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فهرستگانمنابعآموزشیوتربیتیمنتخب /دورهآموزشمتوسطه اول

مقــدمـــه
اين فهرستگان ،حاوي گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد
بررسي قرار گرفته است .چنانکه ديده ميشود ،بخش قابل توجهي از اين منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتابهاي آموزشي
و تربيتي است .فهرست کامل کتابهاي آموزشي مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههاي رشد دستهبندي و عرضه شده است که
نسخههاي الکترونيکي اين کتابنامهها به صورت رايگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستيابي و مطالعه است .براي ديدن اين کتابنامهها و
منابع بيشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنيد.
■ چرا فهرستگان؟
از سال  ،1395بحمداهلل امكان انتشار فهرستگان رشد (كه شامل گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است) به تعداد آموزشگاههاي
كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار ميرود با اين فهرست گزيده ،يافتن منابع آموزشي مورد نياز
بهويژه براي معلمان آسانتر از پيش باشد و پيامدهاي مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديك آشكار شود .در اين فهرستگان ،خوشبختانه منابع
آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شدهاند.
■ آيا کتاب درسي کافي نيست؟
برخي استفاده از منابع آموزشي تکميلي را با وجود کتابهاي درسي مفيد نميدانند .اين تصور نادرست است .اين کار يک دليل ساده
دارد؛ چون کتاب درسي معمو ًال براي سطح متوسط دانشآموزان نوشته ميشود و در يک کالس درس همواره دانشآموزاني هستند که
باالتر از سطح متوسط يا به داليلي پايينتر از آن قرار دارند .طبيعي است که گروه دوم نياز به تمرين و تکرار بيشتري دارند؛ در حالي
که فرونشاندن تشنگي و عالقه گروه اول با معرفي منابعي باالتر از سطح کالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم کاردان است که
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند .منابع آموزشي و کمکدرسي ،کم و بيش ،در همة کشورهاي دنيا
مورد استفاده قرار ميگيرند!
نکته مهم ديگر اين است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوص ًا قالبهايي مانند فيلم ،انيميشن ،نرمافزار و مجله به جاي متن
صِ رف ،ميتواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتابهاي کمکدرسي به جاي کتاب درسي" قطع ًا کاري نادرست است و از آن ناپسندتر" ،اجباري" کردن استفاده
از منابع آموزشي و تربيتي و تحميل هزينههاي اضافي به خانوادههاست .هيچگاه و در هيچ شرايطي نبايد اصل اختياري بودن استفاده از
منابع آموزشي ناديده گرفته شود.
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■ مرجعي مطمئن براي معلم
با توجه به تنوع و فراواني منابع از سويي و مشغلههاي زياد مربيان ،وجود اين فهرستگان ،که در آن منابع آموزشي و تربيتي جديد
بررسي و مناسبترين آنها معرفي شده ،حقيقت ًا غنيمتي بزرگ است .بيش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهريزان آشنا
با برنامههاي آموزشي اين منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جميع جهات ،آنها را از بين بيش از  5000منبع ،براي دانشآموزان يا
همکاران خود مناسب تشخيص دادهاند .طبيعي است که يک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسيار کمتري را ميتواند بررسي
و با هم مقايسه کند .البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.
■ منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفي هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده شده است .براي تهيه منابع ميتوان با مراجعه به انتهاي
فهرستگان ،با ناشر يا توليدکنندگان آنها تماس گرفت.

■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگاني که پيشرو داريد تعداد  109( 98جلد) عنوان کتاب آموزشي و تربيتي و  16عنوان منبع آموزشي غير مکتوب معرفي شده
است .کتابهاي معرفي شده براي نخستين بار در سال  1396يا يک سال قبل از آن منتشر شدهاند و از بين  508کتاب مناسب گزيده
شدهاند .همچنين از کتابهاي معرفي شده 67 ،عنوان کمکآموزشي 12 ،عنوان کمکدرسي و  19عنوان تربيتي (ادبيات داستاني) است.
■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفي شده در اين فهرستگان ،بر اساس موضوع ،و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفي منابع ،چکيدهاي از
محتوا يا اطالعاتي درباره آنها داده شده است .در پايان هر فهرستگان نيز نمايههايي تنظيم شده است که يافتن منبع مورد نياز را براي
خوانندگان آسان ميکنند .شمارههايي که در اين بخش آورده شده است ،ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است.
■ همکاران ما در اين فهرستگان
چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزيابان زيادي در ارزيابي منابع آموزشي با ما همکاري ميکنند .در اين بخش نام همکاراني که در ارزيابي
منابع اين فهرستگان ما را ياري دادهاند ،به تفکيک موضوع آورده شده است:
■ ادبيات فارسي :زهرا فاميل تخمهچي ،علي رضايي ،مرجان سجودی ،زهرا سلطانی مطلق ،حسين قاسمپور مقدم ،ابراهيم هداوندميرزايي
■ پيامهاي آسماني :عالءالدين اعاليي ،سيدمحمد دلبري ،ياسين شكراني ،محمود فروزانفر
■ تربيت بدني :طيبه ارشاد ،معصومه سلطان رضوانفر ،علي شاه محمدي ،رويا طالبي
■ تفکر و سبک زندگي :ميترا دانشور ،روفيا دهقانمنشادي ،محمود معافي
■ داستان :محمدحسن حسيني ،محمدعلي قرباني ،مهري ماهوتي ،محمد مهدوي شجاعي ،حبيب يوسف زاده
■ رياضي :محمد اميري ،زهرا جالل ،سپيده چمنآرا ،محمدرضا سيدصالحي ،فرخنده متين آرا ،سميهسادات ميرمعيني
■ زبان انگليسي :سيمين اسالمي فارساني ،فريبا پيوندي ،رضا خيرآبادي ،سيدبهنام علويمقدم ،شيرين كمالي عراقي ،سعيد معظمي گودرزي
■ شعر :حسين احمدي ،محمدحسن حسيني ،مهري ماهوتي
■ عربي :عادل اشکبوس ،عالءالدين اعاليي ،مهدي پركاري
■ علوم تجربي :مريم انصاري ،حسن حذرخاني ،مينا ساكن شفت ،غالمرضا شمسايي زفرقندی ،مهرناز صادقي ،فاطمه طالبي
آشتياني ،مريم عابديني ،بتول فرنوش ،مرجان كلهر ،اكبر گودرزي
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■ علوم تربيتي :محمدرضا حشمتي ،ناهيد دهقان طرزخاني ،روفيا دهقانمنشادي ،علیرضا غالمی ،فروغ مزارعی ،محمود معافي
■ قرآن :عالءالدين اعاليي ،رضا نباتي
■ كار و فناوري :محسن كياالشكي ،عبداهلل مبینی کشه ،معصومه نوروزي ،مهربان نجفی
■ فني نرم افزار :مريم آزادي ،شهناز امين ،شادي امينيان ،مرتضي سلطاني همايون ،زهرا سليمي زاده ،محمدرضا شكرريز ،الهام مهرآميز
■ فني فيلم :نفيسه فرشته حكمت ،وحيد گلستان ،مهدي مختاري ،سيد امير هاشمي
■ مرجع :اكرم عيني
■ مطالعات اجتماعي :مسعود جواديانسالمي ،اعظم صحرايي ،اكرم عليخاني ،زهرا مروتي ،سوسن نوروزي
■ هنر :مرضيه پناهيانپور ،عالءالدين كياالشكي
■ راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .اين اطالعات به ما ميگويد که کتاب چه محتوايي
دارد و براي کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غير مکتوب ،به جاي ناشر (توليد کننده) به جاي سال نشر (سال ساخت) و به
جاي چکيده (معرفي) آورده شده است.
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خدمات امدادی ،ادبیات کودک
و نوجوان

چکیده

نویسنده در کتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاریخچۀ آتشنشانی و تجهیزات مربوط به آن ارائه کرده است .ماشینهای آتشنشانی
ن لرزه ،آتش گرفتن
ویژه ،امدادرسانی در جاده و جنگل ،عملیات نجات و پاکسازی ،واحد به دام انداختن و جمعآوری جانوران ،زمی 
سوخت و انفجار مواد شیمیایی از جمله مباحث مطرح شده است .در تمام صفحات تصاویری از آتشنشانها و انواع عملیات
گنجانده شده است.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،270ساختمان
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

 .1هاشمی مرعشی ارسنجانی ،سیدعبدالعلی /هاشمی ،بتول .میوه از درخت :کتاب آموزشی دستورزی فارسی پایه
نهم .شیراز :شهر راز200 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :آزمونها ،پرسش ها وپاسخها ،ادبیات فارسی ،تمرینها
چكيده :کتاب حاضر شامل جدولها ،تمرینها و پژوهشهای گروهی مبتنی بر کتاب درسی است .هر درس شامل
جدولی مربوط به واژهها و کنایههای متن است که دانشآموز باید معنی آنها را از واژهنامههای پایان کتاب درسی
پیدا کند و بنویسد .در هر درس پس از ارائه نکات مهم ،پرسشهای چهارگزینهای و جای خالی گنجانده شده است.
در انتهای هر فصل ،آزمونی برای تثبیت یادگیری و یک آزمون جامع برگرفته از آزمونهای استانی آمده است .در آخر
کتاب ،اطالعاتي درباره تاريخ ادبيات به صورت جدول بازی و سرگرمی ،واژهنامه و فرهنگ کنایهها گنجانده شده است.

 .2حیاتبخش ،علی /ذوقی ،رؤیا .کار :کتاب کار فارسی نهم .تهران :بینالمللی گاج 146 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :نهم
كلمات كليدي :تمرینها ،مواد درسی ،ادبیات فارسی ،دانشآموزان
چكيده :پرداختن به اصل"لحن" در خواندن ،نوآوری در آموزش"تاریخ ادبیات" و همچنین توجه به "درک مطلب"
از مواردی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است .کتاب حاضر ،تلفیقی از آموزش و فعالیت است و در آن
آموزش واژگان ،مسائل درسی و مطالب مهم زبانی و ادبی در کنار هم آمدهاند .بخشهای آموزشی و درسنامه
کتاب ،فعالیتمحور است و دانشآموز را به مشارکت در فرآیند آموزش ترغیب میکند .برای ایجاد تنوع ،مطالب
کتاب با سرفصلهای ابتکاری تدوین شده است.

 .3پارسازاده ،محمدعیسی /عباسی ،زهرا /اقبالی ،کبري .کیمیای ادب :نگاهی از روساخت به ژرفساخت
فارسی نهم ویژه تیزهوشان و مسابقات علمی ادبی .مشهد :آفرنگ شرق 272 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،آزمونها ،تیزهوشان
چكيده :کتاب حاضر بر اساس مفاهیم کتاب درسی تدوین شده و شامل آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان،
نمونه دولتی ،المپیادها و ...است .واژگان و اصطالحات دشوار متن درسها ،نكتههاي زباني و ادبی ،تاریخ ادبیات
و پرسشهای چهار گزینهای در پایان هر فصل آمده است .همچنین نمونههایی از آزمونهای المپیاد و سنجش
استانی چند سال اخیر در كتاب آمده است.
 .4مجدفر ،مرتضی /طاهری ،مینو .بسته یادگیری فراگیر :لذت خواندن ،شوق جستوجو ،ویژه
دانشآموزان پایههای هفتم و هشتم .تهران :مرآت83 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :آزمونها ،پرسش ها وپاسخها ،ادبیات فارسی ،تمرینها
چكيده" :پرلز" يك آزمون جهانی است که توسط انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و با هدف
سنجش توانایی خواندن و درک مطلب برای دانشآموزان همه کشورهای جهان طراحی شده است .اين آزمون به
دنبال آن است كه متوجه شود دانشآموزان تا چه ميزان ميتوانند فرمهاي گوناگون نوشتاري را درك كنند ،ابعاد
و اليههاي متون را تميز دهند و از خواندن به مثابه يك تجربه ادبي براي بهدست آوردن اطالعات و استفاده از
محتواي آن در تغيير زندگي روزمره خود بهره بگيرند.
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 .5جعفری ،رضا /صمیمی ،مهدی .زالل احکام :آموزش احکام دانشآموزان (مسابقات احکام)
متوسطه اول و دوم .مشهد :ضریح آفتاب44 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :فقه ،احکام اسالمی ،دانشآموزان ،ادبیات کودک و نوجوان

پیـامهای آسمـانی

چكيده :هر فردی که به سن تکلیف شرعی میرسد و از نظر دین اسالم بالغ میشود ،باید مسائل متعددی را
رعایت کند و از امور بسیاری بپرهیزد .فراگیری احکام از نظر قرآن ،سنت و از دیدگاه علما و مراجع ضرورت دارد.
نویسنده در این کتاب احکام را به دانشآموزان آموزش میدهد .اقسام احکام ،شرایط تکلیف ،تقلید ،راه تشخیص
مجتهد اعلم ،پاککنندهها و نجاسات از جمله مباحث مطرح شده در این کتاباند.

 .6ضیایی تربتی ،زهرا .نهادینه کردن آموزههای دینی در مدارس .تهران :سرمستان292 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تعلیمات دینی ،آموزش و پرورش ،مدارس
چكيده :دینداری و نقش دین در جامعۀ معلمان و دانشآموزان از مباحثی است که در این کتاب به آن اشاره
میشود .نویسنده معتقد است که با توجه به رابطۀ معلمان و دانشآموزان و نقش الگویی معلمان ،آنها بیشترین
تأثیر را بر نگرش دانشآموزان دربارۀ دینداری میگذارند .خواننده با مطالعۀ این کتاب با روشهای کاربردی از
جمله روش تلقین ،روش تکریم شخصیت ،روش بازی و روشهای اصالح و تغییر رفتار در تعلیم و تربیت اسالمی
در کالسهای آموزشی و برنامههای مدارس آشنا میشود.
 .7قلندریان ،حمید /خواجه بیدختی ،طیبه .همیار معلّم  :روشهای نوین تدریس .مشهد :چشمه سخن.
224 .1395ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :روش تدریس ،تعلیمات دینی ،آموزش والدین
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر روشهای گوناگون تدریس موفق درس پیامهای آسمان و تجربههای به
دست آمده در این زمینه را بررسی و مطرح میکند .در فصل اول کتاب ،اصول حاکم بر برنامۀ تعلیم و تربیت
دینی دورۀ اول متوسطه در قالب جدول و به تفکیک هر پایه بررسی شده است .سپس ،شیوهنامۀ ارزشیابی،
روش تدریس ،مراحل اجرا و روش یادگیری مشارکتی آمده است .در فصلهای دوم ،سوم و چهارم ضمن بیان
اهداف کلی ،جزئی و رفتاری هر درس ،بهترین روشهای تدریس پیشنهادی و شیوههای اجرایی مناسب ارائه
شده است.

 .8رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :آلفرد نوبل .تهران :کتاب تارا.1396 .
40ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :سرگذشتنامه ،دانشمندان ،آزمایشگاه ،اختراعات علمی ،اکتشافات علمی
چكيده :نشر خبر اختراع «ژلۀ انفجاری» توسط "آلفرد نوبل" ،انقالبی در زمینۀ مواد منفجره ایجاد کرد و سیل
درخواستهای خرید به سوی آلفرد سرازیر شد .ژلۀ انفجاری مزیتهای فراوانی داشت؛ از جمله اینکه نه تنها عامل
تکامل نمونههای قبلی مواد منفجره بود بلکه ارزانتر تمام میشد ،حمل و نقل آن سادهتربود و انعطاف الزم برای
بستهبندی به نحو دلخواه را داشت .نویسنده در این کتاب از آغاز زندگی آلفرد نوبل ،پدر دینامیت را تا کشف دینامیت
و تکامل آن ،ساخت فشنگ تا وصیتنامه و توقف در آخرین ایستگاه زندگی را تشریح کرده است.
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تاریـخ عـلم

تاریــخعـــلم

 .9پاسکال ،ژانتب .آیزاک نیوتن چه کسی بود؟ .آرش ظهوریان پردل .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.
100 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :مطالعۀ زندگینامۀ مشاهیر مورد توجه بسیاری از افراد به ویژه نوجوانان و جوانان است .نویسنده در کتاب
حاضر با نگاهی داستانگونه و با ارائۀ اطالعاتی دقیق به شرح زندگی "آیزاک نیوتن" پرداخته است .در هر صفحه
برای شرح داستان از تصاویر ساده استفاده شده است .نیوتن چه کسی بود ،پسرکی تنها ،دانشگاه کمبریج ،تلسکوپ
شگفتانگیز ،کتاب بزرگ نیوتن ،قوانین حرکت و ..از مباحث مطرح شده در این کتاب است.

 .10رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :ابوریحان بیرونی .تهران :کتاب
تارا40 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :دانشمندان ایرانی ،نجوم ،زندگینامهها
چكيده :در اطراف خوارزم شهری به نام "بیرون"وجود داشت .این شهر شاهد تولد کودکی بود که سالها بعد
در علومی مانند ستارهشناسی ،ریاضی و گاهشماری از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان شد .آثار و اکتشافات او در
پیشرفت علم و دانش ،نقش مؤثر و مفیدی داشت .او کسی جز محمد بناحمد ابوریحان بیرونی نبود .در کتاب
حاضر زندگی این دانشمند ،کتابها و آثار علمی و افکار او بررسی شده است.

 .11برنان دموت ،پاتریشیا .بیل گیتس چه کسی است؟ .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.
96 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زندگینامهها ،برنامهنویسی رایانه ،شبکههای رایانهای ،علم رایانه
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر زندگی "بیل گیتس" را در قالب داستان شرح میدهد" .ویلیام هنری گیتس سوم" در
 28اکتبر سال  1955میالدی در شهر سیاتل واشنگتن به دنیا آمد .او را در خانه" ،تری" صدا میزدند اما مردم به او "بیل"
میگفتند .خواندن تمام صفحات یک دانشنامه از اول تا آخر ،مواجهه با اولین کامپیوتر یعنی ماشین تله تایپ ،آغاز به تحصیل
در دانشگاه هاروارد ،ترک کردن دانشگاه و تأسیس شرکت “مایکروسافت” از جمله اتفاقات زندگی بیل گیتس است .در
ادامه ،نویسنده به میلیاردر شدن بیل گیتس ،ازدواج او ،تولد فرزندانش و تأسیس بنیاد خیریۀ او و همسرش اشاره میکند.

 .12کلی ،ترو .پابلو پیکاسو چه کسی بود؟ .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی96 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،نقاشی ،ادبیات کودک و نوجوان ،فعالیتهای هنری
چكيده" :پابلو پیکاسو" در طول زندگی طوالنیاش شاهد دو جنگ جهانی ،اختراع برق ،تلفن ،رادیو و تلویزیون،
سینما ،اتومبیل و هواپیما بود .پیکاسو آثار هنری زیادی خلق کرد ،او نقاشی میکشید ،پوستر و کالژ درست میکرد،
مجسمههایی از سنگ ،فلز و سرامیک میساخت .نویسنده در کتاب حاضر ،در قالب داستان زندگی پیکاسو را شرح
میدهد .کتاب در  9فصل دوران کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،زندگی در پاریس ،نقاشیهای هولناک ،ازدواج ،جنگ و
صلح ،سفالگری و سالهای آخر عمر او را بیان میکند.
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تاریــخعـــلم

 .13رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :زکریای رازی .تهران :کتاب تارا.
40 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :علوم پزشکی ،دانشمندان ایرانی ،زندگینامهها
چكيده :در بررسی تاریخ علم ،به ویژه در زمینۀ پزشکی و همچنین مطالعۀ زندگی دانشمندان ایرانی ،نام حکیم
محمدبن زکریای رازی به چشم میخورد .رازی در دوران شکوفایی علم ،دانش و فرهنگ و تمدن اسالمی -ایرانی
متولد شد .این کتاب از تولد این دانشمند بزرگ و ورود او به مکتبخانه و مدرسه ،کیمیاگری ،رسالهها ،کتابها و
نوآوریهایش در پزشکی تا پایان زندگی را شرح میدهد.

 .14والیتی ،معصومه /حقیقی ،مینا /ربانی ،احمد .کودک رعنا ،قامت زیبا .نجف آباد :مهر زهرا(س).1396 .
24ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :آسیب های ورزشی ،ورزش ،ادبیات کودک و نوجوان

تـربیت بـدنــی

چكيده :کتاب حاضر به آموزش صحیح نگهداری بدن در وضعیتهای مختلف و تمرینهای مربوط به آن اختصاص
دارد .حرکتهای اصالحی و تمرینهای بدنی شاخهای از علوم تربیتی و دانش کاربردی در جامعه است .افتادگی شانه ،سر
به جلو ،کمر گود ،انگشت شست کج و پای ضربدری از مشکالت حرکتی مطرح شده در این کتاب است .بعد از بیان هر
مشکل و ناهنجاری ،دربارۀ علل به وجود آمدن آن توضیح داده شده و تمرینهای اصالحی و عوارض آن ناهنجاری نیز
مطرح شده است .در هر صفحه بعد از توضیحات نحوۀ حرکت صحیح به کمک تصاویر نمایش داده شده است.
 .15پاروآسین ،امانوئل .چرا و چگونه :ورزش .مهناز عسگری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396 .
130ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،علوم ورزشی ،ورزش
چكيده :نویسنده در این جلد از مجموعۀ "چرا و چگونه" از تاریخ فوتبال تا هنرهای رزمی ،از دو و میدانی تا کشتی
و از المپیک تا رویدادهای ورزشی دیگر را بررسی میکند .در این کتاب ،نویسنده اطالعاتی را در قالب  ۵۰۰پرسش
و پاسخ همراه با تصاویر ،انیمیشن و عکسهای واقعی گردآوری کرده است .در هر صفحه یک کادر کوچک به
ارائۀ مطلبی عجیب از دنیای ورزش اختصاص داده شده است.

 .16اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :افرادی که برایشان مهم هستی! :داشتههای
نامرئی ،حمایت ،آنچه داریم و نمیدانیم /به خودت افتخار کن! :داشتههای نامرئی،هویت مثبت ،آنچه داریم و
نمیدانیم /تالشت را بکن و بهترین خودت باش! :داشتههای نامرئی ،حد و حدود و انتظارات ،آنچه داریم
و نمیدانیم و . ...سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان8 .1396 .ج .رقعي
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :كودكان ونوجوانان ،شبكه هاي اجتماعي ،روان شناسي خانواده ،رفتاردرمدرسه
ی برای غذا تشبیه کرده است .او معتقد است
چكيده :در این مجموعه نویسنده داراییها را برای زندگی به چاشن 
داراییها باعث میشوند هر فرد تواناییها و مهارتهای فردی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت زندگی
را کسب کند .نویسنده در هر جلد به پنج مورد به طور تخصصی اشاره کرده است .در هر جلد داستانهایی در ابتدا و
انتهای هر فصل آمده است که مخاطب میتواند آنها را متناسب با مسائل روزمرۀ خود انتخاب کرده و امتحان کند.
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تفکروسبک زندگی

تفکـر و سبک زندگـی

 .17محمدخانی ،شهرام /موسوی چلک ،حسن /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشته .مهارتهای زندگی (مهارتهای
رفتاری ویژه والدین) .تهران :طلوع دانش344 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجومعلمان /کارشناسان /والدین
كلمات كليدي :جنبههای روانشناسی ،آموزش والدین ،نوجوانان ،شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر در یازده فصل مهارتهای زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان ،آشنایی
با مشکالت روانی و اجتماعی ،اصول اولیۀ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،تفکر نقادانه و خالق ،کنترل خشم،
مقابله با استرس ،منابع یاریرسان ،خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر ،جرئتمندی و برقراری
ارتباط مؤثر ویژۀ والدین را بررسی میکند .نویسنده از نمودار ،شکل و جدول برای نوشتن نکات توسط والدین
استفاده کرده است .در ادامه فعالیتهایی با ذکر اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است.

 .18محمدخانی ،شهرام /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشته .مهارتهای زندگی (مهارتهای رفتاری ،ویژه
دانشآموزان) .تهران :طلوع دانش280 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری ،دانشآموزان ،نوجوانان
چكيده :در این کتاب مهارتهای زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر،
جرأتمندی ،برقراری ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس ،کنترل خشم و تفکر نقادانه و خالق ویژۀ دانشآموزان بررسی
میگردد .در هر فصل پس از بیان مثالهای واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی ،نکات و اهداف مربوط به آن مهارت
به صورت موردی آمده است .در ادامه یک یا چند فعالیت فردی یا گروهی برای انجام مهارتها گنجانده شده است.
نویسنده از نمودارها ،جدولها و شکلها برای طراحی فعالیتها استفاده کرده است.

 .19مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان .مهارتهای مطالعه در محیطهای آموزشی.
تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان 253 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجو معلمان
كلمات كليدي :برنامهریزی آموزشی ،کارکردهای آموزشی ،آمادگی برای خواندن
چكيده :نویسنده در این کتاب مهارت درست مطالعه کردن را به مخاطب آموزش میدهد .او ضمن بررسی عوامل
مؤثر در مطالعۀ کارآمد ،آسیبشناسی مطالعۀ ناکارآمد را مطرح میکند .در مرحلۀ بعد مقوالتی چون مدلهای
مطالعۀ مرسوم ،مدلهای یادداشتبرداری ،مرور مطالب و عوامل تمرکز حواس را مورد بررسی قرار میدهد.

 .20راسلر ،فلورین .کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :نقش ه ذهن  .For Dummiesعزیزاهلل سمیعی
گیالنی ،سعید گرامی .تهران :آوند دانش226 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجومعلمان
كلمات كليدي :اندیشه و تفکر ،تفکر خالق ،چالش ذهنی ،حافظه
چكيده :بازسازی نحوۀ تفکر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را "نقشۀ ذهن" مینامند .وقتی دربارۀ چیزی
فکر میکنیم ،مغز ما بالفاصله شروع به متصل کردن آن فکر با تصورات ،افکار و مفاهیم دیگر میکند .در کتاب
حاضر ،نویسنده به خواننده نشان میدهد که این سیستم چگونه کار میکند .در عین حال ،تکنیکهای آزمایش
شده ،نقشهکشی ذهن را برای استفاده در هر موقعیتی ،از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت ،بهبود حافظه و
مطالعه برای امتحان ،آماده میکند و ارائه میدهد.
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تفکـر و سبک زندگـی

 .21گروه مؤلفان کتاب کار مکمل آموزشی :فعالیتمحور و تلفیقی ،پایه اول (هفتم) ،دوره اول متوسطه .تهران:
پیام سما55 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آزمونها ،فعالیتهای تکمیلی ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چكيده :کتاب کار حاضر مجموعهای از تجربههای یادگیری فعالیتمحور است .هر یک از این فعالیتها با توجه
به محتوای درسی کتابهای فارسی ،علوم تجربی و ریاضی طراحی شده است تا خود دانشآموزان بتوانند آنها را
انجام دهند و به سواالت مطرح شده پاسخ گویند .مطالب کتاب در هفت بخش آمده است .در ابتدای هر بخش پس
از توضیح مطالب فعالیتهایی مانند تصویر ابزار ساخته شده را بکشید ،اجرای نمایشنامه ،یک سفر کوتاه از سفر غذا
در بدن بنویسید و ...گنجانده شده که دانشآموز باید گام به گام آنها را انجام دهد و در کادرهای تعبیه شده ،بنویسد.

 .22بایرامی ،محمدرضا[...و دیگران] .قطره و دریا :استاد مطهری /پروفسور حسابی /تختي و . ...تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان .1396.ـ  .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي:سرگذشت نامهها ،كودك ونوجوان ،داستانهاي كوتاه
چكيده:مجموعه شش جلدي «قطره و دريا» ،مخاطب را با سرگذشت انسانهاي بزرگ در تمدن اسالمي و تاريخ
معاصر ايران آشنا ميكند .اين مجموعه ميتواند سرمشقي باشد براي زنده كردن حس رقابت سازنده و مبارزه با
سختيها« .استاد مطهري» « ،پرفسور حسابي»« ،تختي» « ،علياكبر صنعتي»« ،ميرزا كوچكخان» و «نيما»
افرادي هستند كه در اين مجموعه از آنها ياد شده است .شايان ذكر است كه هر كتاب با دو داستان كوتاه ،زندگي
اين بزرگان را شرح داده است.

 .23آقایاری ،غالمرضا .افسانه سیب ننهجون .تهران :کتاب نیستان132 .1396 .ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :فرهنگ عامه ،افسانه ،کودک و نوجوان
چكيده :روز اولی که مادربزرگ «نگار» به خانه آنها میآید ،با او هماتاق میشود و نگار متوجه سیب خوشآب و رنگی
میشود که بین وسایل مادربزرگ است .او میخواهد سیب را گاز بزند که مادربزرگ سر میرسد و میگوید این سیب
معمولی نیست و یک سیب جادویی و سخنگوست .آن روز وقتی پدر و مادر نگار از خانه بیرون میروند ،مادربزرگ برای
نگار قصهای میگوید و سفر نگار با سیب جادویی آغاز میشود .او به شهر قصهها میرود؛ اما آنجا دیگر رونق سابق را ندارد!

 .24واالیی ،علیاکبر .ایستاده در کمند .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی68 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :تاریخ اسالم ،داستانهای کوتاه ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :کتاب حاوی چهار داستان از تاریخ اسالم است« .رد شمشیر بر پیشانی»« ،رهایی در کویر»« ،بشارت» و
«سریده در دام» نام این داستانهاست .داستان «رد شمشیر بر پیشانی» درباره «عابس بن ابی شکیب» است که
ُ
«سریده در دام» درباره «منذر بن جارود» است که به
داستان
و
شتابد
ی
م
(ع)
حسین
امام
یاری
به
کربال
واقعه
در
ُ
امام حسین خیانت کرده و به ایشان پشت میکند.
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داستـــان

داستــــــان

 .25شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای هزار و یک شب( :)3( ،)2( ،)1عالالدین و چراغ جادو و 12قصه
دیگر از هزارو یک شب /علیبابا و چهل دزد و  10قصه دیگر از هزارو یک شب /سفرهای سندباد
و  10قصه دیگر از هزارو یک شب .تهران :ذکر 3 .1396.ج .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :فرهنگ عامه ،داستانهاي كوتاه ،ادبيات نوجوان
نهايي كهن است كه از دوران ساسانيان ،سينه به
چكيده:مجموعه سه جلدي «هزار و يك شب» دربردارنده داستا 
نها رويدادهايي است كه در زمان خالفت «هارونالرشيد»
سينه ،از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است .اين داستا 
و وزير ايراني او «جعفر برمكي» ،واقع شده است .هر داستان داراي نتايج اخالقي و آموزنده است و اوضاع زندگي
مردم و نوع حكومت بر مردم را بيان ميكند« .عالءالدين و چراغ جادو»« ،عليبابا و چهل دزد»« ،سفرهاي
سندباد» و «غول و بازرگان» ،نام برخي از اين داستانهاست.

 .26آرمین ،علی .پرواز با پاراموتور را دوست دارم! .قم :کتاب جمکران156 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی
چكيده« :عباس» در تعمیرگاه کار میکند و به غیر از خالهاش هیچکس را ندارد .روزی پیرمردی شیکپوش و
تمیز ،سراغ عباس میآید و او را با خود میبرد؛ اما عباس نمیداند به کجا . ...پیرمرد پاراموتور خود را به عباس
میدهد و میگوید از دوستان قدیمی پدرش است .عباس که همیشه رویای پرواز با پاراموتور را داشته است ،این
هدیه را قبول میکند؛ ولی پاراموتور خراب است و باید تعمیر شود .از آن سو« ،ثریا» ،دختر خاله عباس ،نفر دوم
المپیاد ریاضی میشود؛ اما همیشه با فقر دست به گریبان است و پدر و مادرش هیچ درکی از نخبه بودن او ندارند.

 .27شفیعی ،مجید .پهلوان گودرز :پهلوان گودرز و دیو فراموشی /پهلوان گودرز و قالی پرنده/
پهلوان گودرز و کابوس مرگبار .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت  .1396ـ  .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبيات كودك و نوجوان ،داستانهاي كوتاه ،داستانهاي حماسي
چكيده:مجموعه «پهلوان گودرز» ،دربردارنده داستانهايي از پهلوان نامدار شاهنامه« ،گودرز» ،پسر كشواد ،است.
گودرز در جنگهايي كه به خونخواهي سياوش صورت گرفت ،حضور داشت و گاهي فرماندهي سپاه ايران به عهده
او بود .در اين مجموعه ها داستانهايي درباره ماجراجوييهاي اين پهلوان آورده شده است.

 .28روحافزا ،سعید .جان جهان .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی66 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :اسالم ،امامان ،داستانهای مذهبی
چكيده :اعراب به هر آبگیری «غدیر» میگویند .پیامبر اکرم (ص) در راه بازگشت از آخرین حج خود ،در حالی که
هزاران نفر ایشان را همراهی میکنند ،در اطراف غدیر یا آبگیر «خُ م» فرمان توقف میدهند و در خطابهای پرشور،
حضرت علی (ع) را وصی و جانشین خود معرفی میکنند .در پایان کتاب ،آیاتی از قرآن کریم ،درباره واقعه غدیر
خُ م ،آورده شده و برای آگاهی بیشتر ،کتابهایی معرفی میشود.
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چكيده :چارلی» برنده کارخانه شکالتسازی آقای «وانکا» ،حاال سوار بر آسانسوری بزرگ و شیشهای شده و
ماجراهای تازهای انتظارش را میکشد .وقتی آقای وانکا سرعت آسانسور را زیاد میکند ،چارلی همراه خانوادهاش
از ج ّو زمین عبور میکند و چشمش به اولین هتل فضایی دنیا میافتد .او و همراهانش در این هتل با موجودات
بدجنسی روبهرو میشوند و بین آنها درگیری سختی پیش میآید.

 .30یوسفی ،محمدرضا .رازهای حسنکچل .2تهران :شرکت انتشارات ویژه نشر200 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات عامه ،طنز ،داستانهای کوتاه ،نوجوانان
چكيده« :حسن کچل» از شخصیتهای قصههای عامیانه است که گاه سادهلوح ،گاه زیرک و گاه مسخره است
و با رفتار و سخنان خود به زشتیها و بیعدالتیهای جامعه طعنه میزند .کتاب حاوی  ۱۰داستان است« .طلسم
خواب»« ،سکههای پادشاه»« ،روسری گلیگلی» ،از جمله این داستانهاست.

 .31شیرازی ،رضا .روز 10ام .تهران :پیام بهاران208 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :امامان ،داستانهای مذهبی ،عاشورا
چكيده :نویسنده با روایتی داستانی ،جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین (ع) را توصیف میکند .داستان از
شبهای قبل از عاشورا آغاز میشود و از پیمان جوانمردی که بین یاران امام حسین (ع) بسته میشود سخن
میگوید ،نبرد اولین نفر از طایفه بنیهاشم« ،علیاکبر» ،را شرح میدهد ،پس از آن ،جانبازی فرزندان «مسلم»،
«عونبن عبداهللبن جعفر» ،و ..را بازگو میکند و در پایان چگونگی شهادت امام حسین (ع) را بیان کرده و
دستاوردهای قیام عاشورا را توضیح میدهد.

 .32شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای شاهنامه :ضحاک و کاوه آهنگر و چند قصه دیگر از شاهنامه/
هفتخوان رستم و چند قصه دیگر از شاهنامه /رزم رستم و اسفندیار و چند قصه دیگر از
شاهنامه .تهران :ذکر .1396 .ـ  .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :داستان هاي كوتاه ،كودك و نوجوان ،ادبيات كالسيك
چكيده :مجموعه سه جلدي «بهترين قصههاي شاهنامه» شامل داستانهايي از شاهنامه «فردوسي» است.
شاهنامه ،سلحشوري ،خردگرايي و تصوير روشني از آداب زندگي و فرهنگ گذشته ايران است .از اين رو ،آشنايي
همه مردم به خصوص نسل جوان و نوجوان ايراني ،با اين شاهكار ادبيات فارسي ضروريست« .نخستين شاه در
جهان»« ،داستان پسران فريدون» و «رزم رستم و سهراب» ،نام برخي از اين داستانهاست.
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داستــــــان

 .29دال ،رولد .رولد دال :چارلی و آسانسور شیشهای بزرگ .مهناز ایلدرمی .تهران :گل آذین.1396 .
180ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات بینالملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان

داستــــــان

 .33احمدی ،احمدرضا .کشتی سرگردان در مه دریا .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
36 .1396ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،داستانهای تخیلی
چكيده :پیرمرد هر روز صبح از پنجره اتاقش که رو به دریا باز میشود و در مه صبحگاهی ،در انتهای دریا ،سه
شاخه گل نرگس ،سه طاووس ،سه شمع و ...را میبیند که از دل دریا سربرآوردهاند و سه پرنده سبز و قرمز و آبی
اطراف آنها پرواز میکنند .او هر روز سوار قایق میشود و پاروزنان به آن سمت میرود؛ اما به محض اینکه به
آنها میرسد ،اتفاقاتی رخ میدهد که باعث تعجب بسیار زیاد پیرمرد میشود و . ...نویسنده در این داستان ،نگاه
متفاوتی به چیستی و هستی دنیا دارد و به مخاطبان میآموزد با نگاهی نو به اطراف خود بنگرند.

 .34خلیلی ،سپیده .گمشده .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان48 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی ،داستانهای کوتاه
چكيده :این کتاب حاوی سه داستان کوتاه با عنوانهای «گمشده»« ،تالفی» و «قاب شکسته» است« .گمشده»
داستان شیطنتهای دوران مدرسه است« .مریم» هنگام خارج شدن از مدرسه یک دفتر زیبا و تمیز پیدا میکند.
او تصمیم میگیرد صاحب دفتر را بیابد .بنابراین ،دفتر را با خود به خانه میبرد .مریم متوجه میشود که دفتر متعلق
به معلمشان است .او به دنبال نام خود در دفتر است تا بداند خانم معلم چه نظری درباره او دارد که با حقیقتی تلخ
روبهرو میشود.

 .35میرکیانی ،محمد .همیشه قصهای هست .تهران :بهنشر490 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :حکایت ،داستانهای کوتاه ،ادبیات نوجوانان ،فرهنگ عامه
چكيده :این کتاب شامل  ۲۵داستان و حکایت از کتابهای کهن فارسی و قصههای عامیانه ایرانی است که برای
نوجوانان بازنویسی شده است .قصهها به زبانی ساده نوشته شدهاند و از کتابهای گلستان سعدی ،سیاستنامه
نظامالملک ،جوامعالحکایات و لوامعالرویات محمد عوفی و ...انتخاب شدهاند .هریک از داستانها دربردارنده نکاتی
اخالقی ،اجتماعی و رفتاری است.

ریــا ضـــی
 .36شرقی ،هوشنگ /شفیعزاده ،حسین /ریحانی ،ابراهیم .آموزش المپیاد ریاضی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان288 .1396.ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :ریاضیات ،المپیاد ،حل مسئله
چكيده :این کتاب جلد اول از مجموعۀ "آموزش المپیاد ریاضی" است که شامل مباحث جبر پایه ،عبارتهای
جبری ،معادلهها ،نابرابریها و نامعادلهها است .در هر درس نمونه سؤالها و تمرینهایی از المپیادهای ریاضی
ایران ،المپیادهای ملی کشورهای مختلف جهان و المپیادهای بینالمللی گنجانده شده است .کتاب شامل سه بخش
و هفت فصل است .در انتهای کتاب راهنمای حل مسائل آمده است.
 14فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

چكيده :نویسنده در این کتاب با روایت داستانی در هر بخش یک مبحث ریاضی را مطرح میکند .در این کتاب
برخی کاربردهای ریاضیات در زندگی روزمره مانند صرفهجویی ،طول عمر ،شبانهروز ،اقتصاد ،سهام ،اوراق بهادار،
نفت و مسافت در قالب داستانهای کوتاه و با زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان توضیح داده شده است .در
انتهای کتاب معماهای ریاضی با عناوینی مانند"سود گوسفندان"" ،عبور از پل رودخانه"" ،حلزون در چاه"" ،مادر
بزرگ چند سال دارد" و "شکارچی چند فشنگ داشت" گنجانده شده است.

 .38نامی ساعی ،حسین .ریاضی و زندگی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان80 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،کار و زندگی ،معما ،دانشآموزان
چكيده :نویسنده در این کتاب با روایت داستانی در هر بخش یک مبحث ریاضی را مطرح میکند .در این کتاب
برخی کاربردهای ریاضیات در زندگی روزمره مانند صرفهجویی ،طول عمر ،شبانهروز ،اقتصاد ،سهام ،اوراق بهادار،
نفت و مسافت در قالب داستانهای کوتاه و با زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان توضیح داده شده است.

 .39فرابتی ،کارلو .ریاضیات لعنتی :آلیس در سرزمین اعداد .لیال مینایی .تهران :مؤسسه فرهنگی
فاطمی128 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ریاضیات ،سرگرمیها ،کودک و نوجوان
چكيده :آلیس از ریاضی متنفر است و خیال میکند ریاضی به هیچ دردی نمیخورد ،تا اینکه روزی با آدم عجیب
و غریبی به نام "لوئیس کارول" آشنا میشود که او را با خود به سرزمین اعداد میبرد .در این سفر ،اتفاقهای
باورنکردنی برای آلیس رخ میدهد ،مث َ
ال به هیوالی هزارتو برمیخورد ،به جنگل اعداد وارد میشود و . ..نویسنده
در قالب یک داستان ریاضی را آموزش میدهد .ریاضی به هیچ دردی نمیخورد ،قصۀ اعداد ،بیابان گندم ،جنگل
اعداد ،چای پنج نفره ،مربع جادویی ،جادوگر ریاضیدان و خرگوش فیبوناچی از جمله عناوین مطرح شده در این
کتاب است.

 .40بخشعلیزاده ،شهرناز /کاشفی ،معصومه .سؤاالت تیمز :سؤاالت قابل انتشار تیمز  2015ریاضی
پایه هشتم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان120 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :ریاضیات ،معلمان ،آزمونها
چكيده :مطالعۀ بینالمللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم "تیمز" نام دارد .در فصل اول کتاب حاضر به اهمیت
مطالعۀ تیمز و چهارچوب ارزیابی آن اشاره شده است .در فصل دوم مباحثی مانند عملکرد در ریاضی ،حیطههای
شناختی ریاضیات و عملکرد دانشآموزان مطرح میشود .جایگاه و عملکرد دانشآموزان ایرانی در تیمز 2015
در قالب جدولها و نمایهها آمده است .توزیع پیشرفت تحصیلی ،روند بیست سالۀ عملکرد دانشآموزان ایرانی و
عملکرد دانشآموزان به تفکیک جنسیت از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.
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ریـــاضــــی

 .37باقری ،مصطفی .لقمه :تکنیکهای محاسبات سریع ریاضی نهم تیزهوشان .تهران :مهر و ماه نو.
320 .1396ص .جيبي.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی

داستــــــان

 .41امدادی ،غالمرضا[...و دیگران] .کتاب کار ریاضی .7تهران :سالم کتاب168 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،مواد درسی ،آزمونها ،دانشآموزان
چكيده :در این کتاب ،مطالب درسی به روش پرسش و پاسخ همراه با مثالهای متنوع آموزش داده شده است.
در پایان هر بخش ،تمرینهایی برای تقویت دانشآموزان جهت حل مسئلههای مربوطه آمده است .نویسنده برای
عمق بخشیدن به دانستههای دانشآموزان ،تمرینهایی مروری در پایان هر فصل در نظر گرفته است .پس از
آن ،برای دانشآموزان عالقهمند پرسشهای تکمیلی و تستی و در ادامه ،دو نمونه سؤال از آزمونهای نوبت اول
و دوم آورده است.

زبـانانگلـیسی

 .42صفایی ،منصوره .گیم بوک .مشهد :آرسس72 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :بازیهای آموزشی ،زبان انگلیسی ،دانشآموزان ،راهنمای آموزشی
چكيده :به نظر نویسندۀ این کتاب ،یکی از راهها و شیوههای تدریس زبان خارجی ،اجرای بازیهای متنوع در حین
تدریس است .بر این اساس ،او در کتاب مجموعهای از بازیهایی را که در یادگیری زبانهای خارجی مؤثرند ،متناسب با
روشهای آموزش زبان طراحی کرده است .این بازیها عالوه بر ایجاد انگیزه در فراگیرنده ،به تثبیت دانش و مهارت او در
سطوح و پایههای مختلف کمک میکند .کتاب در پنج فصل دربارۀ یادگیری و تثبیت حروف الفبا ،گرامر و لغات ،تمرین و
تدریس گرامر ،مرور لغات و عبارات و تقویت مهارتهای شنیداری اطالعات میدهد .در هر فصل بازیهای متنوعی مرتبط
با عنوان فصل مطرح میشوند .در ابتدای هر بازی ،نام بازی ،اهداف آن ،دورۀ تحصیلی و شیوۀ اجرای بازی آمده است.

 .43آریانپور ،جواد .Merit 1 Student Book .تهران :پیام بهاران122 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،آموزش مکالمه ،آزمونها ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چكيده :مجموعۀ حاضر دارای دو کتاب و دو سیدی آموزشی برای یادگیری مکالمه و جملهسازی به زبان
کتاب دانشآموز پس از ارائۀ مطالب آموزشی سؤاالتی به صورت
انگلیسی برای دانشآموزان است .در هر بخش ِ
جای خالی یا  writingآمده است .یک کتاب کار به همراه سیدی آموزشی برای انجام تمرینها در منزل به
کتاب
کتاب دانشآموز شامل بخشهای  Listeningو  Conversation, Readingاست .در ِ
پیوست استِ .
کار نیز سؤالها به صورت چهارگزینهای ،جای خالی و یا تشریحی گنجانده شده است.

 .44ارشدبخش ،زهرا[...و دیگران] . Supplementary 2 .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان120 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،تمرینها ،دانشآموزان
چكيده :کتاب حاضر بر اساس درس زبان انگلیسی و مبتنی بر رویکرد بافت محور و با استفاده از راهبرد
 REACTتعریف شده است .بر اساس این راهبرد ،ابتدا بافت و متن جامعۀ مخاطب بررسی میشود و سپس
فعالیت های خالقانه و ارتباطی ارائه میگردد .کتاب از سه فصل تشکیل شده و هر فصل شامل یک موضوع خاص
است .در انتها تمرینها و نمونه سؤالهایی برای ارزیابی دانشآموزان گنجانده شده است.
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زبـان انگلیـسی

 .45گروگان ،حمید .The Indian Parrot .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1396 .
40ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،زبان انگلیسی ،ادبیات داستانی ،داستان کوتاه
چكيده :نویسنده در این کتاب ،داستان "طوطی هند" برگرفته از مثنوی معنوی ،اثر جاللالدین محمد بلخی را
به زبان انگلیسی برای زبانآموزان بیان کرده است .داستان در  ۴۰صفحه به کمک تصویر و نقاشی روایت شده
است .گفتوگوی میان طوطی و بازرگان و نیز بازرگان و همسر و فرزندانش در کادرهای روبهروی عکس آنان
آمده است.

 .46میرزاده ،سی د احمد امامرضا(ع) و بچهها :با کبوترهای گنبد .تهران :بهنشر28 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،امامان
چكيده :اشعار این کتاب سرودههایی از شاعران معاصر ،درباره امام رضا (ع) است .در این اشعار ضمن
اشاره به خصوصیات اخالقی امام ،حرم و کبوترهای آن توصیف شده و درباره آداب زیارت توضیحاتی
ارائه میشود.

 .47شفیعی ،کمال .در سکوت ماسهها .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان50 .1396 .ص.
رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر نو ،ادبیات نوجوانان
چكيده :این کتاب شامل بیست شعر کوتاه است .اشعار در قالب نیمایی سروده شدهاند و برای هر شعر ،تصویری
ارائه شده است که معنای آن را بهتر میرساند« .راز»« ،موسیقی پاییز»« ،خدا»« ،تفاوت»« ،شوق زندگی» و
«سیب» نام بعضی از این اشعار است .در شعر «تفاوت» آمده است« :آسمان پر ستاره ،آسمان صاف ،آسمان ولی
برای عدهای میشود لحاف» .

 .48طاهریان ،امیرمسعود .در پیشگاه شمس دوم :سپیده هشتم .تهران :بهنشر72 .1395 .ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی
چكيده 20 :شعر این کتاب درباره امام رضا (ع) سروده شده است .شعرها در قالب غزل و شعر نو هستند و درباره
حرم ،زیارت ،غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهکاران است .از جمله این اشعار میتوان به پنجره
فوالد ،سپیده هشتم ،کبوترانه ،خوشه پروین و کوچههای خراسان اشاره کرد .در شعر کوچههای خراسان از «قیصر
امینپور» آمده است« :چشمههای خروشان تو را میشناسند ،موجهای پریشان تو را میشناسند ــ پرسش تشنگی
را تو آبی ،جوابی ـــ ریگهای بیابان تو را میشناسند» ..
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شـعـــــر

عــربــی

 .49عباسی رشیدآبادی،حجتاهلل /آقایی ،آمنه /پارسائیان ،عصمت .عربی نهم با پیام نسیم دوره متوسطه
اول .حجتاهلل عباسی88 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :نهم
كلمات كليدي :مواد درسی ،آموزش زبان عربی
چكيده :کتاب حاضر در ابتدا مروری بر کلیه آموختههای دو سال گذشته درس عربی داشته و سپس یک ارزشیابی
ورودی از کلیه مطالب عربی هفتم و هشتم ارائه داده است .نویسنده پس از بیان قواعد موجود در هر درس تمارینی
مشابه با تمارین کتاب تدوین کرده است تا دانشآموز توانایی خود را در منزل بسنجد .برای هر درس تعداد 10
سؤال چهارگزینهای و تعدادی سؤال تشریحی در نظر گرفته شده است .برای هر درس و هر قسمت یک آزمون با
بودجهبندی و استانداردهای تعریف شده ،گنجانده شده است.

علـوم تجـربـی

 .50فرانکو ،کتی .شگفتیهای جهان :آتشنشانها .مهناز عسگری .تهران :محراب قلم28 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خدمات امدادی ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاریخچۀ آتشنشانی و تجهیزات مربوط به آن ارائه کرده است.
ماشینهای آتشنشانی ویژه ،امدادرسانی در جاده و جنگل ،عملیات نجات و پاکسازی ،واحد به دام انداختن و
ن لرزه ،آتش گرفتن سوخت و انفجار مواد شیمیایی از جمله مباحث مطرح شده است .در
جمعآوری جانوران ،زمی 
تمام صفحات تصاویری از آتشنشانها و انواع عملیات گنجانده شده است.

 .51نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخوانند :اطلس جانوران برای نوجوانان .مهدی چوبینه ،سپیده
چوبینه .تهران :قدیانی66 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :جانوران و گیاهان ،نقشه ،ادبیات نوجوانان ،بوم شناسی
چكيده :هر اکوسیستم مجموعهای از حیوانات و گیاهان خاص است که به یکدیگر وابستهاند .در این اطلس تعدادی از
اکوسیستمهای اصلی زمین با تصویر و توضیح معرفی شدهاند .نویسنده محل زندگی حیوانات را در آمریکای شمالی و جنوبی،
آفریقا ،استرالیا و قطب جنوب بررسی کرده است .دلتای رود گنگ ،ساوانا و سد بزرگ مرجانی از جمله اکوسیستمهای مورد اشاره
در کتاب است .پاندای غول پیکر ،شامپانزه ،کانگورو و نهنگ آبی از گونههای حیوانی مورد توجه در این اکوسیستمها هستند.

 .52فرانکو ،کتی .چرا و چگونه :بدن انسان .مهناز عسگری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1396 .
130ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :انسان ،پژوهشهای علمی ،آناتومی
چكيده :در این کتاب به مسائل علمی دربارۀ بدن انسان و مراقبت از آن اشاره شده است .مسائل مربوط به
بخشهای مختلف بدن تا دورههای رشد ،از خواب و رؤیا تا کابوس شبانه ،از معاینههای پزشکی تا مسائل مربوط
به بهداشت جسم و روان ،از مباحث مطرح شده در این کتاب هستند .نویسنده در این کتاب  ۵۰۰پرسش دربارۀ
جنبههای گوناگون بدن انسان و پاسخهای آنها را آورده است .تصاویر واقعی و نقاشیهای کودکانه در متن کتاب
برای خوانندگان کودک و بزرگسال در نظر گرفته شده است.
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چكيده :با گذشت میلیاردها سال از سن زمین ،حیات این کره در خطر قرار گرفتهاست و صنعتیشدن زندگی یکی از
علل آن است .در کتاب حاضر نویسنده توضیح میدهد مشکالت کرۀ زمین چگونه به وجود آمدند و چگونه میتوان
آنها را حل کرد .مخاطب میآموزد ،زمین چگونه گرم میشود ،چه چیزی سبب آلودگی هوا میشود ،چگونه میتوان
مواد را بازیافت و استفادۀ مجدد کرد ،راههای صرفهجویی چیست و چگونه میتوان کرۀ زمین را از نابودی نجات داد.

 .54هیئت علمی دانشگاه آکسفورد .دانشامه آکسفورد علم و تکنولوژی .سیدحسین ایرایی .تهران :پیام
بهاران162 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :دایرةالمعارف ،تکنولوژی ،فناوری و علوم تجربی
چكيده :کتاب حاضر در پنج فصل به مباحثی از جمله :علم و مواد ،فضا ،انرژی در خانه ،حمل و نقل و تکنولوژی
اطالعات اشاره میکند .در بخش علم و مواد مواردی مانند :اتمها ،عناصر ،مواد شیمیایی ،تشعشع ،نیروی جاذبه
و ..بررسی میشود .اکتشافات فضا ،ستارگان ،موشکها ،کهکشانها و رصدخانه از موضوعهای بخش دوم است.
بخش سوم دربارۀ نیروی گرمای زمین ،برقرسانی ،پخت و پز ،آهنرباها و دینامهاست .حمل و نقل به موضوعاتی
از جمله :پرواز ،موتورهای جت ،ماشینهای بخار و درونسوز اختصاص دارد .در بخش آخر اطالعات مربوط به
تلویزیون ،دوربین عکاسی ،لیزرها ،تصاویر سه بعدی و ماشین حسابها ارائه میشود.

 .55واکر ،ریچارد .دانشنامه کوچک بدن انسان .حسین ایرایی .تهران :پیام بهاران112 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :انسان ،ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارف
چكيده :نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز کار بدن انسان ارائه کرده است .این کتاب حاوی تصاویر
رنگارنگ است و مطالب آن میتواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانشآموزان قرار گیرد .در کنار
هر تصویر اطالعاتی به خواننده داده میشود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره میکند .استخوانها و مفصلها ،کار
ماهیچهها ،واقعیتهایی دربارۀ چشم ،حواس بویایی و چشایی و هورمونها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است.

ِ .56ر دفِرن ،مارتین .دایرةالمعارف نجوم و فضا .نسیم علیزاده اهدایی .تهران :پیام بهاران156 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :فضا ،دایرةالمعارف ،علم نجوم ،کودکان و نوجوانان
چكيده :در کتاب پیش رو ،گوشههایی از جهان هستی ،زندگی در فضا ،منظومۀ شمسی و سیارههای آن ،تولد
و زندگی ستارهها ،سیاهچالها و باغ وحش کهکشانی و ..به صورت مصور مورد بررسی قرار گرفته است .بخش
اول اطلس به پرسش و پاسخ دربارۀ خورشید ،ماه ،ستارگان دنبالهدار ،شهابها ،خورشید گرفتگی ،ماه گرفتگی و
کهکشانها اختصاص دارد و بخش دوم آن ،پرسش و پاسخ دربارۀ آسمان ،کرات عظیم گازی ،مشاهدۀ ستارگان
و ...است .در این دایرةالمعارف ،در بخش پرسش و پاسخ آزمونهای کوتاه چند گزینهای نیز گنجانده شده است.
یک دیویدی حاوی مستندی از فضا با دوبلۀ فارسی ،عکسهایی از ستارگان و منظومۀ شمسی و شش جلد
کتاب الکترونیکی دربارۀ فضا و نجوم به زبان اصلی پیوست کتاب است.
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علــوم تجـربــــی

 .53مردیت ،سوزان .چرا باید نگران کره زمین باشیم؟ .روژین شاملو تهران :گام48 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :آلودگی زمین ،زمین ،بازیافت زبالهها

علــوم تجـربــــی

 .57بینگهام ،کارولین .دنیای شگفتانگیز دایناسورها .غالمرضا ساطعی .تهران :پیام بهاران.1396 .
126ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارفها
چكيده :نویسنده در این اطلس ،عصر دایناسورها را به دورههای مختلف تقسیم و بررسی میکند .در بعضی
صفحات ،مسابقۀ کنجکاوی با سرنخهای تصویری طراحی شده است .هر صفحه بر اساس رنگ تقسیمبندی شده
است .نگاهی به دایناسورها ،دایناسورهای عصر تریاس ،دورۀ ژوراسیک ،دورۀ کرتاسه ،سنگوارهها و پایان کار
دایناسورها از عناوین بخشهای مختلف این کتاب است .یک دیویدی شامل فیلم سینمایی دایناسورها پیوست
کتاب است.

.58لیواین ،شار /جانستون ،لسلی .راهنمای کار و پژوهش با میکروسکوپ .رضا روحانی .تهران :دیبایه.
120 .1396ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ميكروسكوپ ،زيست شناسي ،راهنماي آموزشي
چكيده :انسان هرچه كه چشمان قوي داشته باشد ،بازهم نمي تواند بسياري ازچيزها را ببيند ،اما با يك ذرهبين
ساده ميتوان جاندارني كه در آب حوض يا آبگير زندگي ميكنند و ...را ديد .حال اگر ابزاري پيشرفتهتر ،مثال يك
ميكروسكوپ داشته باشيم ،ميتوانيم بافتهاي ساقه كرفس ،ريشههاي پياز خوراكي و ...را مشاهده كنيم .اين كتاب
سرآغازي است بركارهايي كه ميتوان با ميكروسكوپ انجام داد و شامل سه بخش و 10فصل است.

 .59بخشعلیزاده ،شهرناز /کاشفی ،معصومه .سؤاالت تیمز :سؤاالت قابل انتشار تیمز  2015علوم پایه
هشتم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان136 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :علوم ،ارزشیابی آموزشی ،ریاضیات ،دانشآموزان
چكيده :مطالعۀ بینالمللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم "تیمز" نام دارد .در مدل تیمز ،عوامل تأثیرگذار بر
فرصتهای آموزشی دانشآموزان ارزیابی میشود .فصل اول این کتاب به اهمیت و چهارچوب مطالعه و ارزیابی
تیمز  2015اختصاص دارد .در فصل دوم عملکرد در علوم ،حیطههای شناختی و عملکرد دانشآموزان در هر حیطه
و حوزههای محتوایی در رشتههای زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک و علوم زمین بررسی شده است .میانگین عملکرد
ایران و کشورهای مختلف با نقطۀ معیار بینالمللی در جداولی گنجانده شده است.

 .60بوزاک ،سوزان .علم چیست . ...محمدابراهیم ابوکاظمی .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران.1395 .
534ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،علوم ،آزمایشها ،سرگرمیهای آموزشی
چكيده :این مجموعه که برای کودکان  ۶تا  ۱۴ساله در نظر گرفته شده شامل  ۱۰کتاب با موضوعات مختلف
است؛ از جمله :ماهیت علم و روشهای علمی ،ماده و انرژی ،روانشناسی و جامعهشناسی ،محیط زیست،
زمینشناسی ،گیاهشناسی ،جانورشناسی ،آب و هوا ،اخترشناسی و علم و فناوری .در این مجموعه  ۴۰موضوع علمی
بررسی شده و موضوع هر فعالیت در کادر مستطیلی مربوط به آن آمده است.
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علــوم تجـربــــی

 .61گیبونز ،گیل .رنگینکمان :نجات زمین با بازیافت .اعظم خلیلی /اشرف خلیلی .تهران :آوای قلم.1396 .
30ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :محیط زیست ،بازیافت زبالهها ،آلودگی زمین
چكيده :به منظور حفظ محیط زیست الزم است کودکانمان را با اهمیت این موضوع آشنا کنیم .کتاب حاضر به زبان
ساده و کودکانه به مخاطب نشان میدهد زبالهها در کجا و چگونه دفن میشوند ،چگونه میتوان از حجم زباله و تولید
پسماند کم کرد ،چگونه میتوان کاغذ را بازیافت کرد ،شیشه چگونه ساخته میشود و چگونه میتوان آن را بازیافت
کرد ،و ظروف فلزی یا حتی پالستیکی که به سادگی تجزیه نمیشوند را چگونه میتوان دوباره استفاده کرد .در نهایت
نیز با عنوان «چهکار میتوانیم انجام دهیم» ،به منظور حفظ محیط زیست ،پیشنهادهایی به مخاطب داده است.

 .62ابوالفضلی ،الهام /آقاجانی ،سیفاله .آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند .تهران :طلوع
دانش128 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش و پرورش ،روش تدریس ،روششناسی پژوهش
چكيده :محور اصلی این کتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویکرد ساختار گرایی یا مفهومسازی از طریق درگیری ذهنی
و شیوههای آن به معلمان است .کتاب در هفت فصل انواع روشهای تدریس ،تدریس تأثیرگذار ،ارزیابی یادگیری و شکاف
تحقیق و عمل را مطرح میکند .مؤلفان ضمن تشریح انواع روشهای یادگیری دانشآموز محور به مقایسۀ انواع روشها،
مزایای هریک و دالیل مقاومت معلمان در بهرهگیری از روشهای جدید میپردازند و همچنین راهکارهایی را ارائه میکنند.

 .63پورمهدیان ،محمد .از رویا تا هدف :کشف خود و ساخت آینده رویایی راهنمای مناسب هدایت تحصیلی
دانشآموزان دبیرستانی .تهران :توانگران232 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :رشتههای تحصیلی ،موفقیت شغلی ،جنبههای روانشناسی ،نوجوانان
چكيده :نویسنده در این کتاب با زبان محاوره و در قالب داستانهایی به دانشآموزان آموزش میدهد که
رؤیاهایشان را جدی بگیرند و رشتۀ مناسبی برای تحصیل انتخاب کنند .دانشآموزان میتوانند فعالیتهای مورد
عالقه و ویژگیهای مثبت و منفی خود را در جدولهای رنگی و تصاویری که در کتاب آمده است ،بنویسند.
جدولهایی هم برای درج ارزشهای کاری ،مشاغل مورد عالقه ،مهارتها و تواناییهای شخصی آنان در کتاب
ارائه شده است .رشتههای تحصیلی و مشاغل با ویژگیها و گرایشهای حذف شده در انتهای کتاب معرفی شدهاند.

 .64مکتای ،جی /ویگنز ،گرنت .پرسشهای بنیادین شیوهای چالشبرانگیز برای یادگیری .ساحل
رمضانیتبار .تهران :منظومه خرد168 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
كلمات كليدي :پرسشها ،آموزش و یادگیری ،کالس درس ،چالش ذهنی
چكيده :معمو ًال همۀ معلمها پرسشهایی برای دانشآموزان مطرح میکنند .اما ممکن است هدف و شکل این
پرسشها با هم متفاوت باشد .این کتاب دربارۀ مشکل خاصی از این پرسشها به نام "پرسشهای بنیادین"
است و نویسنده در شش فصل کتاب به سؤالهایی مانند پرسشهای بنیادین چه ویژگیهایی دارند ،چرا باید
سوجو ایجاد
این پرسشها را به کار برد ،چالشهای عملی و موارد خاص و چطور در کالس درس فضای پر 
کنیم پاسخ میدهد.
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 .65اسالمیه ،فاطمه /مصباحیان ،اعظم .رفتار شهروندی سازمانی .تهران :آوای نور152 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :والدین /معلم /مدیر /دانشجومعلمان /کارشناسان
كلمات كليدي :اخالق حرفهای ،مهارتهای رفتاری ،یادگیری سازمانی ،حقوق فردی و اجتماعی
چكيده :در کتاب حاضر مفاهیمی مانند شهروند و حقوق شهروندی ،شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی،
مدلهای رفتار شهروندی سازمانی و انواع رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده است .در
فصل هفتم ابزار سنجش رفتار شهروندی مانند پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی ،وظیفهشناسی ،نوعدوستی،
امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده است .در انتهای کتاب پرسشنامۀ مربوط به رفتارهای ضدشهروندی
سازمانی نیز آمده است.

 .66اسمیت ،پاتریشیاال .طراحی آموزشی(جلد .)1سونیا موسی رمضانی ،زینب اسماعیلی ،مرضیه سعیدپور،
عظیمه نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور536 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
كلمات كليدي :نظامهای آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،طراحی
چكيده :کتاب حاضر جلد اول مجموعۀ "طراحی آموزشی" و شامل نُه فصل است .در این کتاب مبانی نظری
طراحی آموزشی ،مزایا و محدودیتهای آن ،ویژگیهای طراحان مبتدی و خبره و واژگان پرکاربرد این حوزه
بررسی شده است .در آغاز ،واژگان مطرح در مدلهای طراحی آموزشی به دقت تشریح شده و در ادامه ،موضوع
تحلیل و ارزیابی نیازهای یادگیرندگان و وظایف یادگیری مورد بحث قرار گرفته است .راهبردهای هدایتکنندۀ
یادگیری به هشت طبقۀ دانش بیانی ،مفاهیم ،اصول ،رویهها ،حل مسائل در حوزههای خاص ،راهبردهای شناختی،
تغییر نگرش و مهارتهای روانی -حرکتی تقسیم شدهاند .در هر فصل ،نمودارها و مدلهای فرایند طراحی
آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصۀ مباحث فصل در یک نمودار گنجانده شده است.

 .67اسمیت ،پاتریشیاال /راگان ،تیلمنجی .طراحی آموزشی(جلد .)2سونیا موسی رمضانی ،زینب اسماعیلی،
مرضیه سعیدپور ،عظیمه نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور552 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
كلمات كليدي :طراحی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،نظامهای آموزشی ،برنامهریزی
چكيده :در این جلد راهبردهای آموزشی ،حل مسئله ،راهبرد شناختی ،یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی-
حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است .هر فصل حاوی مثالهای درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است .از فصل
دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح خُ رد مطرح شده و فصل شانزدهم به سطح برنامه درسی طوالنی مدت ،چند
موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد .در ادامه ساختارهای برنامه درسی متناوب و مسائل اولیه برنامه درسی
مانند فصلبندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته است .در هر فصل تمرینهایی برای ارزشیابی بازخورد ،پردازش
اطالعات،جلب توجه و تمرکز آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.

 .68ریدنوئر ،کتی .كالس خود را با قلبتان اداره كنيد :راهنماي تدريس دانشآموزان نوجوان .میرجواد
سیدحسینی .تهران :مؤسسه هنري مدرسه برهان  223 .1396.ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :کالسدرس ،مهارتهای ارتباطی ،نوجوانان ،معلمان
چكيده :این اثر در نه فصل و از زبان یک معلم روایت شده است .داستان دربارۀ یک دبیرستان است که  ۴۰درصد
از مجموع دانشآموزان آن در اقلیت و سیاهپوست و  15درصد از آنها سفیدپوست و از خانوادههای مرفهاند .این
ناهمخوانی ،محیطی پر تنش را در مدرسه ایجاد کرده است .به نظر نویسنده ،راهحل اصلی برای به وجود آوردن
یک جامعه یادگیری ،مديريت صحيح کالس درس است .توجه و مراقبت ،تعامل با دانشآموزان ،تعادل بین توجه
و انضباط و برنامۀ تحصیلی از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.
 22فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

علــوم تربیتــــی

 .69اصالنی ،ابراهیم .مدرسهکاوی برای مدیران مدارس 111 :نکتۀ کاربردی برای مدیریت در
مدارس متفاوت و موفق .تهران :پیشگامان پژوهشمدار256 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :مدیر
كلمات كليدي :مدیران ،مدارس ،پژوهش در مدیریت ،مدیریت و سازماندهی
چكيده :نویسنده در این کتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربارۀ مسائل تربیتی و آموزشی اشاره میکند.
مدیریت آموزشی ،به ویژه شاخهای از آن که به امور مدارس اختصاص دارد ،در زمرۀ علوم میان رشتهای طبقهبندی
شده است .وی با اتکا به تجربۀ سالها حضور در مدارس گوناگون ،نکات ریز و درشتی مانند مدیر و نقش راهنمایی،
مدیر و نقش او در برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است ۱۱۱ .نکتۀ کتاب در قالب  ۱۰فصل به اضافۀ
یک نکتۀ آخر آمده است .هر فصل با مقدمهای کوتاه آغاز میشود و با یک خودارزیابی به پایان میرسد.

 .70بابایی لواسانی ،طاهره .آموزش روخوانی قرآن کریم .تهران :زیارت /پیام بهاران64 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،راهنمای آموزشی ،دانشآموزان

قــــــرآن

چكيده :کتاب حاضر به آموزش روخوانی قرآن برای دانشآموزان اختصاص دارد .نویسنده تمرینها را در مرحلۀ اول به
صورت "فرمان" ،در مرحلۀ دوم "تفکیک و بخش کردن" و مرحلۀ سوم به صورت "روانخوانی" آورده است .روش تلفظ
حروف عربی و اسامی آنها همراه با نشانهها ،صداهای کوتاه ،صدای کشیده ،عالمت سکون ،عالمت تشدید ،حروف
مقطعه و تنوین از مباحث مطرح شده در این کتاب است .در پایان هر درس ،نوآموزان باید کلماتی را که از قرآن داده
شده است ،همراه با نام سوره و شمارۀ آیه پیدا کنند و به صورت تفکیک شده بنویسند .کتاب شامل بیست درس است.
 .71مالینز ،اولیویا .دامیز برای کودکان و نوجوانان :آزمایشهای علمی .سارا یوسفی تهران :آوند دانش.1396 .
136ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :سرگرمیهای آموزشی ،آزمایشها ،علوم ،کودک و نوجوان
چكيده :در این جلد از مجموعۀ "کتابهای دامیز برای کودکان و نوجوانان" آزمایشهای علمی و آموزشی ارائه
داده شده است .آزمایشها در هفت فصل گنجانده شدهاند و در هر فصل مقدمهای کوتاه و بخشی در مورد علم
نهفته در آن آزمایش وجود دارد .در هر آزمایش ،ابتدا دربارۀ کاری که باید انجام شود و وسایل مورد نیاز ،توضیحات
مختصری ارائه میشود .آزمایشهای کتاب با استفاده از اقالم خانگی معمولی و ارزان قیمتی از قبیل جوششیرین،
سرکه ،تخم مرغ و نیز مانند آهنربا و بادکنک انجام میگیرند.
 .72مینیک ،کریس /هالند ،اوا .دامیز برای کودکان و نوجوانان :برنامهنویسی کامپیوتری .نیلوفر رحیمزاده.
تهران :آوند دانش136 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :برنامهنویسی رایانه ،بازی و سرگرمی ،کودک و نوجوان ،آموزش و یادگیری
چكيده :نویسنده در این جلد از مجموعۀ "کتابهای دامیز برای کودکان و نوجوانان" به خواننده کمک میکند تا
از زبان برنامهنویسی  Java Script, HTMLL5, CSS3برای ساختن برنامههای کامپیوتری استفاده کند .این
کتاب حاوی پروژههایی است که مراحل هر کدام ،از ابتدا تا انتها با عکس و تصویر توضیح داده شده است .پروژهها
تکمیل کنندۀ یکدیگرند؛ ب ه طوری که برای مثال ،خواننده در پایان کتاب میتواند یک ربات متحرک بسازد و به
کمک موشواره آن را کنترل کند" .برنامهنویسی چیست"" ،جمعآوری قطعات برای ساخت ربات"" ،بدن ربات خود
را بسازید"" ،به ربات خود سبکی خاص ببخشید"" ،رباتتان را متحرک کنید" و "ساخت برنامۀ بازی با کلمات در
زبان برنامهنویسی" عنوان بعضی از مباحث مطرح شده در این کتاب است.
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 .73پوستپرداز ،محمدجواد /رادفر ،جمال .چگونه عکس س هبُعدی بگیریم و ببینیم .تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان44 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :عکاسی ،عکس ،ارتباط تصویری ،تصویرها
چكيده :با مطالعۀ این کتاب ،خواننده درمییابد که چرا اجسام را س هبُعدی میبیند .همچنین ،با مفاهیمی
چون خط فرضی ،همپوشانی ،ژرفنمایی و سایهها آشنا میشود .سپس تمرینهایی برای یادگیری بهتر انجام
میدهد .عالوه بر آشنا کردن خواننده با شیوۀ تهیۀ عکس ،کاربردهای آن نیز بیان شده است .در پایان کتاب،
خواننده میتواند یک برجستهنما بسازد و با آن عکسهای س هبُعدی را ببیند .کتاب حاوی عکسها و کارت
پستالهای س هبُعدی است.
 .74برین ،درک .دامیز برای کودکان و نوجوانان :طراحی بازیهای دیجیتالی .نیلوفر رحیمزاده .تهران :آوند
دانش124 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :بازیهای آموزشی ،طراحی ،برنامهنویسی رایانه ،کودک و نوجوان
چكيده :آیا تاکنون بازیهای ویدئویی ساختهاید؟ برای این کار ،یک کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک حساب
کاربری "اسکرچ" و متن پروژههای این کتاب نیاز دارید .اسکرچ یک زبان برنامهنویسی تصویری برای کودکان
است که برنامههای کاربردی برای طراحی سریع بازیهای ویدئویی ارائه میدهد .نمادهای به کار رفته در این
کتاب ،راهنماییها و میانبرهایی را در اختیار خواننده میگذارند که فرایند کدگذاری را آسانتر میکند .نویسنده گام
به گام از مراحل کار ،در کتاب عکس و تصویر گنجانده است" .همه چیز دربارۀ اسکرچ"" ،طراحی برای یک بازی
ویدئویی کالسیک"" ،مار استثنایی"" ،موش شگفتانگیز و حمله به کلونها" عناوین بخشهایی از این کتاب است.
 .75بل ،تیم /ویتن ،یاناچ /فلوز ،مایک .علوم رایانه بدون رایانه! 21 :فعالیت آموزشی در مفاهیم علوم رایانه و
تفکر رایانشی .حامد محبی ،عرفانه محبی جهرمی تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی244 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زبانهای رایانه ،علم رایانه ،تفکر
چكيده :این کتاب شامل دستورالعمل اجرای  21فعالیت آموزشی است که در آنها مفاهیم علوم رایانهای ارائه
میشود .در ابتدا و انتهای هر فعالیت بخشهایی گنجانده شده است که در آنها مفاهیم عمدۀ فعالیتهای این
کتاب بر پایۀ ریاضیات است؛ مانند عددهای دودویی ،کشیدن نقشه و نمودار ،الگوها و مسئلههای مرتبسازی و
رمزنگاری .سایر فعالیتها با فناوری ،دانش و درک چگونگی کار رایانهها مرتبطاند .فعالیتهای این کتاب با استفاده
از ابزارهای ساده و بدون نیاز به رایانه قابل اجرا هستند.
 .76معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام اول .امیرمحمد جذبی .تهران:
مؤسسه فرهنگی فاطمی 214 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :معما ،علم رایانه ،سرگرمیها ،ادبیات کودک ونوجوان
چكيده :این کتاب که جلد اول از اين مجموعه است ،مفاهیم بنیادی علوم رایانه و تفکر رایانشی را در میان
دانشآموزان ترویج میکند" .چالش ببراس" شامل مجموعهای از مسئلههای کوتاه و نیمهبلند چند گزینهای یا
تعاملی است .در ابتدای کتاب تعاریف الگوریتم ،بازی و معما ،برنامه و دستورالعمل ،کدگذاری ،کلمات و گراف آمده
است .هر فصل از این کتاب شامل گزیدهای از معماهای یک سال ببراس است .پرچم کشور طراحان معما در
صفحهای که معما در آن آمده ،نقش بسته است .هر معما با توجه به محتوا و راهحل آن ،یک یا چند برچسب دارد.
برچسبها بیانگر زمینهها و مفاهیم کلی در علوم رایانهاند.
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کـار و فنــاوری

 .77معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام دوم .امیرمحمد جذبی .تهران:
مؤسسه فرهنگی فاطمی 224 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :علم رایانه ،ادبیات کودک ونوجوان ،معما ،سرگرمیها
چكيده :جلد دوم از اين مجموعه ،گزیدهای از معماهای "چالش ببراس" در سالهای اخیر است" .چالش ببراس"
شامل مجموعهای از مسئلههای کوتاه و نیمه بلند چند گزینهای یا تعاملی است .این معماها در ارتباط با مفاهیم
علوم رایانهاند .میزان پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با میزان دانش و معلومات خوانندگان
کتاب است .هر معما با توجه به محتوا و راه حل آن ،یک یا چند برچسب دارد كه بیانگر برخی از زمینهها و مفاهیم
کلی در علوم رایانه هستند.

 .78معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام سوم .امیرمحمد جذبی .تهران:
مؤسسه فرهنگی فاطمی216 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،علم رایانه ،سرگرمیها ،معما ،ادبیات کودک ونوجوان
چكيده :نویسنده در ابتدای اين کتاب به تعریف الگوریتم ،برنامه و دستورالعمل ،کدگذاری ،کلمات و گراف را
پرداخته و در ادامه ،گزیدهای از معماهای سالهای اخیر گنجانده شده است .کتاب حاضر به مفاهیم بنیادی علوم
رایانه و تفکر رایانشی اختصاص دارد .میزان پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با دانش و
معلومات مخاطب کتاب است.

مـرجـــع
 .79طوفانی اصل ،وحید .اصطالحنامه اصکا .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1396 .
312ص .رحلی.
مخاطب :كتابدار
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،ادبیات فارسی ،واژهنامهها
چكيده :کتاب حاضر شامل مجموعه ای از واژگان و اصطالحات حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان است .مخاطب
با استفاده از این اصطالحنامه میتواند مفاهیم مختلف را جستجو کند و روابط مفهومی میان واژگان را به صورت
کارآمد شناسایی و استنباط نماید .نویسنده در ابتدا ساختار و تاریخچۀ اصطالحنامه را توضیح میدهد و سپس تفاوت
آن با سرعنوانهای موضوعی را بیان میکند .فهرست الفبایی ،فهرست ردهای و فهرست گردشی از عنوانهای
مطالب مطرح شده در این اثر است.

 .80آرلون ،پنلوپ .اطلس حیوانات جهان .عاطفه گرجی تهران :زیارت162 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :حیوانات ،ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارف
چكيده :پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان ،حشرات و ماهیها از جمله موجودات معرفی شده در این
اطلس هستند .در هر صفحه یک مسابقه طراحی شده که جواب آن در صفحات معرفی شده آمده است .کادرهای
کنار هر بخش رنگ متفاوتی دارد و فصلها به این شیوه از یکدیگر تفکیک شدهاند .در هر صفحه یک کادر به
"خبرهای عجیب اما واقعی" اختصاص یافته است .در انتهای اطلس نیز حیوانات عجیب معرفی شدهاند.
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مــرجــــع

 .81گروه مؤلفان .انتشارات  .DKدانشنامه بزرگ کودک و نوجوان .قاسم قالیباف ،زهرا محمدی،
سیدحسین ایرایی .تهران :پیام بهاران466 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،تکنولوژی ،دانشنامه ،دایرةالمعارف
چكيده :دانشنامۀ حاضر شامل  200موضوع در هشت بخش پیرامون کرۀ زمین و فضا ،جهان طبیعت
شامل گیاهان و حیوانات ،حشرات و عنکبوتها ،دایناسورها و پرندگان ،پستانداران ،بدن انسان ،غذا ،مردم و
سرزمینهاست 3000 .عکس و تصویر به همراه جدولها و نمودارها در این کتاب گنجانده شده و در کنار هر
تصویر شرح آن آمده است .عالوه بر فهرست مطالب ،یک فهرست راهنما نیز در انتهای کتاب به ترتیب حروف
الفبا گنجانده شده است.

مطالعاتاجتماعی

 .82نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخوانند :اطلس جغرافی جهان برای کودکان .فریبا ملکاحمدی.
تهران :قدیانی34 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :جغرافیا ،ادبیات نوجوانان ،تمدنهای بزرگ جهان
چكيده :نویسنده در این اطلس آب و هوا ،گیاهان و حیوانات آمریکای شمالی و جنوبی ،آفریقا ،استرالیا و جنوبگان را
بررسی کرده است .در ادامه ،شهرها و کشورها ،مردم ،زبانها و کاالهای هر منطقه همراه با نقشه ،عکس و تصاویر
معرفی شدهاند .در انتهای اطلس نیز اطالعاتی دربارۀ قارهها از بزرگترین تا کوچکترین اقیانوسها و پنج شهر و
کشور بزرگ جهان از نظر جمعیت گنجانده شده است .واژهنامه و نمایه آخرین بخشهای این اطلس جغرافیایی هستند.

 .83نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخوانند :اطلس جغرافی جهان برای نوجوانان .محمود معافی.
تهران :قدیانی66 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :بوم شناسی ،جغرافیا ،نوجوانان ،زندگی حیوانات
چكيده :همچون سایر اطلسها ،این کتاب نیز اطالعات تصویری کاملی را در خود جای داده است .نویسنده
در این اطلس محل زندگی حیوانات در پنج قارۀ جهان ،قطب جنوب و جنوبگان را بررسی میکند .نگاهی به
اکوسیستم بیابان ،جنگلهای بارانی آمازون ،دلتای رود گنگ و ساوانا از دیگر بخشهای مهم این اطلس است.
همچنین اطالعاتی درباره گاومیش آمریکایی ،قورباغههای سمی نیشدار ،نهنگ آبی و سمور اروپایی -آسیایی
همراه با تصاویر رنگی مربوطه در کتاب آمده است .حیواناتی که تصویرشان در کتاب آمده در مقیاس واقعی نیستند.

 .84سوهوک ،آنجال رویستون .اطلس جهان .الدن خانلری .تهران :پیام بهاران /زیارت158 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :جغرافیا ،ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارفها
چكيده :اطلس حاضر از روی مناطق جغرافیایی واقعی ترسیم شده است .نویسنده در این اطلس لغاتی را که درک
آنها مشکل به نظر میرسد ،با عالمتی مشخص کرده و در فهرست اصطالحات در انتهای کتاب آورده است.
اطالعاتی دربارۀ کرۀ زمین ،نقشه و طراحان نقشه ،شمال کانادا و قطب شمال ،تمام کشورها و قارههای جهان در
این اطلس آمده است .در انتهای اطلس ،بخش جامعی از اطالعات آماری کشورهای جهان شامل نام پایتختها،
تاریخ استقالل ،جمعیت ،نوع حکومت ،نژاد ،دین ،زبان ،واحد پول و شهرهای مهم گنجانده شده است.
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چكيده :جنگ جهانی اول و دوم میان کشورهای اروپایی تحت عنوان متفقین و متحدین شکل گرفت؛ آمریکا،
ژاپن و کشورهای خاورمیانه را درگیر کرد و در نهایت ،به سازش کشورهای شروع کننده منجر گردید .اطلس حاضر
حاوی تاریخچۀ مصور جنگ جهانی اول و دوم است .تقسیم اروپا ،جنگ در غرب ،زنان در جنگ ،جنگ در آسمان،
دریا و بیابان ،حملۀ شیمیایی ،هزینۀ جنگ ،آتشبس و صلح از مباحث مطرح شده در این اطلس است .یک لوح
فشرده که گزیدهای  110دقیقهای از یک مستند شش قسمتی است ،با ترجمه و دوبله به پیوست کتاب آمده است.

 .86بختیاری ،علیاصغر .کودک ،نوجوان و بیمه :با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل /با
دندی و قندی در یک روز بارانی جلد  /1با دندی و قندی در یک روز بارانی جلد  .2قم :صحرایی
سبز3 .1396 .ج.بياضی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :داستان هاي حيوانات ،بيمه حوادث ،ادبيات كودك ونوجوان
چكيده :نویسنده در این مجموعه توسعه و ترویج فرهنگ بیمۀ آتشسوزی را در قالب داستان کودکانه به کودکان
و والدین آموزش میدهد .بیمۀ آتشسوزی برای جبران خسارات ناشی از آتشسوزی ،انفجار ،صاعقه و خطرهای
دیگری است که تحت پوشش این بیمهنامه است .یک سیدی صوتی پیوست هر جلد است.

 .87حیدری ،طاهر .پيك تکانه مطالعات اجتماعی نهم .تهران :تکانه76 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :نهم
كلمات كليدي :آزمونها ،راهنمایآموزشی ،مطالعات اجتماعی
چكيده :کتاب حاضر مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایۀ نهم است .در این کتاب خالصه مباحث هر
درس به زبان ساده به همراه مثالهای مفهومی و نکات مهم و کاربردی آمده است .در ادامه ،سؤالهای تشریحی
و چهارگزینهای طبقهبندی شده مطابق با آخرین تغییرات کتابهای درسی آمده و در انتها نمونه سؤالهای نوبت
اول و دوم با توجه به بودجهبندی و بارمبندی سازمان آموزش و پرورش آورده شده است.

 88بکایی ،حسین .خورشید کالسکهسوار :سرگذشت گاهشماری در ایران .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان52 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :فرهنگ و تمدن ایرانی ،ادبیات کودک و نوجوان ،تمدن اسالمی
چكيده :از زمانهای خیلی دور انسانها ،افسانههای زیادی دربارۀ خورشید ساخته بودند .بنا بر یکی از این
افسانهها ،خورشید هر روز صبح در کالسکهای که دیده نمیشود ،مینشیند و از شرق آسمان تا غرب آن سفر
میکند ،اما بر اثر این سفر طوالنی خسته میشود و بعد از آنکه پشت کوههای بلند غروب میکند تا صبح استراحت
میکند .نویسنده در این کتاب مصور با ذکر افسانههایی از پیامبران و پادشاهان ،سرگذشت گاهشماری در ایران را نیز
بررسی میکند .دقیقترین تقویم جهان ،گاهشماری دریانوردی و ماهیگیری ،قمر در عقرب ،عید بهار و گاهشماری
شخصی از مباحث مطرح شده در این کتاب است.
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مـطـالعـات اجتمــاعــی

 .85آدامز ،سایمون .اطلس مصور جنگهای جهانی :تاریخچه مصور جنگ جهانی اول .مریم
ماشینی .تهران :پیام بهاران74 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :دایرةالمعارف ،جنگ ها ،ادبیات کودک و نوجوان

مـطـالعـات اجتمــاعــی

 .89سعادت ،سعید .داستان بردهها :روایت انتقادی سرگذشت بردهها در تاریخ ،آنچه تا امروز ادامه دارد .قم:
کتاب جمکران180 .1396 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
ض نژادی
كلمات كليدي :تاریخ ،ایاالت متحده امریکا ،تبعی 
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر داستان بردهداری و سرگذشت بردهها را در طول تاریخ روایت میکند .او ضمن
بیان نکتههای ناگفته از رنج و ستم بزرگی که بر انسانهای بسیاری در دنیا رفته است ،دربارة سابقه بردهداری،
تجارت برده ،زندگی در بردگی ،جنگ برای آزادی ،ممنوعیت در آمریکا به تفصیل سخن میگوید .از جدول ،نمودار،
عکس ،تصویر و نقشه برای بیان مطالب استفاده شده است.
 .90منصور ،جوزف .اطلس مصور کودکان :دریاها و اقیانوسهای جهان .اسد شکورپور .تهران :پیام بهاران.
46 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارفها ،حیوانات دریایی ،منابع طبیعی
چكيده :این اطلس جلد چهارم از مجموعۀ "اطلس مصور کودکان" است .آبهای کرۀ زمین از کجا میآیند ،چرا
رنگ دریا آبی است ،چرا آبها شورند و در آینده چه خواهد شد ،از نمونه پرسشهایی است که در این کتاب به آنها
پاسخ داده میشود .رشته کوهها و گودالهای اقیانوسی ،سواحل صخرهای و سنگی ،جزایر قارهای و تسونامی از مباحث
مورد بحث در این اطلس است .همچنین ،دربارۀ برخی از حیوانات دریایی مانند ماهماهی ،ماهی پرنده و الک پشت
دریایی توضیحاتی همراه با تصویر آمده است .مشهورترین دریانوردان ،صید گنجها ،بازیهای ورزشی دریایی ،منابع
اقیانوسها ،آبسنگهای مرجانی ،اقیانوس آرام ،هند و منجمد شمالی عنوانهای بعضی مطالب این اطلس است.
 .91منصور ،جوزف .اطلس مصور کودکان :مردم جهان .لطیف راشدی ،محمدرضا راشدی .تهران :پیام بهاران.
46 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :مردمشناسی ،ادبیات کودک و نوجوان ،دایرةالمعارفها
چكيده :این اطلس یک جلد از مجموعۀ "اطلس مصور کودکان" است .در این اطلس اطالعاتی دربارۀ پوشش،
گویش و رنگ پوست مردمان نقاط مختلف جهان با عکس و نقشه آمده است .حیوانات جهان ،حیوانات جنگلهای
پردرخت ،پستی و بلندیهای دیدنی ،وضعیت جوی و گیاهان از مباحث مطرح شده در این اطلس است .در ادامه
به اروپای شمالی ،اقتصاد و تفریحات در اروپای جنوبی ،آمریکا ،آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه و مناطق سردسیر نیز اشاره
شده است .این مباحث همراه با تصویر و عکس روی نقشه آمدهاند.

نثرادبی و خاطره

 .92فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده :آخرین مسافر یک اتوبوس .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان72 .1396 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،نوجوانان
چكيده :داستانها و نوشتههای کوتاه این کتاب ،نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا میکند .انقالب
و تداوم آن ،جنگ تحمیلی ،ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است که نویسنده به آنها
پرداخته است .همچنین درباره مقام واالی معلم ،گذشت و بخشش ،رعایت حق تقدم ،نوعدوستی و توجه به محیط
زیست مطالبی آورده شده است .نویسنده مادر را فرشتهای آسمانی میداند که در کنار ما زندگی میکند و یادآور
میشود ،کسانی که تالش میکنند و زحمت میکشند ،حتم ًا به پیروزی دست خواهند یافت.
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نثــر ادبــی و خــاطــره

 .93لبش ،علیرضا .لطیفههای زیر خاکی :لطیفههای طربانگیز .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
98 .1396ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کالسیک ،حکایت ،لطیفه
چكيده :جلد سوم از مجموعه «لطیفههای زیرخاکی» دربردارنده حکایتهایی از کلیات سعدی است .این
حکایتها که عنوان بعضی از آنها از این قرار است« :تو جیب ما را نزن»« ،درویش ولخرج»« ،کشتیگیر نادان»
و «راه و رسم گدایی» ،نکاتی درباره تربیت صحیح ،مشکالت و دغدغههای اجتماعی بیان کرده و نیز ارزشهای
اخالقی را یادآوری میکنند .بیشتر حکایتها ،به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است .حکایت «پنبه و پشم»
به موضوع جهل و نادانی توجه کرده است.

هـنــــــر
 .94اسمیت جونز ،هیثر .آب ،کاغذ ،رنگ :خالقیت با آبرنگ و مواد ترکیبی .گلناز کشاورز .تهران :شرکت
انتشارات ویژه نشر156 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
كلمات كليدي :نقاشی ،رنگآمیزی ،هنر
چكيده :آبرنگ از ابزارهای رنگآمیزی است و برای مهارت یافتن در آن باید با انواع کاغذ ،رنگها و قلمها،
سوژهیابی و ...آشنا شد .کتاب پیش رو در قالب  30تمرین و به شکل مصور ،خواننده را با نقاشی آبرنگ و مقدمات
آن آشنا میکند.

 .95رستمی ،آزاده /مشفق آرانی ،حامد .آموزش خوشنویسی با خودکار نوین تحریر .تهران :مؤسسه
فرهنگی هنری دیباگران تهران142 .1396 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خوشنویسی ،راهنمای آموزشی ،خط نستعلیق
چكيده :در این کتاب خط نستعلیق با خودکار ،مداد یا هر وسیلۀ دیگری که نوکی غیر از حالت قلمزنی دارد،
آموزش داده شده است .هر درس در قالب یک جمله یا مصراع است و کلمات و اتصاالت خوشنویسی از آسان به
مشکل آموزش داده میشوند .این کتاب در هشت فصل تدوین گردیده و در هر درس تمرینهایی برای هنرجویان
نبُر در
گنجانده شده است .در تمام مراحل آموزش ،برای کسانی که مایلاند سریعتر آموزش ببینند ،راههای میا 
نظر گرفته شده است.

 .96کرکزی ،کسری .خواندنی بنویس  .6تهران :خواندنی84 .1396 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خط نستعلیق ،آموزش و یادگیری ،نوشتن
چكيده :در این اثر ،زاویۀ نگارش حروف و کلمات ،ساختمان حروف و کرسی یا خط زمینه به هنرجو آموزش داده
میشود .نویسنده ضمن اشاره به وسایل مورد نیاز خوشنویسی ،شیوۀ صحیح به دست گرفتن خودکار یا مداد ،طرز
صحیح نشستن و فاصلۀ کاغذ تا چشمها را بیان میکند .سپس ،نمونهای بهعنوان سرمشق میآورد که در چند خط
اول ،هنرجو باید کلمات سرمشق را پررنگ کند و در سطرهای بعد خودش آن کلمهها را بنویسد.
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هنــــــــــــــر

 .97هنلی ،دارن .داستان باورنکردنی موسیقی کالسیک :راهنمایی دوستانه برای بچهها .ناتالی چوبینه.
تهران :حوض نقره88 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :تاریخ ،موسیقی ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :این کتاب شامل قصههایی دربارۀ موسیقی کالسیک است .نویسنده تاریخ موسیقی کالسیک را در پنج
مرحله ،از دورۀ موسیقی اولیه تا موسیقی قرن بیستویکم ،در قالب داستانهایی باور نکردنی تألیف کرده است.
همچنین با استفاده از روش "آیتونز" تعدادی از قطعههای موسیقی معرفی شده را فهرست و نشانی اینترنتی آنها
را قید کرده است تا خواننده بتواند تکههایی از این آهنگها را به صورت برخط گوش بدهد.

 .98فارارونز ،اما .ذهنآگاهی با رنگآمیزی :زیستن در لحظه حال .سپیده بخت .تهران :مهرسا.1396 .
104ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :روانشناسی فرایندهای ذهنی ،رنگآمیزی ،خالقیت ،خودآگاهی
چكيده :نویسنده در کتاب حاضر رنگآمیزی را به بزرگساالن آموزش میدهد .این کتاب شامل طرحهای گوناگون
الگوها و نقشهای متفاوت برای رنگآمیزی است .البهالی صفحات تمرینهایی برای تقویت مهارت "زیستن در
لحظه حال" گنجانده شده است .این تمرینها به خواننده میآموزد که چطور از حواس پنج گانه خود استفاده کند.
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 .99عابدی ،مجید .آموزش الفبای انگلیسی با کارتهای جادویی  4بعدی .تهران :مجید عابدی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-08-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :فلش کارت ،الفباي انگليسي
چكيده :محصول حاضر شامل یک اپلیکیشن 28 ،عدد کارت جادویی 28 ،عدد برچسب جادویی یکپارچه ،ماژیک،
بروشور راهنما و يك مینی دی وی دی آموزشی است .با نصب اپلیکیشن و نگاه کردن به فلش کارتها ،تصاویر
حیوانات ،زنده ،چهاربعدی و سخنگو میشود .روی کارتها میایستند و برای كاربرصحبت کرده و بازی میکنند.

 .100توکلی ،محمدرضا .بسته دانشآموزی (با حجم تقریبی  40گیگ با نصب آسان) .تهران :محمدرضا توکلی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-11-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :نرم افزار ،بازي ،دانشآموزان
چكيده :این مجموعه شامل چهار دی وی دی كه هر كدام داراي  9گیگ حافظه و حجم تقریبی  40گیگ با
تکنولوژی حداکثر فشردگی است .نسخۀ حاضر بدون محدودیت و قابل نصب بدون رمز و قفل است .اين بسته
شامل نرمافزارها و بازیهای رایج آفالین به همراه نسخه اندرویدی است.
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منابعآموزشیوپرورشی منتخبغیرمکتوب

منابع آموزشیوپرورشیمنتخب وغیرمکتوب

 .101قلعه ،حسين .کتاب رنگآمیزی چهاربعدی پویا با فناوری واقعیت افزوده .تهران حسين قلعه
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-08-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :رنگ آميزي ،برنامه كاربردي
چكيده :اين محصول شامل يك برنامۀ كاربردي ،کتاب رنگآمیزی ،دفترچۀ راهنما و دی وی دی آموزشی است.
پس از نصب برنامه بر روي گوشي يا تبلت ،شخصيتهاي رنگآمیزی شده به صورت چهاربعدی نمايش داده
ميشود و امکان حرکت  360درجه را دارند .شخصیتهای رنگآمیزی شده زنده شده ،بر روی کتاب ایستاده و می
توانند به حرکت در بیایند ،بازی کنند ،آواز بخوانند و صحبت كنند.

 .102عابدی ،مجید .کتاب رنگآمیزی سحرآمیز با فناوری واقعیت افزوده .تهران :مجید عابدی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-08-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :برنامه كاربردي ،فناوري ،بازي
چكيده :این محصول شامل يك برنامۀ کاربردي ،دفترچۀ راهنما و يك دی وی دی آموزشی است که با
بهرهگیری از فناوری واقعیت افزوده تدوین گردیده است .پس از اجرای برنامه بر روي گوشي يا تبلت ،نقاشی
رنگآمیزی شده توسط كاربر ،به صورت چهاربعدی ،متحرک و با قابلیت چرخش  360درجه بر روی صفحه کتاب
نمايش داده ميشود.
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چكيده :در اين نرمافزار لغات انگلیسی کتابهای درسی با تکنیک الیتنر آموزش داده ميشود .لغات هر
کتاب درسی در قالب یک فلشکارت جداگانه تهیه شده است و معنی لغات با توجه به معنی آن در جمله
تهیه شده است .تنظیماتي براي اعمال تغييرات در نحوۀ آموزش و تعیین تعداد لغت جدید درهرروزمتناسب
با توانمندی و زمانگذاری هرکاربردرنظرگرفته شده است .يك ديكشنري همراه با تلفظ آفالين نيزدراين
نرمافزارگنجانده شده است.

 .104مجتهدزاده نجفی ،مهدیه .دفتر خیاطی ویز .تهران مهدیه مجتهدزاده نجفی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-10-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آموزش خياطي ،طراحي دوخت
چكيده :دفتر خیاطی حاضر شامل نخ ،سوزن ،قيچي ،انگشتانه و متر است كه انواع دوختها و کوکها از
جمله کوک ساده ،کوک شل یا کوک راهنما ،پاکدوزی ،پسدوزی ،زیگزاگ یا کوک بخیه را آموزش ميدهد.
اين دفتر در چند طرح مختلف براي پسران و دختران طراحي شده است و برای کارگاه خیاطی و پودمانهای
کارو فناوری مناسب است.
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منابع آموزشیوپرورشیمنتخب وغیرمکتوب

 .103واحدی ،کامبیز .مانا .تهران :کامبیز واحدی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1400-02-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :نرم افزار ،تكنيك اليتنر ،لغات انگليسي

منابع آموزشیوپرورشیمنتخب وغیرمکتوب

 .105رياضيات آسان ردۀ دانش پژوه .رشت مؤسسۀ پرورش هوشهای چندگانۀ آریا
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-07-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم،هشتم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،لوح فشرده ،دانش آموزان
چكيده :اين بستۀ آموزشی براي آموزش جمع و تفریق به منظور پرورش هوش منطقی و ریاضی دانشآموزان
طراحی و تدوین شده است .این بسته حاوی يك کیف آموزشی ،دو جلد کتاب کار و تمرین ،يك جلد کتاب بازی
مربع جادویی ،بستۀ بازی چوپر جمع و تفریق ،يك لوح فشرده شامل آموزش جلسهای ،دفترچۀ نکات کلیدی و
خودکار است.

 .106شمسايي ،مهرگان .صفحه محورهای مختصات دکارتی .تهران :مهرگان شمسايي
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-08-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،محورمختصات ،اعداد
چكيده :اين وسيله يك صفحۀ پالستيكي است كه داراي نوزده رديف عدد در نوزده ستون از ( -9تا  +9با احتساب
عدد  )0است ،محل بر خورد ستونها (طول) با رديفها (عرض) يك دايرۀ تو خالي به قطر ٣ميلي متر در نظر
گرفته شده است .جمع ًا ٣٦١نقطه در صفحه ،يك مجموعه اتصاالت پالستيكي و فلزي براي داخل نمودن درون
دايرههاي تو خالي براي نمايش و آموزش مفاهيم مختصات نقاط در صفحه تقارن ،مركز تقارن ،تقارن مركزي و
دوران حول مركز تقارن وجود دارد.
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چكيده :قلم هوشمند حاضربرای استفاده از متن کتابهای درسی ،قرآن کریم و غزلیات حافظ است و با هر زبان
و تصویری کاربرد دارد .با قراردادن نوک قلم روی شمارۀ مربوط به سوره ،غزل حافظ و یا صفحۀ کتاب درسی متن
مورد نظر خوانده شده و صدای آن شنیده میشود.

 .108مرادی ،گلستان .کرۀ برش داده شده عرض و طول جغرافیایی .اصفهان :گلستان مرادی
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-12-29 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :كرۀ جغرافيايي  ،نصف اانهار ،راهنماي تدريس
چكيده :اين محصول داراي دو كرۀ جغرافيايي است .یکی از کرهها ب ه صورت عرضی و با فاصلۀ  10درجه برش
داده شده كه براي تدریس عرض جغرافیایی مناسب است ،كرۀ ديگر به صورت قاچ و با فاصلۀ  15درجه برش
داده شده است و براي تدریس طول جغرافیایی است .همچنین  24نصفالنهار زماني و يك نصفالنهار مبدأ برای
تدریس ساعت واقعی و اختالف ساعت نواحی مختلف کرۀ زمین مشخص شده است.
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عنــــوان
نمایـه
پرورشیمنتخب وغیرمکتوب
آموزشیو
منابع

 .107سرلک ،محمد .قلم هوشمند بینا  .تهران محمد سرلک
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-05-31 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :قلم هوشمند ،وسيله آموزشي

منابع آموزشیوپرورشیمنتخب وغیرمکتوب

 .109سراج ،رضا .کیت الکترونیکی نورهای رنگین .تهران :رضا سراج
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-06-31 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :فليم آموزشي ،آموزش الكترونيك ،دفترچه راهنما
چكيده:اين مجموع ه متشکل از قطعات پالستيكي و فلزي ،بُرد ،فیلم آموزشی و دفترچه راهنمای تمام رنگی
است .اين بسته برای آشنایی دانشآموزان با قطعات الکترونیکی به صورت کاربردی در قالب ساخت یک دستگاه
کامل الکترونیکی است.

 .110شريف ديني ،امين .لمو .تهران امين شريف ديني
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1399-08-30 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :آموزش الكترونيك ،دانشآموزان ،مدارمغناطيسي
چكيده :دانشآموزان ،مدارمغناطيسي
این محصول یک اسباببازی یا دستگاه ساختنی الکترونیکی است که آموزش ساختن را بدون نیاز به تخصص
در این حوزه فراهم میكند .بوردهای مدارهاي چاپی از پیش مونتاژ شده و با مغناطیس کوچک به یکدیگر متصل
میگردند .با اين کیت دانشآموزان میتوانند با قطعات بازی کنند ،آنها را جابجا کنند و با طریقۀ بستن مدارها
آشنا شوند .همچنين بدون آن که علمی نسبت به الكترونيك داشته باشند یا مجبور به یادگیری پیچیدگیهای آن
باشند در تعامل با آن قرار بگیرند.
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چكيده :این مجموعه  88نوع محصول دارد که شامل مجموعهها و دستگاههایی نظیر مجموعههای ترموستات،
ترموکوپل و دستگاههای اختالف فشار مایع ،جریان همرفتی گازها و  ...است

 .112مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ الکتریسیته و مغناطیس .تهران شركت
صنايع آموزشي
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1400-03-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :الكتروسكوپ ،موتورالكتريكي ،آهنربا
چكيده :اين مجموعه شامل مجموعۀ الکتروسکوپ و مجموعۀ آهنرباها است .معلمان میتوانند با این مجموعه
مفاهیمی نظیر موتور الکتریکی ساده و عملکرد آن را به زبان ساده به دانشآموزان آموزش دهند.

دوره آموزش متوسطه اول (37 )3

هنـــــــروپرورشیمنتخب وغیرمکتوب
منابع آموزشی

 .111مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ اپتیک .تهران شركت صنايع آموزشي
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1400-03-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :دستگاه اختالف فشار ،علوم تجربي ،آزمايشگاه

منابع آموزشیوپرورشیمنتخب وغیرمکتوب

 .113مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ شیمی .تهران شركت صنايع آموزشي
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1400-03-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :علوم ،شيمي ،وسايل آزمايشگاه
چكيده :اين مجموعه شامل شيشه ابزار ،مواد شيميايي و اقالم موردنياز مانند استوانه مدرج ،ارلن ،قيف دكانتور،
فنول فتاليين وتراوزي سه اهرمي است .اين اقالم براي انجام تمامي "آزمايشهاي مربي" ازجمله رطوبت هواي
دمي و بازدمي" ،آزمايش دستورالعملي" و آزمايش كاوشگري كاربرد دارد.

 .114مجموعه علوم دوره اول متوسطه ـ مواد شیمیایی .تهران شركت صنايع آموزشي
تاريخ انقضاي اعتبارنامه1400-03-15 :
مخاطب :دانش آموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :موادشيميايي ،آزمايش ،علوم
چكيده :در اين مجموعه همۀ مواد شیمیایی مورد نیاز برای انجام آزمایشهای کتاب درسی ازجمله اسيدهيدروكلريك،
اسيد سولفوريك ،روغن مايع ،بتادين ،نيترات نقره و كربنات سديم به صورت گروهي و يا معلم محوروجود دارد.
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53 The Indian Parrot
دوره آموزش متوسطه اول (41 )3

نمایـه عنــــوان

فارسی هفتم 1

کودک ،نوجوان و بیمه :با دندی و قندی در
سرزمین زنبورهای عسل 95

تفکر رایانشی گام دوم 87

نمای ه پدیدآورندگان
آدامز ،سایمون 94

برین ،درک 85

آرمین ،علی 33

بقایری ،مجید 49

آرلون ،پنلوپ 89

بشیری ،بهناز 29

خلیلی ،اعظم 71

خلیلی ،سپیده 41

خواجه بیدختی ،طیبه 9

بکایی ،حسین 98

دال ،رولد 36

آقایاری ،غالمرضا 30

بوزاک ،سوزان 70

دلبری ،احمد 49

ابراهیمی ،سمیرا 20

پارسازاده ،محمدعیسی 4

ِر دفِرن ،مارتین 66

ابوکاظمی ،محمدابراهیم 70

پاروآسین ،امانوئل 17

راسخ ،فاطمه 47

اختیاری ،حامد 82 ،81

پورمهدیان ،محمد 73

اسپلند ،پامال 20

پیندر ،آندرو 110 ،109

آریانپور ،جواد 51

آقاجانی ،سیفاله 72

آقایی ،آمنه 58

ابوالفضلی ،الهام 72

احمدی ،احمدرضا أ

بل ،تیم 86

بینگهام ،کارولین 67

پارسائیان ،عصمت 58

پاسکال ،ژانتب 11

دپارتمان علمی موسسه تتا 23

ذوقی ،رؤیا 3

رادفر ،جمال 84

راسلر ،فلورین 26

راشدی ،لطیف 102

پوستپرداز ،محمدجواد 84

راشدی ،محمدرضا 102

اسکندری ،سمیه 47

تاجبخش ،عمار 59

ربانی ،احمد 16

اسماعیلی ،زینب 77 ،76

جانستون ،لسلی 68

اسمیت ،پاتریشیاال 77 ،76

جعفری ،رضا 6

اقبالی ،کبری 4

جهانگشا ،الهام 49

ارشدبخش ،زهرا 52

اسالمیه ،فاطمه 75

اسمیت جونز ،هیثر 105
اصالنی ،ابراهیم 78

امدادی ،غالمرضا 49

راگان ،تیلمنجی 77

توکلی ،محمدرضا 114

رحمانی ،معصومه 19

جذبی ،امیرمحمد 87

رستمی ،آزاده 106

جمشیدیپور ،احمد 49

رضاداد ،پویا 59

چوبینه ،سپیده 61

رمضانی ،علیرضا 15 ،12 ،10

رحیمزاده ،نیلوفر 85 ،83
رضاپور ،تارا 82 ،81

رمضانی ،احسان 15 ،12 ،10

رمضانیتبار ،ساحل 74

ایرایی ،سیدحسین 90 ،65 ،64

چوبینه ،مهدی 61

بابایی لواسانی ،طاهره 79

حاجیآقالو ،عباس 22

روحانی ،رضا 68

بایرامی ،محمدرضا 29

حمزه ،بهاره 52

ریحانی ،ابراهیم 43

بختیاری ،علیاصغر 95

حیدری ،طاهر 96

ایلدرمی ،مهناز 36

باقری ،مصطفی 44

بخت ،سپیده 111

بخشعلیزاده ،شهرناز 69 ،48
برنان دموت ،پاتریشیا 13

42

چوبینه ،ناتالی 108
حقیقی ،مینا 16

روحافزا ،سعید 35

رویستون ،سوهوک آنجال 93

حیاتبخش ،علی 3

ساطعی ،غالمرضا 67

خانلری ،الدن 93

سراج ،رضا 123

خلیلی ،اشرف 71

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

سپیدزاد ،محمدعلی 57

سرلک ،محمد 121

سعیدپور ،مرضیه 77 ،76

فردوسیان ،الهام 77 ،76

سلیمانی آقچای ،مژگان 52

فلوز ،مایک 86

معافی ،محمود 92

فردی ،امیرحسین 103 ،29

مکتای ،جی 74

سمیعی گیالنی ،عزیزاهلل 26

قالیباف ،قاسم 90

منصور ،جوزف 102 ،100

شاملو ،روژین 63

قلندریان ،حمید 9

موسوی چلک ،حسن 24

سلمان نصر ،کورش 97

سیفاللهی ،پرتو 18
شرقی ،هوشنگ 43

قلعه ،حسین 115

ملکاحمدی ،فریبا 91

موتابی ،فرشته 25 ،24

کاشفی ،معصومه 69 ،48

موسی رمضانی ،سونیا 77 ،76

کشاورز ،گلناز 105

مهدویپور ،راضیه 57

مهدوی ،صبا 47

شریف دینی ،امین 124

کرکزی ،کسری 107

شفیعی ،کمال 55

کشاورز ،محمدعلی 110 ،109

مهرآبادی ،کتایون 28

گرامی ،سعید 26

میرصادقی ،علی 21

شفیعزاده ،حسین 43
شفیعی ،مجید 34

شکورپور ،اسد 100

کلی ،ترو 14

شمس ،محمدرضا 39 ،32 ،29

گرجی ،عاطفه 89

شیرازی ،رضا 38

گروه مؤلفان 27

میرزاده ،سی د احمد 54
میرکیانی ،محمد 42

گروگان ،حمید 53

مینایی ،لیال 46

گروه مؤلفان انتشارات 90 DK

ناترسون ،کارا 19

صفری جندابه ،زهرا 4

گلشنی ،سکینه 101

نامی ساعی ،حسین 45

ضیایی تربتی  ،زهرا 8

گیبونز ،گیل 71

طاهریان ،امیرمسعود 56

لنجانزاده اصفهانی ،حمید 47

نوری ،ربابه 25 ،24

مادیسون ،لیندا 19

واحدی ،کامبیز 117

مالینز ،اولیویا 80

واالیی ،علیاکبر 31

شمسایی ،مهرگان 120
صادقی ،طاهره 1

صفایی ،منصوره 50
صمیمی ،مهدی 6

طاهری ،مینو 5

گروه مؤلفان باشگاه مغز 112
گنجی ،حمید 47

لبش ،علیرضا 104

مینیک ،کریس 83
نادری ،ناصر 29

نجفقلینژاد ،عظیمه 77 ،76

نشنال جئوگرافیک 92 ،91 ،61

نصیری ،سهیال 52

نوینی ،ژاله 19

طبیبزاده ،سیدمحمد 47

لیواین ،شار 68

ظهوریان پردل ،آرش 11

ماشینی ،مریم 94

عباسی  ،زهرا 4

مجتهدزاده نجفی ،مهدیه 118

وردیک ،الیزابت 20

محبی جهرمی ،عرفانه 86

ویتن ،یاناچ 86

محمدخانی ،شهرام 25 ،24

هاشمی مرعشی ارسنجانی  ،سیدعبدالعلی 2

طوفانی اصل ،وحید 88

عابدی ،مجید 116 ،113

واکر ،ریچارد 65

والیتی ،معصومه 16

عباسی رشیدآبادی،حجتاهلل 58

مجدفر ،مرتضی 5

عبدیلزاده ،اکبر 7

محبی ،حامد 86

عسگری ،مهناز 62 ،60 ،17

محمدعلی رجب ،محبوبه 57

هاشمی ،بتول 2

غالمی ،حانیه 52

محمدی ،زهرا 90

هنلی ،دارن 108

عباسی ،رضا 101

عزیزیان ،زهرا 52

علیزاده اهدایی ،نسیم 66
فارارونز ،اما 111
فرابتی ،کارلو 46

فرانکو ،کتی 62 ،60

محمدی ،داود 47

ویگنز ،گرنت 74

هالند ،اوا 83

مرادی ،گلستان 122

هیئت علمی دانشگاه آکسفورد 64

مشفق آرانی ،حامد 106

یوسفی ،محمدرضا 37 ،29

مردیت ،سوزان 63

یوسفی ،سارا 80
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نمایـه پدیـدآورندگـان

سعادت ،سعید 99

فرجود ،فروغ 14 ،13

مصباحیان ،اعظم 75

نمایه ناشـر/تولیـدکننده
آرایان
97
آرسس
50
آفرنگ شرق
4
آوای قلم
71
آوای نور
77 ،76 ،75
آوند دانش
85 ،83 ،80 ،26
امين شريف ديني
124
ایرانبان
20 ،19
بارسا
21
بهنشر
56 ،54 ،42
بینالمللی گاج
3 ،1
پویش اندیشه خوارزمی
57
پیام بهاران
102 ،100 ،94 ،93 ،90 ،79 ،67 ،66 ،65 ،64 ،51 ،38
پیام سما
27
پیشرو مبتکران
23
پیشروان
28 ،22
پیشگامانپژوهشمدار
78
تکانه
96
توانگران
73
چشمه سخن
9
حجتاهلل عباسی
58
حسين قلعه
115
حوض نقره

44

108
خواندنی
107
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
35 ،31
دیبایه
68
ذکر
39 ،32
رضا سراج
123
زیارت
93 ،89 ،79
سرمستان
8
سالم کتاب
49
شرکت انتشارات فنی ایران
70
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
101 ،59 ،47
شرکت انتشارات ویژه نشر
105 ،37
شركت صنايع آموزشي
128 ،127 ،126 ،125
شمیسا
7
شهر راز
2
صحرایی سبز
95
ضریح آفتاب
6
طلوع دانش
72 ،25 ،24
قدیانی
110 ،109 ،92 ،91 ،61
کامبیز واحدي
117
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
98 ،88 ،84 ،55 ،53 ،41 ،40
کتاب تارا
15 ،12 ،10
کتاب جمکران
99 ،33

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

کتاب نیستان
30
کالم
18
گام
63
گل آذین
36
گلستان مرادی
122
مبتکران
28 ،22
مجيد عابدي
116 ،113
محراب قلم
60
محمد سرلک
121
محمدرضا توکلي
114
مرآت
5
منظومه خرد
74
مؤسسۀ پرورش هوشهای چندگانۀ آریا
119
مؤسسه فرهنگی فاطمی
87 ،86 ،46 ،14 ،13 ،11
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
104 ،103 ،69 ،62 ،52 ،48 ،45 ،43 ،29 ،17
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
34
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
106
مهدیه مجتهدزاده نجفی
118
)مهر زهرا(س
16
مهر و ماه نو
44
مهرسا
112 ،111 ،82 ،81
مهرگان شمسايي
120

درهمکرد نام ناشر/تولیدکننده وعنوان
آرایان
 :97تاریخ ایران برای نوجوانان (پس از ورود اسالم):97 .
تاریخ ایران برای نوجوانان (قبل از اسالم).
آرسس
 :50گیم بوک.
آفرنگ شرق
 :4کیمیای ادب :نگاهی از روساخت به ژرف ساخت فارسی
هفتم :4 .کیمیای ادب :نگاهی از روساخت به ژرفساخت
فارسی نهم ویژه تیزهوشان و مسابقات علمی ادبی.
آوای قلم
 :71نجات زمین با بازیافت.
آوای نور
 :75رفتار شهروندی سازمانی :76 .طراحی آموزشی(جلد.)1
 :77طراحی آموزشی(جلد.)2
آوند دانش
 :26نقش ه ذهن  :80 .For Dummiesآزمایشهای علمی.
 :83برنامهنویسی کامپیوتری :85 .طراحی بازیهای دیجیتالی.
امين شريف ديني
 :124لمو
ایرانبان
 :19احساسات دخترانه :هر چه باید در باره مدیریت هوش
هیجانی بدانید :19پرسشهای دخترانه :هر چه دوست دارید
توگوهای مادرانه و دخترانه :از
در باره بلوغ بپرسید :19گف 
توگوهای مادرانه
دخترها گفتن از مادرها شنیدن :19گف 
و دخترانه :از مادرها گفتن از دخترها شنیدن :20 .افرادی
که برایشان مهم هستی!:داشتههای نامرئی ،حمایت ،آنچه
داریم و نمیدانیم :20به خودت افتخار کن! :داشــتههای
نامرئی،هویت مثبت ،آنچه داریم و نمیدانیم :20تالشت
را بکن و بهترین خودت باش!:داشــتههای نامرئی،حد و
حدود و انتظارات ،آنچه داریم و نمیدانیم :20دوســتانت
را پیــدا و انتخاب کن! داشــتههای نامرئی ،تواناییهای
اجتماعی ،آنچــه داریم و نمیدانیم :20زمانت را مدیریت
کن! :داشــتههای نامرئی،اســتفاده مفید از زمان ،آنچه
داریم و نمیدانیم :20.کار درســت را بشــناس و انجام
بده! :داشتههای نامرئی ،ارزشهای مثبت ،آنچه داریم و
نمیدانیم :20کمک کن و ایمن بمان! :داشتههای نامرئی،
قدرتمندشدن ،آنچه داریم و نمیدانیم :20همیشه در حال
یادگیری باش! :داشتههای نامرئی ،تعهد به یادگیری ،آنچه
داریم و نمیدانیم.

بارسا
 :21برنامهریزی با دوربین مدار بسته.
بهنشر
 :42همیشه قصهای هست :54 .با کبوترهای گنبد:56 .
سپیده هشتم.
بینالمللی گاج
 :1فارســی هفتم :3 .کتاب کار فارسی نهم :3 .کتاب کار
فارسی هشتم :3 .کتاب کار فارسی هفتم.
پویش اندیشه خوارزمی
 :57پرســشهای مکمل عربی پایه نهــم :تمرینهای
درسبهدرس +ارزشیابی دورهای :57 .پرسشهای مکمل
عربی پایه هشــتم :57 .پرســشهای مکمل عربی پایه
هفتم :تمرینهای درس به درس  +ارزشیابی دورهای.
پیام بهاران
 :38روز 10ام:64 .Merit Student S Book :51 .
دانشنامه آکســفورد علم و تکنولوژی :65 .دانشنامه کوچک
بدن انســان :66 .دایرةالمعارف نجــوم و فضا :67 .دنیای
شگفتانگیز دایناســورها :79 .آموزش روخوانی قرآن کریم.
 :90دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان :93 .اطلس جهان:94 .
اطلس مصور جنگهای جهانی :تاریخچه مصور جنگ جهانی
اول :100 .دریاها و اقیانوسهای جهان :102 .مردم جهان.
پیام سما
 :27کتاب کار مکمل آموزشی  :فعالیتمحور و تلفیقی ،پایه
اول(هفتم) ،دوره اول متوسطه.
پیشرو مبتکران
 :23مهارتهای اجتماعی دوره اول متوسطه  :راهنمای معلم.
 :23مهارتهای اجتماعی دوره اول متوسطه  :کار در کالس.
 :23مهارتهای اجتماعی دوره اول متوسطه  :کار در منزل.
پیشروان
 :22پرواز با بالهای خود :خودآموزی با اســتفاده از هنر
درســت خواندن و آمادهشــدن بــرای موفقیت علمی،
تحصیلی :28 .مجموعه تمرینهای خالقیت جلد سوم.
پیشگامانپژوهشمدار
 :78مدرســهکاوی بــرای مدیران مــدارس 111 :نکتۀ
کاربردی برای مدیریت در مدارس متفاوت و موفق.
تکانه
 :96پیــک تکانه مطالعــات اجتماعی نهــم دوره اول

متوســطه :96 .کار تکانه مطالعات اجتماعی هشتم دوره
اول متوسطه :96 .کار تکانه مطالعات اجتماعی هفتم دوره
اول متوسطه.
توانگران
 :73از رویا تا هدف :کشــف خود و ساخت آینده رویایی
راهنمای مناسب هدایت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی.
چشمه سخن
 :9همیار معلّم  :روشهای نوین تدریس.
حجتاهلل عباسی
 :58عربی پایه نهم پیام نسیم دوره متوسطه اول.
حسين قلعه
 :115کتاب رنگآمیزی چهاربعدی پویا با فناوری واقعیت
افزوده
حوض نقره
 :108داستان باورنکردنی موسیقی کالسیک :راهنمایی
دوستانه برای بچهها.
خواندنی
 :107خواندنی بنویس .6
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 :31ایستاده در کمند :35 .جان جهان.
دیبایه
 :68راهنمای کار و پژوهش با میکروسکوپ.
ذکر
 :32بهترین قصههای هزارویکشــب و 10قصه دیگر از
هزار و یک شب :علیبابا و چهل دزد :32بهترین قصههای
هزارویکشــب و 10قصــه دیگر از هزارویکشــب:32
عالالدین و چراغ جادو و  12قصه دیگر از هزارویکشب.
 :39ضحاک و کاوه آهنگر و چند قصه دیگر از شاهنامه:39
هفتخوان رســتم و چند قصه دیگر از شاهنامه :39رزم
رستم و اسفندیار و چند قصه دیگر از شاهنامه.
رضا سراج
 :123کیت الکترونیکی نورهای رنگین
زیارت
 :79آموزش روخوانی قــرآن کریم :89 .اطلس حیوانات
جهان :93 .اطلس جهان.
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درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

سرمستان
 :8نهادینه کردن آموزههای دینی در مدارس.

کامبیز واحدی
 :117مانا

سالم کتاب
 :49کتاب کار ریاضی.7

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 :40کشتی سرگردان در مه دریا :41 .گمشدهThe :53 .
 :55 .Indian Parrotدر سکوت ماسهها :84 .چگونه
عکس س هبُعدی بگیریم وببینیم :88 .اصطالحنامه اصکا.
 :98خورشید کالسکهسوار :سرگذشت گاهشماری در ایران.

شرکت انتشارات فنی ایران
 :70علم چیست. . . .
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 :47ســه سطحی ریاضی پایه نهم (دوره اول متوسطه ).
 :47ســه سطحی ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه.
 :47سه ســطحی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه.
 :59واژهنامه جامع عربی عمار (هفتم  ،هشتم ،نهم):101 .
کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه نهم(دوره اول متوسطه).
شرکت انتشارات ویژه نشر
 :37رازهای حسنکچل :105 .2آب ،کاغذ ،رنگ :خالقیت
با آبرنگ و مواد ترکیبی.
شركت صنايع آموزشي
 :125مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوســطه
ـ اپتیک :126مجموعه علــوم تجربی دوره اول آموزش
متوسطه ـ الکتریسیته و مغناطیس :127مجموعه علوم
تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ شیمی :128مجموعه
علوم دوره اول متوسطه ـ مواد شیمیایی
شمیسا
ن نهم.
 :7کتاب کار وگنجینه آزمون پیامهای آسما 
شهر راز
 :2میوه از درخت :کتاب آموزشــی دستورزی فارسی پایه
هشتم :2 .میوه از درخت :کتاب دستورزی فارسی پایه هفتم.
 :2میوه از درخت :کتاب آموزشی دستورزی فارسی پایه نهم.
صحرایی سبز
 :95با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل :95 .با
دندی و قندی در یــک روز بارانی .جلد :95 .1با دندی و
قندی در یک روز بارانی .جلد 2
ضریح آفتاب
 :6زالل احکام :آموزش احکام دانشآموزان (مســابقات
احکام) متوسطه اول و دوم.
طلوع دانش
 :24مهارتهــای زندگــی (مهارتهای رفتــاری ویژه
والدین) :25 .مهارتهــای زندگی (مهارتهای رفتاری،
ویژه دانشآمــوزان) :72 .آنچه معلمان باید درباره روش
تدریس بدانند.
قدیانی
 :61اطلس جانــوران برای نوجوانان :91 .اطلس جغرافی
جهــان برای کودکان :92 .اطلــس جغرافی جهان برای
نوجوانان :109 .دنیای طرح و رنگ برای پســران:110 .
دنیای طرح و رنگ برای دختران.
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کتاب تارا
 :10آلفرد نوبل :12 .ابوریحان بیرونی :15 .زکریای رازی.
کتاب جمکران
 :33پرواز با پاراموتور را دوست دارم! :99 .داستان بردهها:
روایت انتقادی سرگذشت بردهها در تاریخ  ،آنچه تا امروز
ادامه دارد.
کتاب نیستان
 :30افسانه سیب ننهجون.
کالم
 :18آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان.
گام
 :63چرا باید نگران کره زمین باشیم؟.
گل آذین
 :36چارلی و آسانسور شیشهای بزرگ.
گلستان مرادی
 :122کرۀ برش داده شده عرض و طول جغرافیایی
مبتکران
 :22پرواز با بالهای خود :خودآموزی با اســتفاده از هنر
درســت خواندن و آمادهشــدن بــرای موفقیت علمی،
تحصیلی :28 .مجموعه تمرینهای خالقیت جلد سوم.
مجید عابدی
 :113آموزش الفبای انگلیســی با کارتهای جادویی 4
بعدی :116کتاب رنگآمیزی سحرآمیز با فناوری واقعیت
افزوده
محراب قلم
 :60آتشنشانها.
محمد سرلک
 :121قلم هوشمند بینا
محمدرضا توکلی
 :114بسته دانشآموزی با حجم تقریبی  40گیگ با نصب
آسان
مرآت
 :5لذت خواندن ،شوق تغییر ،ویژه دانشآموزان پایههای
نهم و دهم :5 .لذت خواندن ،شــوق جســتوجو ،ویژه
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دانشآموزان پایههای هفتم و هشتم.
منظومه خرد
 :74پرسشهای بنیادین شــیوهای چالشبرانگیز برای
یادگیری.
مؤسسۀ پرورش هوشهای چندگانۀ آریا
 :119رياضيات آسان ردۀ دانش پژوه
مؤسسه فرهنگی فاطمی
 :11آیزاک نیوتن چه کســی بــود؟ :13 .بیل گیتس چه
کســی اســت؟ :14 .پابلو پیکاسو چه کســی بود؟:46 .
ریاضیات لعنتی :آلیس در سرزمین اعداد :86 .علوم رایانه
بدون رایانه! 21:فعالیت آموزشی در مفاهیم علوم رایانه و
تفکر رایانشی :87 .معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه
و تفکر رایانشی گام اول :87 .معماهای ببراس در مفاهیم
علوم رایانه و تفکر رایانشی گام دوم :87 .معماهای ببراس
در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام سوم.
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 :17ورزش :29 .اســتاد مطهــری :29تختــي :29میرزا
کوچکخان :29پروفسور حسابی :29علیاکبر صنعتی:29
نیما :43آموزش المپیاد ریاضی :45ریاضی و زندگی:48 .
سؤاالت قابل انتشار تیمز  2015ریاضی پایه هشتم:52 .
 :62 .2 supplementaryبدن انســان :69 .سؤاالت
قابل انتشــار تیمز  2015علوم پایه هشتم :103 .آخرین
مسافر یک اتوبوس :104 .لطیفههای طربانگیز.
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
 :34پهلوان گودرز و دیو فراموشی :34پهلوان گودرز و قالی
پرنده :34پهلوان گودرز و کابوس مرگبار.
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
 :106آموزش خوشنویسی با خودکار نوین تحریر.
مهدیه مجتهدزاده نجفی
 :118دفتر خیاطی ویز
مهر زهرا(س)
 :16کودک رعنا ،قامت زیبا.
مهر و ماه نو
 :44تکنیکهای محاسبات سریع ریاضی نهم تیزهوشان.
مهرسا
 :81باشــگاه مغز ( )1کتــاب آمــوزش و تمرین برای
فعالســازی توانمندیهای مغزی :82 .باشــگاه مغز ()3
حافظه و یادگیری :کتاب آموزش و تمرین در  24جلسه.
 :111ذهنآگاهی با رنگآمیزی :زیســتن در لحظه حال.
 :112مغز مــن و رنگآمیزی 4تمرین مدیریت تمایالت
و احساسات.
مهرگان شمسايي
 :120صفحه محورهای مختصات دکارتی

نامونشانیناشرانوتولیدکنندگان

آرایان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،ک .فاتحی داریان ،پ.
 ،6ط .اول .تلفن21669713440 :
آرسس
مشــهد :ب .وکیلآباد ،هاشمیه  ،17پ ،3 .ط .دوم .تلفن:
51388316130
آفرنگ شرق
مشهد :بلوار پیروزی ،بین م .حکمت و پیروزی  ،64پ،36 .
واحد  .6تلفن05138943516 :
آوای قلم
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر شــمالی ،ابتدای خ .نصرت،
ک .باغ نو .ک .داود آبادی شرقی ،پ ،4.زنگ دوم .تلفن:
21665915040
آوای نور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین ،خ .شهید نظری غربی،
پ ،99 .ط ،2 .واحد .4تلفن21669673550 :
آوند دانش
تهران :پاسداران ،خ .گلنبی ،خ .ناطق نوری ،ک .بنبست
طالیی ،پ .4 .تلفن21228939880 :
امين شريف ديني
تهران :اتوبان ارتش ،خ .نخل ،مجتمع نخل ،بلوک ،3ط.
 ،8واحد .2تلفن22450499021 :
ایرانبان
تهران :م .فردوسی ،ابتدای ايرانشهر جنوبی ،پ ،5 .ط،2 .
واحد  .3تلفن21883158490 :
بارسا
تهران :خ .شــریعتی ،نرســیده به م .قدس ،روبهروی خ.
واعظی ،بن .الوند ،ساختمان بارسا .تلفن21226779170 :
بهنشر
تهــران :م .انقالب ،خ .کارگر شــمالی ،باالتر از چهارراه
نصــرت ،ک .طاهــری ،پ ،16 .ط .ســوم .تلفــن:
21889517400
بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ .1302 .تلفن:

21643631310
پویش اندیشه خوارزمی
تهــران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .نظری غربی ،پ.
 ،126واحد  1و  .3تلفن21669600000 :
پیام بهاران
تهــران :خ .جمهــوری اســامی ،مابیــن ســعدی و
ظهیراالسالم ،ک .مظفری ،بنبســت اول پ .5 .تلفن:
21331142750

حسين قلعه
تهران :تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .شهید زارع ،خ .شهید
صابریان ،پ ،24 .واحد .7تلفن22640336021 :
حوض نقره
تهران :بلوار کشاورز ،خ .وصال شیرازی ،بنبست قائمی،
پ .4 .تلفن2188960640 :
خواندنی
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردين ،نبش بنبست حقيقت،
پ .249 .تلفن21669536860 :

پیام سما
تهــران :خ .ولنجک ،انتهــای بلوار دانشــجو ،خ .البرز
یکــم ،ســازمان ســما ،پ ،11 .ط .اول کتابخانه .تلفن:
21221746230

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تهران :پاســداران ،م .هروی ،خ .وفامنش ،خ .آزادی ،خ.
افتخاریان ،ک .مریم ،پ .23 .تلفن21229400540 :

پیشرو مبتکران
تهران :خ .لبافی نژاد ،بین خ .دانشــگاه و فخر رازی ،پ
 ،178ط .اول .تلفن21669767130 :

دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،شفاپی ،ک .یکم ،پ ،8 .واحد
 .4تلفن21228864520 :

پیشروان
تهــران :خ .انقــاب ،خ .وحید نظــری ،پ .59 .تلفن:
02161094311

ذکر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلســطین جنوبی ،خ .محتشم ،پ.
 ،20ط .اول غربی .تلفن21664100410 :

پیشگامانپژوهشمدار
تهران :خ .کریم خان زند ،خ .ماهشهر ،نبش یگانه ،پ،3 .
واحد  ،12ط .سوم .تلفن21883452170 :

رضا سراج
تهران :بلوار نلسون ماندال ،خ .مريم ،پ ،19 .واحد  9و .10
تلفن02122048080 :

تکانه
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر شمالی ،خ .قدر ،پ ،11 .واحد
 .5تلفن21665615020 :

زیارت
تهــران :خ .جمهــوری اســامی ،مابیــن ســعدی و
ظهیراالســام ،ک .مظفری ،بنبست اول ،پ .5 .تلفن:
21331142750

توانگران
تهران :شریعتی ،قلهک ،خ .یزدانیان ،بلوار سیما شمالی،
پ .19 .تلفن21226161600 :
چشمه سخن
مشــهد :خ .خســروی نو ،سرشــور  ،37پ .24 .تلفن:
51385431720
حجتاهلل عباسی
فارس :فسا ،خ .امام خمینی ،ک .مسجد جامع ،ک .شهید
فریدونپــور ،پ ،39 .کدپســتی .7461834139 :تلفن:
91713514390

سرمستان
تهــران :بزرگراه شــهید بابایــی ،بعد از دانشــگاه امام
حسین(ع) ،کوی دانشــگاه ،فاز  ،2بلوک  ،2/10واحد .4
تلفن21773153840 :
سالم کتاب
تهران :م .انقالب ،خ .شــهدای ژاندارمری ،پ ،134 .ط.
دوم .تلفن21669612610 :
شرکت انتشارات فنی ایران
تهــران :خ .مطهــری .خ .میرعماد .روبــه روی بانک
دوره آموزش متوسطه اول (47 )3
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قوامین .پ .24 .شــرکت انتشــارات فنی ایــران .تلفن:
21885050550

پ ،18 .واحــد جنوبــی ،انتشــارات کتاب تــارا .تلفن:
21559733750

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
تهران :خ .فلسطین ،نرسیده به انقالب ،بنبست حاجیان،1
شماره  ،7واحد  .110تلفن21669625550 :

کتاب جمکران
قم :مسجد مقدس جمکران ،ساختمان اداری نیمه شعبان،
انتشارات کتاب جمکران .تلفن25372543500 :

شرکت انتشارات ویژه نشر
تهران :خ .انقالب ،خ .شــهید نجــات اللهی (ویال) ،ک.
هواپیمایی ،پ .1 .تلفن21889100910 :

کتاب نیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندری جنوبی ،نبش بنبســت
ششم ،پ ،2 .زنگ نیستان .تلفن21226124430 :

شركت صنايع آموزشي
تهران :جاده مخصــوص کرج .بعد از کیلومتر  .7بزرگراه
آزادگان ( به طرف جنوب) .خ .دهم (قبل از پمپ بنزین).
بلوار دکتر عبیدی .خ .جالل .تلفن8021-44545505 :

کالم
تهران :م .توحید ،خ .پرچم ،ابتدای ک .شهید کاظم بیگی،
پ( 69 .ساختمان شکیبا) واحد  .1تلفن21665671510 :

شمیسا
اهر :شهرک شــهاب ،فاز  ،3ک8 .متری ،جنب آپارتمان
طوبی .تلفن41443404270 :
شهر راز
شیراز :قصردشت ،خ .ایمان شمالی ،ک ،5/28 .هشمتری
اول سمت چپ ،پ .78 .تلفن71362036410 :
صحرایی سبز
قم :خ 19 .دی ،ک ،34 .چهار راه دوم ســمت راست ،ک.
بنبست ،پ .22 .تلفن25377045490 :
ضریح آفتاب
مشهد :امام خمینی  ،8دفتر مرکزی موسسه فرهنگی _
هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب .تلفن51322801660 :
طلوع دانش
تهران :م .شهدا ،خ .پیروزی ،روبهروی ایستگاه مترو شیخ
الرئیس ،ک .رستمی ،پ .1 .تلفن21883456820 :
قدیانی
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شــهدای ژاندارمری
شرقی ،پ .90.تلفن21664044100 :
كامبيز واحدي
تهران :اتوبان ارتش ،بلوار نیروی زمینی ،مجتمع شــهید
بابایی ،بلوک  ،2ط ،2 .واحد  .5تلفن21224423030 :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران :خ .بهشــتی .خ .خالد اسالمبولی .شماره .24-22
تلفن21887155450 :
کتاب تارا
تهــران :خ .انقالب ،بین بهار جنوبی و مفتح ،خ .خاقانی،
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گام
تهران :م .هفت تیر ،خ .بهارمستیان (جنب مسجدالجواد)،
پ ،13 .واحد .11تلفن21884940910 :
گل آذین
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ،خ .لبافینژاد ،پ،146 .
ط .اول ،واحد  .4تلفن21669708160 :
گلستان مرادي
اصفهان :کــوی ولیعصر ،بلوار بانوعلویــه همایونی ،خ.
معرفت ،ک ،15 .پ ،654 .ط .اول .تلفن31377819740 :
مبتکران
تهران :م .انقــاب ،خ .فخر رازی ،خ .وحیدنظری .تلفن:
21610943110
مجيد عابدی
تهران :رسالت ،خ .نیروی دریایی ،ک .ترابی ،پ .25 .تلفن:
02122640336
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهدای ژاندارمری،
پ .104 .تلفن21664908790 :
محمد سرلك
تهران :خ .وليعصر ،بلوار ستاري ،ساختمان  ،75ط .چهارم،
واحد  .7تلفن02188200808 :
محمدرضا توکلی
تهــران :خ .طالقانی ،بعد از پل حافــظ ،ط .فوقانی چاپ
وحدت .تلفن02166462069 :
مرآت
تهران :خ .کریمخان زند ،ابتدای خردمند شمالی ،پ،80 .
ط .چهارم .تلفن21888215000 :
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منظومه خرد
تهــران  :ولنجک ،بــل .دانشــجو ،بعد از م .یاســمن
(شهیدان حسامالحکما) ،انتشــارات منظومه خرد .تلفن:
21224200860
مؤسسه پرورش هوش چندگانه آریا
گيالن :رشت ،خ .بیستون ،روبروی اداره اوقاف ،موسسه
علمی آریا .تلفن01333544568 :
مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،پ،14 .
واحد .2تلفن21889455450 :
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریمخان زند ،ک.
شهید حقیقت طلب ،شماره  .8تلفن21888003240 :
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
تهران :خ .اســتاد نجاتالهی ،پایینتر از خ .طالقانی ،ک.
بیمه ،پ .26 .تلفن21888942960 :
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،نرســيده به چهارراه
لبافي نژاد ،پ .1251 .تلفن21664100460 :
مهديه مجتهدزاده نجفی
تهران :مســعودیه ،خ .ترکاشــوند ،بین ده متری سوم و
چهارم ،خ .موسوی ،ک .موسوی شرقی ،پ .24 .ط .اول.
تلفن02133476952 :
مهر زهرا(س)
نجف آباد :خ .دکتر شــریعتی ،حد فاصل خ .ســعدی و
تقاطع رجایی ،بن بست اندیشــه ،انتهای بن بست ،پ.
 ،23ساختمان نشــر مهر زهرا ،ط .دوم ،واحد نشر .تلفن:
31426195620
مهر و ماه نو
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،بعد از چهارراه لبافي
نژاد ،ك .مينا ،پ .37 .تلفن21669685890 :
مهرسا
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،قبل از خ جمهوري،
ك .صابــر ،پ ،1 .ط .اول ،انتشــارات مهرســا .تلفن:
21664934650
مهرگان شمسايي
تهران :خ .مال صدرا ،خ .شــیراز شمالی ،خ .حکیم اعظم،
ســاختمان پارک پرنس ،بــرج  30واحــد  .604تلفن:
02188048466

