلد 15

محل نشر :ناشر ،سال نشر

مجموع صفحات

قطع کتاب

تهران :شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه
کودکان و نوجوانان1393 ،

360ص

رحلی

مخاطب

پایه تحصیلی

کلیدواژه

دانشآموز ،مربی ،والدین،
معلم ،مدیر ،مشاور،
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

هفتم ،هشتم ،نهم

دايرئالمعارفها ،اطالعات،
راهنمای آموزشی

چکیده

این فرهنگنامه حاوی  223مقاله 660 ،تصویر 19 ،نقشه و  36جدول با تکیه بر دو حرف «د» و «ز» است و اطالعاتی درباره
موضوعاتی مانند راهآهن ،رنسانس ،ریاضیات ،زلزله و سلسله زندیه را در بر میگیرد .نکته جالب توجه این است که بیش از 50
درصد از مطالب درباره ایران است .هدف از تدوین این کتاب تقویت غنای فرهنگی نسل نوجوان است.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،266ساختمان
شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره
تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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ادبیات فارسـی

 .1عابدی جزی ،ربابه .اتل متل ضرب المثل .کاشان :مرسل156 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،انواع ادبی ،ضربالمثل
چکیده :ضربالمثلها جملههای کوتاهی هستند که از جهانبینی ،عقاید ،قوانین ،آداب و رسوم و آموختههای
یک ملت سخن میگویند .در این کتاب به تفکیک حروف الفبا ،ضربالمثلهای ایرانی گردآوری و ارائه شده است.

 .2عزیزی ،مریم .گنجینه ادبیات کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان :برگزیدهی داستانهای شاهنامه
فردوسی جلد اول /برگزیدهی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد دوم .تهران :مهرآموز.1393 ،
2ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات کالسیک ،داستانهای حماسی ،شعر ،شاعران
چکیده :گنجینه ادبیات کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان
ی شده شاهنامه است که به منظور پیوند نسل
این مجموعه دو جلدی دربردارنده منتخبی از داستانهای بازنویس 
جوان با آثار کهن زبان فارسی ارائه میشود .در این بازنویسیها سعی شده تا ضمن وفاداری به مضامین و مفاهیم
متن اصلی ،داستانها به زبان ساده و روان و با تلفیقی از شعر و نثر بازگو شوند .نویسنده در جلد اول ،داستان
پادشاهی کیومرث ،هوشنگ و ضحاک ماردوش را میگوید و در جلد دوم درباره رستم و سهراب و نبرد رستم و
اسفندیار توضیح میدهد.

 .3سلطانیمطلق ،زهرا [ ...وديگران] .فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه .تهران :تیرگان.1394 ،
138ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،ادبیات فارسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در کتاب حاضر با بهرهگیری از شیوههای تدریس فعال ،به آموزش مباحث درس ادبیات فارسی پرداخته
میشود .در این آموزش به بیان معنای شعر و واژههای زبانی و شرح نکات ادبی توجه شده است .همچنین ارائه توضیح
کوتاهی درباره نحوه خواندن متنهای مختلف در ابتدای دروس ،دانشآموزان را با آداب خواندن متون آشنا میسازد.

 .4کاظمی میقانی ،مریم .فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه) .تهران :بینالمللی گاج152 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تکالیف درسی ،آزمونها
چکیده :مجموعه پیش رو حاوی خالصه نکتههای کلیدی مباحث کتاب و مجموعه سؤالهایی برای مرور و
تقویت آموختههای کالسی است .در بخشهای گوناگون ،آموزههای دستوری و نگارشی ،مهارت درک اشعار
و متون قدیمی و بازنویسی آنها به زبان معیار ،تمرینهایی برای تقویت روحیه پژوهشمحور در دانشآموز و
فعالیتهایی برای ایجاد نشاط در نظر گرفته شده است.
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چکیده :برای تثبیت آموختههای کالسی الزم است بعد از فرایند آموزش ،اطالعات جدید مرور شوند و تکالیفی
برای بهخاطرسپاری انجام شود .در این کتاب برای هر یک از دروس خالصه نکتههای مهم و پرسشهایی با
الگوهای متنوع در نظر گرفته شده است .در ادامه ،فعالیتهای کمکآموزشی برای سرگرمی و آموزش غیرمستقیم
ارائه شده است.

 .6قاسمی ،رضا [ ...وديگران] .فارسی نهم ازدیدگاه هشت مدرس .قم :ابتکار دانش200 .1394 ،ص.
وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،آزمون ،راهنمای آموزشی
چکیده :این کتاب با هدف آسانسازی فهم دانشهای زبانی و ادبی ،به منظور حل سریع و راحتتر سؤالهای
تستی برای ورود به مدارس نمونه و تیزهوشان ،و شرکت در المپیاد نگارش یافته و دربردارندة مطالبی فراتر از سطح
کتاب درسی به همراه تمرینها و پرسشهای مناسب است.

 .7بوالحسنی ،نعمتاله /اروجی ،شیرین .کار و تمرین :فارسی نهم دوره اول متوسطه .تهران :گلواژه،
152 .1394ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،راهنمای آموزشی ،ادبیات فارسی
چکیده :با در نظر گرفتن اهداف کتاب درسی ،نکات آموزشی هر درس بیان شده ،سپس بر مبنای اصول و
روشهای علمی ــ عملکردی ،تمرینهایی به منظور تثبیت یادگیری در دانشآموزان ارائه میشود .خود ارزیابیها
و نمونه سؤاالت مطرح در کتاب ،با هدف ارزشیابی سطح آموختهها و نیز آشنایی با آزمونهای ورودی مختلف
آورده شده است.

 .8شاهسون ،مصطفی .مجموعه کتابهای کار و تمرین پله :فارسی هشتم (متوسطه) .تهران :تاج.1394 ،
96ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :تمرینها ،تکالیف درسی ،مواد و روشهای آموزشی
چکیده :مجموعهای که پیش رو دارید ،عالوه بر آموزش موضوعات و مفاهیم کتاب درسی ،فعالیتهایی را در بر
دارد که دانشآموزان را با نکتههای ادبی و زبانی آشنا میکند .در هر بخش در کنار خالصه نکتههای مهم درسی،
تمرینهای تشریحی و پرسشهای چهارگزینهای و نیز فعالیتهای خالقانه ادبی در نظر گرفته شده است.
دوره اول آموزش متوسطه (7 )1

ادبیــاتفارســی

 .5شاهسون ،مصطفی .مجموعه کتابهای کار و تمرین پله :فارسی نهم (متوسطه) .تهران :تاج.1394 ،
96ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،مواد درسی

ادبیــاتفارســی

 .9شاهسون ،مصطفی .مجموعه کتابهای کار و تمرین پله :فارسی هفتم (متوسطه) .تهران :تاج.1394 ،
104ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،مواد درسی
چکیده :در کتابی که پیش رو دارید ،در هر بخش شمای کلی از متن درس برای مرور مطالب اصلی در اختیار
دانشآموزان قرار گرفته است .در ادامه ،سؤالهایی از متن اصلی طراحی شده تا ضمن پاسخ به آنها نکتههای
مهم مرور شود .عالوه بر فعالیتهای تشریحی مربوط به درک معنا و مفهوم عبارات ،سؤالهای چهارگزینهای،
نکتههای ادبی و زبانی نیز در خالل کتاب گنجانده شده است.

 .10سیفی ،زهرا .فرهنگ لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی .قم :ابتکار دانش144 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :واژهنامهها ،ادبیات فارسی ،مواد درسی
چکیده :مطالعه کتاب حاضر این امکان را برای خوانندگان فراهم میکند تا بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در یافتن
واژههای همآوای کلمه بیابند و با یادگیری اینگونه کلمات ،قدرت تشخیص و کاربرد آن را بیاموزند .آشنایی با ای 
ن
واژهها درستنویسی را در مخاطبان تقویت میکند.

 .11گروه مؤلفانگنجینه برتر :گنجینه برتر  7فارسی پایه هفتم .تبریز :عقیق برتر280 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :تمرینها ،ادبیات فارسی ،آزمونها ،مواد درسی
چکیده :در این کتاب ،پس از بیان مطالب کتاب درسی ،پرسشهایی به صورت طبقهبندی شده ارائه شدهاند
تا دانشآموزان بتوانند با حل آنها خود را برای شرکت در آزمونهای گوناگون آماده کنند .همچنین در کتاب به
منظور تقویت مهارت شعرخوانی ،وزن عروضی هر شعر در کنار آن درج شده است.

 .12گروه مؤلفانگنجینه برتر :گنجینه برتر  8فارسی پایه هشتم .تبریز :عقیق برتر264 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،ادبیات فارسی ،آزمونها
چکیده :در این کتاب ،با تکیه بر کتاب درسی فارسی پایه هشتم و در رویکردی تلفیقی ،دانشهای زبانی و آرایهها
به ترتیب از آسان به مشکل توضیح داده شده و سپس تعدادی تمرین و پرسش چهارگزینهای به منظور عمق
بخشیدن به آموختهها ارائه شدهاند .مطالب کتاب به گونهای تنظیم شدهاند که مباحث کتاب درسی را از زوایای
متفاوت ارزشیابی میکنند.
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چکیده :کتاب حاضر حاصل پرداختن نویسنده به دستور زبان فارسی و تمامی آرایههای مطرح در کتاب
فارسی نهم است .در این کتاب تمرینهایی ارائه شدهاند که حل آنها سبب تعمیق و تثبیت آموختهها در ذهن
دانشآموزان میشود.

 .14تواناعلمی ،جعفر /باقری ،مصطفی .نکته به نکته .مشهد :فرشیم104 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،راهنمای آموزشی ،آزمونها
چکیده :نویسنده تالش کرده است با بیان مطالب دستور زبان فارسی و آرایههای ادبی به زبان ساده و نیز ارائه
سؤاالت تشریحی و به دنبال آن سؤاالت تستی مناسب ،دانشآموزان را برای شرکت در آزمونهای نمونه دولتی
و تیزهوشان آماده سازد.

 .15مهربانی ،فاطمه .نگاه ثمین ادبی .نجف آباد :مهر زهرا(س)192 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :در کتاب حاضر با بهرهمندی از روش رمزگردانی تصویری ،فرایند یاددهی ـ یادگیری کتاب درسی
بهتر صورت میپذیرد .هدف از این آموزش باال بردن دقت دیداری و نوشتاری در دانشآموز ،ایجاد اعتمادبه
نفس و آشنایی با عناصر زیبایی سخن است .همچنین در این نوع از آموزش یادگیری بیشتر از طریق هوش
مکانی رخ میدهد.

 .16رئیسی دهکردی ،فریدون /قاسمی ،رضا .همگام با ادبیّات و علوم ادبی .قم :ابتکار دانش.1394 ،
192ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،راهنمایی آموزشی ،تمرینها
چکیده :کتاب حاضر با توجه به روش آموزشی «گروهمحور» درصدد است با ارائه مثالهایی در قالب سؤاالت
تکمیلی ،صحیح ـ غلط و چهارگزینهای به آموزش مفاهیم دستور زبان فارسی و دانشهای ادبی با هدف ارتقای
مهارتهای زبانی بپردازد .بیان نکات کلیدی هر مبحث و نیز ارائه تمرینها موجب پایدار ساختن مفاهیم در ذهن
مخاطبان میشود.
دوره اول آموزش متوسطه (9 )1

ادبیــاتفارســی

 .13گروه مؤلفانگنجینه برتر :گنجینه برتر  9فارسی پایه نهم .تبریز :عقیق برتر320 .1394 ،ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :پرسشها ،تمرینها ،ادبیات فارسی ،مواد درسی ،آزمون

انگلـیســی

English in mind: workbook/ student’sbook stater student’sbook .Putcha ,Herbert .17

تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مقدماتی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها

چکیده :مجموعه کتابهای English in mind
این مجموعه شامل  2جلد است .در کتاب  starter workروشهای گوناگون زبان معرفی شدهاند .از جمله این
روشها میتوان به ترجمه ،گرامر ،روش مستقیم و روش شنیداری اشاره کرد .کتاب  starter studentشامل
سه قسمت دانشآموزان ،معلمان و کتاب کار است که با محتوای کاربردی و ارائه تمرینهای مناسب به آموزش
میپردازد .شایان ذکر است این کتاب همراه با فایل صوتی عرضه میشود.

 .18میاحی ،نادیا [ ...وديگران] ProspectBilingual Dictionary: English to Persian .ماهشهر :نادیا
میاحی200 .1394 ،ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :راهنمایی آموزشی ،واژهنامهها ،زبان خارجه
چکیده :این فرهنگ لغت بیش از صدها کلمه انگلیسی دارد که به فارسی روان و معمولی معنی شده تا
دانشآموزان بتوانند معنای کلمات درسهای گذشته و حتی پایه پایینتر را در اختیار داشته باشند و به انجام
تکالیفشان بپردازند .استفاده از تصویر برای یادگیری بهتر دانشآموزان است .بهعالوه عالئم فونتیکی با دو تلفط
( )BYEو امریکایی ( )NA MEنیز در کتاب آمده است.

Super safari1: Pupils book/ Activity book .Putcha ,Herbert . 19

تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها

چکیده :در این مجموعه  2جلدي  ،با استفاده از تصویرهای آموزشی و با هدف تقویت تمرکز ذهنی ،کودکان
با برخی از مباحث ابتدایی زبان انگلیسی آشنا میشوند .همچنین تمرینهایی به منظور تقویت دستور زبان و
گسترش دایره لغات ارائه شده است .این تمرینها موضوعاتی مانند مدرسه من ،اتاق من ،بدن من و شغلها را
پوشش میدهند.

Super safari 2: Pupils book/ Activity book .Putcha, Herbert . 20

تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،یادگیری

چکیده :این مجموعه  2جلدی به روش ارتباط دیداری تهیه شده است و بر پایه آموزش دستور زبان و لغت
استوار است .این اثر با تقویت قوه بصری و آموزش از طریق دیدن و شنیدن ،مباحث ابتدایی زبان انگلیسی را به
کودکان آموزش میدهد.
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تهران :بهشت2 .1394 ،ج .رحلی.
مخاطب :آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ،سطح مبتدی
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،راهنمای آموزشی

چکیده :دراین مجموعه  2جلدی ضمن آموزش زبان انگلیسی ،تمرینهایی برای تقویت قدرت بصری و تصویر
سازی ذهنی زبانآموزان سطح مبتدی فراهم شده است و با استفاده از تصاویر ارائه شده ،موجب تثبیت مطالب
آموخته شده در ذهن آنها میگردد .در این آموزش زبان آموزان باتوجه و تمرکز روی تصویرها و مطالعه مطالب،
لغات ،و نکات دستوری مربوط به هردرس را یاد میگیرند.

 .22ایزدپناه ،محمدعلی .انگلیسی از طریق فارسی .ETPشیراز :ایده درخشان184 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،یادگیری ،راهنمای آموزشی ،روش تدریس
چکیده :در این کتاب با استفاده از روش « »ETPزبان انگلیسی به دانشپژوهان آموزش داده میشود .در این
روش ،با بهرهگیری از زبان مادری برای بیان معنا و معادلسازی برای ساختارهای زبان ،استرس فراگیرندگان
کاهش و اعتمادبهنفس آنان افزایش مییابد .تأکید  ETPبرای استفاده از چهار مهارت زبانی در آموزش است و به
توسعه دانش واژگانی توجه ویژهای دارد.

 .23حقی ،ولی .درسآزمون زبان انگلیسی هفتم .اردبيل :یاوریان128 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب حاضر با هدف آموزش و بازدهی بهتر درس انگلیسی ،در چارچوب کتاب درسی و کتاب «راهنمای
ب درسی کمک میکند و مهارت دانشآموزان
معلم» طراحی شده است .خواندن این کتاب به درک بهتر مطالب کتا 
را برای پاسخگویی به پرسشها ،آزمونها و امتحانهای پایان سال تحصیلی افزایش میدهد.

 .24برهانی ،مجید .زباناندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه آزمونها و کاربرگها .مجید برهانی،
170 .1394ص .رحلی.
مخاطب :دانش آموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي -زبان انگليسي
چکیده :یکی از شیوههایی که منبع تاثیرگذاری در آزمون زبان در سرتاسر جهان شده و کتابها و منابع بسیار
زیادی بر اساس آن طراحی شده رویکرد ارتباطی ( )CLTاست .مجموعه حاضر نیز که بر همین اساس طراحی
گشته ،شامل توضیح و تشریح مطالب آموزشی (نکتهها) ،واژهها و لغتهای درس به درس به همراه معانی،
مهارتهای خواندن ،نوشتن و گوش دادن ،آزمون کتبی ،مجموعه کاربرگها (تکالیف) ،نمونه سؤاالت به همراه
یک عدد لوح فشرده به عنوان مکمل این مجموعه که فایل صوتی کتاب درسی ،تمرینات و سواالت مهارت گوش
دادن ،اسالیدها و ویدئوهای آموزشی و بازیهای انگلیسی را در بردارد.
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 .25اسکات ،وندیای .شیوههای نوین آموزش زبان برای کودکان .صمد جودی آرپادرسی /هاتف
رستگارنیا .تبریز :هنر اول160 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،زبان خارجه ،کودکان
چکیده :این کتاب به معرفی تکنیکهای جدید آموزش زبان انگلیسی برای کودکان پرداخته است .تقسیمبندی
کودکان برای آموزش و تفاوت در نحوه آموزش هر یک از آنها ،یکی از مهمترین ویژگیهای این کتاب است.
چگونگی مدیریت کردن کالس آموزشی ،با در نظر گرفتن ویژگیهای عمومی دانشآموزان ،از مباحث دیگری
است که در کتاب آمده است.

 .26علویمقدم ،بهنام [...وديگران] .فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم دوره
اول متوسطه .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان408 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :در این بسته ،مجموعهای از مفاهیم و واژگان مربوط ،در قالب «فلش کارت» و همراه با ارائه تصاویر
رنگی به دانشآموزان آموزش داده میشود .شایان ذکر است ،درسها به تفکیک ارائه شده است و استفاده از این
فلش کارتها انتقال مفاهیم مورد نظر را آسان میکند.

 .27دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ انگلیسی پایه هفتم  -دوره اول متوسطه.
تهران :مرآت56 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :کاربرگ ابزاری آموزشی است که با هدف تسهیل اجرای اهداف آموزش در جریان تدریس معلم طراحی
و تدوین شده است .کتاب حاضر مجموع ه تمرینهایی برای درک واژگان و حروف زبان انگلیسی است .تمرینها
با الگوهای گوناگون (جای خالی ،توضیحی ،چندگزینهای و ) . .طراحی شدهاند و یک لوح فشردۀ آموزشی نیز به
کتاب ضمیمه است.

 .28گروه مؤلفان انتشارات مدرسه .کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان132 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :زبان خارجه ،مواد درسی ،آزمونها
چکیده :کتاب با نگاهی جامع به کتاب درسی مربوطه و استفاده از تصاویر رنگی آموزشی به ارائه سؤاالت
کوتاهپاسخ و چهارگزینهای ،جدول کلمات و . ...برای هر درس از کتاب اصلی پرداخته است .هدف از تدوین کتاب
ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بوده است.
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 .29زورق ،محمدحسن .انتظار تاریخ .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی136 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ اسالم ،فرق اسالمی ،والیت ،مهدویت

پیــامهای آسمـانــی

چکیده :نوشتار پیش رو درصدد است ریشه تضادهای اجتماعی در میان مسلمانان را از نظر تاریخی ردیابی کند.
نگارنده با بررسی سیر تحوالت دنیای اسالم از زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) تا والیت امامان شیعه و جانشینان
ایشان در دورههای گوناگون سعی در شناسایی ریشههای مشترک تاریخی برای شناخت بهتر هویت اسالمی و
دینی و رسیدن به وحدت بیشتر داشته است.

 .30سلیمانی ،نقی .پیامبر .تهران :بهنشر240 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :پيامبران ،زندگينامهها ،رمان
چکیده :دربارۀ زندگی پیامبر اسالم بسیار گفتهاند و بسیار خواندهایم .کتاب حاضر نیز به روایتی دیگر از زندگی
پیامبر پرداخته است .در این جلد ،دورۀ میانسالی زندگی حضرت محمد به صورت رمانی بلند و با بیانی متناسب با
زبان جوانان شرح داده شده است .محتوای نوشتههای این کتاب بر اساس آیات قرآن و با استفاده از نهجالبالغه،
کتابها و روایتهای معتبر ،مستند سازی شده اند و نویسنده برای هر حکایت و ماجرایی که در کتاب آورده ،سند
معتبر تاریخی نیز ذکر کرده است .عالوه بر داستان ،در جای جای کتاب توضیحات مفصلی نیز دربارۀ شرایط آن
دوره و آداب و رسوم آن زمان به خواننده داده شده است.

 .31یوسفیان ،محمد .حیعلیخیرالعمل :پاسخ به  20پرسش درباره نماز جهت مربیان ،والدین
و نوجوانان با روش تمثیل و تشبیه .قم :همای غدیر72 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانش آموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :اسالم ،اعتقادات مذهبی ،عبادت
چکیده :تشبیه و تمثیل به برخی از پرسشهای مطرح درخصوص نماز ،فواید ،علت و آداب آن پاسخ دهد .نماز با
ایجاد رابطه عاطفی ،انسانها را به یکدیگر نزدیک میکند و اتحاد اسالمی را شکل میدهد.

.32سیلور استاین ،الوین [...وديگران] ،سالمت من :دردها و کشیدگی عضالت.محمدرضا کیاننژاد .تهران:
تیمورزاده /طبیب48 .1394،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :سالمتی ،نوجوانان ،درمان
چکیده :درد و کشیدگی عضالنی و نیز آسیبهای ناشی از انقباضات عضالنی (سندرم مجرای مچ دستی ،رگ
به رگ شدن ،التهاب مفاصل و ،)...مواردی است که در این کتاب درباره آنها بحث و راههای درمانی هریک از
آسیبهای مذکور آورده شده است .با مطالعه این کتاب شما میآموزید که چگونه همه قسمتهای بدن با همکاری
یکدیگر حافظ سالمتی شما هستند.
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تـربیت بـدنــی

تفکر و سبک زندگی

 .33هیبتی ،خلیل .اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی :مروری بر مجموعهای از رفتارهای پسندیده.
تهران :خلیل هیبتي168 .1394 ،ص.رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آداب معاشرت ،تعامل اجتماعی ،رفتار جمعی

چکیده :رفتار پسندیدۀ اجتماعی از نکتههای ضروری در تربیت است که در صورت نادیده گرفتن آنها مقبولیت
فرد در اجتماع کاهش مییابد .در این کتاب سعی شده با زبانی ساده ،مجموعهای از رفتارهای پسندیده در فرهنگ
ایرانی ،در موقعیتهای مختلف طبقهبندی و معرفی شود.

شّآموزان .تهران :کمال
 .34اشکان ،ساناز .انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی -اجتماعی دان 
اندیشه164 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسی آموزش و پرورش ،اقتدار مدرسه ،مدارس
چکیده :برای دستیابی به نظم مطلوب در محیطهای آموزشی به ابزاری نیاز داریم که دسترسی به آن را آسانتر
کند .نگارنده در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و مقدمات بحث و لزوم توجه به این مفهوم ،روشهای برقرار
ط مدارس و در میان دانشآموزان ،مشکالت معمول انضباطی و بهترین راهکار برای رفع آنها
کردن نظم در محی 
را بررسی کرده است.

 .35ابوالفضلی ،الهام /معینیکیا ،مهدی .آموزش تفکر انتقادی .تهران :طلوع دانش108 .1394 ،ص .پالتویی.
مخاطب :مربی ،والدین ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،سایر کارشناسان
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،تعلیم و تربیت ،یادگیری
چکیده :کتاب حاضر به منظور آموزش شیوه تفکر به معلمان به بررسی فرایندهای شناختی یادگیری که بن مایه
تفکر شناختی است ،می پردازد .بدین منظور ضمن بیان ضرورت و اهمیت تفکر نقادانه در آموزش مساله محور،
شیوه های رشد و آموزش آنرا در کالس های درسی و نیز کاربردهای مختلف این نوع تفکر برای اولیای تعلیم
و تربیتی بیان می دارد.

 .36عزیزی ،مهدی .بیمه برای همه :بدنه درد (بیمه بدنه خودرو) .تهران :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه اتوموبیل ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :استفاده از بیمه بدنه ماشین قوانین و مقرراتی دارد که آگاهی از آنها برای بیمهشونده ضروری است .در
این کتاب بندهای گوناگون آییننامه این نوع بیمه و تعهدات بیمهگذار با جملههای کوتاه همراه با کاریکاتور تبیین
شده است .همچنین حقوق و وظایف بیمهشونده ،توصیههای ضروری برای دارندگان بیمه و مواردی که تحت
پوشش بیمه قرار نمیگیرد با زبان ساده و نقاشیهای طنزآمیز بیان شده است.
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چکیده« :تهمت» نسبت دادن چیز غیرواقعی به کسی است که از آن عیب مبراست و «سوظن» همان بدگمانی
است .این کتاب با یک جستوجوی تحلیلی در قرآن و کتب دینی معتبر به واکاوی و بررسی دقیق بسیاری تهمت
و سوظن میپردازد و مخاطب را با مضرات دنیوی و اخروی این بیماری آشنا میکند.

 .38ایزدی ،محسن .بیمه برای همه :چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟ تهران :بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران48 .1393 .ص .خشتی كوچك
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه حوادث ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :در بیمههای آتشسوزی ،انفجار و صاعقه نیز به عنوان خطرات اصلی تحت پوشش بیمه قرار میگیرند .در این
کتاب شرایط بیمه آتشسوزی و وظایف و حقوق متقابل بیمهشونده و بیمهگذار با زبان طنزگونه و با کاریکاتور معرفی
و تشریح شده است .همچنین موقعیتهایی که مشمول این نوع بیمه نمیشود نیز به صورت مختصر بیان شده است.

 .39ایزدی ،محسن .بیمه برای همه :چگونه روی حادثه را کم کنیم؟ .تهران :بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه حوادث ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :بعضی از بالیای طبیعی غیر قابل پیشبینی اند و برای در امان ماندن از خطرات پیش رو میتوان از
انواع بیمهها استفاده کرد .در این کتاب اطالعات اساسی درباره کاربرد بیمه و انواع آن به زبان طنزآمیز نوشته شده
است .طی مطالب کتاب قوانین بیمه شدن ،توصیههای ضروری برای بیمهشونده و حقوق و وظایف طرفین بیمه
با زبان ساده بازگو شده است.

 .40مرادی ،حسین .چیست آن؟ .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد72 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :مربی ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،سایر کارشناسان
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :ادبیات شفاهی ،چیستان ،کودک و نوجوان
چکیده :کتاب دربردارنده مجموعهای از چیستانهای شیرین و قابل تأمل است که در پنج بخش طبقهبندی و
ارائه شده است .معماها از نوع معمولی و بر اساس حروف الفبا ،علمی و ریاضی ،تفننی و با نکته انحرافی انتخاب
شده ،و لحظات سرگرم کنندهای را برای مخاطب فراهم میآورد.
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تفکـر و سبـک زندگــی

 .37صادقکوهستانی ،عطیه .تهمت و سوءظن .قم :بزم قلم96 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :مربی ،والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :اخالق اسالمی ،کتابهای آسمانی ،روانشناسی

تفکـر و سبـک زندگــی

 .41تدین ،نعیم .بیمه برای همه :شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث با تکیه بر
خودروهای سواری) .تهران :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه اتوموبیل ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :در بیمه شخص ثالث نهتنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است ،بلکه اقلیتهای مذهبی نیز دیه
مسلمانان را دریافت میکنند .در کتاب پیش رو قوانین و مقررات قرارداد این نوع بیمه و میزان تعهدات مالی و جانی
مندرج در بیمهنامه به زبان ساده درج شده است .هر یک از بندهای آییننامه با یک تصویر کاریکاتوری همراه شده است.

 .42مکسول ،جانسی .مجموعه کتابهای زندگی مثبت :هنر اندیشیدن .معین خانلری .تهران :ابوعطا.1394 ،
272ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :نوجوانان ،روانشناسی ،تفکر
چکیده :کتاب با استناد به موفقیتها ،تجربیات و سخنان برخی از بزرگان جهان و معرفی یازده روش برای
اندیشیدن و نحوه چگونه فکر کردن ،به موضوعات مختلف آموزش پرداخته است .با به کارگیری روشهای معرفی
شده در کتاب ،سیستم فکری شما نظم خاصی مییابد و میتوانید شیوههای تفکر منجر به موفقیت را بشناسید و
زندگیتان را دگرگون سازید.

چنـد موضوعـی

 .43گروه علمی مبتکران .کتاب آزمون هفتم .تهران :مبتکران168 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :امتحانات ،حل مسئله ،تمرینها
چکیده :هر فعالیت آموزشی باید نهایت ًا منجر به یادگیری شود تا هدف آموزش برآورده شده باشد .پس اساسیترین
بخش آموزش و پرورش ،فرایند یاددهی و یادگیری است .در این کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینهای برای
درسهای فارسی ،قرآن ،عربی ،انگلیسی ،مطالعات اجتماعی ،علوم و ریاضی تدوین شده است که محتوای کتابها
ش آنها را ارزیابی میکند.
را برای دانشآموزان مرور و دان 

داستـــان
 .44احمدی ،احمدرضا .اسب و سیب و بهار .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1394 ،
50ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
ن کوتاه ،ادبیات نوجوانان
کلمات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،داستا 
چکیده :نویسنده در این داستان که روایتی آرام و رؤیاگونه دارد ،به کمک شخصیتهای اسب ،سیب ،باران ،فاخته،
جنگل ،جویبار ،گندمزار ،فضایی را ترسیم میکند و به اثبات عشق در زمان حال میپردازد .روایت تازه کتاب از ویژگیهایی
است که باعث عالقهمخاطب میشود .همچنین تصاویر کتاب به ترسیم فضای ذهنی در مخاطب کمک میکند.
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چکیده :اوروس پسر عجیبی است .سرکش و خیاالتی ،تنومند و قوی و عاشق اسبها .او در اصطبل میخوابد
تا تمام وقت نزدیک اسبها باشد .تا اینکه اسب جدیدی به نام رستم به مزرعه میآید .رستم سرکش و وحشی
است و اجازه نمیدهد کسی سوارش شود و همه را به زمین میکوبد؛ ولی اوروس با او حرف میزند و به راحتی
سوارش میشود .اوروس در کنار اسبها ،به خصوص رستم خوشحال و خوشبخت است ،تا اینکه بر اثر حادثهای
مجبور میشود رستم را فراری دهد.

 .46حسنبیگی ،ابراهیم .تشنهتر از من .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان24 .1394 ،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :مناسبتهای اسالمی ،داستانهای مذهبی ،امامان ،عاشورا
چکیده :در روایت پیش رو گوشههایی از وقایع شب هشتم تا دهم محرم و نحوه به شهادت رسیدن حضرت
عباس(ع) از زبان حضرت رقیه(س) ،دختر امامحسین(ع) ،به تصویر کشیده شده است .در تصاویر کتاب به خوبی
آن لحظات بازسازی شده و مخاطب را با حال و هوای عاشورایی همراه میسازد .صبر و مقاومت در برابر مصائب،
یکی از پیامهای آموزشی این داستان است.

 .47شفیعی ،شهرام .جزیره بیتربیتها .4تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1394 ،
144ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :داستاننویسی ،نوجوانان ،طنز
چکیده :مضمون پنج داستان این کتاب ،طنز اجتماعی است .رویدادهای این داستانها در یک کاخ و در جمع یک
خانواده سلطنتی رخ میدهد که سالهاست به موزه تبدیل شده است .اکنون پادشاه ،سریدار و ملکه ،آشپز این کاخ
هستند و فرزندان آنها نیز بازدید کنندگان را مشایعت میکنند و از آنها انعام میگیرند.

 .48دال ،روآلد .جناب روباه شگفتانگیز .زهره کشاورزی .تهران :آبشن82 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
ن کوتاه ،کودکان ،ادبیات ملل
کلمات کلیدی :داستا 
چکیده :این داستان کشمکش میان مزرعهداران و حیوانات را روایت میکند .آقای روباه برای تأمین غذای خانواده
خود از سه مزرعه دزدی میکند .صاحبان مزرعه سعی میکنند روباه را دستگیر کنند .تصاویر کتاب مرتبط با متن
انتخاب شده است.
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داستــــــان

 .45حکمت ،عالم .رمان نوجوان :به خاطر یک اسب .مهدی ضرغامیان /مهناز عسگری .تهران :محراب قلم،
148 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان

داستــــــان

 .49انده ،میشل .جیم دگمه .یزدان خدابندهلو .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1394 ،
252ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :لوکاس ،راننده قطار در جزیرهای به نام «لومرلند» زندگی میکند .به غیر از او افراد دیگری هم در جزیره
هستند؛ پادشاهی که قصرش بین دو قله کوه است .او دو رعیت دارد؛ آقای آرمل و خانم وااز .پادشاه در روزهای
تعطیل کنار پنجره میآید و با مهربانی دست تکان میدهد و رعیتها برایش هورا میکشند .در لومرلند همه چیز
خوب و زیباست تا روزی که پستچی نامهای برای خانم مالزان میآورد؛ اما در جزیره کسی با این نام وجود ندارد.

 .50کیانیفر ،محسن .داستانهای خوب و پندآموز .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1394 ،
138ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات کالسیک ،پند و اندرز ،نوجوانان
چکیده :قصههای فراهم آمده در این کتاب از نسخه دستنویس کتاب «ریاضالملوک فی ریاضیاتالسلوک»
نوشته «نظامالدین شامی» بازنویسی شده است .داستانها از زبان جانوران بیان میشوند و از احادیث و آیات قرآنی
نیز بهره گرفته شده است .مطالعه این داستانها موجب بیداری و هوشیاری انسانها میشود.

 .51فیضآبادی ،ابوالقاسم .سفرهای پرماجرای داری و ناری :دیداری شگفت با غیاثالدین جمشید
کاشانی /دیداری شگفت با نصیرالدین طوسی و . ...تهران :نخستین4 .1394 ،ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،ادبیات نوجوانان ،علمآوران
چکیده :این مجموعه چهار جلدی شامل کتابهای دیداری شگفتانگیز با خواجه نظامالملک ،دیداری شگفت
با نصیرالدین طوسی ،دیداری شگفت با غیاثالدین جمشید کاشانی و دیداری شگفت با نظامی گنجوی است .در
این مجموعه ناری و برادرش داری ،در یکی از کتابهای قدیمی میخوانند که میتوانند به سفرهای دور بروند و
با اندیشمندان و مشاهیر ایران دیدار کنند .هدف از نشر این مجموعه ،آشنایی هرچند اندک با تاریخ علم ایران است

 .52عربلو ،احمد .طنز نوجوان :شاهنامه آخرش خوش است .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان88 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :داستانهای تاریخی ،داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان
چکیده :داستانخوانی یکی از راههای آشنایی با جریانهای تاریخی و وقایع مهم است .کتاب پیش رو دربردارنده
داستانهای کوتاهی است که طی آنها ،رویدادهای انقالب اسالمی و وقایع مرتبط با آن به زبان طنز بازگو شده
است .شخصیتهای قصهها عموم ًا از قشر نوجوانان اند تا داستان ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کند .در صفحات
کتاب نیز تصاویر رنگی مرتبط با هر بخش درج شده است.
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چکیده :مجموعه چهار جلدی قصههای مصر باستان شامل کتابهای جادوگری و مومیایی ،توطئه در هرم ،شبح
و ماهیگیر و دزدان مقبره میشود .داستانهای این مجموعه هیجانانگیز و خندهدار هستند و بر اساس داستانهای
واقعی نوشته شدهاند .در داستان شبح و ماهیگیر ،منس در معبد محلهشان درس میخواند تا کاتب شود .برای آنکه
پول بیشتری به دست آورد ،شغل دیگری هم برای خود انتخاب کرده است .او دعا مینویسد تا شبحی را از خانهای
دور کند . .اما شبح خیلی شبیه انسان است.

 .54هادي منش ،ابوالفضل .شیرینتر از شکر .قم :جمال502 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :داستان ،حکایت ،بازنویسی
چکیده :در این اثر 365 ،داستان و حکایت شیرین ایرانی گردآوری شده است .نویسنده ،این داستانهای کوتاه را
از میان هزاران حکایت و سرگذشت و داستان گزینش و بازنویسی کرده و در این مجموعه گرد هم آورده است .زاغ
نادان ،چه قدر مهربانی ،نجات با توکل ،سیبل چرب ،گنج خاک ،عقل ایاز ،تیمور خندید ،ای مسکین ،لبیک خدا،
رفیق ناجنس و . .عناوین بعضی از این داستانها است.

 .55مالمحمدی ،مجید .قصههای کربال .تهران :محراب قلم96 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات دینی ،داستان کوتاه ،امامان ،مناسبتهای اسالمی
چکیده :در این کتاب در روایتی داستانگونه و به زبان ساده ماجراهایی ناگفته و تازه از قصة کربال برای
کودکان روایت میشود .حضور عون و محمد ،دو تن از فرزندان حضرت زینب(س) در کربال ،مسلمان شدن
یک زوج مسیحی در کربال ،داستان مردی به نام طرماح و نقش او در کربال ،از جمله موضوعهای داستانهای
این کتاب هستند.

 .56سعادتفر ،سونیا /کیانی ،شهین .قصههایی از قابوسنامه .گرگان :نوروزی32 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات کالسیک ،داستان کوتاه ،نثر
چکیده :کتاب دربردارنده  10داستان کوتاه اقتباسی از «قابوسنامه» ،نوشته عنصرالمعالی است .هر یک از
داستانها ،پندی برای زندگی دارد و نکاتی درباره تربیت فرزند ،آداب اجتماعی ،دانش و فنون متداول را به
مخاطبانش گوشزد میکند .یکی از مهمترین نکتههای مطرح شده ،اهمیت قائل شدن به خرد و تأکید بر
اعتدال است.
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داستــــــان

 .53دییری ،تری .ماجراهای مصر باستان :شبح و ماهیگیر /توطئه در هرم و . ...مهرآیین اخوت .تهران:
گیسا4 .1394 ،ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای تاریخی ،نوجوانان

داستــــــان

 .57اٌمن ،فرانسین .لنالیستی :لنالیستی و روزهای پردردسر ( /)1لنالیستی و رازهای فوق سری ( )2و. ...
پیمانه قماشچی .تهران :پیدایش4 .1394 ،ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،ادبیات ملل ،رمان
چکیده :مجموعه چهار جلدی لنا لیستی شامل کتابهای لنا لیستی و روزهای پر دردسر ،لنا لیستی و رؤیای
جهانگردی ،لنا لیستی و آرزوهای دورو دراز و لنا لیستی و رازهای فوق ّسری است .لنا دختری است که عالقه زیادی
به نوشتن لیستهای مختلف دارد و با هر مشکلی که برخورد میکند ،لیستی از راهحلها یا دالیل یا احتماالت و
یکند .این مجموعه عالوهبر سرگرمی ،میتواند در عالقهمندکردن مخاطبان به مطالعه مفید باشد.
غیره ردیف م 

 .58خانی ،فریبا .خاطرههای خواندنی :من سوزن قورت دادم .تهران :پیدایش112 .1393 ،ص .پالتویی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی
چکیده :رویدادهای زندگی در گذر ایام تبدیل به یادگارهایی تلخ یا شیرین میشوند که یادآوری آنها میتواند
درسها و تجربههای مهمی در بر داشته باشد .نگارنده در این کتاب خاطرات خود را از زبان شخصیتهای گوناگون
بازگو کرده تا از این طریق به خوانندگان خود بگوید که این اتفاقها میتواند مربوط به زندگی هر کسی باشد.

 .59مهدوی ،اعظم .عاشقانههای ایرانی :وقتی گلچه باد در چارقدش میپیچید .تهران :افق.1393 ،
32ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات کالسیک ،ادبیات فارسی ،داستانهای عاشقانه ،ادبیات عامه
ت دلدادگیها و تالش برای رسیدن به محبوب اختصاص
چکیده :حجم عمدهای از میراث ادب فارسی به روای 
دارد .از میان این آثار ،مثنوی معنوی داستانهای رمزگونه با بنمایه عاشقانه در بر دارد و تعالیم خاص عرفانی را در
این قالب به مخاطب میآموزد .داستان این کتاب برگرفته از حکایت «عاشقی که در وعدهگاه خواب او را بربود» از
مثنوی است و به زبان امروزی بازآفرینی شده است.

ریــا ضـــی

 .60پندی ،زهره [...وديگران] .پرسشهای پنجمین المپیاد نوجوانان ایران (رقابتهای ریاضی).
تهران :مبتکران120 .1394 ،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :مسابقات علمی ،امتحانات ،آزمونها

چکیده :رقابتهای علمی در دروس مختلف مهارتهای سطح باالی تفکر را میسنجد و دانشآموزان تیزهوش
را شناسایی میکند .کتاب حاضر مجموعه پرسشهای المپیاد ریاضی نوجوانان در مرحله مقدماتی و نهایی را همراه
با پاسخهای کام ً
ال تشریحی در بر دارد .ویژگی مهم پرسشها در نظر گرفتن دانش کم ریاضی در برابر توانایی و
مهارت حل مسئله است.
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چکیده :کتاب حاضر مجموعه پرسشهای «المپیاد ریاضی نوجوانان ایران» در مرحله مقدماتی و نهایی به همراه
پاسخهای کام ً
ال تشریحی آن را در بر دارد .این اثر با هدف فرهنگسازی و آشنا کردن دانشآموزان و معلمان با
این پرسشها تدوین شده است .سؤالها خالقیت و قوه ابتکار داوطلبان را ارزیابی میکند.

 .62صمدی اقدم ،محمد .ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم) .تبريز :آلتین196 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،هندسه ،جبر
چکیده :انجام تمرینهای مناسب و متنوع و حل سؤالهای آسان و پیچیده مؤثرترین روش مطالعه ریاضی
است که به بهبود یادگیری کمک میکند .در این مجموعه سعی شده با توجه به اهداف کتاب درسی ،عالوه بر
تمرینهای معمولی و ساده ،برخی پرسشهای چالشبرانگیز نیز آورده شود.

ن جمشید کاشانی .تهران :مؤسسه فرهنگی
 .63ساالری ،حسن .در کالس درس دانشمندان :غیاثالدی 
مدرسه برهان64 .1393 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،ریاضیات ،مواد درسی
چکیده :غیاثالدین جمشید کاشانی در سال  ۷۹۰قمری بهدنیا آمد .او یکی از بزرگترین ریاضیدانان ایران است.
بخشهایی از کتاب «مفتاحالحساب» او در اینجا آورده شده است .در این کتاب کاشانی چهار عمل اصلی ریاضی
را با عددهای هندی (عددهای امروزی) آموزش میدهد که به شیوه امروزی بسیار شباهت دارد .در آغاز هر درس
بخشی از متن کتاب کاشانی آورده شده تا خواننده با روش بیان کاشانی نیز آشنا شود.

 .64داودی ،خسرو /منشوری ،مجید .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم -دوره
اول متوسطه .تهران :مرآت156 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،روشهای آموزش ،آموزش انفرادی ،آموزش گروهی
چکیده :کتابهای کمک درسی مکملهای روند یادگیری و آموزش اند که پرسشهایی را بر اساس سطوح
مختلف دانشآموزان در بر دارند .در این کتاب مجموعه سؤالهایی با الگوهای چهارگزینهای ،حلکردنی ،تشریحی
و اثباتکردنی تألیف و تدوین شده است .در حاشیههای صفحات نیز نکتههایی با عنوان بیشتر بدانیم و نیز سخنانی
از بزرگان درج شده است.
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ریـــاضــــی

 .61گروه علمی مبتکران .پرسشهای چهارمین المپیاد ایران (رقابتهای ریاضی) .تهران :مبتکران،
136 .1394ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :آزمونها ،مسابقات علمی ،امتحانات

ریـــاضــــی

 .65دهقان ،مهدی .گنجینه یادگیری ریاضی سال دوم (پایه  )8دوره اول متوسطه .تهران :مبتکران/
پیشروان108 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،آزمونها ،تکالیف درسی
چکیده :مهمترین عامل برای ادامه یادگیری احساس لذت حاصل از موفقیت در مراحل پیشین است .این
کتاب حاوی تمرینهایی است که فراتر از کتاب درسی به تقویت دانستههای دانشآموزان و غنیسازی و توسعه
دانش آنان کمک میکند .در صورت سؤالها مطالب و نکتههای مهم درس در قالب جملههای بسیار کوتاه به
دانشآموزان یادآوری شده است.

 .66بخشعلیزاده ،شهرناز .مجموعه سوالهای علوم و ریاضیات تیمز ( TIMSپایه هشتم سوم
راهنمایی) .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان268 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :آموزش ریاضی ،مواد درسی ،راهنمایی آموزشی
چکیده :تیمز یک ارزیابی در حوزه آموزش ریاضیات و علوم پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی است .در
این کتاب پس از معرفی کامل زمینههای ارزیابی در حوزههای موضوعی و حیطههای شناختی تیمز به بررسی
میانگین عملکرد دانشآموزان ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پرداخته میشود .این بررسی به تفکیک
جنسیت (دختر و پسر) انجام میشود .همچنین چگونگی کدگذاری پاسخ دانشآموزان به سؤاالت پاسخساز نیز
در کتاب آورده شده است.

 .67مهرورز ،مینا .همهي ما ریاضیدان هستیم! .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان94 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،راهنمایی آموزشی ،ریاضیات
ش رو با زبانی ساده به تفهیم علم ریاضیات و ارتباط آن با علوم دیگر میپردازد .در این مسیر ،در
چکیده :کتاب پی 
کتاب« گام به گام» به موضوعات قدیمی و شناختهشده ،مانند قضیه فیثاغورث و نیز به تئوریهای جدید ،همچون
فراکتالها اشاره میشود .اثبات فرمول اولر ،ساخت نوار موبیوس ،تاریخچه اعداد و . .از دیگر مباحث این کتاب
است .هدف این کتاب هدایت دانشآموزان به درک اصول استدالل قیاسی و استنتاج است .همچنین در کتاب
تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده است.

.68حمیدی ،ارشک .هندسه از ابتدا تا ...جلد اول .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی256 .1394،ص .خشتي.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،تکالیف درسی ،آزمونها
چکیده :معمو ًال برای پیدا کردن پاسخ مسئلههای معماگونه ،به دو مهارت نیاز است :خوب دیدن و خوب استدالل
کردن .در این کتاب مسائل و درسهای هندسه مقدماتی با رویکرد «حل مسئله» ارائه شده است .در هر فصل
مفهومها ،تعریفها و قضیهها به تفصیل آمده و تقریب ًا برای هر یک از آنها مسئلههایی حلشده درج گردیده است.
در انتهای هر مبحث نیز تمرینهایی مستقل برای تثبیت درس گنجانده شده است.
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 .69موسویان ،انسیه .شعر نوجوان امروز :چهارشنبههای بستنی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان40 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،شعر نو ،مهارتهای اجتماعی

شـعـــــر

چکیده ۲۰ :قطعه شعر این کتاب همراه با تصاویر مرتبط ،محبت را درمان هر درد بشر میداند .شاعر یکی از
مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت را اعتماد به نفس میداند و تذکر میدهدکه در این راه باید به نشانههای
موجود توجه ویژه داشت.

 .70زندی ،مریم .حوصلهام پیش تو جامانده است .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
40 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،شعر ،نوجوانان
چکیده 18 :قطعه شعر این کتاب تنهایی ،آشتی ،نگرش مثبت ،صلح جهانی ،منیت نداشتن و توجه به
دیگران را توصیف میکند .تصاویر کتاب نیز رویکردی متفاوت به اشعار دارد و مخاطب را به تفکری نو
وادار میکند.

 .71ساالروند ،فاطمه .شعر نوجوان امروز :خوش به حال من .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
48 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،شعر نو ،مهارتهای ارتباطی
چکیده ۱۹ :قطعه شعر این مجموعه ،به همراه تصاویر به توصیف موضوعاتی چون خدا ،عشق ،زندگی و امید به
زندگی ،صلح ،آرامش و دوستی پرداخته است .ضمن آنکه شعر پایانی کتاب پرسشی ساده را مطرح کرده است .چرا
عابران این جهان این روزها بی تبسم و ناآرام شدهاند؟

علــوم تجـربــی
 .72استویلس ،پنی /پنتلند ،پیتر .جهان در تسخیر انرژی :انرژی در حیات کره زمین .مجید عمیق .تهران:
رسالت قلم32 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،منابع اطالعاتی ،خودآموزها
چکیده :همه پدیدههایی که در محیط زندگی ما روی میدهند ،به انرژی وابستهاند و اگر نیروها وجود نداشته باشد،
از حیات هم خبری نیست .اثر پیش رو خوانندگان نوجوان را با نقش انرژی در جهان حیوانات ،گیاهان و باکتریها
آشنا میکند و اهمیت آن در دنیای موجودات زنده را با ذکر مثالهای عینی تشریح میکند .متن سلیس و روان و
تصاویر به فهم هر چه بیشتر مطالب این کتاب کمک میکنند.
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علــوم تجـربــــی

 .73استیولس ،پنی /پنتلند ،پیتر .جهان در تسخیر انرژی :انرژی در زمین و فضا .مجید عمیق .تهران :رسالت
قلم32 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،منابع اطالعاتی ،خودآموزها
چکیده :همه رویدادهایی که به واسطه فناوریهای جدید به دست انسان در زمین و در فضا صورت میگیرد،
حاصل بهرهبرداری درست و دقیق از انرژیهای طبیعی است .در این کتاب ماهیت نیروهایی که موجب حرکت و
دگرگونی در عرصههای گوناگون علمی ،نظیر تجهیزات رایانهای ،فضانوردی و ...شده ،بررسی گردیده است .در هر
صفحه بنا به موضوع مورد بحث تصاویر مستند مرتبط درج شده است.

 .74استویلس ،پنی /پنتلند ،پیتر .جهان در تسخیر انرژی :انرژی در سوخت و قدرت .مجید عمیق .تهران:
رسالت قلم32 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،منابع اطالعاتی ،خودآموزها
چکیده :استفاده از سوخت و قدرت الزمه مصرف انرژی است و بدون مصرف سوخت حیات ما قطع ًا ماهیت
بسیار متفاوتی به خود میگرفت .اثر حاضر خوانندگان را با نقش انرژی در پدید آوردن و شیوه ذخیره منابع انرژی
کره زمین آشنا میکند و اهمیت انواع نیروها در تأمین سوخت ،الکتریسیته و وابستگی جهان امروز به انواع مختلف
منابع انرژی را تشریح میکند.

 .75استویلس ،پنی /پنتلند ،پیتر .جهان در تسخیر انرژی :انرژی در فناوری زندگی روزانه .مجید عمیق.
تهران :رسالت قلم32 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،منابع اطالعاتی ،خودآموزها
چکیده :انواع فناوریهایی که در زندگی روزانهمان استفاده میکنیم وابسته به وجود انرژی است .نیرو شکلهای
مختلفی دارد و به خودی خود کار انجام نمیدهد .کتاب پیش رو خوانندگان را با دنیای تکنولوژی پیشرفته جهان امروز
آشنا میکند و اهمیت آن در عرصه دانش مدرن و دستاوردهای علمی را با ذکر مثال و تصاویر رنگی مستند بازگو میکند.

 .76ساالری ،حسن .آشنایی با جانوران :خزندگان .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1394 ،
66ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،راهنمایی آموزشی ،حیوانات وحشی
چکیده :شما با مطالعه کتاب ،میتوانید به شناخت کاملی از ویژگیهای خزندگان و چرخه زندگی آنها و چگونی
ارتباط دوسویه خزندگان با محیط دست یابید .در کتاب بیش از هفتاد تصویر از خزندگان برای نخستینبار چاپ شده
است .همچنین خوانندگان با مطالعه کتاب با اصطالحاتی مانند دگردیسی و کراتین و ...آشنا میشوند.
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چکیده :این اثر مخاطب را با علم آیرودینامیک و مفاهیم اولیه پرواز هواپیماهای کاغذی آشنا میکند و به درک
برخی قوانین ساده فیزیک چون :قانون ارشمیدس ،برنولی ،نیروی پسا و نیروی رانش کمک میکند .تکنیکهای
ساخت و پرتاب دارت ،گالیدر و دوازده مدل دیگر را گامبهگام شرح میدهد و در آخر چند کتاب ،نرمافزار طراحی
و سایتهای اینترنتی مرتبط را معرفی میکند.

 .78الوندی ،حسین .دانش پایه :تولید مثل و رشد و نمو .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1393 ،
120ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :علوم زیستی ،نوجوانان ،رشد دانش
چکیده :جلد بیستو هفتم از مجموعه کتابهای «دانش پایه» به معرفی و بررسی مفاهیمی در حوزه علوم تجربی
میپردازد .در این مجلد ضمن معرفی دستگاههای تولید مثل در دو جنس مذکر و مؤنث ،به توضیح چگونگی رشد
و نمو جنین ،فرایند بارداری و چگونگی تولد نوزاد و تولید شیر در مادر پرداخته شده است .در پایان معادل انگلیسی
واژههای مهم مطرحشده در کتاب نیز به منظور آشنایی و گسترش یادگیری مخاطبان ارائه شده است.

ب فصول .اصفهان:
 .79دوئرتی ،گیلیان .دانشنامهی نوجوان :دنیای هیجانانگیز پرندگان .صدرا صاح 
نوشته66 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،کودک و نوجوان ،زیستشناسی
چکیده :با استفاده از تصاویری مرتبط با متن ،چرخه زندگی برخی از پرندگان که بیش از  9هزار گونه مختلف دارند،
بررسی میشود .در این بررسی ،شیوه پرواز پرندگان توضیح داده شده و چگونگی حرکت پرندگانی که توانایی پرواز ندارند،
ترسیم میشود .چگونگی ساخت النههایی با طرحهای پیچیده و جفتیابی پرندگان از دیگر مباحث مطرح در کتاب است.

علــوم تربیتـــی
 .80مجدفر ،مرتضی .همه چیز برای معلمان 7 :مهارت اساسی برای معلمان به همراه ضمیمهای
درباره ویژگیهای معلمان حرفهمند در جهان .تهران :پیشگامان پژوهشمدار124 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم تربیتی ،تربیت معلم ،روش تدریس
چکیده :نویسنده سعی کرده است تا با معرفی و شرح  7مهارت اساسی برای معلمان ،چگونگی کاربرد هر یک را در
فرایند یاددهیـ یادگیری و خلق فضای آموزشی جذاب و برقرای ارتباط کالمی و عاطفی مناسب با فراگیرندگان توضیح
دهد .در پایان نیز سنجههایی ارائه شده است که با مرور آنها میتوان معلمان حرفهای را در جهان شناسایی کرد.
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علــوم تجـربــــی

 .77عسکریتپه ،محمد .آموزش مهارتهای ساخت آسان هواپیماهای کاغذی .قم :مارینا.1393 ،
96ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :اختراعات علمی ،وسایل حملو نقل هوایی

علــوم تربیتـــی

 .81مجردی ،مهتاب .اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده) .تهران :مؤسسه نشر آوامتن.1394 ،
80ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روششناسی پژوهش ،فناوری و علوم تجربی ،فنون و ابزار پژوهش
چکیده :اقدامپژوهی یک فعالیت علمی و تحقیقی است که هر فرد در حوزه کاری که به آن مشغول است ،انجام
میدهد تا به وضعیت مطلوبتری برسد .نگارنده در این جستار شرایط شرکت در برنامه معلم پژوهنده ،چارچوب
نگارش اقدامپژوهی ،و نکتههای مهم در نوشتن آن را شرح میدهد .این اثر میتواند راهنمای مناسبی برای ارائه
طرحهای اقدامپژوهی استاندارد باشد.

 .82سلحشور ،ماندانا .مهارتهای زندگی :2-بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان .تهران :نقش و نگار،
128 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز ،والدین
پايه :نهم
کلمات کلیدی :رشد جسمی ،بلوغ ،راهنمای آموزشی
چکیده :بلوغ فرایند تدریجی است که کودک ضمن آن شروع به رشد و تغییر میکند و طی این فرایند به فردی
بالغ تبدیل میشود .این کتاب به مخاطبان کمک میکند ،نکتههای مفیدی درباره تغییر و تحولهای دوران بلوغ،
مانند رشد اندامهای جنسی ،تغییرات بدنی ،رعایت رژیمهای غذایی سالم و برنامهای منظم برای ورزش روزانهشان
به دست آورند.

 .83میدلمن ،امی /گران والد ،کیت .بلوغ دختران .محبوبه رمضانزاده .تهران :کتابدرمانی.1394 ،
112ص .خشتی.
مخاطب :والدین ،معلم ،مشاور
کلمات کلیدی :بهداشت ،مراحل رشد و تحول ،بلوغ ،نوجوانان
چکیده :کتاب پیش رو به منظور آشنا کردن خانوادهها و مسئوالن تربیتی کودکان با مرحله گذار از کودکی و
ورود به نوجوانی تهیه شده است .نگارنده در دو بخش ،مراحل تحول کودک از جنبههای جسمانی و روانی را
شرح میدهد و اطالعات کاربردی و راهگشا در راستای پرسشهای نوجوانان را در اختیار مخاطب قرار میدهد.

 .84طاهباز ،سحر /ابوالحسنزاده ،مسلم .تربیت جنسی و بلوغ در دختران .تهران :گیسا.1393 ،
74ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،معلم
کلمات کلیدی :بهداشت ،مراحل رشد و تحول ،بلوغ ،نوجوانان
چکیده :کتاب پیش رو به منظور آشنا کردن خانوادهها و مسئوالن تربیتی کودکان با مرحله گذار از کودکی و
ورود به نوجوانی تهیه شده است .نگارنده در دو بخش ،مراحل تحول کودک از جنبههای جسمانی و روانی را
شرح میدهد و اطالعات کاربردی و راهگشا در راستای پرسشهای نوجوانان را در اختیار مخاطب قرار میدهد.
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چکیده :اقدامپژوهی گونهای از پژوهش است که عمدت ًا توسط کارگزاران عرصه آموزش و در جریان کار انجام
میگیرد .در این کتاب مراحل و چگونگی انجام اقدامپژوهی گروهی به زبان ساده آموزش داده شده است .نگارنده
پس از تشریح ضرورتها و تعریف مفاهیم اصلی این حوزه ،به اساسیترین مبحث ،یعنی مسئلهیابی در اقدامپژوهی
توجه داشته است .وی در ادامه ،چگونگی جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها و نیز نحوه تنظیم گزارش و
نتیجهگیری را شرح داده است.

 .86سلیمانی ،اعظم .چگونه تدریس اثربخشی داشته باشیم؟ .گرگان :پیک ریحان80 .1394 ،ص .جيبی.
مخاطب :مربی ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :تربیت معلم ،روش تدریس ،راهنمای آموزشی
چکیده :این کتاب پیرو اجرای طرح «اثربخشی روش تدریس با استفاده از روشهای فعال تدریس» در خرداد ماه
سال 1393نوشته شده است .در این مطالعه ،پس از ذکر کلیات ،به بیان چند روش فعال تدریس پرداخته میشود
تا از این طریق ضرورت استفاده از چنین روشهایی تبیین شود .ارائه رهنمودهای پیشنهادی در سطوح مختلف،
پایان بخش مطالب این کتاب است.

 .87سرکارآرانی ،محمدرضا .مجموعه کتابهای دانش افزایی :درس پژوهی ایدهای جهانی برای
بهسازی آموزش و غنیسازی یادگیری .تهران :مرآت268 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مدیر
ش و پرورش تطبیقی ،تربیت معلم
کلمات کلیدی :نظامهای آموزشی ،آموز 
چکیده :درسپژوهی با درگیر کردن معلمان در فرایند تبیین مسئله ،طرح نقشه ،عمل ،مشاهده ،بازاندیشی و
بازنگری ،فرهنگ مشارکت حرفهای را ارتقا میبخشد .این کتاب حاوی مجموعه مقالههایی است که بنیانهای
این حیطۀ مطالعاتی را بازگو و نظریهها ،رویکردها و ابزارهای این حوزه را واکاوی میکند .تجزیه و تحلیل فرایند
آموزش ریاضی دورۀ عمومی و دانشگاهی ژاپن فرصتهای یادگیری اثر بخشی را برای خواننده فراهم آورده است.

 .88سالبرگ ،پاسی .مجموعه کتابهای دانش افزایی :درسهای فنالندی آنچه دنیا میتواند از تغییرات
آموزشی فنالند بیاموزد .علیرضا مقدم /طیب ه سهرابی .تهران :مرآت192 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :معلم ،مدیر
کلمات کلیدی :نظامهای آموزشی ،آموزشو پرورش تطبیقی ،تربیت معلم
چکیده :فنالند سیستم آموزشی منحصر بهفردی دارد ،زیرا از حدی متوسط طی سه دهه اخیر به یک سیستم
آموزشی پیشرفته با عملکرد قوی تبدیل شده است .این کتاب اصالحات آموزشی این کشور را شرح میدهد که عموم ًا
با بهرهگیری از تجارب بینالمللی ،درونزا بوده و در سطح خرد و کالن میتواند از سوی سیاستگذاران اعمال شود.
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علــوم تربیتـــی

 .85ساگور ،ریچارد .چگونه اقدامپژوهی گروهی انجام دهیم؟ .احمدرضا اقتصادی /هنگامه آصفی .مشهد:
ضریح آفتاب112 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روششناسی پژوهش ،فنون و ابزار پژوهش ،فناوری و علوم تجربی

علــوم تربیتـــی

 .89آموزگار ،حسین /محمودی ،نرگس .راهنمای روش تحقیق علمی برای دانشآموزان .تهران :مهرآموز،
112 .1393ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :روششناسی پژوهش ،فناوری و علوم تجربی ،فنون و ابزار پژوهش
چکیده :آموزش و پرورش صحیح مبتنی بر فعالیت مستقیم دانشآموز و درگیری علمی و عملی او با مسائل
درسی است .در این کتاب روشهای علمی پژوهش در باب موضوعات مختلف با زبان ساده و ارائه مثالهای عینی
و عملی به دانشآموزان معرفی شده است .این مباحث روشهای ورود به جریان تفکر منطقی و منظم و ایجاد
مهارت دستیابی به صحت و نادرستی اندیشه یا فرضیه را به مخاطب میآموزد.

 .90آقازاده ،محرم /نقیزاده ،محرم .مجموعه کتابهای دانش افزایی :راهنمای عملی نگارش طرح درس.
تهران :مرآت156 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نظامهای آموزشی ،آموزشوپرورش تطبیقی ،تربیت معلم
چکیده :نوشتن طرح درس جزو ضروریترین تدارکهای معلم برای فعالیت در کالس است .این کتاب با توجه
به اهمیت توانمندسازی صالحیتهای علمی و تخصصی معلمان کشور تنظیم شده و به مثابه راهنمای عمل در
اختیار آنها قرار گرفته است .همچنین هر جا نیاز به اطالعرسانی ویژهای بوده ،منابع اطالعاتی مؤثر و مفید معرفی
شده است.

 .91بک ،جان .راهنمای کاهش اضطراب امتحان .کیومرث جهانگردی /مسعود براتیان .تهران :انجمن
اولیا و مربیان56 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مدیر
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :موفقیت تحصیلی ،اختاللهای اضطرابی ،امتحانات
چکیده :اضطراب واکنش طبیعی ،شناختی ،عاطفی و فیزیولوژیک به تهدید شدن است و در افراد مختلف
نمودهای متفاوتی دارد .در این کتاب علتهای علمی بهوجود آمدن نا آرامی و تشویش توضیح داده شده است.
ن راهکارها برای مقابله با هیجانات منفی و مخرب معرفی و بازگو
عالوه بر آن ،موقعیتهای استرسزا و بهتری 
شده است.

 .92کریمی ،طیبه .مسئولیتها و ویژگیهای یک معلم موفق .ساری :هاوژین248 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :مربی ،معلم ،مدیر ،مشاور
کلمات کلیدی :تعلیم و تربیت ،تربیت معلم ،راهنمای آموزشی
چکیده :معلم زمانی میتواند در ادای رسالت تعلیم موفق باشد که در تمامی مراتب ،چه به لحاظ ظاهری و چه
به لحاظ اخالقی ،در حد اعالی خود باشد .در این مطالعه با شرح خصوصیات و ویژگیهای معلم موفق و توضیح
بازتاب آن در رفتار دانشآموزان ،سعی بر آن بوده است که شخصیت معلم به عنوان یک شخصیت عمیق ،پایدار
و الگو برای دانشآموزان معرفی شود.

 28فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

علــوم تربیتـــی

 .93پورشافعی ،هادی [ ...وديگران] .نگاهی به توسعه حرفهای معلم .بیرجند :چهار درخت222 .1394 ،ص.
وزیری.
مخاطب :مربی ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :آموزش ،رهبران توسعه ،راهنمايي حرفهاي
چکیده :همگامی با تغییرات و تحوالت جامعۀ امروزی به معلمانی نیاز دارد که کارکردها و شیوههای جدیدی در فرایند
یاددهی یادگیری به کار گیرند .کتاب حاضر در همین راستا و به منظور باالبردن توانمندیهای معلمان عصر جدید و حتی
فردا ،میکوشد با مهم شمردن آموزش ضمن خدمت ،به تبیین توسعۀ حرفهای و مدیریت دانش برای معلمان اقدام کند.
مخاطب در فصل اول با اهمیت و ضرورت توسعۀ حرفهای آشنا می شود و سپس دربارۀ توسعۀ حرفهای معلم و شاخصهای
آن نکاتی میآموزد .پس از آنکه با مدلهای توسعه حرفهای آشنا شد نیز عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفهای و راهکارهای خلق
دانش حرفهای را میآموزد .در انتها با زمینههای کاربرد مدیریت دانش در نظام آموزشی ،به منظور رشد حرفهای ،آشنا می شود.

قــــــرآن
 .94نادری ،ناصر .فرهنگ تصویری قرآن :فرهنگ تصويري قرآن (الف و ب) /... /فرهنگ تصويري
قرآن (م تا ه) .تهران :پیدایش6 .1394 ،ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :قرآن ،ترجمههای قرآن ،واژهنامهها ،ادبیات کودکان
چکیده :این کتاب مجموعهای شش جلدی است که با هدف آموزش مفاهیم واژگان قرآنی برای کودکان تدوین
و حروف الفبا را از الف تا ه با تصاویر رنگی به کودکان آموزش داده و برای هر واژه عالوه بر شکل آن ،یک آیه از
قرآن کریم و در کنار جمله عربی هر آیه ،دو ترجمه به زبانهای فارسی و انگلیسی نیز ارائه شده است.

 .95لکزایی ،علیرضا .گروه آموزشی پدیده :کتاب کار آموزش قرآن پایه نهم .قم :بخشایش.1394 ،
92ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :آموزش قرآن ،راهنمای آموزشی ،آزمونها
چکیده :غرض اصلی از نزول قرآن ،هدایت انسانها بسوی کمال و سعادت واقعی آنان است و این مهم تنها با عمل
به دستورات قرآن محقق میگردد و عمل به قرآن میسر نیست مگر با تالوت و فهم آنچه قرآن درصدد بیان آن است.
هدف از نگارش اثر حاضر ،تعمیق یادگیری معانی لغات قرآنی و افزایش مهارت فراگیران در ترجمه آیات و عبارات قرآنی با
استفاده از تمرینات متنوع است .عالوه بر آن ،مخاطبان را با شیوههای مختلف ارزشیابیهای کتبی و سواالت آشنا میسازد.

کــار و فنــــاوری

 .96ایگلدن ،گان  /ایگلدن ،هال .این کتاب برای پسران خطرناک است .سروش قرایی /سما قرایی.
تهران :گیسا180 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :اطالعات ،سرگرمیها ،نوجوانان
چکیده :نویسندگان این کتاب با نگاهی به دوران گذشته تالش دارند تا یک بار دیگر حس و حال عصر روزهای
تعطیل و تابستانهای بلند را در مخاطبان زنده کنند .آنها نهتنها به آموزش ساختن برخی از وسایل بازی در آن
دوران میپردازند ،بلکه اطالعات مرتبط را نیز ارائه میکنند .در این مقال از نبردهای مشهور تاریخ تا چرخه زندگی
دایناسورها و حشرات سخن به میان آمده است.
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مــرجـــــع

 .97بینگهام ،جین [...وديگران] .دایرئالمعارف تاریخ جهان .مجتبی مقصودی [ ...وديگران] .تهران :محراب قلم،
408 .1394ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :آثار تاریخی ،تاریخ باستان ،دايرئالمعارفها
چکیده :این فرهنگنامه شامل اطالعاتی درباره وقایع تاریخی از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر است ،با
بیش از صدها نقشه ،نمودار و تصاویری از رخدادهای تاریخی .ضمن آنکه جدول زمانی  12هزارساله نیز در کتاب
درج شده است.

 .98شورای کتاب کودک .فرهنگنامه کودکان و نوجوانان :فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد  .15تهران:
شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان360 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،مربی ،والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پایه تحصیلی :هفتم،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،اطالعات ،راهنمای آموزشی
چکیده :این فرهنگنامه حاوی  223مقاله 660 ،تصویر 19 ،نقشه و  36جدول با تکیه بر دو حرف «د» و «ز»
است و اطالعاتی درباره موضوعاتی مانند راهآهن ،رنسانس ،ریاضیات ،زلزله و سلسله زندیه را در بر میگیرد .نکته
جالب توجه این است که بیش از  50درصد از مطالب درباره ایران است .هدف از تدوین این کتاب تقویت غنای
فرهنگی نسل نوجوان است.

مطالعاتاجتماعی
 .99ساالری ،حسن 100 .فرمانروا و سردار ایران .تهران :محراب قلم238 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،تاریخ ایران ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این کتاب تاریخ پرفراز و نشیب ایران از دورة باستان تا دوران معاصر در ساختاری نو و در قالب 100
مقالة کوتاه بازخوانی میشود .در این مقالهها 10 ،تن از فرمانروایان و سرداران ایرانی به ترتیب دورة فعالیت معرفی
میشوند ،تصویرهای کتاب گوشههایی از تمدن و فرهنگ ایرانی را به نمایش میگذارند .گاهشمار تاریخ ایران نیز
به کتاب پیوست شده است.

 .100سعدوندیان ،سیروس .مشاهیر نشر کتاب ایران :ابراهیم رمضانی .تهران :مؤسسه خانه کتاب.1394 ،
48ص .پالتویی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر
چکیده :این کتاب به بازخوانی دوران زندگی حرفهای ابراهیم رمضانی ،مؤسس «انتشارات ابنسینا» اختصاص
دارد .انتشارات ابنسینا که همکاری دیرپایی را با «انتشارات فرانکلین» داشته است،در سالهای طوالنی فعالیت
خود قریب به  1200عنوان کتاب منتشر کرده است که فهرست موضوعی گزیدهای از مهمترین آنها را در این
کتاب مطالعه خواهید کرد.

 30فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

چکیده :این کتاب مشتمل بر خالصه درسهای کتاب مطالعات اجتماعی است که سه حوزه تاریخ (فرهنگ و
هویت) ،جغرافیا (فضا ،مکان و زمان) و اجتماعی (نظام اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی) را پوشش میدهد .در این
کتاب نمونه سؤالهای امتحانی به دو صورت تستی و تشریحی ارائه شدهاند تا یادگیری مباحث بهتر و آسانتر شود.

 .102کاشی ،اسماعیل .از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هشتم .تهران :الهوت200 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،اجتماعی ،آزمونها
چکیده :کتاب حاضر مطابق با رویکرد جدید کتاب «مطالعات اجتماعی که سه حیطه جغرافیا ،تاریخ و اجتماعی را
در برمیگیرد ،پس از ارائه خالصه درسها ،نمونه سؤاالت امتحانی را به همراه پاسخ تشریحی آنها آورده است.
سپس با طرح سؤاالت چهارگزینهای دانشآموزان را برای شرکت در انواع آزمون آماده میکند .تالش شده است
سؤاالت به گونهای طراحی شوند که استعدادهای دانشآموزان در زمینههای گوناگون شکوفا شود.

 .103چوبینه ،مهدی /امیرینیا ،کورش .چراهای شگفتانگیز :استان خوزستان .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،جغرافیای طبیعی ،ایرانشناسی
چکیده :خوزستان با مساحت  64هزار کیلومتر مربع 14 ،درصد از مساحت کل کشور را تشکیل میدهد و
وسیعترین استان در نیمه غربی ایران است .در این استان  27شهرستان وجود دارد و یکی از باستانیترین و
تمدنخیزترین قسمتهای جهان به شمار میرود .این کتاب در قالب  18پرسش به کنجکاوی روزمره کودکان
درباره این استان پاسخ میدهد.

 .104توال ،خوسه .اطلس پایه ستارهشناسی .زینب عدالتجو .تهران :تیمورزاده /طبیب102 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نجوم ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان
چکیده :این کتاب به عالقهمندان مطالعه فرصت میدهد ،با کیهان ،منشأ آن و تحوالتش ،خصوصیات اجرام
آسمانی گوناگون ،اسرار و قوانین به ظاهر ثابت و رویدادهای غیر منتظره بیپایان آشنا شوند .تصویرها که اجزای
اصلی کتاب محسوب میشوند ،با توضیحاتی کوتاه و نکتههایی که فهم نظریههای مطرح را آسانتر میکند،
تکمیل شدهاند.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .101کاشی ،اسماعیل .از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هفتم .تهران :الهوت148 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،علوم اجتماعی ،آزمونها

مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .105جغام ،حسن احمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :الکساندر گراهامبل .یوسف
آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسی برق
چکیده :جستوجوگران دنیای علم و دانش در طول تاریخ خدمات بزرگی را به انسان هدیه کردهاند و بعضی از
اختراعات آنها تحولی شگرف در مسیر زندگی بشر پدید آورده است .در این کتاب عالوه بر شرح زندگی گراهامبل
و فعالیتهای تأثیرگذار علمی وی ،تالشهایش برای اختراع تلفن و روند ساخت این وسیله با زبان ساده و به دور
از دشواری بازگو شده است.

 .106سلیمی ،حشمتاهلل .چراهای تاریخ ایران :10-ایران ازکودتای رضاخان تاپیروزی انقالب
اسالمی .تهران :قدیانی692 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :تاریخ معاصر ایران
چکیده :این اثر در نگاهی تاریخی به بررسی روند حکومت سیاسی ایران در سده اخیر میپردازد .سردارسپه شدن
رضاخان میرپنج ،به پادشاهی رسیدن سردارسپه ،حمله متفقین به ایران ،چگونگی آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی،
نهضت ملی شدن نفت ،کودتای  ۲۸مرداد ،چگونگی تأسیس جمعیت فداییان اسالم ،قیام 1۵خرداد وقایعی است
که در این اثر به آن اشاره شده است .همچنین کتاب مزین به تصاویر تاریخی مستند و مرتبط با متن است.

 .107جغام ،حسناحمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :آنتوان الوازیه (کاشف
اکسیژن) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،علم مواد
چکیده :آنتوان لوران الوازیه یکی از ستارگان و نوابغ دنیای علم و دانش است که موهبت و استعداد خدادادی خود
را برای شناخت و نفوذ به اعماق اشیا و حل معماهای طبیعت بهکار گرفت .در این کتاب شرح مختصری از زندگی
این دانشمند و دستاوردهای علمی وی در حوزه علم شیمی معرفی و تشریح شده است.

 .108کاکس ،مایکل .مشاهیر خفن :توتان خامون و گور گنجینههایش .شهره نورصالحی .تهران :پیدایش،
148 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :آثار تاریخی ،ادبیات کودکان ،باستانشناسی
چکیده :مصر از جمله تمدنهای بسیار کهن بوده که بزرگترین و رازآلودترین گنجینههای باستانی را در خود
ی از پادشاهان این سرزمین و نیز
جای داده است .در این کتاب مطالب سرگرمکننده و واقعی درباره زندگینامه یک 
مهمترین کارهای او در زمان حیاتش ،با زبان ساده ،گزارشگونه و طنزآمیز به رشته تحریر در آمده است.
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چکیده :برای یادگیری جغرافیا الزم است به درون محیط طبیعی پا گذاشت و به صورت ملموس اطالعات علمی
را حس کرد .در این کتاب مخاطبان با اطالعات تاریخی درباره اکتشافات طبیعی و داستانهای واقعی در باب
ش
سفرهای اعجابانگیز به اعماق قارهها و جنگلها و دریاها آشنا میشوند .زبان اثر طنزآمیز و توضیحات هر بخ 
گزارشگونه است.

 .110جوادیان ،مسعود [...وديگران] .کتاب مرجع تاریخ :چراهای تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزی
انقالب اسالمی .تهران :قدیانی694 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :تاریخ ایران ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان
چکیده :این کتاب با بهرهمندی از تصویرهایی که جنبه زیباشناختی دارند و در قالب پرسش و پاسخ ،به عنوان یک
مرجع کامل ،تاریخ و تمدن ایران را با معرفی و شرح سلسلههای پادشاهی گوناگون ،از عصر باستان تا جمهوری
اسالمی ایران و همچنین معرفی آثار هنری و معماری ،فنون کشورداری و ...بررسی کرده است.

 .111جاللي ،مريم .دانشنام ه کودک و نوجوان :حمل و نقل .تهران :مبتکران20 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
ل و نقل زمینی ،دايرئالمعارفها
ل و نقل دریایی ،وسایل حم 
کلمات کلیدی :وسایل حملو نقل هوایی ،وسایل حم 
چکیده« :جابهجایی» پایه و اساس تمدنها و تجارت در نظر گرفته میشود و بدون آن هیچگونه تبادل
فرهنگ ،کاال یا ارتباط امکانپذیر نخواهد بود .در این کتاب انواع وسایل نقلیه زمینی و هوایی همراه
با تاریخچه پیدایش و تحوالت و نیز کارکردهای هر یک به صورت مختصر و با تصاویر رنگی معرفی
شده است.

 .112هاوسل ،دبراجی .دانشوران دیروز و امروز :دانیل فارنهایت .حسن ساالری .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان ،هوا شناسی
چکیده :کتاب با ارائه تصاویر مستند به معرفی پیشگامان علم هواشناسی (دانیل فارنهایت ،گاسپار ،بنجامین
فرانکلین ،الکساندر واتسون ،وات و ) ...و ابداعات و اکتشافات هریک از آنها پرداخته است .همچنین توجه ویژه
بر چگونگی ساخت دماسنج ،ایستگاهها و ماهوارههای هواشناسی بوده است .ضمن آنکه در کتاب آزمایش ساده
مراحل تولید باران نیز شرح داده شده است.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .109گانری ،آنیتا .طبیعت ترسناک :جستجوگران بیباک .محمود مزینانی .تهران :پیدایش.1394 ،
240ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :اکتشافات علمی ،جغرافیای طبیعی ،تاریخ جهان

مـطـالعـات اجتمــایـــی

ب فصول.
 .113تپلین ،سام .دانشنامهی نوجوان :دنیای هیجانانگیز مومیاییها و اهرام .صدرا صاح 
اصفهان :نوشته50 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،تاریخ باستان ،کودک و نوجوان
چکیده :در کتاب حاضر با تصاویر مرتبطی که باعث فهم آسانتر مطالب میشود ،به مصر باستان سفر میکنید
که در حدود  5هزار سال پیش یکی از نخستین تمدنها را خلق کرد .در این سفر با مومیایی کردن اجساد ،ساخت
اهرام ،دزدی کردن از مقبرهها و رازهایی از زندگی در مصر باستان آشنا میشوید.

 .114حیدریراد ،محسن .رستم ایل :محمد بهمنبیگی .یاسوج :چویل205 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،آموزگاران ،سوادآموزی
چکیده :این کتاب به معرفی و شرح دوران زندگی محمدبهمن بیگی ،از معلمان بزرگ عصر پهلوی ،اختصاص
دارد .وی مردی از تبار ایل و عشایر قشقایی بود که دعوت به قیام مقدس الفبا یا همان سوادآموزی را در میان
عشایر بنیان نهاد و از خود پنج کتاب به یادگار گذاشت که میتوان از آنها با عنوان «خمسه بهمن بیگی» نام برد.
در کتاب حاضر نمونهای از اشعار درسی نیز مشاهده میشود.

 .115مالی ،یاسر /رضایی ،احسان .فرهنگ و تمدن ایرانی :سرگذشت پزشکی در ایران .تهران :افق،
136 .1394ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :طب سنتی ،علوم پزشکی ،تاریخ علم
چکیده :از زمان پیدایش انسانها ،بیماریها نیز وجود داشتهاند و به همین دلیل تالش برای درک و درمان آنها
نیز از دغدغههای بشر بوده است .در این کتاب سیر تاریخی و تحوالت طب در ایران از زمان زرتشت تا عصر
حاضر بر اساس مستندات تاریخی و پژوهشهای باستانشناسی بازگو شده است .تصاویر مستند و نثر ساده و روان
از ویژگیهای این اثر است.

 .116پورعباسی ،عطااهلل /ابراهیمنژاد شیروانی ،محبوبه سادات .فراگیران سالم :سالمت محیط :هوای
آلوده قاتل خاموش ،زبالهای به نام سرو صدا ،کالس تمیز من .تهران :تیمورزاده /طبیب.1394 ،
48ص .پالتویی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بهداشت ،محیط زیست ،آلودگی زمین
چکیده :طب تربیتی حیطهای از دانش است که با بهرهگیری از مفاهیم علوم مختلفی چون پزشکی ،روانشناسی،
علوم تربیتی و سالمت تالش میکند تا حد امکان اختاللهای طبی اثرگذار بر یادگیری را با تشخیص درمان به
حداقل برساند .این مجلد حاوی نکتههای بهداشتی دربارۀ مضرات آلودگیهای صوتی و محیطی است که با هدف
ارتقای دانش بهداشتی فراگیران تنظیم و تدوین شده است.
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چکیده :بررسی دوران زندگی حرفهای سیدعبدالغفار طهوری ،مؤسس «کتابخانه طهوری» به سال  1330ش
هدف این کتاب بوده است .طهوری در آغاز راه نشر به سال  ،1332گلچینی از دیوان استاد سعید نفیسی را منتشر
کرد .پس از آن چندین تألیف معتبر را درباره زبانهای باستانی ایران به چاپ افست رساند که فهرست آنها در
کتاب درج شده است.

 .118صادقزاده وایقان ،علی .مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران :عبداهلل نورانی .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،فلسفه ،علم کالم
چکیده :در این مطالعه دوران زندگی حرفهای عبداهلل نورانی ،استاد فلسفه و کالم ،مصحح و کتابشناس بررسی
میشود .تصحیح متن «اجوبهالمسائلالنصریه» اثر خواجه نصیرالدین طوسی و «حمدیه» اثر محمد عاملی از جمله
فعالیتهای نشری این روحانی اهل فرهنگ است که برای نشر دانش ،دانشگاه را انتخاب کرده بود .تالش اصلی
وی احیای میراث دانشمندان قدیم بوده است.

 .119رمضانی نژاد ،بهنام .مشاهیر نشر کتاب ایران :غالمرضا طاعتی .تهران :مؤسسه خانه کتاب.1394 ،
48ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،پژوهش
چکیده :در این کتاب زندگی حرفهای غالمرضا طاعتی مؤسس کتابفروشی «کتابخانه طاعتی» در رشت مورد
واکاوی قرار میگیرد .طاعتی از اعضای «انجمن اخوت» بود و به حسن خلق ،مردمداری و کتابشناس بودن
شهرت داشت .طاعتی نخستین آثار هوشنگ ابتهاج و محمود طیاری را منتشر کرد و از آغازگران نشر پژوهشهای
گیالنشناسی بهشمار میآید .فهرست آثار منتشر شده توسط طاعتی در کتاب مندرج است.

 .120دپارتمان علمی مطالعات اجتماعی (مسئول :قاهری ،حوری) .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ مطالعات
اجتماعی پایه نهم -دوره اول متوسطه .تهران :مرآت56 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،تکالیف درسی ،پرسشها
چکیده :کاربرگ ،برگ آموزش در خدمت فرایند یادگیری است که به عنوان یک ابزار آموزشی با هدف تسهیل
اجرای اهداف آموزشی در جریان تدریس معلم طراحی و تدوین شده است .در این کتاب مجموعه سؤالهای چند
گزینهای و تشریحی برای  24هفته آموزشی در نظر گرفته شده است که محتوای درس و آموزههای کالسی را
برای دانشآموزان مرور میکند.
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اجتمــایـــی
هنـــــــر
مـطـالعـات

 .117باال زاده ،امیرکاوس .مشاهیر نشر کتاب ایران :سید عبدالغفار طهوری .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر

مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .121قاهری ،حوری .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم -دوره اول
متوسطه .تهران :مرآت56 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،علوم اجتماعی
چکیده :هر معلمی در پایان یک جلسه آموزشی مایل است بداند دانشآموزان به چه میزان به اهداف کتاب درسی
دست پیدا کردهاند .در این اثر در راستای تحقق این هدف پرسشها و فعالیتهایی طراحی و ارائه شده است .در
طراحی پرسشها سعی شده مهارتهایی همچون اظهار نظر و استدالل پرورش یابد.

 .122باباجعفری ،علیاکبر /مومنپور ،مجید .گروه آموزشی پدیده :کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه نهم
متوسطه اول .قم :بخشایش176 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،مواد درسی ،تمرینها
چکیده :مجموعه حاضر دربردارنده خالصه و نکتههای مهم هر درس و نیز انواع پرسشها (درست و نادرست،
کاملکردنی ،جورکردنی ،چندگزینهای و تشریحی) است که در مرور و بازیابی محتوای درس به دانشآموزان
کمک میکند .سؤالهای مفهومی ارائهشده عالوه بر تازگی در طرح ،با رویکرد همهجانبه به موضوع ،دربردارنده
بیشترین اطالعات درسی است.

 .123قاسمی ،محمدحسین .کتابک مقاومت :دانستنیها و خواندنیهایی از دوران دفاع مقدس
ویژه نوجوان و جوان .قم :کتابک38 .1393 ،ص .بياضی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :جنگ ایران و عراق ،تاریخ معاصر ایران ،ادبیات نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر قطرهای از رشادتها و ایثارگریهای دالورمردان غیور کشورمان در جریان جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران را بازگو میکند .مطالب کتاب با جستوجو و کنکاش در منابع مستند و معتبر گردآوری شده و
به رشته تحریر درآمده است.

 .124اصالنی ،ابراهیم .ماجراهای ما و ریبا :رباتی که میخواست به ما در موفقیت کمک کند.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان110 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :داستاننویسی ،برنامهریزی آموزشی ،کودک و نوجوان
چکیده :این کتاب در قالب داستان و با بیانی متفاوت به معرفی روشهای برنامهریزی و درس خواندن و نیز تمرین
خودکنترلی و خود ارزیابی میپردازد .شخصیت اصلی داستان رباتی بهنام ریباست که قرار است به دو نوجوان با
نامهای نیما و سارا در درس خواندن کمک کند .ریبا با ورود به زندگی آدمها و آشنا شدن با روحیات آنها ،موجب
میشود تا دو نوجوان به تفکر درباره رفتارها و ارزشهای انسانی بپردازند.
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چکیده :در روزگاری که گروهی از مردم به بازگو کردن اسرار زندگی در عبارتهای آراسته به خرافات بسنده
کرده بودند ،گروهی دیگر از مردان به از بین بردن خرافاتی مشغول بودند که بسیاری از حقایق عالم را پوشانده
بود .در این اثر شرح مختصری از زندگی مخترع سیستم بیسیم تلگرافی (رادیو) به زبان ساده برای مخاطب بازگو
شده است .روند رشد و علمآموزی این دانشمند ،فعالیتهای مهم علمی و غیرعلمی و دستاوردهای وی در زمینه
الکترونیک از جمله مطالب کتاب است.

 .126ابوالحسنی ،بهزاد .محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی .تهران :جاویدان274 .1394 ،ص .رحلی کوچک.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،پرسشها ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب در جهت تحقق اهداف نظام آموزشی ،حاوی خالصه نکات کلیدی درس و نیز مجموعهای از انواع
سؤال ،نقشه و جدول به منظور یادگیری پایدار در دانشآموزان است .شایان ذکر است ،بیشتر سؤاالت در حیطه
شناختی (درک ،فهم ،کاربرد ،تجزیه و تحلیل) مطرح شدهاند.

 .127رایس ،ویلیام بی .دانشوران دیروز و امروز :محمد کرجی .حسن ساالری .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان
چکیده :درکتاب حاضر به معرفی پیشگامان مطرح در حوزه آب و هوا (برنار پالیسی ،ادموند هالی ،آنری دارسی،
الکساندریا بیم و ) ...و به صورت ویژه محمدبنحسن کرجی ،نویسنده کتاب «استخراج آبهای پنهانی» پرداخته
میشود .در این کتاب راز فرو ریختن آب در زمین نیز با یک آزمایش ساده شرح داده میشود.

 .128گلد اسمیت ،مایک .مشاهیر خفن :مخترعان و ایدههای داغ داغ .شهره نورصالحی .تهران :پیدایش،
212 .1393ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،اختراعات علمی
چکیده :مخترعان با اینکه دیگر زنده نیستند ،هنوز هم با کارهایشان آدمها را انگشت به دهان میکنند .نوجوانان
در این کتاب میتوانند از تجربههای علمی دانشمندان که پشت هر نوآوری تاریخی آنها نهفته است ،آگاه شوند.
طی فصلهای ارائهشده ،روند کشف و جستوجوهای علمی ده تن از بزرگان دنیای علم با زبانی طنزآمیز بازگو
شده است.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .125جغام ،حسن احمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :مارکونی (مخترع بیسیم،
رادیو) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسی برق

مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .129احمدینیا ،محمدجواد .مشاهیر نشر کتاب ایران :میر محمد علی شیرازی .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشت نامهها ،نشر
چکیده:آشنایی با مشاهیر حوزههای گوناگون برای نوجوانان و جوانان سودمند خواهد بود ،زیرا ممکن است انگیزۀ
ادامۀ راه آنان را در پی داشته باشد .کتاب حاضر یکی از مشاهیر نشر ایران را معرفی میکند .او از اولین ناشرانی
بود که به چاپ سنگی همت گماشت و در توسعۀ فرهنگ ایرانی نقش مؤثر داشت .نویسنده پس از آوردن معرفی
مختصری از تولد و تحصیل میرمحمدعلی شیرازی و زندگی حرفهای او ،نشری را که از او باقی مانده است و
همچنان توسط نوادگانش اداره میشود ،معرفی میکند و آثار این انتشارات (اسالمیه) را به طور کامل نام میبرد.
کتابفروشی اسالمیه امروه با نام کتابچی به کار خود ادامه میدهد.

 .130لین وان ،گورپ .دانشوران دیروز و امروز :ویلیام موریس دیویس .حسن ساالری .تهران :محراب قلم،
32 .1394ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان ،زمینشناسی
چکیده :این کتاب پیشگامان علوم زمینشناسی ،مانند گراوس سرکاتور ،نیکوالس استنو ،جان میور ،ویلیام
موریسدیویس و ...معرفی میکند و به ابداعات و اکتشافات هریک میپردازد .همچنین کتاب با تصاویر مرتبط با
متن همراه است.

هـنــــــر
 .131اکرمی ،جمالالدین .با مقوا صورتکهای نمایشی بسازیم .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان64 .1394 ،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،کاردستی ،کودکان
چکیده :صورتک یا نقاب یک وسیله بسیار قدیمی نمایشی است که استفاده از آن به منظور تغییر سریع چهره
بوده است .در این کتاب مخاطبان ساخت صورتکهای مقوایی را میآموزند .در این آموزش مواد الزم ،ابزار کار و
روش ساخت به ترتیب توضیح داده شده است.

 .132آگارد ،استیو .لئوناردو داوینچی .آناهیتا آقاطاهر /حمیدرضا غالمرضایی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان72 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :داستانهای تاریخی ،هنر و فرهنگ ،نقاشان
چکیده :لئوناردو سر پیرو داوینچی نقاش ،آناتومیست ،ریاضیدان و نویسنده ایتالیایی دوره رنسانس است .نبوغ او
شاید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده است« .مونالیزا»« ،شام آخر»« ،بانوی صخرهها» از مهمترین آثار
هنری او به حساب میآید .در این اثر در روایتی داستانی و با استفاده از تصاویر هنری ،به معرفی و شرح زندگی این
دانشمند بزرگ پرداخته شده است .در پایان کتاب نیز شگفتیهای حواس پنجگانه و تمریناتی که داوینچی برای
تقویت انجام میداده ،معرفی میشود.

 38فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

 .133شرکت اکسون شیمی پارس .بسته آموزشی اوربیتال  3و .1394 .4
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،و هشتم

منابعآموزشی و تربیتی منتخب غیرمکتوب

معرفی :چنانچه به دانشآموزان امكان بدهيم آزمايشهاي كتابهاي درسي را انجام دهند ،در فراگيري مواد
درسي به آنها كمك كردهايم .بستههاي آموزشي اوربيتال  4و  3بههمين منظور ،مواد و وسايل لوازم براي
آزمايشهاي كتابهاي درسي دورههاي اول و دوم متوسطه را در خود جاي دادهاند .هر بسته به عنوان آزمايشگاهي
كوچك ،شامل تعدادي وسيلة آزمايشگاهي از جمله لولة آزمايش و قوطيهايي شامل مواد آزمايشي است .همچنين
در هر بسته كتابچه و سيدي راهنمايي نيز موجود است تا دانشآموز را دربارة چگونگي انجام آزمايش راهنمايي
كند .نكات ايمني لوازم نيز در سيدي راهنما گوشزد شدهاند .هر بستة اوربيتال در كيفي قابل حمل ارائه شده است
تا جابهجايي آن براي دانشآموزان آسان باشد.

 .134شركت فناوري پيشرفته كاوشگر نياز فردا .روبات بازو.1394 .
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفی :چنانچه دانشآموزان بتوانند بين مباحث درسي با سرگرميهاي علمي آموزشي ارتباط برقرار كنند،
فراگيري علم براي آنها شيرينتر و جذابتر ميشود .محصول حاضر رباتي است كه نقش بازويي رباتيك را
برعهده دارد .مخاطب با سرهم كردن قطعات اين ربات و كاركردن با آن ،با مباحث هيدروليك ،درجات آزادي و
عملكرد گيره به خوبي ارتباط برقرار ميكند .با اين ربات ميتوان جسمي را از زمين بلند كرد و در جاي دلخواه قرار
داد .درك مفهوم كنترل و كسب مهارت ارتباط بين مغز و دست از جمله فايدههاي كار با اين ربات است.

دوره اول آموزش متوسطه (39 )1

نمایـ ه عنــوان

آشنایی با جانوران :خزندگان 76
آموزش تفکر انتقادی 35
آموزش مهارتهای ساخت آسان هواپیماهای کاغذی
77
آنتوان الوازیه (کاشف اکسیژن) 107
ابراهیم رمضانی 100
اتل متل ضرب المثل 1
از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هفتم 101
از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هشتم 102
اسب و سیب و بهار 44
استان خوزستان 103
اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی :مروری بر
مجموعهای از رفتارهای پسندیده 33
اطلس پایه ستارهشناسی 104
اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده) 81
الکساندر گراهامبل 105
انتظار تاریخ 29
انرژی در حیات کره زمین 72
انرژی در زمین و فضا 73
انرژی در سوخت و قدرت 74
انرژی در فناوری زندگی روزانه 75
انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی-اجتماعی
دانش آموزان 34
انگلیسی از طریق فارسی 22
ایران ازکودتای رضاخان تاپیروزی انقالب اسالمی
106
این کتاب برای پسران خطرناک است 96
با مقوا صورتکهای نمایشی بسازیم 131
بدنه درد (بیمه بدنه خودرو) 36
برگزیدهی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد اول 2
برگزیدهی داستانهای شاهنامه فردوسی جلد دوم 2
بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان 82
بلوغ دختران 83
به خاطر یک اسب 45
پرسشهای پنجمین المپیاد نوجوانان ایران
(رقابتهای ریاضی) 60
بسته آموزشي اوربيتال 133
پرسشهای چهارمین المپیاد ایران (رقابتهای
ریاضی) 61
40

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

پیامبر 30
تربیت جنسی و بلوغ در دختران 84
تشنهتر از من 46
توتان خامون و گور گنجینههایش 108
توطئه در هرم 53
تولید مثل و رشد و نمو 78
تهمت و سوظن 37
جادوگر و مومیایی 53
جزیره بیتربیتها47 4
جستجوگران بیباک 109
جناب روباه شگفتانگیز 48
جیم دگمه 49
چراهای تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزی
انقالب اسالمی 110
چگونه اقدامپژوهی گروهی انجام دهیم؟ 85
چگونه تدریس اثربخشی داشته باشیم؟ 86
چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟ 38
چگونه روی حادثه را کم کنیم؟ 39
چهارشنبههای بستنی 69
چیست آن؟ 40
حمل و نقل 111
حوصلهام پیش تو جامانده است 70
حیعلیخیرالعمل :پاسخ به 20پرسش درباره نماز
جهت مربیان ،والدین و نوجوانان با روش تمثیل و
تشبیه 31
خوش به حال من 71
داستانهای خوب و پندآموز 50
دانیل فارنهایت 112
دایرةالمعارف تاریخ جهان 97
دردها و کشیدگی عضالت 32
درس پژوهی ایده ای جهانی برای بهسازی آموزش
و غنیسازی یادگیری 87
درسآزمون زبان انگلیسی هفتم 23
درسهای فنالندی :آنچه دنیا میتواند از تغییرات
آموزشی فنالند بیاموزد 88
دزدان مقبره 53
دنیای هیجانانگیز پرندگان 79
دنیای هیجانانگیز مومیاییها و اهرام 113
دیداری شگفت با غیاثالدین جمشید کاشانی 51

دیداری شگفت با خواجه نظام الملک 51
دیداری شگفت با نصیرالدین طوسی 51
دیداری شگفت با نظامی گنجوی 51
راهنمای روش تحقیق علمی برای دانشآموزان 89
راهنمای عملی نگارش طرح درس 90
راهنمای کاهش اضطراب امتحان 91
رستم ایل :محمد بهمنبیگی 114
روبات بازو 134
ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم) 62
زباناندیشان انگلیسی پایه هشتم مجموعه آزمونها
و کاربرگها 24
سرگذشت پزشکی در ایران 115
سالمت محیط :هوای آلوده قاتل خاموش ،زبالهای
به نام سرو صدا ،کالس تمیز من 116
سید عبدالغفار طهوری 117
شاهنامه آخرش خوش است 52
شبح و ماهیگیر 53
شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث
با تکیه بر خودروهای سواری) 41
شیرینتر از شکر 54
شیوههای نوین آموزش زبان برای کودکان 25
عبداهلل نورانی 118
غالمرضا طاعتی 119
ن جمشید کاشانی 63
غیاثالدی 
فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه 3
فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه) 4
فارسی نهم (متوسطه) 5
فارسی نهم ازدیدگاه هشت مدرس 6
فارسی نهم دوره اول متوسطه 7
فارسی هشتم (متوسطه) 8
فارسی هفتم (متوسطه) 9
فرهنگ تصویری قرآن (الف و ب) 94
فرهنگ تصویری قرآن (پ تا چ) 94
فرهنگ تصویری قرآن (ح تا ر) 94
فرهنگ تصویری قرآن (ز تا ط) 94
فرهنگ تصویری قرآن (ع تا ل) 94
فرهنگ تصویری قرآن (م تا ه) 94
فرهنگ لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی 10
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 98 15

آصفی ،هنگامه 85
آقازاده ،محرم 90
آقاطاهر ،آناهیتا 132
آگارد ،استیو 132
آموزگار ،حسین 89
آموزگار ،یوسف 125 ،107 ،105
اٌمن ،فرانسین 57
ابراهیمنژاد شیروانی ،محبوبه سادات 116
ابوالحسنزاده ،مسلم 84
ابوالحسنی ،بهزاد 126
ابوالفضلی ،الهام 35
احمدی ،احمدرضا 44
احمدی فیروزجایی ،فاطمه 3
احمدینیا ،محمدجواد 129
اخوت ،مهرآیین 53
اروجی ،شیرین 7

استویلس،پنی 75 ،74 ،72،73
اسکات ،وندیای 25
اشکان ،ساناز 34
اصالنی ،ابراهیم 124
اقتصادی ،احمدرضا 85
اکبری ،محمد 93
اکرمی ،جمالالدین 131
اکسون شیمی پارس 133
الوندی ،حسین 78
امیرینیا ،کورش 103
انده ،میشل 49
ایزدپناه ،محمدعلی 22
ایزدی ،محسن 39 ،38
ایگلدن ،گان 96
ایگلدن ،هال 96
ایوبی ،فاطمه 93

نمایـه عنــوان

فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه
هشتم دوره اول متوسطه 26
قصههای کربال 55
قصههایی از قابوسنامه 56
کاربرگ انگلیسی پایه هفتم  -دوره اول متوسطه
27
کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه نهم -دوره اول
متوسطه 120
کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم -دوره اول
متوسطه 121
کتاب آزمون هفتم 43
کتاب کار آموزش قرآن پایه نهم 95
کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم 28
کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول
122
کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم -دوره اول
متوسطه 64
کتابک مقاومت :دانستنیها و خواندنیهایی از
دوران دفاع مقدس ویژه نوجوان و جوان 123
گنجینه برتر  7فارسی پایه هفتم 11

گنجینه برتر  8فارسی پایه هشتم 12
گنجینه برتر  9فارسی پایه نهم 13
گنجینه یادگیری ریاضی سال دوم (پایه  )8دوره
اول متوسطه 65
لنالیستی و آرزوهای دور و دراز (57 )4
لنالیستی و رازهای فوق سری (57 )2
لنالیستی و روزهای پردردسر (57 )1
لنالیستی و رویای جهانگردی (57 )3
لئوناردو داوینچی 132
ماجراهای ما و ریبا :رباتی که میخواست به ما در
موفقیت کمک کند 124
مارکونی (مخترع بیسیم ،رادیو) 125
مجموعه سوالهای علوم و ریاضیات تیمز TIMS
(پایه هشتم سوم راهنمایی) 66
محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی 126
محمد کرجی 127
مخترعان و ایدههای داغ داغ 128
مسئولیت و ویژگیهای یک معلم موفق 92
من سوزن قورت دادم 58
میر محمد علی شیرازی 129

نکته به نکته 14
نگاه ثمین ادبی 15
نگاهی به توسعه حرفه ای معلم 93
وقتی گلچه باد در چارقدش میپیچید 59
ویلیام موریس دیویس 130
ادبیات و علوم ادبی 16
همگام با ّ
همه ما ریاضیدان هستیم! 67
هندسه از ابتدا تا ...جلد اول 68
هنر اندیشیدن 42
 100فرمانروا و سردار ایران 99
 7مهارت اساسی برای معلمان به همراه ضمیمهای
درباره ویژگیهای معلمان حرفهمند در جهان 80
17 English in mind starter - work
17 English in mind starter - Student
18 Prospect Bilingual Dictionary: English to Persian
19 Activity book :Super safari1
19 pupils book :Super safari1
20 pupils book :Super safari2
20 Activity book :Super safari2
21 Activity book :Super safari3
21 pupils book :Super safari3

نمای ه پدیدآورندگان

باباجعفری ،علیاکبر 122
باقری ،مصطفی 14
باال زاده ،امیرکاوس 117
بخشعلیزاده ،شهرناز 66
براتیان ،مسعود 91
برهانی ،مجید 24
بک ،جان 91
بوالحسنی ،نعمتاله 7
بیات ،حمیدرضا 60
بینگهام ،جین 97
پنتلند ،پیتر 75 ،74 ،73 ،72
پندی ،زهره 60
پورشافعی ،هادی 93
پورعباسی ،عطااهلل 116
تاپلین ،سام 97،133
تدین ،نعیم 41
دوره اول آموزش متوسطه (41 )1

نمایـ ه پدیدآورنــدگان

ترابی ،فرخنده 60
تواناعلمی ،جعفر 14
توال ،خوسه 104
جغام ،حسن احمد 125 ،107 ،105
جاللي ،مريم 111
جوادیان ،مسعود 110 ،97
جودی آرپادرسی ،صمد 25
جهانگردی ،کیومرث 91
چندلر ،فیونا 97
چوبینه ،مهدی 103
حسنبیگی ،ابراهیم 46
حسینی ،سیده ملیحه 93
حقی ،ولی 23
حکمت ،عالم 45
حمیدی ،ارشک 68
حنیفهزاده ،شهریار 3
حیدری راد ،محسن 114
خانلری ،معین 42
خانی ،فریبا 58
خدابندهلو ،یزدان 49
خرازی ،جعفر 3
خمامی ابدی ،مرتضی 60
خیرآبادی ،رضا 26
دال ،روآلد 48
داودی ،خسرو 64
دپارتمان علمی مرآت 27،120
دوئرتی ،گیلیان 79
دهقان ،مهدی 65
دییری ،تری 53
رایس ،ویلیام بی 127
رستگارنیا ،هاتف 25
رضایی ،احسان 115
رضویخراسانی ،سیدحسین 110
رمضانزاده ،محبوبه 83
رمضانی نژاد ،بهنام 119
رئیسی دهکردی ،فریدون 16
زندی ،مریم 70
زورق ،محمدحسن 29
زیارتی ،حمیدرضا 60
ساگور ،ریچارد 85
ساالروند ،فاطمه 71
ساالری ،حسن 130 ،127 ،112 ،99 ،76 ،63
سالبرگ ،پاسی 88
سرکارآرانی ،محمدرضا 87
سعادتفر ،سونیا 56
سعدوندیان ،سیروس 100
سلحشور ،ماندانا 82
سلطانیمطلق ،زهرا 3
سلیمانی ،اعظم 86

42

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

سلیمانی ،نقی 30
سلیمی ،حشمتاهلل 110 ،106
سهرابی ،طیب ه 88
سیفی ،زهرا 10
سیلور استاین نان ،لورا 32
سیلور استاین ،الوین 32
سیلور استاین ،ویرجینیا 32
شاهسون ،مصطفی 9 ،8 ،5
شاهینی ،علی اصغر 6
شفیعی ،شهرام 47
شورای کتاب کودک 98
شیخی ،علی اکبر 6
صاحب فصول ،صدرا 113 ،79
صادقزاده وایقان ،علی 118
صادقکوهستانی ،عطیه 37
صادقی ،علمدار 6
صمدی اقدم ،محمد 62
ضرغامیان ،مهدی 45
طاهباز ،سحر 84
طیبی ،محسن 6
عابدی جزی ،ربابه 1
عدالتجو ،زینب 104
عربلو ،احمد 52
عزیزی ،مریم 2
عزیزی ،مهدی 36
عسکریتپه ،محمد 77
عسگری ،مهناز 45
علوی ،الهه 97
علویکیا ،محمدعلی 110
علویمقدم ،بهنام 26
عمیق ،مجید 75 ،74 ،73 ،72
غالمرضایی ،حمیدرضا 132
غالمی ،بهمن 6
فتحی ،کوروش 110
فروغبخش ،احمد 110
فناوری پیشرفته کاوشگر نیاز فردا 134
فیضآبادی ،ابوالقاسم 51
قاسمی ،رضا 16 ،6
قاسمی ،فریده 18
قاسمی ،محمدحسین 123
قاهری ،حوری 121
قدوسیان ،عبدالحمید 6
قرایی ،سروش 96
قرایی ،سما 96
قماشچی ،پیمانه 57
قندالی ،معصومه 3
کاشی ،اسماعیل 102 ،101
کاظمی میقانی ،مریم 4
کاکس ،مایکل 108

کریمی خراسانی ،کیان 60
کریمی ،طیبه 92
کشاورزی ،زهره 48
کیاننژاد ،محمدرضا 32
کیانی ،شهین 56
کیانیفر ،محسن 50
گانری ،آنیتا 109
گران والد ،کیت 83
گروه علمی مبتکران 61 ،43
گروه مؤلفان گنجينه برتر 13 ،12 ،11
گروه مؤلفان انتشارات مدرسه 28
گلد اسمیت ،مایک 128
لکزایی ،علیرضا 95
لین وان ،گورپ 130
مالی ،یاسر 115
مجدفر ،مرتضی 80
مجردی ،مهتاب 81
محمودی ،نرگس 89
مدیحی ،اکرم 3
مرادی ،حسین 40
مروتی ،زهرا 110
مزینانی ،محمود 109
معینیکیا ،مهدی 35
مقدم ،علیرضا 88
مقصودی ،مجتبی 97
مکسول ،جانسی 42
مالمحمدی ،مجید 55
منشوری ،مجید 64 ،60
موسویان ،انسیه 69
مومنپور ،مجید 122
مهدوی ،اعظم 59
مهربانی ،فاطمه 15
مهرورز ،مینا 67
میاحی ،فاطمه 18
میاحی ،نادیا 18
میدلمن ،امی 83
نادری ،ناصر 94
نجفی ،علی 6
نقیزاده ،محرم 90
نورصالحی ،شهره 128 ،108
نیکوپور ،جهانبخش 26
هادي منش ،ابوالفضل 54
هاوسل ،دبراجی 112
هیبتی ،خلیل 33
یزدانی ،زینب 3
یوسفیان ،محمد 31
21 ,20 ,19 ,17 putcha، Herbert
17 stranks، Jeff

نمایه ناشـر/تولیـدکننده
آبشن
48
آلتین
62
ابتکار دانش
16 ،10 ،6
ابوعطا
42
افق
115 ،59
انجمن اولیا و مربیان
91
ایده درخشان
22
بخشایش
122 ،95
بزم قلم
37
بهشت
21 ،20 ،19 ،17
بهنشر
30
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
41 ،39 ،38 ،36
بینالمللی گاج
4
پیدایش
128 ،109 ،108 ،94 ،58 ،57
پیشگامانپژوهشمدار
80
پیک ریحان
86
تاج
9 ،8 ،5
تیرگان
3
تیمورزاده
116 ،104 ،32
جاویدان
126
جمال

54
چویل
114
چهار درخت
93
خلیل هیبتی
33
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
29
رسالت قلم
75 ،74 ،73 ،72
شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
98
ضریح آفتاب
85
طلوع دانش
35
عقیق برتر
13 ،12 ،11
فرشیم
14
قدیانی
110 ،106
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
131 ،71 ،70 ،69 ،52 ،49 ،47 ،44
کتابدرمانی
83
کتابک
123
کمال اندیشه
34
گلواژه
7
گیسا
96 ،84 ،53
الهوت
102 ،101
مارینا
77
مبتکران
111 ،65 ،61 ،60 ،43

مجید برهانی
24
محراب قلم
130 ،127 ،112 ،103 ،99 ،97 ،55 ،45
مرآت
121 ،120 ،90 ،88 ،87 ،64 ،27
مرسل
1
مهر زهرا (س(
15
مهرآموز
125 ،107 ،105 ،89 ،2
مؤسسه خانه کتاب
129 ،119 ،118 ،117 ،100
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
40
مؤسسه فرهنگی فاطمی
68
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
132 ،124 ،78 ،76 ،67 ،66 ،63 ،50 ،46 ،28 ،26
مؤسسه نشر آوامتن
81
نادیا میاحی
18
نخستین
51
نقش و نگار
82
نوروزی
56
نوشته
113 ،79
هاوژین
92
همای غدیر
31
هنر اول
25
یاوریان
23

دوره اول آموزش متوسطه (43 )1

درهمکرد نام ناشر/تولیدکننده وعنوان

آبشن
 :48جناب روباه شگفتانگیز
آلتین
 :62ریاضیات تکمیلی (کتاب کار پایه هفتم)
ابتکار دانش
 :6فارسی نهم ازدیدگاه هشت مدرس :10 ،فرهنگ
لغات متشابه و هم آوای زبان فارسی :16 ،همگام با
ادبیات و علوم ادبی
ّ
ابوعطا
 :42هنر اندیشیدن
افق
 :59وقتی گلچه بــاد در چارقدش میپیچید:115 ،
سرگذشت پزشکی در ایران
انجمن اولیا و مربیان
 :91راهنمای کاهش اضطراب امتحان
ایده درخشان
 :22انگلیسی از طریق فارسی1
بخشایش
 :95کتــاب کار آموزش قرآن پایه نهم :122 ،کتاب
کار مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه اول
بزم قلم
 :37تهمت و سوظن
بهشت

,English In Mind, Starter: Student Book/ Work book :17
,Puplis Book/ ActivityBook :1 Super Safari :19

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

بهنشر
 :31پیامبر
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بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تیمورزاده
در
چگونه
 :36بدنــه درد (بیمه بدنه خــودرو):38 ،
 :29دردها و کشــیدگی عضالت :104 ،اطلس پایه
زمان سوختن نســوزیم؟ :39 ،چگونه روی حادثه را ستارهشناسی :116 ،سالمت محیط :هوای آلوده قاتل
کم کنیم؟ :41 ،شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه خاموش ،زبالهای به نام سرو صدا ،کالس تمیز من
شخص ثالث با تکیه بر خودروهای سواری)
جاویدان
بینالمللی گاج
 :126محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی
 :4فارسی پایه نهم (دوره اول متوسطه)
جمال
پیدایش
 :54شیرینتر از شکر
 :57لنالیستی و روزهای پردردسر ( :57 ،)1لنالیستی
و رازهای فوق سری ( :57 ،)2لنالیستی و رویای چویل
جهانگردی ( :57 ،)3لنالیستی و آرزوهای دور و دراز  :114رستم ایل :محمد بهمنبیگی
( :58 ،)4من سوزن قورت دادم :94 ،.فرهنگ تصویری
تا
قرآن (الف و ب) :94 ،فرهنگ تصویری قرآن (پ چهار درخت
چ) :94 ،فرهنگ تصویری قرآن (ح تا ر) :94 ،فرهنگ  :93نگاهی به توسعه حرفه ای معلم
تصویری قرآن (ز تا ط) :94 ،فرهنگ تصویری قرآن
(ع تا ل) :94 ،فرهنگ تصویری قرآن (م تا ه) :108 ،خلیل هیبتی
توتان خامون و گور گنجینههایش :109 ،جستجوگران  :33اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی :مروری بر
بیباک :128 ،مخترعان و ایدههای داغ داغ
مجموعهای از رفتارهای پسندیده
پیشروان
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 :65گنجینه یادگیری ریاضی سال دوم (پایه  )8دوره  :30انتظار تاریخ
اول متوسطه
رسالت قلم
پیشگامانپژوهشمدار
 :72انرژی در حیات کره زمین :73 ،انرژی در زمین
 7 :80مهــارت اساســی برای معلمــان به همراه و فضا :74 ،انرژی در سوخت و قدرت :75 ،انرژی در
ضمیمــهای درباره ویژگیهای معلمان حرفهمند در
جهان
فناوری زندگی روزانه
شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
پیک ریحان
 :98فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 15
 :86چگونه تدریس اثربخشی داشته باشیم؟
ضریح آفتاب
تاج
 :85چگونه اقدامپژوهی گروهی انجام دهیم؟
 :5فارســی نهم (متوســطه) :8 ،فارســی هشتم
(متوسطه) :9 ،فارسی هفتم (متوسطه)
طبیب
 :29دردها و کشــیدگی عضالت :104 ،اطلس پایه
تیرگان
ستارهشناسی :116 ،سالمت محیط :هوای آلوده قاتل
 :3فارسی آسان نهم دوره اول متوسطه
خاموش ،زبالهای به نام سرو صدا ،کالس تمیز من

عقیق برتر
 :11گنجینه برتر  7فارسی پایه هفتم  :12 ،گنجینه
برتر  8فارسی پایه هشتم :13 ،گنجینه برتر  9فارسی
پایه نهم
فرشیم
 :14نکته به نکته
قدیانی
 :106ایران ازکودتای رضاخــان تاپیروزی انقالب
اسالمی :110 ،چراهای تاریخ ایران از عصر باستان تا
پیروزی انقالب اسالمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 :44اســب و سیب و بهار :47 ،جزیره بیتربیتها،4
 :49جیم دگمه :52 ،شــاهنامه آخرش خوش است،
 :69چهارشنبههای بستنی :70 ،حوصلهام پیش تو
جامانده است :71 ،خوش به حال من :132 ،با مقوا
صورتکهای نمایشی بسازیم
کتابدرمانی
 :83بلوغ دختران
کتابک
 :123کتابک مقاومت :دانستنیها و خواندنیهایی از
دوران دفاع مقدس ویژه نوجوان و جوان
کمال اندیشه
 :34انضبــاط در مدارس و رفتارهــای انضباطی-
اجتماعی دانش آموزان
گلواژه
 :7فارسی نهم دوره اول متوسطه
گیسا
 :53شبح و ماهیگیر :53 ،توطئه در هرم :53 ،دزدان
مقبره :53 ،جادوگر و مومیایی :84 ،تربیت جنســی
و بلوغ در دختــران :96 ،این کتاب برای پســران
خطرناک است

مجید برهانی
 :24زباناندیشان انگلیســی پایه هشتم مجموعه
آزمونها و کاربرگها
محراب قلم
 :45به خاطر یک اســب :55 ،قصههای کربال:97 ،
دایرةالمعارف تاریخ جهان 100 :99 ،فرمانروا و سردار
ایران :103 ،استان خوزستان :112 ،دانیل فارنهایت،
 :127محمد کرجی :130 ،ویلیام موریس دیویس
مرآت
 :27کاربــرگ انگلیســی پایه هفتــم  -دوره اول
متوسطه :64 ،کتاب کار و تمرین ریاضی پایه نهم-
دوره اول متوسطه :87 ،درس پژوهی ایدهای جهانی
برای بهســازی آموزش و غنیسازی یادگیری:88 ،
درسهای فنالندی:آنچــه دنیا میتواند از تغییرات
آموزشی فنالند بیاموزد :90 ،راهنمای عملی نگارش
طــرح درس :120 ،کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه
نهم -دوره اول متوســطه :121 ،کاربرگ مطالعات
اجتماعی پایه هفتم -دوره اول متوسطه
مرسل
 :1اتل متل ضرب المثل
مهر زهرا(س)
 :15نگاه ثمین ادبی
مهرآموز
 :2برگزیدهی داســتانهای شــاهنامه فردوسی جلد
اول : ،برگزیدهی داســتانهای شــاهنامه فردوسی
جلــد دوم :89 ،راهنمای روش تحقیق علمی برای
دانشآموزان :105 ،الکساندر گراهامبل :107 ،آنتوان
الوازیه (کاشف اکســیژن) :125 ،مارکونی (مخترع
بیسیم ،رادیو)

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 :26فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی
پایــه هشــتم دوره اول متوســطه :28 ،کتاب کار
زبان انگلیســی پایه هفتم :46 ،تشنهتر از من:50 ،
ن جمشید
داستانهای خوب و پندآموز :63 ،غیاثالدی 
کاشانی :66 ،مجموعه سوالهای علوم و ریاضیات
تیمز ( TIMSپایه هشــتم ســوم راهنمایی):67 ،
همه ما ریاضیدان هستیم! :76 ،آشنایی با جانوران:
خزنــدگان :78 ،تولید مثل و رشــد و نمــو:124 ،
ماجراهای ما و ریبا :رباتی که میخواســت به ما در
موفقیت کمک کند :133 ،لئوناردو داوینچی

درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

طلوع دانش
 :35آموزش تفکر انتقادی

مبتکران
 :43کتاب آزمون هفتم :60 ،پرســشهای پنجمین
المپیــاد نوجوانان ایران (رقابتهــای ریاضی):61 ،
پرســشهای چهارمین المپیاد ایــران (رقابتهای
ریاضی) :65 ،گنجینه یادگیری ریاضی ســال دوم
(پایه  )8دوره اول متوسطه :111 ،حمل و نقل

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

مؤسسه نشر آوامتن
 :81اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده)
نادیا میاحی
Prospect Bilingual Dictionary English to Pertion :18
نخستین
 :51دیداری شگفت با غیاثالدین جمشید کاشانی،
 :51دیداری شــگفت با نصیرالدین طوســی:51 ،
دیداری شگفت با خواجه نظام الملک :51 ،دیداری
شگفت با نظامی گنجوی
نقش و نگار
 :82بلوغ به زبان ساده برای نوجوانان
نوروزی
 :56قصههایی از قابوسنامه
نوشته
 :79دنیــای هیجانانگیز پرنــدگان :113 ،دنیای
هیجانانگیز مومیاییها و اهرام
هاوژین
 :92مسئولیت و ویژگیهای یک معلم موفق
همای غدیر
 :32حیعلیخیرالعمل :پاسخ به 20پرسش در باره نماز
جهت مربیان ،والدین و نوجوانان با روش تمثیل و تشبیه

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

مؤسسه خانه کتاب
 :100ابراهیم رمضانی :117 ،سید عبدالغفار طهوری،
 :118عبداهلل نورانی :119 ،غالمرضا طاعتی:129 ،
میر محمد علی شیرازی

هنر اول
 :25شیوههای نوین آموزش زبان برای کودکان

مارینا
 :77آموزش مهارتهای ساخت آسان هواپیماهای کاغذی

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
 :40چیست آن؟

یاوریان
 :23درسآزمون زبان انگلیسی هفتم
دوره اول آموزش متوسطه (45 )1

نامونشانیناشرانوتولیدکنندگان

آبشن
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده جنوبی ،شماره ،114
ط .همکف.
تلفن02166452606 :

آلتین
تبريز :شهرک سفير اميد ،جنب مدرسه طالقانی ،ک.
صفا ،پ.4.
تلفن04134756183 :

ابتکار دانش
قم :خ .صفائیه ،ک .بیگدلــی ( ،)28ک .جاللزاده،
فرعی اول ،سمت راست ،پ 69.
تلفن02537746567 :

ابوعطا
تهــران :خ .انقــاب ،خ  12.فروردین ،ســاختمان
ناشران ،ط .چهارم.
تلفن02166485940 :

افق
تهران :خ  12.فروردین ،خ .شهید نظری غربی ،ک .
جاوید  ،1پالک  ،2ط .سوم.
تلفن02166413367 :
اکسون شیمی پارس
البرز :کرج ،مهرشهر ،فاز .،بلوار امامزاده طاهر ،شهرک
دریا ،خ .ساحل ،1پ.51.
تلفن02633501950 :
46
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انجمن اولیا و مربیان
تهران :فروشگاه :خ .قدس ،ابتداي خ .طالقاني ،شماره
 ،433فروشگاه مركزي انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
دفتر نشر :خ .سپهبد قرني ،نبش خ .سميه ،ساختمان
زندهياد عالقهمندان ،طبقه دهم ،انجمن اوليا و مربيان.
تلفن02182284273 :

ایده درخشان
شیراز :بولوار بعثت ،حد فاصل فلکه سنگی وچهار راه
خلد برین ،نبش کوچه  .25تلفن07136481298 :

بخشایش
قم :خ .شهدا ،کوچه  ،28پالک .143
تلفن02537737583 :

بزم قلم
قم :م .توحید ،خیابان ســواران ،سواران  ،8پ.62 .
تلفن02538838036 :

بهشت
تهران :خ .سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)،
خ ،28 .خ .بیستون ،پ ،73 .واحد پنجم شمالی.
تلفن02188705954 :

بهنشر
تهران :م .انقالب خ .کارگر شمالی باالتر از چهارراه
نصرت .ک .طاهری ،پ 16 .طبقه سوم.
تلفن02188951740 :

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تهران :خ .نلســون ماندال( آفریقا ســابق) ،نبش خ.
مریم .پالک  .2برج بیمه.
تلفن02124551290 :

بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ.1302 .
تلفن02164363131 :

پیدایش
تهــران :خ .انقــاب ،خ .فخررازي .خ .شــهداي
ژاندارمري غربي ،پ.86 .
تلفن02166970270 :

پیشروان
تهران  :خ .انقالب ،خ .وحید نظری ،پ.59 .
تلفن02161094311 :

پیشگامانپژوهشمدار
تهران :خ .کریم خان زند ،خ .ماهشهر ،نبش یگانه،
پالک  ،3واحد  ،12ط .سوم.
تلفن02188345217 :

پیک ریحان
گرگان :خ .شهدا ،نبش الله ششم ،ساختمان غنچه ،ط .دوم.
تلفن01732239098 :

تیرگان
تهران :خ .انقالب ،ایستگاه مترو دروازه دولت ،بین خ.
بهار جنوبی و مفتح ،خ .خاقانی ،پ .8.
تلفن02188813059 :

سام آرام
سمیرم :فلکه ساعت ،بنبســت بهار ،درب چهارم.
تلفن03153660858 :

تیمورزاده
تهران :م .هفت تیر ،خ .کریمخان زند ،پ  ،111.ط.
سوم شرقی ،انتشارات تیمورزاده.
تلفن02188809090 :

شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،ک .عنصری ،شماره
 ،24زنگ .1
تلفن02166404383 :

جاویدان
تهران :م .انقــاب .خ .فروردين .ك .نوروز .پ.26 .
تلفن02166404649 :

ضریح آفتاب
مشهد :امام خمینی  ،8دفتر مرکزی موسسه فرهنگی
_ هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب.
تلفن05132280166 :

جمال
قم :خ .معلم ،معلم  ،21ک .نهم ،پ.422 .
تلفن02537742528 :

طبیب
تهران :بلوار کشاورز ،خ 16 .آذر ،شماره .68
تلفن02183383 :

چویل
یاسوج :بلوار ارم ،ارم  ،9پ .10 .تلفن07433230402 :

طالیی
تهران :خ .طالقانی ،خ .سرپرست جنوبی ،ك .پارس،
پ ،11 .واحد .2
تلفن02166483066 :

چهار درخت
بیرجند :بین معلم  44و خ 15 .خرداد ،از نبش معلم
 44مغازه دوم ،ط .فوقانی.
تلفن05632433286 :

دفتر نشر فرهنگ اسالمي
تهران :پاســداران ،م .هروی ،خ .وفامنش آزادی ،خ.
افتخاریان ،ک .مریم ،پ.23 .
تلفن02122940054 :

طلوع دانش
تهران :م .شهدا ،خ .پیروزی ،روبهروی ایستگاه مترو
شیخ الرئیس ،ک .رستمی ،پ.1 .
تلفن02188345682 :

عقیق برتر
تبریز :شهرک باغمیشه ،مجتمع شهریار  ،1بلوک ،2

فرشیم
مشهد :بلوار شریعتی  3 .64ساختمان فجر واحد .112
تلفن05135230735 :

نام و نشانی ناشران و تولیدکنندگان

تاج
تهران :بزرگراه مدرس ،ظفر ،بین مدرس و افریقا ،پ
 ،253 .ط .دوم ،نشر تاج.
تلفن02186080766 :

رسالت قلم
تهــران :خ .انقالب ،خ .روانمهــر ،بین فخررازی و
دانشگاه ،پ.61 .
تلفن02166400924 :

ط ،3 .واحدآ.
تلفن04136697088 :

فناوری پیشرفته کاوشگر نیاز فردا
تهران :روبه روی درب شــمال دانشــگاه صنعتی
شریف ،ک .تیموری ،ک .شــهرام ،پ ،2 .ط .اول.
تلفن02166089640 :

قدیانی
تهــران :انقــاب ،خ 12 .فروردین ،خ .شــهدای
ژاندارمری شرقی ،پ.90.
تلفن02166404410 :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران :خ .بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،شماره .24-22
تلفن02188715545 :

کتابدرمانی
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،ک .کامیاب ،بن
بست یکم ،پ.2 .
تلفن02166423370 :

کتابک
قم :خ .شــهید فاطمی ،ک 18 .فرعی  ،21پ.11 .
تلفن02537837483 :

کمال اندیشه
تهــران :م .انقــاب ،خ .كارگرجنوبــي ،ابتداي خ.
روانمهر ،بن بست دولتشاهي ،پ ،1.واحد.6
تلفن5-02166973663 :

دوره اول آموزش متوسطه (47 )1

نام و نشانی ناشران و تولیدکنندگان

گلواژه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،بین دانشگاه و فخر
رازی ،پ .184 .تلفن02166462820 :

گیسا
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی  -کوچه رشتچی
 پالک  - 7واحد  - 1رنگ .1تلفن02166125724 :

الهوت
تهــران :خ .انقالب ،خ .اردیبهشــت ،بین خ .وحید
نظری ،و خ .روانمهر ،بنبست توحید ،پ.4 .
تلفن 7-02166488496 :و 664127070

مارینا
قم :خ .سمیه ،ک ،3.پ ، 31 .انتشارات مارینا.
تلفن02537835016 :

تلفن03155454513 :

تلفن02188888203 :

مهر زهرا(س)
نجف آباد :چهارراه امام (ره) ،ابتدای خ .پانزده خرداد
جنوبی( 10متر پس از چهار راه سمت چپ) ،پالک .8
تلفن03142618871 :

نقش و نگار
تهــران :م .انقــاب،خ 12 .فروردين،خ .شــهدای
ژاندارمری ،پ.118 .
تلفن02166950725 :

مهرآموز
تهران :خ شریعتی ،خ مینا پالک  16واحد .2 6تهران:
خ انقالب ،مقابل دانشگاه تهران ،خ .دانشگاه ،مجتمع
تجاری دانشگاه ،ط .زیر زمین ،نشر مهر آموز.
تلفن02166958140-02122277624 :

نوشته
اصفهان :خ .فلســطین ،صد متر مانــده به چهارراه
فلسطین ،پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید
تلفن03132226445 :

مؤسسه خانه کتاب
تهران:م .انقالب ،بین صبا و فلســطین ،پ.1080 .
تلفن02188318653 :

مبتکران
تهران :م .انقــاب ،خ ،فخر رازی -خ .وحیدنظری.
تلفن02161094311 :

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
ن دانشگاه و ابوریحان،
تهران :خ.انقالب ،بین خیابا 
پالک  ،1182ســاختمان فروردین ،ط ،10واحد .38
تلفن02166486013 :

محراب قلم
تهــران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شــهدای
ژاندارمری ،پالک .104
تلفن02166490879 :

مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران :م .فاطمی  ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی،
پ ،14 .واحد.2
تلفن021889445545 :

مرآت
تهران :خ .کریمخان زند،ابتدای خردمند شمالی ،پ.
 ،80ط .چهارم
تلفن02188821500 :

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران :خ .ســپهبد قرنی -نرسیده به پل کریمخان
زند  ،ک .شهید حقیقت طلب ،شماره .8
تلفن02188800324 :

مرسل
کاشان :خ .شهید رجایی ،خ .آیتاهلل مدنی ،ک .فرخ  ،2پ.37 .

مؤسسه نشر آوامتن
تهران :م .انقالب ،خ .منیری جاوید ،پ ،32.نیم ط .زیرزمین.
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فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

نوروزي
گلستان :گرگان ،خ .شهید بهشتی -بازار رضا – ط .همکف.
تلفن01732242258 :

هاوژین
ساری :خ .بعثت ،نبش کوچه مو ّدت ،ط .باالی آبمیوه
بعثت ،نشر هاوژین.
تلفن01133361239 :

همای غدیر
قم :خ .شهیدان فاطمی ،انتهای ک ،30 .ک .شهید
اسحاقی ،پ.199 .
تلفن02537837111 :

هنر اول
تبریز :گلکار ،خ .نصر ،ک .سینا ،پ.139 .
تلفن04133284738 :

یاوریان
اردبيل :مابین م .امام و م .شریعتی ،جنب سرپرستی بانک رفاه.
تلفن04533239319 :

