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مقدمه 
كتابهای درسی بر اساس برنامه درسی خاص و با هدفی معین از سوی مراجع ذیصالح در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در
چارچوب زمانی معین در سراسر كشور تدریس میشوند .معموالً در تدوین كتابهای
درسی سطح متوسط دانشآموزان در نظر گرفته میشود .افزون بر این ،صفحات كتاب
درسی از یک حد معین فراتر نمیرود و حجم آن بهاندازهای است كه تدریس آن در طول
یک سال تحصیلی میسر و ممکن باشد.
بدیهی است كه همه دانشآموزان یک كالس ،حتی زمانی كه همه متعلق به یک منطقه
هستند ،در سطح واحدی از دانش و توانایی ذهنی نیستند .طبعاً دانشآموزان ضعیفتر
كالس برای رسیدن به حد میانگین ،نیازمند كوشش و تمرین بیشترند؛ و دانشآموزان
باالتر از حد میانگین ،این امکان را دارند تا از فرصتی موجود ،برای گسترش دانش و
مهارتهای خود بهره بگیرند .این دلیل نیرومند ،یکی از اصلیترین دالیلی است كه وجود
كتابهای آموزشی و تربیتی و بهرهمندی از آنها را توجیه میكند.
دلیل دیگر این است كه هر دانشآموز ،ممکن است با یکی از شیوههای یادگیری انس و
الفت بیشتری داشته باشد و از طریق آن مطالب مورد نیاز را بهتر بیاموزد .طبعاً مؤلفان كتابهای آموزشی از شیوههای متنوعی برای
آموزش مفاهیم درسی بهره میجویند كه دانشآموز بر اساس ذائقه و میزان موفقیت خود در یادگیری ،میتواند از این شیوهها در كنار
آموزش كالسی خود بهره بگیرد.
محدودیت حجم كتابهای درسی ،تفاوتهای اقلیمی و بومی بین دانشآموزان از دالیل دیگری هستند كه از بهرهمندی دانشآموز از
كتابهای آموزشی پشتیبانی میكنند.
امروزه به مدد فناوری ،استفاده از منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب مانند فیلم ،نرمافزار ،پویانمایی ،وسایل و تجهیزات آموزشی و ...در
یادگیری نیز رواج گستردهای یافته است و ارزیابی و معرفی منابع آموزشی استاندارد غیرمکتوب نیز ،اكنون بخشی از وظایف دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی را تشکیل میدهد .تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی كه مجموعهای از منابع آموزشی و
تربیتی مکتوب و غیرمکتوب منتخب را دربرمیگیرد ،بر همین مبنا صورت گرفته است .نسخهای از فهرستگان مذكور ،در آغاز سال
تحصیلی  98ـ  1397برای مدارس سراسر كشور ارسال شده است.

 انواعکتابهایآموزشیوتربیتی 
كتابهای آموزشی و تربیتی معرفی شده در این مجموعه به دو دسته كلی تقسیم میشوند :كتابهای داستانی كه صبغهای تخیلی
دارند و اگر هم در پی آموزش نکتهای هستند ،آن را به صورت غیر مستقیم و در قالب داستان یا شعرهای خیالانگیز بیان میكنند.
خواندن این دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههای فردی ،ظرف ذهن خواننده و دایره واژگان او را وسعت میبخشد .این كتابها
گرچه فاقد آموزش مستقیماند؛ اما در یادگیری و موفقیتهای تحصیلی فرد نیز اثرگذارند.
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دسته دیگر ،كه در بیان موضوعات از مستقیمگویی بهره میگیرند ،كتابهای غیرداستانی هستند كه ما آنها را زیر عنوان كلی كتاب
های آموزشی قرار میدهیم و به دو گروه تقسیم میكنیم :كتابهای كمکدرسی ،كتابهای كمکآموزشی.
كتابهای كمک درسی به منظور تسهیل ،تقویت ،تکمیل و تعمیق یادگیری و فراهم كردن آموزش جبرانی بر اساس هدفها و برنامه
های درسی دوره و پایه تحصیلی خاص تهیه و تنظیم میشوند .این كتابها الزاماً به هدفهای برنامه درسی وابسته هستند كه شامل
كتابهای كار و فعالیتهای یادگیری ،كتابهای تمرین ،كتابهای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و كتابهای
فعالیتمحور هستند و اغلب مربوط به یک پایه خاص میشوند.
كتابهای كمکآموزشی اما لزوماً به برنامه درسی دوره یا پایه تحصیلی وابسته نیستند و به منظور ایجاد انگیزه ،توسعه یادگیری،
افزایش دانش و سواد علمی ،پرورش مهارت عملی ،رشد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیرنده تدوین میشوند و شامل كتابهای دانش
افزایی برای معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهای فرایندی و عملی برای دانشآموزان و مهارتی و روشی برای معلمان هستند.

 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟ 
انتشار روزافزون كتابهای آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از كتابها با استانداردهای آموزشی و همچنین لزوم استفاده
بهینه از زمان برای بهرهگیری از خواندنیهای مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سیاستگذاری ،استانداردسازی تولید
كتابهای غیردرسی و اتخاذ سیاستهای مناسب ،خصوصاً سیاستهای تشویقی و حمایتی ،نقش مؤثرتری در هدایت پدیدآورندگان
كتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعه محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی ـ
یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشی كشور به شمار میرود.

ساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی 

 تشکیلدبیرخانه
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه توان تولیدكنندگان كتابهای آموزشی ،به
سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را كه در عرصه تولید كتابهای
آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آییننامه «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد
و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزه كتاب آموزشی به همه منابع و رسانههای آموزشی و
تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبه  828به انحای گوناگون
از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیه فهرستگان
توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی كند.
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در ماده  6نیز به صراحت تأكید كرده است كه خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع
آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی ،صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 تهیهفهرستگانتوصیفىکتابهایآموزشى 
با عنایت به ماده  5و  6آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی و با توجه به
اهمیت شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشی است ،معرفی منابع آموزشی و تربیتی
مناسب و استاندارد ،خصوصاً كتابهای آموزشی و تربیتی به عنوان یک ضرورت و
راهکار اجرایی پیگیری میشود .تولید كتابنامههای رشد ،كه فهرست كامل كتابهای
مناسب پنج دوره تحصیلی و آموزش وپرورش كودكان استثنایی را دربرمیگیرد ،و تا
سال  1397در  90عنوان انتشار یافته است ،با همین هدف صورت میگیرد .از سال
 1395انتشار كتابنامه به صورت الکترونیکی منتشر میشود و نسخههای الکترونیکی
آن در وبگاه سامانكتاب به نشانی samanketab.roshdmag.ir :قابل دریافت و
مطالعه است.

آشنایی با منابع بیشتر
كتابنامه منابع آموزشی و تربیتی رشد
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و
تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته مورد
ارزیابی قرار میگیرد و معرفی میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و بهروز به این
نشانیها مراجعه فرمایید:
وبگاه سامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کیفیت منابع مکتوب:

http samanketab roshd ir
سامانه کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب:

http standard roshd ir

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی است كه شامل منابع
آموزشی و تربیتی منتخب سال است ،و از سال  1395تولید و به تمام آموزشگاههای كشور فرستاده میشود.
گفتنی است كتابهای معرفی شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهای آموزشی و تربیتی رشد كه معموالً در نیمه دوم سال برگزار
میشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیری آموزشی و تربیتی به رقابت باهم برمیخیزند.

 فرایندتولیدکتابنامهرشد 
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصیفی كتابهای مناسب و مرتبط با برنامه درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر
میشود .این فرایند با تفکیک كتابهای رسیده به دبیرخانه در دورههای پنجگانه تحصیلی آغاز میشود .كتابها ،در اختیار كارشناسان
آشنا با برنامه درسی و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد و هر كارشناس بر اساس معیارهای تعیین شده ،امتیازی به آن میدهد .هر
كتاب برای گرفتن نمره قبولی ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینكه امتیاز بخش
اختصاصی كتاب نیز از  60درصد پایینتر نباشد.
در پرسشنامههای مورد استفاده ،براساس شاخصها و معیارهای تعیین شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی درباره ویژگیهای عمومی و
اختصاصی كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلی هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد بررسی،
استانداردها و چهارچوبهای الزم یک كتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا جمع محتوای این كتاب با
برنامه درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک ماده آموزشی مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز
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مثبت است این كتاب برای كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای كودكان پیشدبستان ،دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان،
مربیان ،هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟

نامهایکهپیشرودارید 
کتاب 


این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای آموزشی مناسب چاپِ اول سال  1396و یک سال قبل از آن را دربرمیگیرد .در
این كتابنامه با  505عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید كه از مجموع  934عنوان كتاب رسیده انتخاب شده است .بقیه كتابها
نامناسب ( 429عنوان) تشخیص داده شدهاند.
جدولفراوانیموضوعاتدرکتابنامه 

فراوانی
ردیف موضوع
فراوانی
ردیف موضوع
1

ادبیات فارسی

26

10

شعر

26

2

پیامهای آسمانی

23

11

عربی

5

3

تاریخ علم

25

12

علوم تجربی

28

4

تربیت بدنی

2

13

علوم تربیتی

75

5

تفکر و سبک زندگی

51

14

قرآن

2

6

چند موضوعی

2

15

كار و فناوری

12

7

داستان

126

16

مرجع

6

8

ریاضی

15

17

مطالعات اجتماعی

52

9

زبان انگلیسی

10

18

هنر

19

از میان  177ناشر ،بیشترین كتابهای مناسب معرفی شده در این كتابنامه به ترتیب به موسسه فرهنگی مدرسه برهان با 34
عنوان ،انتشارات به نشر با 33عنوان،كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان با29عنوان تعلق دارد .در بین موضوعات نیز داستان و علوم
تربیتی و مطالعات اجتماعی به ترتیب با  126و  75و  52عنوان كتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،موسسه فرهنگی مدرسه برهان و كتاب تارا با  38عنوان ،انتشارات به نشر و كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان با
 35عنوان ،بینالمللی گاج با  32عنوان بیشترین مشاركت را در ارسال كتاب داشتند.
 شیوهتنظیماطالعات 
به منظور سهولت جستوجوی كتاب مناسب در كتاب نامه ،تنظیم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفکیک
حروف الفبا صورت گرفته است.
در معرفی هر كتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اولیه كتابشناختی آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را برای خواننده
آسان میكند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره كتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام
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خانوادگی مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ پایه تحصیلی؛ كلمات كلیدی و
چکیده كتاب .

 نمایههایکتاب 
در پایان هر كتابنامه ،نمایههایی بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشانی ناشر نیز تنظیم شده است تا معلمان،
مربیان ،كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر كتاب یک شماره
ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند؛ ضمن این
كه فایلهای الکترونیکی كتابنامه نیز قابل جستوجوست.
 همکارانمادراینکتابنامه 
در تولید و آمادهسازی این كتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصاً در بررسی كتابها حوصله و دقت زیادی به
كار بستهاند .اسامی كارشناسان و معلمانی كه در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم ،به ترتیب موضوع
عبارتند از:
■ ادبیات فارسی :زهرا تخمهچی ،علی رضایی ،حسین قاسمپور مقدم ،ابراهیم هداوندمیرزایی
■ تربیت بدنی :طیبه ارشاد ،معصومه سلطان رضوانفر ،علی شاهمحمدی
■ پیامهای آسمانی :عالءالدین اعالیی ،سیدمحمد دلبری ،یاسین شکرانی
■ تفکر و سبک زندگی :میترا دانشور ،روفیا دهقانمنشادی  ،محمود معافی
■ داستان :محمدحسن حسینی ،محمدعلی قربانی ،محمد مهدوی شجاعی ،حبیب یوسف زاده ،مهری ماهوتی
■ ریاضی :سپیده چمن آرا ،محمدرضاسیدصالحی ،سمیه سادات میرمعینی
■ زبان انگلیسی :فریبا پیوندی ،رضا خیرآبادی ،سیدبهنام علوی مقدم ،سعید معظمی گودرزی
■ شعر :حسین احمدی ،محمدحسن حسینی ،مهری ماهوتی
■ عربی :عادل اشکبوس ،عالءالدین اعالیی
■ علوم تجربی :مریم انصاری ،حسن حذرخانی ،مریم عابدینی ،بتول فرنوش ،مرجان كلهر
■ علوم تربیتی :روفیا دهقان منشادی ،محمود معافی
■ قرآن :رضا نباتی ،عالءالدین اعالیی
■ كار و فناوری :محسن كیاالشکی ،معصومه نوروزی
■ مرجع :اكرم عینی
■ مطالعات اجتماعی :مسعود جوادیانسالمی ،زهرا مروتی
■ هنر :مرضیه پناهیانپور ،عالءالدین كیاالشکی.
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راهنمایاستفادهازاین 
کتابنامه 
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک كتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی اجمالی كتاب ،به ما
میگوید كه كتاب چه محتوایی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است.

این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است :شماره مدخل كتاب (در این كتابنامه) ،نام خانوادگی و نام مؤلف (یا مؤلفان) ،عنوان
مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم یا مترجمان ،محل نشر ،ناشر و سال نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،مخاطب كتاب و در صورت
نیاز پایه تحصیلی و كلمات كلیدی و باالخره چکیده كتاب.
برای بیان دیدگاههای خود درباره این کتابنامه یا فرستادن کتاب،
به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و
تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دریافت دیدگاههای شماست.
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کتاب های مناسب دوره آموزش متوسطه اول سال1396-97

ادبیاتفارسی 
.1مـرادی ،حسـین .آدامـس (مجموعـه خـاطرات).تهـران :مؤسسـه فرهنگـی آرمـان رشـد124 .1396 .ص .رقعـی .شـابک:
9786008693307
مخاطب :دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،معلمان ،مدارس
چکیده :كتاب شامل مجموعهای از خاطرات نویسنده است كه در سه فصـل آمـده اسـت .فصـل اول «شخصـیت» نـام دارد و
حاوی اتفاقات و خاطراتی است كه برای آشنایی بیشتر با روحیات نویسنده نگاشته شده است .فصـل دوم و شـامل تجربیـات و
خاطرات نویسنده در دورانی است كه مشغول تدریس یا عهدهدار امور تربیتی بـوده اسـت .نویسـنده در قسـمتی از فصـل دوم،
خاطرهای به نام «فوبیا» را بیان میكند كه درباره دانشآموزی كالس اولی است .او حاضر نیست سر كالس برود و تمـام مـدت
در حیاط مدرسه بازی میكند و. ...
پرورشگلسرخ.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان136 .1395 .ص .وزیـری.

.2مهرام ،بهروز /انصاریپور ،سیده راحله.
شابک 9789640811962 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:تعلیم و تربیت ،معلمان ،خالقیت ،برنامه ریزی درسی
چکیده :در این اثر نویسنده تالش كرده است تا با استفاده از استعاره «گل سرخ» برای كودكانی كه در مرحله رشد روانـی ـــ
اجتماعی هستند ،این مرحله را بررسی كند .مرحله ای كه اگر كودكان پرورش مناسبی نداشته باشند ،پژمرده شده و احساسـی
جز حقارت نخواهند داشت .این كتاب سه بخش دارد .بخش نخست دغدغهها و مسئله تحقیـق را بیـان مـیكنـد ،بخـش دوم
عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آنها را در شکلدهی خالقیت یا احساس حقـارت در دانـشآمـوزان بررسـی مـیكنـد و
بخش سوم راهکارهای توسعه خالقیت را توضیح میدهد.
.3بهمنی ،یداله /نجفی ،مالحت .رویکردهایادبیاتداستانیازمشروطهتادهه80ویژهمتوننثررواییی .)2تهـران:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی226 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786006594712 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:نثر ،نقد ،ادبیات داستانی
چکیده :كتاب حاضر درسمایهای برای متون روایی است .متون روایی یکی از درسهای دوره كارشناسی رشته آمـوزش زبـان
فارسی است .این كتاب سیر تاریخی ـــ سبکی نثر روایی زبان فارسی را از مشروطه تا دهه هشتاد بررسـی مـیكنـد و حـاوی
شش فصل است .فصل اول نثر دوره مشروطه و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی میكنـد .فصـل دوم از ظهـور داسـتان كوتـاه
سخن میگوید .فصل سوم با اشاره به جنگ جهانی دوم ،به رمانهای تاریخی و اجتماعی این دوره و ویژگیآنها اشاره میكند.
فصل چهارم. ...
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.4قاسـمی ،رضـا .فارسیینهیمتیزهوشیانونمونیهدولتیی.قـم :ابتکـار دانـش248 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786001115035
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،آزمونها ،تیزهوشان ،دانشآموزان
چکیده :در این كتاب آزمونهای مدارس استعداد درخشان و نمونة دولتی سراسر كشور به صورت تفکیک شده و طبقهبنـدی
شدۀ موضوعی آمده است .این كتاب در  9فصل به مباحث واژهشناسی و روابط واژگانی ،امالء و درسـتنویسـی كلمـات ،تـاریخ
ادبیات و شخصیتشناسی ،دانشهای زبانی ،درک مطلب و كالبدشناسی متن ،نگارش و مهارتهای نوشتاری و قرابـت معنـایی
در كتاب فارسی اختصاص دارد .هر فصل حاوی سؤاالتی مربوط به موضوع همان فصل است.
.5صادقی ،طاهره .دكتر  :IQفارسیهفتم.تهران :بینالمللی گاج172 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786003595545 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،مواد درسی ،آزمونها ،تیزهوشان ،دانشآموزان
چکیده :این كتاب منطبق بر كتاب درسی است و در آن برای هر درس یک درسنامة كامل ارائه شده است .تمرینها ،مثالها
و نکات مهم درسها و دانش های زبانی و ادبی از مباحث مطرح شده در این كتاب است .پس از هـر درس ،سـؤاالت تشـریحی،
چهارگزینه ای و جای خالی آمده است .سپس دو سؤال تشریحی برای دانش آموزان با استعداد و تیزهوش در نظر گرفتـه شـده
است .در هر درس یک كاربرگ برای مرور درسها و آزمونهای كالسی گنجانده شده و در انتها نمونه سؤاالتی برای تـرم اول و
دوم و شب امتحان آمده است
.6فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسـنده :قصهباغیکهباغبانشرفتهباشید.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه
برهان64 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640812792 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،نوجوانان ،یادداشت
چکیده :كتاب حاضر شامل خاطرات و نوشتههای كوتاهی است كه مطالعه آنها ،مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت میكند.
از جمله موضوعاتی كه به آن توجه شده است ،میتوان به این موارد اشاره كرد :عشق به حیوانـات ،مراقبـت از محـیط زیسـت،
فواید ورزش كردن ،ارزش زمان و ....نویسنده درباره ظهور امام زمان (عج) ،میالد پیامبر و شهادت حضرت علی (ع) نیز مطالبی
آورده است .همچنین به نقش مهمی كه هنر و هنرمند در هر كشور دارد ،اشاره كرده و نتیجه برنامهریزی صحیح را موفقیت و
پیروزی میداند.
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.7نوذری تهرانی ،مریم .کاربردیترینواژگانراهیافتهبهزبانپارسی همراهبابرابرهایپارسی)وییژهنویسیندگان 
پژوهشگران دانشجویانودانشآموزان . .مریم نوذری تهرانی192 .1395 .ص .پالتویی .شابک 9786000445485 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:زبانها ،آموزش زبان فارسی ،واژهنامهها
چکیده :زبان فارسی بافتی آهنگین و گوشنواز دارد كه آوای آن بر دل مینشیند .این كتاب برای پاسداشت زبان كهن فارسی
و استفاده از واژههای ریشهدار زبان مادری و همچنین پاالیش زبـان نوشـتاری و گفتـاری از واژگـان بیگانـه تهیـه شـدهاسـت.
كاربردیترین واژه ها به همراه برابرهای فارسی آنها و به ترتیب حروف الفبا فهرست شـدهانـد تـا مخاطـب عالقـهمنـد بتوانـد
واژههای فارسی را به كار گیرد.
توانستمبامورچههاحیر بیزنم .تهـران :مؤسسـه فرهنگـی


کاشمی
.8فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسـنده:
مدرسه برهان80 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640812815 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،یادداشت ،نوجوانان
چکیده :در این كتاب نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا میشوند .كتاب شامل خاطراتی از كودكی نویسنده است كـه
در آن از حیاط خانه ،باغچه و گلدانهایش ،خوابیدن روی پشت بام ،زیبایی زندگی بـا پـدربزرگ و مـادربزرگ در یـک خانـه و
احترام به آنها سخن میگوید .او از گرمای كشنده كوچه در تابستان ،به علت قطـع شـدن درختـان شـکایت كـرده و بـه مـاه
رمضان ،ماه بهمن و پیروزی انقالب اسالمی اشاره میكند.
.9افضلخانی ،فاطمه .کتابکارفارسی.8تهران :قلم علم250 .1395 .ص .رحلی .شابک 9786002731197 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:پرسشها و پاسخها ،ادبیات فارسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :كتاب حاضر مبتنی بر كتاب فارسی پایة هشتم ،در  6فصل تدوین شده است .هر فصل شـامل 2یـا  3درس اسـت .در
انتهای هر فصل بر اساس درسها یک آزمون پایانفصل و یک آزمون میاننوبت یا نوبت اول و دوم گنجانـده شـده و در ادامـه،
فعالیت هایی به صورت بازی و سرگرمی آمده است .سؤالهای آزمون به صورت چهارگزینهای ،جای خـالی و درسـت و نادرسـت
آمده است.
.10حیاتبخش ،علی /ذوقی ،رؤیا .كار :کتابکارفارسینهیم.تهـران :بـینالمللـی گـاج148 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
 9786003595293
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:تمرینها ،مواد درسی ،ادبیات فارسی ،دانشآموزان
چکیده :پرداختن به اصل "لحن" در خواندن ،نوآوری در آموزش "تـاریخ ادبیـات" و همچنـین توجـه بـه "درک مطلـب" از
مواردی است كه در این كتاب به آنها اشاره شده است .كتـاب حاضـر ،تلفیقـی از آمـوزش و فعالیـت اسـت و در آن آمـوزش
واژگان ،مسائل درسی و مطالب مهم زبانی و ادبی در كنار هم آمدهاند .بخشهای آموزشی و درسنامه كتاب ،فعالیتمحور است
و دانش آموز را به مشاركت در فرآیند آموزش ترغیب میكند .برای ایجاد تنوع ،مطالب كتاب با سرفصـلهـای ابتکـاری تـدوین
شده است.
12

کتابنامهدورهآموزشمتوسطهاولشماره 19

فهرست توصیفی كتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش متوسطه اول

.11حیاتبخش ،علی /ذوقی ،رؤیا .كار :کتابکارفارسیهشتم.تهران :بینالمللـی گـاج148 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
 9786003595286
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:آزمونها ،مواد درسی ،ادبیات فارسی ،یادگیری مشاركتی
چکیده :مجموعهای از درسنامهها در این كتاب آمده است كه دانشآموز را با تمامی زوایای مهـم كتـاب آشـنا میکنـد .او بـا
توجه به تمرینها ،مثالهای آموزشی و نکات كلیدی ،قواعد و نکات درسی را میآموزد" .لحن" در خواندن ،نوآوری در آمـوزش
"تاریخ ادبیات" و توجه به "درک مطلب" از مباحث مطرح شده در كتـاب اسـت .در كنـار آمـوزش واژگـان ،مسـائل درسـی و
مطالب ادبی ،سؤاالت تشریحی ،چندگزینهای و جای خالی نیز در كتاب گنجانده شده است.
.12حیاتبخش ،علی /ذوقی ،رؤیا .كار :کتابکارفارسیهفتم.تهران :بـینالمللـی گـاج148 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:
 9786003595446
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،ادبیات فارسی ،آزمونها ،دانشآموزان
چکیده :در این كتاب دانشآموز با زوایای مهم كتاب درسی خود آشـنا میشـود و تمرینهـا ،مثـالهـا ،نکـات مهـم درسهـا و
دانشهای زبانی و ادبی را میآموزد .هدف این كتاب تركیب فعالیتهای دانشآموز و لذت بردن از درس خواندن است .بخشهای
آموزشی و درسنامة كتاب ،فعالیتمحـور اسـت و دانـش آمـوز را بـه همکـاری و مشـاركت دعـوت میکنـد .مطالـب كتـاب بـا
سرفصلهای ابتکاری و رایج تدوین شده و در پایان هر درس ،پرسشها در سه بخش دانش زبانی ،دانش ادبـی و دانـش فکـری
آمده است.
کوینومیدیمروامیدهاست:یادداشتهاییازدکترحسیینمحییالیدینالهیی

.13سینایی ،زهرا .ادبیات عرفـانی:
قمشهای.تهران :صابرین60 .1395 .ص .خشتی یوچی .شابک 9789642785858 :

مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:یادداشت ،شعر ،نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر متنهایی است كه نویسنده خطاب به دخترش نوشته است .او درباره آفرینش ،خُلق تنـگ ،نـوروز ،تولـد
مسیح ،گنجهای تو كجاست؟ ،صبر ،نماز ،روزه و ...می گوید .او علت خُلـق تنـگ را گـذر نکـردن بـه كـوی دوسـت مـیدانـد و
گنج های هر كسی را مهربانی و عشق و بخشندگی .نویسنده درباره نماز میگوید« :گفت و شنودی پر رمز و راز میان آفریـده و
آفریدگار ».و درباره روزه« :پرهیز كردن از هر آنچه آدمی را شایسته نیست و این روزه را همه عمر باید گرفت».
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.14پارسازاده ،محمدعیسی /عباسی  ،زهرا /اقبالی ،كبری /صفری جندابه ،زهـرا .کیمیایادب:نگاهیازروساختبیهژر 
ساختفارسیهفتم.مشهد :آفرنگ شرق288 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007573372 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،آزمونها ،راهنمای آموزشی ،تمرینها
چکیده :كتاب حاضر شامل :نکات مهم درسها ،معرفی شاعران و نویسندگان ،معنی و مفهوم واژههـای مهـم ،تـاریخ ادبیـات و
دانش های زبانی و ادبی درس فارسی است .پایان هر فصل ،به آزمونهای چهارگزینهای شامل مباحث امالیی ،آرایهها ،تجزیـه و
تحلیل و ارتباط معنایی اختصاص یافته است .در انتها سؤالهای آزمون استعداد درخشان ،نمونه دولتـی ،سـنجش و پیشـرفت
تحصیلی نیز در این كتاب گنجانده شده است.
.15پارسازاده ،محمدعیسی /عباسی ،زهرا /اقبالی ،كبری .کیمیایادب:نگاهیازروساختبهژر ساختفارسیینهیم
ویژهتیزهوشانومسابقاتعلمیادبی.مشهد :آفرنگ شرق272 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007573389 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،آزمونها ،تیزهوشان
چکیده :كتاب حاضر بر اساس مفاهیم كتاب درسی تدوین شده و شامل آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان ،نمونـه دولتـی،
المپیادها و ...است .واژگان و اصطالحات دشوار متن درسها ،نکتههای زبانی و ادبی ،تاریخ ادبیات و پرسشهای چهار گزینـهای
در پایان هر فصل آمده است .همچنین نمونههایی از آزمونهای المپیاد و سنجش استانی چند سال اخیر در كتاب آمده است.
.16فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده :لبخندزیبایپسرکوهستان.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان.
72 .1396ص .رقعی .شابک 9789640813171 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:یادداشت ،داستانهای كوتاه ،ادبیات نوجوانان
چکیده :كتاب گزیدهای از سرمقالههای «حسین فردی» است .مطالعه این مجموعه ،نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن بیشتر
آشنا میكند .داستانهای كوتاه این مجموعه به این موارد اشاره میكند :كربال و شجاعت یاران امام حسین (ع) ،زنگ مدرسه و
یادآوری مسئولیتی كه بر عهده دانش آموزان است ،حمایت از حیوانات و مفهوم انسانیت ،ارزش وجود سالمندان در خانواده و....
داستان كوتاه «لبخند زیبای پسر كوهستان» درباره پسر چوپان و ارزش كار اوست.
آموزانپایههاینهیمو

.17مجدفر ،مرتضی /طاهری ،مینو .بسته یادگیری فراگیر :لذتخواندن شوقتغییر ویژهدانش
دهم.تهران :مرآت80 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786004640299 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آموزش و یادگیری ،پرسشها ،خواندن
چکیده :نویسنده در این كتاب چندین داستان ،شعر ،متن خواندنی و متن اطالعاتی آورده و در پایان هر یـک از داسـتانها یـا
متن های دیگر ،تعدادی پرسش ،تمرین ،فعالیت ،بازی و پژوهش گنجانده است كه خواننده به آنها پاسخ دهد .این داسـتانها و
متون مطالعاتی ،بر اساس مطالعات جهانی "پرلز" نوشته شدهاند .پرلز یک آزمون جهانی است كه انجمن بینالمللـی ارزشـیابی
پیشرفت تحصیلی با هدف سنجش توانایی خواندن و درک مطالب در دانش آموزان كشورهای جهان تهیه كرده اسـت و برگـزار
میكند.
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.18مجدفر ،مرتضی /طاهری ،مینو .بسته یادگیری فراگیر :لذتخواندن شوقجستوجو ویژهدانشآموزانپاییههیای
هفتموهشتم.تهران :مرآت84 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786004640237 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:آموزش و یادگیری ،كودكان و نوجوانان ،پرسشها و پاسخها
چکیده" :پرلز" یک آزمون جهانی است كه توسط انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و با هـدف سـنجش توانـایی
خواندن و درک مطلب برای دانش آموزان همه كشورهای جهان طراحی شده است .این آزمون به دنبـال آن اسـت كـه متوجـه
شود دانش آموزان تا چه میزان میتوانند فرمهای گوناگون نوشتاری را درک كنند ،ابعاد و الیههـای متـون را تمیـز دهنـد و از
خواندن به مثابه یک تجربه ادبی برای به دست آوردن اطالعات و استفاده از محتوای آن در تغییـر زنـدگی روزمـره خـود بهـره
بگیرند.
.19شمس ،محمدرضا .طنز نوجـوان :لطیفیههیایشییرینبهلیول.تهـران :پیـدایش152 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786002964472
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،لطیفه ،نوجوانان
چکیده :این كتاب حاوی لطیفههایی از «بهلول» ،یکی از طنزگویان معروف تاریخ اسالم است .او هوشمندی است از یاران امام
جعفر صادق (ع) كه خود را به دیوانگی زده تا با این تدبیر ،جـانش را از شرـر حکومـت هـارون حفـ .كنـد .بهلـول بـا كارهـا و
حرفهای سادهلوحانه ،هم مخاطب را میخنداند و هم او را به فکر وامیدارد كه بسیاری از اعمال و سـخنان ،معنـایی خـارج از
ظاهر آن دارند.
هایعرفانی:لطیفههاییازتذکرةاالولیا.تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه


لطیفه
.20لبش ،علیرضا .لطیفههای زیر خاكی:
برهان122 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640812952 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،حکایت ،لطیفه
چکیده :در این كتاب حکایتهایی با اقتباس از «تذكرۀاالولیا»ی عطار نیشابوری بازنویسی شده اسـت« .او مـیبینـد»« ،از آن
لحاظ»« ،هیچ و پوچ» و «پولدار فقیر» نام بعضی از این حکایتهاست .حکایت «حالگیری» این نکته را یادآوری میكنـد كـه
مسلمانان در شبیه بودن به بزرگان دین نباید به ظاهر اكتفا كنند .همچنین طنز بودن این حکایتها شادی را برای خواننده به
ارمغان میآورد و او را با نکات عرفانی آشنا میكند.
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هایملس:لطیفههاییازامثالوحکمدهخیدا.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی


لطیفه
.21لبش ،علیرضا .لطیفههای زیرخاكی:
مدرسه برهان122 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640813973 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ضربالمثل ،طنز ،داستانهای كوتاه
چکیده :لطیفههای این كتاب از «امثال و حکم» «دهخدا» انتخاب شده است و هر یک ضـربالمثلـی را در خـود دارد« .چـاه
نان»« ،خریدار هیچ»« ،طناب ارزن»« ،خط ناخوش» ،بمیر و بدم» و «خیاط در كوزه افتاد» نام بعضـی از ایـن لطیفـههاسـت.
لطیفه «خریدار هیچ» ،درباره مرد گرسنهای است كه شیطان برایش غذا میآورد و از او میخواهد كه ایمانش را در مقابل غـذا
به او بفروشد .لطیفه «بمیر و بدم» درباره شاگرد آهنگری است كه استاد ،دمیدن در آتش را به عهده او میگـذارد؛ امـا بعـد از
مدتی پسر از دمیدن خسته میشود.
.22خسروی ،شهریار .مدخلشعرمعاصرفارسی .)1285-1392تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی332 .1396 .ص .رقعی.
شابک 9789643189518 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:شعر ،نقد ادبی ،تاریخ معاصر ایران
چکیده :نویسندۀ این كتاب كوشیده است بر اساس ایدهها و مفاهیم شعر و نقد ادبی ،نه بـه تفکیـک شـاعران ،روایتـی از ایـن
موضوع ارائه دهد .بنابراین ،ابتدا «روایت معیار» شعر معاصر را نقد و معرفی كرده و سپس بـا اصـالح روایـت رسـمی و معیـار،
روایتی مبتنی بر داده ها و شواهد تاریخی و با دیدگاهی منسجم ارائه كرده است .در پایان نیز گزارشی تـاریخی از شـعر معاصـر
ایران به همراه یک جریان شناسی توصیفی داده است .در این كتاب ،شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انـواع قـدمایی نیـز
آمدهاند .تحوالت شعر معاصر پس از انقالب اسالمی نیز در آن دیده میشود.
.23فرامـرزی ،طـاهر .مشی سیدیدکافییهانجیامشبیدی :. ....طـاهر فرامـرزی134 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786000468613
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خط نستعلیق ،تمرین ،راهنمای آموزشی
چکیده :داشتن خط خوب از جمله شاخصهایی است كه در شخصیت فرد تأثیر مثبت دارد .كتاب حاضر شیوهای برای تمرین
خط تحریری عرضه كرده است .خوش نویسی با قلم در این كتاب مدنظر است .در فصل اول حروف الفبا آموزش داده شـدهانـد.
فصل دوم به سرمشق اتصاالت پرداختهاست و تمرینهای سطر نویسی و تركیببندی كلمهها نیز در فصل سوم آمدهاند.
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میوهازدرخت:کتابآموزشیدستورزیفارسیی

.24هاشمی ارسنجانی ،سیدعبدالعلی /هاشمی ،بتول .میوه از درخت:
پایهنهم.شیراز :شهر راز200 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786009811533 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آزمونها ،پرسشها و پاسخها ،ادبیات فارسی ،تمرینها
چکیده :كتاب حاضر شامل جدولها ،تمرینها و پژوهشهای گروهی مبتنی بر كتاب درسی اسـت .هـر درس شـامل جـدولی
مربوط به واژهها و كنایههای متن است كه دانشآموز باید معنی آنها را از واژهنامههای پایان كتاب درسی پیدا كند و بنویسـد.
در هر درس پس از ارائه نکات مهم ،پرسشهای چهارگزینه ای و جای خالی گنجانده شده است .در انتهای هـر فصـل ،آزمـونی
برای تثبیت یادگیری و یک آزمون جامع برگرفته از آزمون های استانی آمده است .در آخر كتاب ،اطالعاتی درباره تاریخ ادبیات
به صورت جدول بازی و سرگرمی ،واژهنامه و فرهنگ كنایهها گنجانده شده است.
میوهازدرخت:کتابآموزشیدستورزی

.25هاشمی مرعشی ارسنجانی  ،سیدعبدالعلی /هاشمی ،بتول .میوه از درخـت:
فارسیپایههشتم.شیراز :شهر راز200 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786009811526 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،آزمونها ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چکیده :این كتاب شامل هفده درس است و منطبق بر كتاب درسی و بر اساس پرسشهای كاوشگرانه ،جدولهای مختلـف و
تمرینهای كاربردی تدوین شده است .در هر درس ،جدولهایی مربوط به واژههای متن آن درس وجـود دارد كـه دانـشآمـوز
باید معنای این واژهها را از واژهنامه های پایانی كتاب درسی یا این كتاب پیدا كند و بنویسد .در پایان هـر فصـل ،تمـرینهـایی
برای تثبیت آموختههای فصلی گنجانده شده و یک آزمون چهارگزینهای از آزمونهای جامع استانی آمده است.
.26هاشمی ارسنجانی ،سیدعبدالعلی /هاشمی ،بتول .میوه از درخـت :میوهازدرخت:کتیابدسیتورزیفارسییپاییه
هفتم.شیراز :شهر راز176 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786009811502 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،آزمونها ،دانشآموزان
چکیده :كتاب حاضر در شش فصل و منطبق بر كتاب درسی تدوین شده است .در ابتدای هـر درس ،بـرای آمـوزش مفـاهیم
درسی پرسش هایی به صورت جای خالی آمده است .دانش آموز باید معنای واژههای داخل كادرها را در واژهنامه كتاب درسـی
پیدا كند و در جدولها بنویسد .هر درس شامل پرسشهای چندگزینهای ،جای خالی و جدولهایی برای نوشتن پاسـخ اسـت.
در انتها دو آزمون كلی به عنوان برداشت فصلی در كتاب گنجانده شده است.
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پیامهایآسمانی 

.27ناصری ،مسلم .دوازده قصه از زندگی چهارده معصوم علیهالسالم :آخرینبازمانده:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی
علیهالسالم.تهران :زیارت84 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786008525486 :
صادق 


جعفر

امام
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای مذهبی ،امامان ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر شامل دوازده قصه از زندگی امام جعفر صادق (ع) است .امـام جعقـر صـادق (ع) مـدت  34سـال امامـت
شیعیان را بر عهده داشت .در این زمان ،عباسیان تازه به حکومت رسیده بودند و فرصتی بود تـا حقـایق اسـالم را بیـان كننـد.
جلسات درس حضرت صادق (ع) پرآوازه بود ،مشتاقان علم و دانش از گوشه و كنار سرزمینهای اسالمی به مدینه میآمدند تـا
از محضر امام استفاده كنند .ایشان حدود چهارهزار شاگرد تربیت كردند .هر قصه از این كتاب حاوی تصاویر است.
احکامبرایدانشآموزان.قم :بهار دلها72 .1395 .ص .پالتویی .شابک 9786008449140 :

.28احمدیان ،عباس.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:احکام شرعی ،دانشآموزان ،فقه ،راهنمای آموزشی
چکیده :این كتاب برای استفادۀ دانشآموزان  9تا  12ساله تدوین شده است و مسـائل مربـوط بـه احکـام شـرعی را آمـوزش
میدهد .نویسنده در ابتدا توضیحاتی دربارۀ احکام پنجگانه ،سن تکلیف ،تقلید ،طهارت و وضو مـیدهـد .همچنـین موضـوعاتی
ازجمله تیمم ،نجسها و پاکكنندهها ،نمازهای روزانه ،واجبات نماز و چیزهایی كه نماز را باطل میكند ،بررسـی مـیگـردد .در
انتها مسائل مربوط به روزه ،محرم و نامحرم ،امربه معروف و نهی از منکر ،حقوق پـدر و مـادر و معلـم ،اصـول دیـن و بعضـی از
گناهان مانند دروغ ،غیبت ،تهمت ،اسراف و شرط بندی مطرح میگردد.
.29حیدری ابهری ،غالمرضـا .چهـل حـدیث زنـدگی :ازنمیازمنمییدزدم.قـم :جمـال48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789642025497
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:نماز ،احادیث ،اخالق اسالمی
چکیده :احادیث به زبانها و شیوههای گوناگونی بیان شدهاند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درک كند و بـه كـارگیرد .كتـاب
حاضر جلد دوم از مجموعة «چهل حدیث زندگی» است و با نام «از نمازم نمیدزدم» شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در
پیگرفته است .نویسنده میكوشد با بیان مصداقهای عینی احادیث را شرح و نمونههایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده
را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حکایت دارد .شیوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمـده و
با تصویرهایی امروزی همراه شده است .در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمدهاند كه مخاطب پـس از خوانـدن مـتن
باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .در انتهای كتاب نیز حدیثهای مربوط به هر حکایت مشخص شدهاند.
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.30حیدری ابهـری ،غالمرضـا .چهـل حـدیث زنـدگی :بگیودوسیتتدارم.قـم :جمـال48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789642025480
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:احادیث ،اخالق اسالمی ،آموزش اخالق
چکیده :احادیث به زبانها و شیوههای گوناگونی بیان شدهاند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درک كند و بـه كـارگیرد .كتـاب
حاضر جلد اول از مجموعة «چهل حدیث زندگی» است و با نام «بگو دوسـتت دارم» شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در
پیگرفته است .نویسنده میكوشد با بیان مصداقهای عینی احادیث را شرح و نمونههایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده
را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند .شیوۀ كتاب به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمده و بـا تصـویرهایی امـروزی
همراه شده است .در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمدهاند كه مخاطب پس از خواندن متن باید حدیث مرتبط بـا آن
را انتخاب كند.
.31آذر ،احمدرضا .كارگاه اندیشه ،دفتر نهم :توحید.تهران :سرو یاسین48 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786007382172 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،توحید ،پرسشها و پاسخها ،تحقیق
چکیده :كتاب حاضر جلد یازدهم از مجموعه كتابهای "كارگاه اندیشه" است .داستان در قالب گفتوگوهـای واقعـی در یـک
كارگاه با موضوع توحید است .مبنای فعالیتهای این كارگاه ،سؤالهایی هستند كه در ابتدا به اعضا نوجوان كارگاه و مخاطبـان
كتاب داده می شود تا یک هفته بر روی آن فکر و مشورت كرده و نتایج تحقیق خود را بنویسند .افراد حاضر در كارگاه چهار نفر
به نامهای كیمیا ،آرمین ،صالحه و همایون هستند و یک مدیر به نام حامد سؤالهایی از آنهـا مـیپرسـد .صـفحههـای كتـاب
كاهی است .نویسنده از تصویر و نقاشی استفاده كرده و در انتها سؤالهایی برای فکر كردن مطرح كرده است.
علیهالسالمبهانضمامشرححالوگزارشسیاسیوفرهنگیدوران
چهلحدیثامامرضا 

.32مدیر شانهچی ،كـاظم.
امام ره).تهران :بهنشر128 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640224168 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:امامان ،زندگینامهها ،احادیث
چکیده :عالقهمندان به دانستن شرح حال و رویدادهای سیاسی و فرهنگـی دوران امـام رضـا (ع) مـیتواننـد كتـاب حاضـر را
بخوانند .مطالب كتاب در چند بخش عرضه شدهاست :زندگی امام رضـا و خانـدان ایشـان ،امامـت و سـیرۀ عملـی و اخالقـی و
رویدادهای سیاسی دوران وی ،و معرفی صحابه و معاصران و عالمان هم عصر ایشان .در پایان نیز ترجمة چهل گفتار از سـخنان
گهربار حضرت كه استاد باقرزاده به نظم درآورده ،به دوستداران تقدیم شدهاست.
.33ناصری ،مسلم .دوازده قصه از زندگی چهارده معصوم علیهالسالم :خورشیدانتظار:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی
پیامبرگرامیاسالم.تهران :زیارت96 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786008525561 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای مذهبی ،پیامبران
چکیده :شنیدن داستانهای زندگی امامان و پیامبران برای مسلمانان و بهخصوص كودكان مسلمان لـذتبخـش و درسآمـوز
است .كتاب حاضر ،شامل  12قصه است كه مخاطب را با شرایط زندگی حضرت محمـد (ص) ،اخـالق و فضـیلتهـای رفتـاری
ایشان آشنا میكند .بعضی از این قصهها عبارتاند از :فریاد بیجواب ،دو نشانة خداوندی ،و دیدار شیرین.
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.34باباجانی ،علی .درمسیرغدیر.قم :بهار دلها104 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008449034 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:غدیر خم ،داستانهای مذهبی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در این كتاب در  23روایت و با لحنی عامیانه داستان هجرت پیامبر اكـرم (ص) را از مدینـه بـه مکـه بـازگو
می كند .در این كتاب واقعة غدیرخم در قالب داستان برای مخاطب بیان شده است .از مدینه تـا قـرار ،مـرد میـدان ،خـداحاف.
مدینه ،كاروانی از نجران ،جایی برای اِحرام ،دیدار در شب ،سوره پیروزی و با آهو مهربان باش و  ...ازجمله فهرست عناوین ایـن
كتاب است .تصاویر كتاب با رنگهای سبز و مشکی طراحی شده است .در انتهای كتاب یـک پرسـشنامـه شـامل  20سـؤال از
متن كتاب گنجانده شده است.
.35جمعی از استادان و پژوهشگران .روشهایارائهمفاهیمدینی:شیوهآمادهسازیسخنرانیدینی.تهران :دفتر نشـر
فرهنگ اسالمی456 .1395 .ص .وزیری .شابک 9789644764141 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:سخنرانی ،خطبه ،ادبیات دینی
چکیده :مهارت سخنرانی در عرصههای گوناگونی كاربرد دارد .اثر حاضر به منظور رفع خألهـای موجـود در عرصـة روشهـای
سخنرانی دینی در وازده فصل تنظیم شده اسـت .ابتـدا مبـانی نظـری روش سـخنرانی و سـپس شـیوههـای پـرورش كـالم و
انگیزه سازی در سخنرانی ،و اقناع اندیشه مطرح شدهاند .شیوههای بهرهگیری از احساس ،رفتارسازی ،شادیآفرینـی ،مانـدگاری
كالم و سخنرانی چندرسانهای نیز از دیگر مباحث هستند .كتاب با موضوع روایتگری فرهنگ ایثار و شـهادت و روشهـای ذكـر
مصیبت در سخنرانی به پایان میرسد.
.36جعفری ،رضا /صمیمی ،مهدی .زاللاحکام:آموزشاحکامدانشآموزان مسابقاتاحکیام)متوسیطهاولودوم.
مشهد :ضریح آفتاب44 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004760966 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:فقه ،احکام اسالمی ،دانشآموزان ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :هر فردی كه به سن تکلیف شرعی میرسد و از نظر دین اسالم بالغ میشود ،باید مسائل متعـددی را رعایـت كنـد و از
امور بسیاری بپرهیزد .فراگیری احکام از نظر قرآن ،سنت و از دیدگاه علما و مراجع ضرورت دارد .نویسنده در این كتاب احکـام
را به دانشآموزان آموزش می دهد .اقسام احکام ،شرایط تکلیف ،تقلید ،راه تشخیص مجتهد اعلم ،پـاکكننـدههـا و نجاسـات از
جمله مباحث مطرح شده در این كتاباند.
.37رفائی ،سیدرضا .راه نیکویی :صبر.تهران :بهنشر64 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640219898 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:جنبههای مذهبی ،اسالم ،نتایج صبر ،جنبههای قرآنی
چکیده :صبر از خصوصیات اخالقی نیکویی است كه به انسان برای رسیدن به اهدافش یاری مـیرسـاند .در كتـاب "صـبر" از
مجموعة " راه نیکویی  "2جایگاه صبر در زندگی ،صبر در آیینة آیات و روایات ،فواید و آثار صبر بررسی شده است .انواع صـبر،
صبر و سالمت روان ،معیار ارزشمندی و بیارزشی صبر ،مواضع و موقعیتهای صبر در زندگی از دیگر مباحث مطـرح شـده در
این كتاب است.
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.38رفائی ،سیدرضا .راه نیکویی :غیبت.تهران :بهنشر64 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640219881 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:اخالق اسالمی ،احادیث ،ارتباط
چکیده :روانشناسان غیبت را یک "خشونت ارتباطی" میدانند؛ زیرا انسانها از راه سـخن گفـتن بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار
میكنند .نویسنده در این جلد از مجموعة "راه نیکویی  "1غیبت را تعریف میكند و آثار فردی و اجتمـاعی و راههـای دوری از
آن را توضیح می دهد .در انتها نیز غیبت را در آثار و اشعار بزرگان و سخنوران جستوجو و بررسی مینمایـد .در ایـن كتـاب از
سخنان و احادیث امامان و رسول اكرم(ص) نیز دربارۀ موضوع استفاده شده است.
.39حیدری ابهـری ،غالمرضـا .چهـل حـدیث زنـدگی :فرزنیدتراببیو .قـم :جمـال48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789642025503
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:احادیث ،اخالق اسالمی ،آموزش اخالق
چکیده :احادیث دربارۀ سبک زندگی و رفتارهای درست در صحنههای گوناگون زنـدگی نکـاتی را آمـوزش مـیدهنـد .كتـاب
حاضر جلد سوم از مجموعة «چهل حدیث زندگی» است و با نام «فرزندت را ببوس» شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در
پیگرفته است .نویسنده میكوشد با بیان مصداقهای عینی احادیث را شرح و نمونههایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده
را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حکایت دارد .شیوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمـده و
با تصویرهایی امروزی همراه شده است .در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمدهاند كه مخاطب پـس از خوانـدن مـتن
باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .بعضی حکایتهای این كتاب عبارتاند از :عامـل اشـتباه ،نتیجـة خشـم ،راز پیشـرفت،
همیشه و هرجا.
.40بشیر  ،حسن .مجموعه فرهنگ هدایت :کاربردتحلیلگفتماندرفهممنابعدینی.تهران :دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی.
308 .1395ص .رقعی .شابک 9789644764196 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:جنبههای قرآنی ،ادبیات دینی
چکیده :در عصری كه موضوع گفتمان به امری اساسی و فراگیر تبدیل شده است ،موضع گیری دینی و چگونگی بهره بـرداری
مطلوب از آن باید مشخص شود .نویسندۀ كتاب حاضر كوشیده است به جمع بنـدی مناسـبی در رابطـه بـا گفتمـان و تحلیـل
گفتمان از منظر دینی دست یابد ،بین رویکردهای دینی و غیر دینی گفتمان معنـای مشـتركی بسـازد و روشـی بـرای تحلیـل
گفتمان منابع و متون دینی ارائه دهد .طرح پژوهش های گوناگون دربارۀ پیاده سازی روش پیشنهادی تحلیـل گفتمـان متـون
دینی نیز در جلدهای بعدی این كتاب وعده داده شده است.
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هایآسماننهیم.اهـر :شمیسـا116 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:


کتابکاروگنجینهآزمونپیام
.41عبدیلزاده ،اكبر.
 9786008459293
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آزمونها ،راهنمای آموزشی ،دانشآموزان
چکیده :اثر حاضر شامل نکات و مفاهیم كتاب پیامهای آسمان است .این كتاب شامل دوازده درس و آزمونهای ماهانـه بـرای
هر دو درس و نیز آزمون میاننوبت و پایاننوبت است .در آزمونها انواع سؤالها از جمله صحیح و غلط ،كامل كردنی ،مفهومی،
سؤاالت كوتاهپاسخ و تشریحی گنجانده شده است .فعالیتهای تکمیلی برای انجام دادن تمـرینهـا در كـالس بعـد از تـدریس
معلم آمده است.
محکمکاریدرهیرکیار.قـم :جمـال48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:

.42حیدری ابهری ،غالمرضا .چهل حدیث زندگی:
 9789642025510
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:احادیث ،اخالق اسالمی ،آموزش اخالق
چکیده :احادیث دربارۀ سبک زندگی و رفتارهای درست در صحنههای گوناگون زنـدگی نکـاتی را آمـوزش مـیدهنـد .كتـاب
حاضر جلد چهارم از مجموعة «چهل حدیث زندگی» است و با نام «محکمكاری در هر كار» شیوۀ جدیدی را در عرضة احادیث
در پیگرفته است .نویسنده میكوشد با بیان مصداقهای عینی احادیث را شرح و نمونههـایی از زنـدگی واقعـی ارائـه دهـد تـا
خواننده را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حکایت دارد .شیوۀ كار به این صورت است كـه در هـر صـفحه یـک
متن آمده و با تصویرهایی امروزی همراه شده است .در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمدهانـد كـه مخاطـب پـس از
خواندن متن باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .بعضی حکایتهای این كتـاب عبـارتانـد از :بـا او بسـازید ،خـوشمـزه و
مقوی ،نوبتش را به او داد و عادت خوب جواد.
.43افشاری مقدم ،علیرضا .مسابقاتدینیکودکانونوجوانان:سیمسابقهجذابمعرفیتافیزا.قـم :جمـال.1396 .
204ص .پالتویی .شابک 9789642026791 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:بازی و سرگرمی ،اسالم ،معرفت شناسی ،ادبیات نوجوانان
چکیده :در آموزش معارف دینی اگر مطالب به صورت غیرمسـتقیم ارائـه شـوند ،تأثیرگـذاری بیشـتری بـر مخاطبـان دارنـد.
نویسنده در این كتاب سی مسابقه طراحی كرده كه مصداق آموزش غیرمستقیم معارف با سرگرمی است .در ابتـدا نکـات كلـی
مسابقه ها مانند محتوا و چگونگی اجرا به صورت مرحلهای ،طرح سؤالها به صورت انگیزشی ،شیوۀ انتخاب شـركتكننـدگان و
مدیریت كالس هنگام اجرای مسابقه بیان گردیده و در ادامه ،مراحل آمادهسازی و اجرای هر مسابقه توضیح داده شده است.
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.44حیدری ابهری ،غالمرضا .چهل حدیث زندگی :مسواکبیزن مسیواک .قـم :جمـال48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789642025930
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:احادیث ،اخالق اسالمی ،شیوۀ زندگی
چکیده :پیامبران و بزرگان دینی مسلمان حدیثهای زیادی دربارۀ شیوههای رفتار صحیح برای ما به یادگار گذاشتهاند .كتـاب
حاضر شیوهای متفاوت در نشر این حدیثها برای نوجوانان به كار گرفته است .نویسنده مصداقهای عینـی را بیـان مـیكنـد و
سپس به شرح و توضیح آن مصداقها میپردازد .مصداقها به زندگی امروزی نزدیکاند تا بـرای خواننـده جـذابتـر باشـند .در
پایان هر متن سه حدیث آمده است كه مخاطب باید حدیث مرتبط را حدس بزند .متن ها تصویر هم دارند تا درک آنها بـرای
مخاطب ملموستر باشد.
.45عبدالهی ،ابراهیم .مهدیباوریدرکودکان :نهادینهسازیآموزههایمهدویدرکودکانباروشتربیتیتلقیین
والگونمایی).قم :مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم224 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008372110 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:تربیت ،جنبههای مذهبی ،مهدویت ،امام زمان(عج)
چکیده :مهمترین وظیفه برای زمینهسازی ظهور ،پـرورش نسـلی مهـدی بـاور اسـت كـه بهتـرین سـن آن نیـز دورۀ كـودكی
است.كتاب حاضر با همین هدف ،ابتدا شخصیت كودک را بازشناسی و آموزههای مهدوی مناسب را گـزینش مـیكنـد .سـپس
برای نهادینهسازی آنها روشهـای تربیتـی « تلقـین ،الگونمـایی ،پیونـد پیـام مهـدوی بـا زنـدگی كـودک ،پیشـنهاد داوری و
خودافشایی محبتی» و نیز قالبهای قصه ،شعر ،نقاشی و نمایش را پیشنهاد میكند.
.46نصری ،عبداهلل .نقدیبررویاهیایرسیوالنه.تهـران :دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی218 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789644764219
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:قرآن ،وحی ،نقد
چکیده :دكتر سروش در باب وحی آرای خاصی مطرح كرده است .كتاب حاضر به نقد و رد نظریههـای ایشـان پرداختـهاسـت.
فصل های اول تا سوم این كتاب از كتاب «انکار قرآن» اخذ شدهاند و فصلهای چهارم و پـنجم در واقـع نقـد مقـاالت پـنجم و
ششم رویاهای رسوالنه و نیز گفتوگوهای دو جلسة برنامة پرگار هستند.البته برخی سخنرانیها و مطالب تلگـرام سـروش نیـز
نقد شده اند .نویسنده تأكید دارد رویاهای رسوالنه هرگز قرائتی جدید از وحی نیست و مقولة وحی باید در چارچوب اصل نبوت
تفسیر شود.
نهادینهکردنآموزههایدینیدرمدار .تهران :سرمسـتان292 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:

.47ضیایی تربتی  ،زهرا.
 9786007269114
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:تعلیمات دینی ،آموزش و پرورش ،مدارس
چکیده :دینداری و نقش دین در جامعه معلمان و دانش آموزان از مباحثی اسـت كـه در ایـن كتـاب بـه آن اشـاره مـیشـود.
نویسنده معتقد است با توجه به رابطه معلمان و دانـشآمـوزان و نقـش الگـویی معلمـان ،آنهـا بیشـترین تـاثیر را بـر نگـرش
دانشآموزان در دینداری میگذارند .خواننده با روشهای كاربردی از جمله روش تلقین ،روش تکریم شخصـیت ،روش بـازی و
روشهای اصالح و تغییر رفتار در تعلیم و تربیت اسالمی در كالسهای آموزشی و برنامههای مدارس آشنا میشود.
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روشهاینوینتدریس.مشهد :چشمه سـخن224 .1395 .ص.
.48قلندریان ،حمید /خواجه بیدختی ،طیبه .همیارمعلّم :
وزیری .شابک 9786009663804 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:روش تدریس ،تعلیمات دینی ،آموزش والدین
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر روشهای گوناگون تدریس موفق درس پیامهای آسمان و تجربههای به دست آمـده در ایـن
زمینه را بررسی و مطرح می كند .در فصل اول كتاب ،اصول حاكم بر برنامة تعلیم و تربیـت دینـی دورۀ اول متوسـطه در قالـب
جدول و به تفکیک هر پایه بررسی شده اسـت .سـپس ،شـیوهنامـة ارزشـیابی ،روش تـدریس ،مراحـل اجـرا و روش یـادگیری
مشاركتی آمده است .در فصلهای دوم ،سوم و چهارم ضمن بیان اهداف كلی ،جزئـی و رفتـاری هـر درس ،بهتـرین روشهـای
تدریس پیشنهادی و شیوههای اجرایی مناسب ارائه شده است.
.49ناصری ،مسلم .دوازده قصه از زندگی چهارده معصوم علیهالسالم :یکسیبدنیور:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی
علیهاالسالم.تهران :زیارت96 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786008525554 :


حضرتفاطمه
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فاطمه زهرا (س) ،داستانهای مذهبی
چکیده :شنیدن داستانهای زندگی امامان و پیامبران برای مسلمانان و بهخصوص كودكان مسلمان لـذتبخـش و درسآمـوز
است .كتاب حاضر از مجموعة «دوازده قصه از زندگی» شامل  12قصه است كه مخاطب را با شـرایط زنـدگی حضـرت فاطمـه
(س) ،اخالق و فضیلتهای رفتاری ایشان ،و رفتار ایشان در منزل آشنا میكند .بعضی از این قصهها عبارتاند از :باران مروارید،
بهیاد پدر ،و گردنبند.

تاریخعلم 
.50رومرو ،لیبی .مجموعه فرهنگنامه علمی كودكان :آلبرتانیشتین .امیرهوشنگ اقبالپور .تهـران :آبرنـگ48 .1396 .ص.
رحلی .شابک 9786002527721 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،ادبیات كودک و نوجوان ،دانشمندان
چکیده" :آلبرت انیشتین" یک دانشمند نابغه بود .او نظریه های جدیدی دربـارۀ زمـان و فضـا و عملکـرد جهـان مطـرح كـرد.
ایده های انیشتین باعث شهرت او شد و نظر مردم را دربارۀ جهان تغییر داد .این ایدهها و نظریهها همچنین علوم جدیدی را بـه
وجود آورد كه از جملة آنها "فیزیک كوانتوم" است .از فیزیک كوانتوم برای ساختن تلویزیون و كامپیوتر استفاده شـده اسـت.
این كتاب از تولد تا مرگ انیشتین را با تصاویری واقعی از او وزندگیاش و شرح داده است.
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.51رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :آلبرتاینشتین.تهران :كتاب تارا48 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499220 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:دانشمندان ،زندگینامهها ،سرگذشتنامه
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پیشرفتهای فراوانی بودهانـد .كتـاب پـیش رو یکـی از عنـوانهـای
مجموعة «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» است كه با نثری ساده و روان میكوشد مهمترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و
فعالیت هایی را كه در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زنـدگی آلبـرت اینشـتین از تولـد تـا
سرگرمی های كودكی ،اولین مهاجرتش ،دبیرستان و دانشگاه رفتنش ،ازدواج ،نظریة نسبیت ،جنگ جهانی دوم ،اعتقادات دینـی
آلبرت ،افتخارات جهانی و پایان زندگی او بیان شده اند.
.52رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :آلفردنوبیل.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499725 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ،آزمایشگاه ،اختراعات علمی ،اكتشافات علمی
چکیده :نشر خبر اختراع «ژلة انفجاری» توسط "آلفرد نوبل" ،انقالبی در زمینة مواد منفجره ایجاد كرد و سیل درخواستهای
خرید به سوی آلفرد سرازیر شد .ژلة انفجاری مزیتهای فراوانی داشت؛ از جمله اینکه نه تنها عامل تکامل نمونههای قبلی مـواد
منفجره بود بلکه ارزانتر تمام میشد ،حمل و نقل آن ساده تربود و انعطـاف الزم بـرای بسـتهبنـدی بـه نحـو دلخـواه را داشـت.
نویسنده در این كتاب از آغاز زندگی آلفرد نوبل ،پدر دینامیت را تا كشف دینامیت و تکامل آن ،ساخت فشنگ تا وصیتنامـه و
توقف در آخرین ایستگاه زندگی تشریح كرده است.
.53پاسکال ،ژانتب .آیزاکنیوتنچهکسیبود؟ .آرش ظهوریان پردل .تهران :مؤسسه فرهنگی فـاطمی100 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9789643189945 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :مطالعة زندگینامة مشاهیر مورد توجه بسیاری از افراد به ویژه نوجوانان و جوانان است .نویسـنده در كتـاب حاضـر بـا
نگاهی داستان گونه و با ارائة اطالعاتی دقیق به شرح زندگی "آیزاک نیوتن" پرداخته است .در هر صفحه برای شرح داسـتان از
تصاویر ساده استفاده شده است .نیوتن چه كسی بود ،پسركی تنها ،دانشگاه كمبریج ،تلسکوپ شگفتانگیز ،كتاب بزرگ نیوتن،
قوانین حركت و  ...از مباحث مطرح شده در این كتاب است.
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.54رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :ابوریحیانبیرونیی.تهـران :كتـاب تـارا.1396 .
40ص .رقعی .شابک 9786008499541 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:دانشمندان ایرانی ،نجوم ،زندگینامهها
چکیده :در اطراف خوارزم شهری به نام "بیرون"وجود داشت .این شهر شاهد تولد كودكی بود كه سالها بعد در علومی ماننـد
ستارهشناسی ،ریاضی و گاه شماری از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان شد .آثار و اكتشافات او در پیشرفت علم و دانـش ،نقـش
مؤثر و مفیدی داشت .او كسی جز محمدبناحمد ابوریحان بیرونی نبود .در كتاب حاضر زندگی این دانشـمند ،كتـابهـا و آثـار
علمی و افکار او بررسی شده است.
ابوعلیسینا.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.

.55رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان:
رقعی .شابک 9786008499589 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:دانشمندان ایرانی ،سرگذشتنامه ،علوم پزشکی ،اختراعات علمی
چکیده :این كتاب كه جلد سیزدهم از مجموعة "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" است ،بـه سرگذشـت "ابـوعلی سـینا" و
فعالیتهای او در قالب اختراعات و اكتشافات اختصاص دارد .تولد یک نابغه ،مهاجرت به بخارا ،اوضاع جهان اسـالم و اروپـا ،یـک
درمان شگفتانگیز ،ترک بخارا ،سلطان محمود غزنوی در جستوجوی ابوعلی سینا ،ورود به ری ،شـاهزادۀ بیمـار ،یـک خوشـه
انگور و آثار علمی او ،از بخشهای این كتاب است.
.56رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :ارشیمید .تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499985 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،ریاضیات ،دانشمندان ،اكتشافات علمی
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعة "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" زندگی ارشمیدس و فعالیتهـا و اكتشـافات او را
بررسی میکند" .پیچ حلزونی" یا "پیچ هیدرولیکی" دستگاهی بود كه ارشمیدس برای انتقـال آب از یـک مخـزن و مکـان كـم
عمق به نهرها ،جویها یا پمپاژ آب از كشتی ها اختراع كرد .اقدام دیگر ارشمیدس ،ساخت دستگاهی برای مقابله بـا قـایقهـا و
كشتیهای جنگی رُمیها بود .كشف دیگر در حوزۀ ریاضیات" ،عدد  "Pبوده است
.57رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :ایزاکنیوتن.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499282 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فیزیک ،دانشمندان ،زندگینامهها
چکیده :راه علم هیچگاه به پایان نمیرسد و هر روزی كه میگذرد دانشمندان دریچههـای جدیـدی از علـوم گونـاگون را پـیش
روی بشریت میگشایند .این كتاب زندگی "ایزاک نیوتن" از تولد تا ورود به دانشگاه ،منشور و آزمایشهای او را بررسی میکنـد.
نیوتن و سیبی كه از درخت افتاد ،قدرت بزرگنمایی تصاویر در تلسکوپ ،هالی و ستارۀ دنبالهدار و كیمیاگری از جملـه مطالـب
مورد بحث در این كتاب است.
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.58رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :بنجامینفیراکلین.تهـران :كتـاب تـارا.1396 .
40ص .رقعی .شابک 9786008499770 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،فیزیک ،ایاالت متحده امریکا ،سیاست
چکیده" :بنجامین فرانکلین" ،دانشمند و سیاستمدار آمریکایی ،عالوه بر فعالیـت در دنیـای سیاسـت ،در زمینـة علمـی نیـز
موفقیتهای شایانی به دست آورد .او در موضوع انتقال نیروی الکتریسیته از رعدوبرق به زمین ،مطالعات و تحقیقات گسـتردهای
انجام داد .همچنین ،برای تدوین اعالمیة استقالل آمریکا ،نوشتن قانون اساسی آن كشور و امضای عهدنامة صلح با انگلیسـیهـا
بسیار تالش كرده ودراین زمینه ها تأثیرگذار بوده است .وی به كتاب و مطالعه عالقة زیادی داشت و همین امر باعث پیشـرفت
او شد .كتاب سرگذشت بنجامین فرانکلین و شرح كارهای او در حوزۀ علم و سیاست است.
.59برنان دموت ،پاتریشیا .بیلگیتسچهکسیاست؟ .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی96 .1396 .ص .رقعی.
شابک 9789643189525 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:زندگینامهها ،برنامهنویسی رایانه ،شبکههای رایانهای ،علم رایانه
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در زندگی "بیل گیتس" را درقالب داستان شرح میدهد" .ویلیـام هنـری گیـتس سـوم" در
 28اكتبر سال  1955میالدی در شهر سیاتل واشنگتن به دنیا آمد .او را در خانه" ،تری" صدا میزدند اما مـردم بـه او "بیـل"
می گفتند .خواندن تمام صفحات یک دانشنامه از اول تا آخر ،مواجهه با اولین كامپیوتر یعنی ماشین تله تایپ ،آغاز به تحصـیل
در دانشگاه هاروارد ،ترک كردن دانشگاه و تأسیس شركت “مایکروسافت” از جمله اتفاقات زندگی بیل گیـتس اسـت .در ادامـه،
نویسنده به میلیادرشدن "بیل كیتس" ،ازدواج او ،تولد فرزندانش و تأسیس بنیاد خیریة او و همسرش اشاره میكند.
.60كلی ،ترو .پابلوپیکاسوچهکسیبود؟ .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگـی فـاطمی96 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643189891
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،نقاشی ،ادبیات كودک و نوجوان ،فعالیتهای هنری
چکیده" :پابلو پیکاسو" در طول زندگی طوالنی اش شاهد دو جنگ جهـانی ،اختـراع بـرق ،تلفـن ،رادیـو و تلویزیـون ،سـینما،
اتومبیل و هواپیما بود .پیکاسو آثار هنری زیادی خلق كرد ،او نقاشی میكشید ،پوستر و كالژ درست میكرد ،مجسـمههـایی از
سنگ ،فلز و سرامیک میساخت .نویسنده در كتاب حاضر ،در قالب داستان زندگی پیکاسو را شرح میدهد .كتـاب در  9فصـل
دوران كودكی ،نوجوانی ،جوانی ،زندگی در پاریس ،نقاشیهای هولناک ،ازدواج ،جنگ و صلح ،سفالگری و سالهای آخر عمـر او
را بیان میكند.
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.61رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :توما ادیسون.تهران :كتاب تارا48 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499268 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ،اختراعات علمی
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پیشرفتهای فراوانی بودهانـد .كتـاب پـیش رو یکـی از عنـوانهـای
مجموعة «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» است كه با نثری ساده و روان میكوشد مهمترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و
فعالیتهایی را كه در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،داستان زندگی توماس ادیسـون بیـان
شده است؛ از تولد و دوران كودكی ،تا اخراج از مدرسه ،روزنامهفروشی در قطار ،اختراع ،ازدواج ،ابتکار او برای موسیقی ،اختـراع
المپ ،فیلمهای بیصدا و گامهای پایانی و مرگ.
.62رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :خواجهنصیرالدینطوسیی.تهـران :كتـاب تـارا.
40 .1396ص .رقعی .شابک 9786008499565 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فیلسوف ،زندگینامهها ،اختراعات علمی
چکیده :شهر طوس كه اكنون در استان خراسان رضوی قرار دارد ،زادگاه محمدبنمحمد نصیرالدین طوسی معروف به خواجـه
نصیرالدین طوسی است .در این كتاب مهمترین زوایای زندگی این دانشمند از نخستین سـالهـای تولـد او تـا فعالیتهـایش در
قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه مطرح و بررسی شده است.
.63رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :رابرتهوک.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786004850025 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:دانشمندان ،سرگذشتنامه ،اختراعات علمی ،اكتشافات علمی
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعة "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" زندگی "رابرت هوک" اختراعات و اكتشافات او
را بررسی میكند .كتاب "میکروگرافیا" حاصل افکار و یافتههای هوک دربارۀ جزئیترین عناصر تشکیلدهندۀ موجـودات زنـده
به نام "یاخته" یا "سلول" است .تکمیل دستگاه میکروسکوپ ،بارومتر برای اندازهگیری فشار هوای محیط ،تهیة ماكت كشـتی،
اخترا ع پمپ هوا ،ساعت جدید فنردار و ساخت دستگاهی به نام حباب غواصی از فعالیتها و اكتشافات این دانشمند است.
.64رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :زکریایرازی.تهران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499572 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:علوم پزشکی ،دانشمندان ایرانی ،زندگینامهها
چکیده :در بررسی تاریخ علم ،به ویژه در زمینة پزشکی و همچنین مطالعة زندگی دانشـمندان ایرانـی ،نـام حکـیم محمـدبن
زكریای رازی به چشم میخورد .رازی در دوران شکوفایی علم ،دانش و فرهنگ و تمدن اسالمی-ایرانی متولد شد .ایـن كتـاب از
تولد این دانشمندبزرگ و ورود او به مکتبخانه و مدرسه ،كیمیاگری ،رسالهها و كتابها و نوآوریهـایش در پزشـکی تـا پایـان
زندگی وی را شرح میدهد.
28

کتابنامهدورهآموزشمتوسطهاولشماره 19

فهرست توصیفی كتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش متوسطه اول

.65رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :کوپرنیک.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص .رقعی.
شابک 9786008499800 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،ستارهشناسی باستان ،دانشمندان ،اكتشافات علمی
چکیده :این كتاب كه جلد بیستویکم از مجموعة "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" اسـت ،زوایـای زنـدگی "كوپرنیـک"،
»پدر علم ستارهشناسی« و فعالیتهایش در قالب اختراعات ،اكتشافات و نظریهپردازی را آشـکار مـیسـازد .در بخشـی از ایـن
كتاب آمده است" :كوپرنیک در شهر بولونیا یک غریبه بود و جایی را نمیشناخت .او بسیار زحمتكش و اهل مطالعه و تحقیق
بود .همین عامل باعث شد تا بنیانهای استواری در دانش اخترشناسی در وجودش شکل بگیرد .وی با اسـتفاده از محاسـبات و
روشهای علمی دقیق ،كارش را در دانش اخترشناسی پی گرفت و ثابت كرد كه سیارهها به دور خورشید میچرخند".
.66رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :گِرگورمَندل.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499930 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،ادبیات كودک و نوجوان ،دانشمندان ،زیستشناسی
چکیده :زیست شناسی از نخستین علوم مورد توجه بشر است .موفقیتهای بشر در تکثیر و پرورش گیاهان و تغییراتـی كـه در
نژاد دامها داده است ،از توجه او به زیست شناسی و علم وراثت یا ژنتیک حکایت دارد .نویسنده در این جلد از مجموعة "همـراه
با علم ،همگام با دانشمندان" زندگی دانشمندی به نام "گرگور مندل" و كارهای علمی را در زمینة ژنتیک بررسی كرده اسـت.
این دانشمند روی بوتههای نخود فرنگی تحقیقاتی انجام داد و توانست "اصول وراثت" را كشف كند .او با آزمـایشهـای بیشـتر
متوجه شد كه هر صفت ارثی به دو عامل وابسته است كه فرزندان یکی از آنها را از پدر و دیگری را از مادر میگیرند.
.67برنان دموت ،پاتریشیا .گالیلهچهکسیبود؟ .آرش ظهوریان پردل .تهران :مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی100 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9789643189846 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،اكتشافات علمی
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعه "چه كسی بود؟" زندگی “گالیله” را شرح میدهـد .ایـن كتـاب در قالـب داسـتان و
تصویر در ده فصل برای نوجوانان و جوانان تألیف شده است" .از تولد گالیله تا ثبتنام در دانشگاه"" ،اختراع ترازویی برای وزن
كردن اجسام در هوا و آب"" ،اختراع پرگار هندسی و نظامی"" ،انتشار كتاب پیـامآور سـتارگان"" ،كشـف چهـار قمـر سـیارۀ
مشتری" و "انتشار كتاب گفتگو دربارۀ دو منظومة بزرگ جهانی" از جمله كارها و اتفاقهای زندگی "گالیله" است .در انتهـای
كتاب زندگی "گالیله" در یک نگاه و به صورت فهرستوار آمده است.
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.68رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :گالیله.تهران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786008499275 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ،اختراعات علمی
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم در دوره های گوناگون تاریخی ،با اختراعات خود عامل ،پیشرفت های فراوانی بوده اند .كتاب
پیش رو از مجموعة «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» میكوشد مهمترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیتهایی را كه در
قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زندگی گالیلـه از تولـد ،مدرسـهرفـتن تـا تـرک دانشـگاه و
استادی دانشگاه پیزا ،كشف قانون حركت ،ازدواج ،عالقه به نجوم و خشم پاپ نسبت به او ،حبس خانگی این دانشـمند و پایـان
زندگی او بیان شدهاست.
.69رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :لوییپاستور.تهـران :كتـاب تـارا48 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499251 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ،زندگینامهها
چکیده :بسیاری از دانشمندان از خانوادههای فقیر یا متوسط جامعه برخاستهاند .كتاب پیش رو از مجموعـة «همـراه بـا علـم،
همگام با دانشمندان» به شرح زندگی یکی از این دانشمندان و چگونگی كشف واكسن توسط او میپردازد .در این جلد ،زندگی
لویی پاستور از تولد در خانواده ای فقیر ،تا تحصیل ،اولین اكتشـاف ،ازدواج ،تخمیـر و راز آن ،نظریـة میکروبـی بـودن ،واكسـن
هاری ،و بازتاب كشفیات او در جهان و در نهایت پایان زندگی این نابغه بیان شدهاست.
.70رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :مارکُونی.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786008499756 :
مخاطب:دانشآموز
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ،اختراعات علمی ،تاریخ ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :روزها و سالها یکی پس از دیگری میگذشت و "ماركُونی" از تالش برای فرستادن امواج رادیویی بـه نقـاط مختلـف
اروپا و جهان دست برنمیداشت .او می خواست شبکة رادیویی را به همه جای جهان برساند تا مردم از مزایای آن استفاده كنند.
سرانجام ،زحمات ماركُونی نتیجه داد و او هم در فهرست دانشمندان بزرگ قرار گرفت .ماركُونی به پـاس همـة كوشـشهـایش
برای اختراع رادیو" ،جایزۀ نوبل" را دریافت كرد و به عنوان "پدر رادیو" شناخته شد .همانطور كه گفتـه شـد ،كتـاب دربـارۀ
ماركُونی ،زندگی و كارهای مهم اوست.
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.71رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :ماریکیوری.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499466 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،اختراعات علمی ،دانشمندان
چکیده :اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورده است .كتاب پیش رو از مجموعـة
«همراه با علم ،همگام با دانشمندان» با نثری ساده و روان میكوشد مهمترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیـتهـایی را كـه
در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زندگی ماریكـوری از تولـد تـا مدرسـه رفـتن ،ورود بـه
دانشگاه سوربن پاریس ،فارغ التحصیلی در رشتة فیزیک ،كشف پلونیم ،دریافت جایزۀ نوبل ،افتتاح انستیتو رادیواكتیـو ورشـو ،و
پایان زندگی و مرگ این بانوی دانشمند به طور مختصر شرحداده شده است.
.72رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :مایکلفارادی.تهران :كتاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499558 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فیزیک ،دانشمندان ،زندگینامهها
چکیده :ابزار ،وسایل و امکاناتی كه انسان امروزه از آنها استفاده میكند ،در مقایسه با آنچه قرنها قبل در اختیار داشتهاست.
تغییر و تحوالت گستردهای یافته اند .این پیشرفتها و تحوالت در پناه علم و تالشهای دانشمندان و بزرگان به دست آمده اسـت.
كتاب حاضر شامل زندگینامة "مایکل فاردی" ،یکی از دانشمندانی است كه در عرصة علم شیمی به موفقیتهـای چشـمگیری
رسید و پی برد گازها ،مایعات و جامدات میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند.
.73رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشـمندان :یوهانکِدلر.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499978 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،ستارهشناسی باستان ،دانشمندان ،اكتشافات علمی
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعة "همراه بـا علـم ،همگـام بـا دانشـمندان" مهـمتـرین زوایـای زنـدگی ،اكتشـافات و
نظریههای "یوهان كپلر" را بررسی میكند .كپلر به "پدر نجوم آلمان" و "پدر علم ستارهشناسی" شهرت دارد .قوانین كپلر كه
شامل سه قانون مهم است ،تحوالت بزرگی به دنبال داشت .كپلر پس از آزمایشهای پیدرپـی ثابـت كـرد كـه مسـیر حركـت
سیارات به دور خورشید ،بیضی شکل است .در انتهای این كتاب آثار كپلر معرفی شدهاند.
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.74رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :یوهیانگیوتنبر .تهـران :كتـاب تـارا.1396 .
40ص .رقعی .شابک 9786008499534 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:چاپ ،سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،اختراعات علمی
چکیده :اختراع دستگاه چاپ و هنر چاپ كردن به نام "یوهان گوتنبرگ" ثبت شده اسـت و او را بـه نـام پـدر صـنعت چـاپ
می شناسند .نویسـنده در ایـن كتـاب از تولـد پـدر چـاپ ،دوران كـودكی او ،در جسـتوجوی فلزهـای مناسـب حـروف چـاپ،
سرمایهگذاران جدید برای كار چاپ ،حروف متحرک و قابل انتقال ،دستگاه چاپ گـوتنبرگ و اولـین كتـابهـای چـاپی ،نقـش
جنگهای صلیبی در ترویج صنعت چاپ تا سالهای پایانی عمر گوتنبرگ اطالعاتی داده است.

تربیتبدنی 
.75والیتی ،معصومه /حقیقی ،مینا /ربانی ،احمد .کودکرعنا قامتزیبا.نجف آباد :مهر زهرا(س)24 .1396 .ص .خشـتی.
شابک 9786008022329 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آسیب های ورزشی ،ورزش ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر به آموزش صحیح نگهداری بدن در وضعیتهای مختلـف و تمـرینهـای مربـوط بـه آن اختصـاص دارد.
حركتهای اصالحی و تمرینهای بدنی شاخه ای از علوم تربیتی و دانش كاربردی در جامعه است .افتادگی شانه ،سـر بـه جلـو،
كمر گود ،انگشت شست كج و پای ضربدری از مشکالت حركتی مطرح شده در ایـن كتـاب اسـت .بعـد از بیـان هـر مشـکل و
ناهنجاری ،دربارۀ علل به وجود آمدن آن توضیح داده شده و تمرینهای اصالحی و عوارض آن ناهنجاری نیز مطرح شده اسـت.
در هر صفحه بعد از توضیحات نحوۀ حركت صحیح به كمک تصاویر نمایش داده شده است.
.76پاروآسین ،امانوئل .چرا و چگونه :ورزش .مهناز عسگری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان130 .1396 .ص .وزیـری.
شابک 9789640812501 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،علوم ورزشی ،ورزش
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعة "چرا و چگونه" از تاریخ فوتبال تـا هنرهـای رزمـی ،از دو و میـدانی تـا كشـتی و از
المپیک تا رویدادهای ورزشی دیگر را بررسی میكند .در این كتاب ،نویسنده اطالعاتی را در قالب  500پرسش و پاسـخ همـراه
با تصاویر ،انیمیشن و عکسهای واقعی گردآوری كرده است .در هر صفحه یک كادر كوچک به ارائـة مطلبـی عجیـب از دنیـای
ورزش اختصاص داده شده است.
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تفکروسبکزندگی 
.77سیفاللهی ،پرتو .آشناییبامهارتهایزنیدگیبیراینوجوانیان.تهـران :كـالم208 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786003500082
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،مهارت های رفتاری ،شیوۀ زندگی
چکیده :سازمان بهداشت جهانی ده مهارت اصلی از جمله :مهارت خودآگـاهی ،همـدلی ،روابـط بـین فـردی ،ارتبـاط مـؤثر و
مدیریت استرس را به عنوان مهارتهای زندگی معرفی كرده است كه خواننده در این كتاب با آنها آشنا میشود .در هر فصل،
فعالیت هایی برای تمرین و كادرهایی برای نوشتن در نظر گرفتـه شـده اسـت .كتـاب شـامل ده فصـل اسـت و در هـر فصـل،
موضوعات مختلف مربوط به هر یک از مهارت ها مطرح شده است .نویسنده در بیان مطالب از تصویرسـازی نیـز كمـک گرفتـه
است.
آموزشحقوقبهدانشآموزان.تهران :سیاهرود108 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786007617342 :

.78عبدی ،عادل.
مخاطب:والدین /دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم ،اول متوسطه نظری ،دوم متوسطه نظری ،سوم متوسطه نظری
کلماتکلیدی:حقوق مدنی ،دانشآموزان ،ایران ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانشآموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطـرح شـده در
این كتاب است .نویسنده در این كتاب نوجوانان و دانشآموزان را با قانونمداری و مسئولیتپذیری آشنا میکند .او معتقد است
كه اگر افرا د از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند ،میتوانند تکالیفی را كـه جامعـه بـر دوش آنهـا گذاشـته اسـت ،بـا
احساس مسئولیت انجام دهند .كتاب در شش فصل بـه مباحـث حقـوق فـردی ،شـهروندی ،خـانواده ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانشآموزان در محیط آموزشی اشاره كرده است.
آموزشمهارتهایضروریبهجوانانونوجوانیان.تهـران :سرمسـتان280 .1395 .ص .رقعـی.

.79ضیایی تربتی ،زهرا.
شابک 9786007269121 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /مشاور
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای مطالعه ،تعلیمات دینی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در دنیای امروز كه تضادها در عرصة اندیشه نسل جوان را آشفته كرده است ،آنان به تعلیمات مذهبی نیازمندند تا بـه
زندگی خود قداست ببخشند .كتاب حاضر در چهار بخش میكوشد این وظیفه را بر عهده گیرد .بخش «ایجاد انگیزه در كالس
درس» موضوعات پرورش و ارتقای فرهنگی نسل جوان و ایجاد انگیزه را دو فصل ارائه میكند .در بخش دوم كـه مهـارتهـای
قرآنی نام دارد ،اهمیت آموزش قرآن ،مروری بر آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن ،و آشنایی با برخی سورههای قرآن مطـرح
شدهاند .در بخش مهارتهای زندگی ،خودشناسی دورۀ بلوغ ذكر شده و مهارتهای مطالعه نیـز مـواردی مثـل خالقیـت ،حـل
مسئله ،برنامه ریزی برای مطالعه و بهداشت فردی و تغذیه را دربرمیگیرد.
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.80مادیسون ،لیندا .دخترانهها :احساساتدخترانه:هرچهبایددربارهمیدیریتهیوشهیجیانیبدانیید .معصـومه
رحمانی .تهران :ایرانبان104 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786001882159 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:روانشناسی ،شیوۀ زندگی ،ادبیات كودكان ،مدیریت
چکیده :چیزهای زیادی در زندگی هست كه میتواند احساسات انسانها را برانگیزد؛ به طوری كه گاهی احساس خوبی داشته
باشد و گاهی نه چندان خوب باشد ،اما همة این حاالت طبیعی هستند .در این كتاب احساسات دخترانه مانند ترس ،حسادت،
درماندگی ،وحشت و استرس از جنبههای مختلف بررسی میشوند و برای آنها پاسخ و راهکار ارائه میگردد.
.81اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :افرادیکهبرایشانمهمهستی :داشتههاینیامرئی حماییت 
آنچهداریمونمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882524 :

مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:كودكان و نوجوانان ،شبکههای اجتماعی ،روان شناسی خانواده ،رفتار در مدرسه
چکیده :اعتماد به نفس ،عزت نفس و شادكامی در كودكان از مباحثی است كه در این كتاب تشـریح شـده اسـت .در ابتـدا و
انتهای هر فصل ،داستانهایی برگرفته از نمونه های واقعی در زندگی روزمـره گنجانـده شـده اسـت .حمایـت خـانواده ،ارتبـاط
خانوادگی مثبت ،مشاركت والدین در تحصیالت و فضای محبتآمیز مدرسه از دیگر موضوعات مطرح شده در این كتاب است.
اتچهکارمیکنیی؟ .حمیـده شـرزئی .تهـران :خانـه تحـول40 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:


بامسأله
.82یامادا ،كـوبی.
 9789648230536
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حل مسئله ،خودسازی ،اندیشه و تفکر
چکیده :مسئله در زندگی نقش مهمی دارد؛ ما را به چالش می كشد و به ما شکل میدهد .اینکه هر كسی بـا مسـئلهاش چـه
می كند ،خود ماجرایی دارد .كتاب حاضر به مخاطب نگرشی نسبت به رفتار با مسئله میدهد تا درباید چـرا مسـئله در زنـدگی
وجود دارد .داستان این كتاب مواجهة كودكی را با مسئلة خویش نشان میدهد .كودک در ابتدا از مسئلهاش بسیار مـیترسـد،
اما وقتی با آن روبهرو میشود ،زیباییهای درونش را میبیند.
.83نیستانی ،محمدرضا .برنامه ریزیآموزشی:راهبردهایبهبودکیفیتدرسطحواحدآموزشی مدرسه دانشگاه 
آموزشمجازی).اصفهان :یار مانا264 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786007768662 :
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:برنامهریزی آموزشی ،نظامهای آموزشی ،برنامهریزی راهبردی
چکیده :اصول و مبانی كلی و نظری برنامهریزی باید در عمل و با مهارت در برنامهریزی راهبردی و عملیـاتی در سـطح واحـد
آموزشی همراه شود .كتاب حاضر راهبردهای عملی و عینی در بهبود كیفیـت در واحـدهای آموزشـی و دانشـگاهی را بررسـی
میكند .نویسنده كوشیده است گامهای برنامهریزی آموزشی رادر سه حوزۀ مدرسه ،واحد دانشگاهی و دانشگاه مجـازی تبیـین
كند .شناسایی مبانی و فرایندهای برنامه ریزی آموزشی در سطح یک واحد و تشریح دقیق و گام به گام هر یک ،عناصـر اصـلی
این اثر را تشکیل میدهند.
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برنامهریزیبادوربینمداربسته.تهران :بارسا310 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786009332502 :

.84میرصادقی ،علی.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:موفقیت تحصیلی ،روانشناسی
چکیده :این كتاب یک مجموعة تصویری روانشناسی و انگیزشی است كه نویسنده به كمک آن روش برنامهریـزی را آمـوزش
می دهد .با ارائة اشکال و جداول روزانه ،امکان برنامهریزی هفتگی را بـرای خواننـده فـراهم مـیآورد .خواننـده بـا انجـام دادن
تمرینها و یادداشتهای روزانه به صورت بازی و سرگرمی میتواند به اهداف خود نزدیکتر شود.
.85اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبـودن :بهخودتافتخارکن :داشتههاینامرئی هویتمثبت آنچیه
نمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882401 :
داریمو 
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،عزت نفس ،الگوی مثبت
چکیده :این كتاب یک جلد از مجموعة  8جلدی "چاشنیهای آدم بودن" است كه در آن چهار عنصر شکلگیـری شخصـیت
نوجوان موفق بیان شده است .در این جلد داراییهای درونی مانند قدرت فردی ،عزت نفس ،هدفمندی و چشمانـداز مثبـت بـا
عنوان "داراییهای هویت مثبت" معرفی شدهاند كه به بچهها كمک میكنند دیدگاهی مثبت و خوشبینانه نسـبت بـه آینـده
داشته باشند .در كتاب از رنگآمیزی شاد و نقاشی های متنوع استفاده شده است .در ابتدا و انتهـای هـر فصـل ،داسـتانهـایی
كوتاه با موضوع اتفاقات روزمره آمده است.
.86ملتون كرو ،ملیندا .مجموعه داستانهای هوشمند تخیلی فانتزی :بیاییدگاراژرارنگکنییم  .امیرهوشـنگ اقبـالپـور.
تهران :آبرنگ32 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786002528865 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستانهای تخیلی ،زبان آموزی ،زبان انگلیسی
چکیده :آموزش زبان دوم را میتوان با ایجاد تجربههای لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی
كوشد با بیان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد .داسـتان دو
زبانه (فارسی و انگلیسی) است .در این جلد ،داستان چند دوست آمده است كه با همکاری هم گاراژ محل زندگیشـان را رنـگ
میكنند.
پرسشهایدخترانه:هرچهدوستداریددربارهبلیو بدرسیید .ژالـه نـوینی .تهـران:

.87ناترسون ،كارا .دخترانههـا:
ایرانبان104 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786001882265 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،بهداشت ،بلوغ
چکیده :آیا از تغییرات بدنتان نگران و شگفت زده هسـتید؟ آیـا دربـارۀ تغییـرات روحـی و جسـمی خـود و نیـز احساسـاتتان
نمیتوانید از پدر و مادرتان سؤال كنید؟ این كتاب به پرسشهای شما دربارۀ بلوغ ،مدیریت هـوش هیجـانی و رفتـار بـا پـدر و
مادرها پاسخ میدهد و نویسنده در زمینة آراستگی و بهداشت ،بدن انسان ،خلق و خو و احساسـات اطالعـاتی در اختیـار شـما
میگذارد .اشکال و تصاویر رنگارنگ جزئی از محتوای كتاب است
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.88حاجیآقالو ،عباس .پروازبابالهایخود:خودآموزیبااستفادهازهنردرسیتخوانیدنوآمیادهشیدنبیرای
موفقیتعلمی تحصیلی.تهران :مبتکران /پیشروان100 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789640726419 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:موفقیت تحصیلی ،مهارتهای مطالعه ،دانشآموزان
چکیده :یادگیری فعال ،خواندن توأم با درک ،یادداشتبرداری ،مدیریت اسـترس ،آمـادگی بـرای شـركت در آزمـون و حفـ.
كردن مؤثر مطالب ،بخشی از مهارتهایی است كه از طریق این راهنما ارائه میشود .دانشآموزان در این كتاب مهـارتهـا را یـاد
میگیرند ،آنها را تمرین میکنند و به كار میبرند .برگههای خودآزمـایی 10 ،عـادت دانـشآمـوزان موفـق ،مقابلـه بـا اضـطراب
امتحانی ،استفاده از گروههای مطالعه ،راهنمایی برای خواندن ریاضی ،ضریب انحراف فراموشی و راهنمـای آمـاده شـدن بـرای
شركت در آزمونها و راهبردهای پاسخ به سؤاالت كوتاه جواب ،تشریحی و چهارگزینهای از دیگر مطالب این كتاب است.
.89اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :تالشترابکنوبهترینخودتباش :داشتههاینامرئی حدو
حدودوانتظیارات آنچیهدارییمونمییدانییم .سـمیرا ابراهیمـی .تهـران :ایـرانبـان96 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786001882609
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خانواده ،مدرسهها ،شبکههای اجتماعی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :در این كتاب  6دارایی مربوط به رشد شخصیت ،كه یک مؤسسه تحقیقـاتی در آمریکـا تعیـین كـرده اسـت ،بررسـی
میشود .این داراییها تجارب مثبتی هستند كه بچهها از دنیای اطرافشان كسب میكنند .در این جلد از كتاب ،داراییهای حد
و حدود انتظارات ،بچهها را به سمت داشتن انتخابهای مثبت راهنمایی میكند .حد و حدود خانواده ،مدرسه ،محله ،انتظارات
باال و تأثیر مثبت همساالن از مباحث مطرح شده در این كتاب است .در انتهـای كتـاب ،فهرسـتی از  40دارایـی شـکلگیـری
شخصیت برای دوران نوجوانی به همراه تعاریف آنها گنجانده شده است.
تندخوانیومطالعهمیثرربیهروش.MPتهـران :سـرخابی276 .1396 .ص .وزیـری.
.90محمدی ،زهره /پاشایی ،مهدی .
شابک 9786008651123 :
مخاطب:معلم /مشاور
کلماتکلیدی:حافظه ،مهارتهای مطالعه ،تقویت توجه
چکیده :نویسنده در این كتاب تکنیکهای مؤثر مطالعة مفید ،تقویت تمركز حـواس و تقویـت حافظـه را بیـان كـرده اسـت.
همچنین ،انواع روشهای خواندن و مطالعه ،تندخوانی ،دقیقخوانی ،خالصهنویسی و ترسـیم نقشـة ذهنـی از مطالـب یادگرفتـه
شده ،عنوان شده است .در هر فصل نخست ،روشها با جداول ،نمودارها و تصاویر توضیح داده شدهاند و سپس تمرینهای عملی
گنجانده شده است .این كتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفه ای تدوین شده و برای یان رشتة امـور
اداری شاخة كاردانش مناسب است.
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.91سیرینگ ،آلن .چگونهزندگیبهتریداشتهباشیم؟ .زهره شهرستانی .قـم :بـزم قلـم80 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786007294499
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:الگوی مثبت ،شیوۀ زندگی ،عادتها ،موفقیت
چکیده :در این كتاب موضوعات مختلفی مانند عزت نفس ،تعیین هدف ،مسئولیت پذیری ،مـدیریت زمـان ،انگیـزه و تشـویق
مطرح شده است .كتاب در چهارده فصل تدوین شده و شامل مطالب مختلف از عادتهای مناسب و خودسازی تا نگرش مثبت
و موفقیت است .نویسنده در ابتدا به معنای واژۀ "عادت" در فرهنگ لغت میپردازد و سپس با طـرح موضـوعات گونـاگون بـه
خواننده میآموزد كه كیفیت زندگی خود را ارتقا دهد.
.92كاری ،مایستر .مجموعه داستانهای هوشمند تخیلی فانتزی :خرچنگاخمیو .امیرهوشـنگ اقبـالپـور .تهـران :آبرنـگ.
32 .1396ص .وزیری .شابک 9786002527677 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستانهای تخیلی ،زبان انگلیسی ،زبان آموزی
چکیده :آموزش زبان دوم را میتوان با ایجاد تجربههای لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی
كوشد با بیان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد .داسـتان دو
زبانه (فارسی و انگلیسی) است .در این جلد ،دربارۀ خرچنگی می خوانیم كه حتی در روز تولد خودش هم اخمو بود .اما بعـد از
اتفاقاتی ،متوجه رفتار بد خود شد و سعی كرد خود را اصالح كند.
خودترابدذیر:توهمینجوریدوستداشتنیهستی .حمیـده شـرزئی .تهـران :خانـه

.93دایر ،وین دبلیو /دایر ،سیج.
تحول36 .1395 .ص .خشتی .شابک 9786009491858 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:راه و روش ،اعتمادبهنفس ،رفتار ،داستان
چکیده :بعضی انسانها در شرایط خاصی با وضعیت كنار نمیآیند .آنها مدام در حال جنگ با وضـع موجـود هسـتند .كتـاب
حاضر از مجموعهای چندجلدی ،می كوشد به كودكان بیاموزد چگونه شرایط خود را بپذیرند ،دست از مقابله بردارند و از قدرت
ذهن خود برای بهبود اوضاع بهره ببرند .داستان این كتاب به شرح ماجرایی از زندگی كودكی اختصاص دارد كه توانسـتهاسـت
بر شرایط جسمانی خود غلبه كند و بر مشکل چیره شود.
.94سوادكوهی ،علیاصغر .كتابهای ده فرمان :دهفرماندربیابخودشناسیی.اصـفهان :نوشـته84 .1395 .ص .خشـتی
یوچی .شابک 9786003860407 :
مخاطب:معلم /مشاور
کلماتکلیدی:خودسازی ،خودشناسی ،روانشناسی ،روانشناسی شخصیت
چکیده :انسان سرشار است از صفات نیک و بد كه اگر با تأمل به آنها بنگرد ،میتواند بدها را رفع و ضعفها را تقویـت كنـد.
كتاب حاضر از مجموعه كتابهای «دهفرمان» به موضوع خودشناسی اختصـاص دارد .نویسـنده كوشـیده اسـت در ده فرمـان
مخاطب را به شناخت خود و داشتن اراده واعتماد به تحقق خواستهها سوق دهد .روح و روان خود را درست تغذیه كـن ،نقـاط
ضعف خود را به نقاط قوت و توانایی ت بدیل كن ،ذهن بهاری داشته باش ،و روزی خودت رابـه روزی دیگـران سـنجاق نکـن از
جمله فرمانهای كتاب هستند.
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فرماندربابشاهکلیدزندگی.اصفهان :نوشته144 .1395 .ص .خشتی

.95سوادكوهی ،علیاصغر .كتابهای ده فرمان :
ده
یوچی .شابک 9786003860438 :
مخاطب:معلم /مشاور
کلماتکلیدی:موفقیت ،راه و روش ،جنبههای روانشناسی
چکیده :اگر خود ما نمیتوانیم وضعیت آینده و زندگیمان را تعیین كنیم ،به ناچار محیط این كار را میكند .پس بهتـر اسـت
هدف مطلوب خود را معلوم كنیم و به سمت آن در حركت باشیم .كتاب حاضر از مجموعه كتابهای «ده فرمان» میكوشد راه
رسیدن به شاه كلید زندگی را در ده فرمان به مخاطب بیاموزد .از جمله توصیههای كتاب عبارتاند از :ناشـناختههـا را دریـاب؛
آینده را به بها دهند نه به بهانه؛ هدفت را عوض كن ،زندگیات عوض میشود؛ شیوه و سبک خارپشت یا سبک و روش روباه.
.96اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :دوستانتراپیداوانتخابکن داشتههاینامرئی تواناییهای
اجتماعی آنچهداریمونمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882616 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای رفتاری ،شبکههای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :داراییها برای زندگی مانند چاشنی برای غذاها هستند .نویسندۀ كتاب حاضر معتقد است كه داراییها باعث میشوند
هر فرد توانایی و مهارتهای فردی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت زنـدگی را كسـب كنـد .توانـاییهـای اجتمـاعی
شامل برنامهریزی و تصمیمگیری ،تواناییهای بین فردی ،فرهنگی ،مهارتهای مقاومت و حل صلحآمیز اختالفات است كـه در
این كتاب بررسی شده است .نویسنده در ابتدا و انتهای هر فصل به داستانهایی از وقـایع روزمـرۀ زنـدگی اشـاره كـرده اسـت.
كتاب حاوی نقاشیهای رنگی و متناسب با عنوان مطالب است.
.97اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :زمانترامدیریتکن :داشتههیاینامرئی اسیتفادهمفییداز
زمان آنچهداریمونمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882715 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اوقات فراغت ،مدیریت ،كودكان و نوجوانان ،خالقیت
چکیده :در این جلد از مجموعة "چاشنیهای آدم بودن" مسئلة مدیریت زمـان و اسـتفادۀ مفیـد از آن بررسـی شـده اسـت.
نویسنده به موضوعاتی چون "داراییها چه هستند" و "چرا به دارایی نیاز است" اشاره كرده و برای بیان آنچه در ذهن داشـته،
در ابتدا و انتهای هر فصل ،داستانهایی از وقایع زندگی روزمره را آورده است .دانشآموزان با مطالعة این كتاب با شـیوۀ انجـام
دادن فعالیتهای خالق ،شركت در برنامههای مخصوص كودكان و روش درست وقت گذراندن در خانه آشنا میشوند.
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.98مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان .زمانتکوککن.تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هـدایت فرهیختگـان
جوان198 .1395 .ص .خشتی یوچی .شابک 9786007857984 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مدیریت و سازماندهی ،راهنمای آموزشی ،روانشناسی شخصیت
چکیده :مدیریت زمان یکی از رمزهای موفقیت انسانهای بزرگ بـه شـمار مـیرود .در ایـن كتـاب مخاطـب جـوان راههـای
مدیریت صحیح زمان را می آموزد .كتاب در هفت فصل تنظیم شده است .در فصل اول مخاطب دربارۀ دریـافتن زمـان حـال و
ارزش آن نکاتی می آموزد .در فصل های بعد دزدان زمان ،بازی زمان و مراحل فرمول بازی با زمان مطرح شدهاند .فصل چهـارم
به پلههای هدف ،واقعبینـی ،مسـئولیتپـذیری ،پشـتکار ،ابتکـار و میانـهروی اختصـاص یافتـه و در فصـلهـای چهـار و پـنج
هدفگذاری ،ساختن و اجرای نقشة زمانی ،و درمان اهمالكاری مطرح شدهاند .محتوا به صورت داستانی و زبان آن اول شخص
است و نویسنده در خالل تعریف داستان ،چگونگی مدیریت زمان را به مخاطب می آموزد.
.99كاوی ،شون .هفت عادت كودكان موفق :سامیوشیرینیگردویی .حمیده شرزئی .تهران :خانه تحـول32 .1395 .ص.
خشتی .شابک 9789648230437 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:موفقیت ،عادتهای مثبت و منفی ،رفتار فردی
چکیده :كودكان و انسانةای موفق به موفقیتهای هم حسادت نمیكنند .ا«ها از شادی و برنده بودن هم خوشحال میشـوند.
این كتاب به موضوع «برنده  -برندهبودن » (چهارمین عادت از هفت عادت كودكـان موفـق) اختصـاص دارد .در ایـن داسـتان،
شخصیت اصلی ماجرا متوجه می شود كه موفقیت خواهرش مانعی در راه موفقیت او نیست .او نیز تواناییهای متفاوتی دارد كه
در آنها بهتر عمل میكند .در انتهای كتاب ،راهنماییهایی در قالب گفتوگو كنیم و قدمهای اول آمدهاند.
.100راث ،تام /ركمایر ،ماری .كتابهای باشگاه مغـز :سطلمهربانی:تواننامحدودمغزمنبرایشیادمانی .لـیال كاشـانی
وحید .تهران :مهرسا32 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786009816606 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستان ،مهارتهای رفتاری
چکیده :ظرف احساس هر كسی میتواند سرشار از محبت و توجه یا بیتوجهی و طردشدن باشد .در این كتاب ،این ظرف بـه
سطل تشبیه شدهاست و مخاطب می آموزد كه مغز توان نامحدودی برای ایجاد زندگی شـادتر و سـالمتـر دارد .در ایـن كتـاب،
داستان پسری آمده است كه راه پر كردن سطل خالی احساسش را پیدا میكند و موفق میشود آن را پر كند.
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سوفیوشعرعالیاش .حمیـده شـرزئی .تهـران :خانـه تحـول32 .1395 .ص.

.101كاوی ،شون .هفت عادت كودكان موفق:
بیاضی .شابک 9789648230451 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:عادتهای مثبت و منفی ،كار گروهی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :تفاوت بین همه و در همهجا وجود دارد .در واقع ،تفاوتها ارزش و مزیت محسوب میشوند .ایـن كتـاب بـه موضـوع
«همکاریكردن » (ششمین عادت از هفت عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .داستان كتاب به قضاوت بچهها در مقابل یـک
نفر دیگر میپردازد .آنها بدون شناخت دربارۀ او نظر میدهند و گمان میكنند بیعرضه اسـت ،درحـالیكـه او فقـط متفـاوت
است .در انتهای كتاب ،راهنماییهایی در قالب گفتوگو كنیم و قدمهای اول آمدهاند.
.102بیتا ،الیزا .صلح جنگدورشو)-فارسیانگلیسی .آوا علیحسین .تهـران :مؤسسـه فرهنگـی آرمـان رشـد.1396 .
42ص .رقعی .شابک 9786008693291 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:صلح ،جنگ
چکیده :داشتن دنیایی بدون جنگ ،نه تنها آرزوی بسیاری از كودكان ،بلکه آرزوی بزرگترها نیز هست .كتاب حاضر داستانی
است كودكانه دربارۀ تأثیر منفی جنگ بر دوستی دو كودک در سرزمینهای لبمرز .جنگ كودكان را از هم و شادیهایشان را
از زندگی دور كرد .این كتاب دو زبانه است و مترجم فارسی آن یک نوجوان است .متن داستان این كتاب صلح را برای همگان
طلب میكند.
هایناگهانی:توانمغزقدرتمندمنبرایمهارخواستههاینامناسب.

.103اسمیت ،برایان .كتابهای باشگاه مغـز :
فکر
لیال كاشانی وحید ،فاضل مرادی سبزوار .تهران :مهرسا36 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786009751068 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستان ،مهارتهای رفتاری ،اندیشه و تفکر
چکیده :فکر كردن ،قبل از عمل كردن و حرف زدن ،بهترین راه برای مـدیریت فکـر اسـت .داسـتان ایـن كتـاب از مجموعـه
كتابهای «باشگاه مغز» ،با هدف قراردادن «توان مغز قدرتمند در مهار خواسـتههـای نامناسـب» ،مـاجرای پسـری را تعریـف
می كند كه دوست دارد مركز توجه اطرافیان باشد .مربی او با ذكر مراحل عملی و گام به گـام ،بـه او و دیگـر شـاگردان كـالس
می آموزد چگونه فکرهای ناگهانی را مدیریت كنند .در انتهای كتـاب نیـز دربـارۀ آمـوزش «مـدیریت تمـایالت و خواسـتههـا»
توضیحاتی به والدین داده شده است.
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.104اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبـودن :کاردرسترابشنا وانجیامبیده :داشیتههیاینیامرئی 
ارزشهایمثبیت آنچیهدارییمونمییدانییم .سـمیرا ابراهیمـی .تهـران :ایـرانبـان96 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

 9786001882661
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:شیوۀ زندگی ،ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای اخالقی ،كودكان و نوجوانان
چکیده :این جلد از مجموعة "چاشنیهای آدم بودن" به ارزشهای مثبت از جمله توجه به دیگران ،تساوی و عدالت اجتماعی،
شرافت ،صداقت ،مسئولیتپذیری و شیوۀ زندگی سالم پرداخته است .داراییها برای زندگی مانند چاشنیها برای غـذا هسـتند.
داراییها باعث میشوند هر فرد تواناییها و مهارت های شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی بـا مشـکالت زنـدگی را كسـب
كند .نویسنده با بیان این داراییها و بیان داستانهای واقعی به كودک كمک میکند تا كـار درسـت را شناسـایی كنـد و انجـام
دهد .هر كدام از موضوعهای این كتاب در فصلهای مختلف با نقاشی ،رنگبندی و كادربندی نکات مهم آمده است.
.105اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبودن :کمککنوایمنبمان :داشتههاینامرئی قدرتمنیدشیدن 
داریمونمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان80 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882647 :

آنچه
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ارزشهای اجتماعی ،رفتار اجتماعی ،ادبیات كودک و نوجوان ،رشد شخصیت
چکیده :این جلد از مجموعة "چاشنی های آدم بودن" دربارۀ قدرتمند شدن ،كمک كردن و ایمن مانـدن اسـت .نویسـنده بـا
اشاره به این موضوع كه دارایی ها برای زندگی ،مانند چاشنیها برای غذاها هستند ،بیـان مـیكنـد كـه ایـن دارایـیهـا باعـث
میشوند هر فرد تواناییها و مهارتهای شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت زندگی را كسب كند .در این كتـاب
از دارایی های قدرتمند شدن ،ارزشمند بودن كودكان از دید جامعه ،خدمت به دیگران و امنیت آنان ،به عنوان منابع اشاره شده
است .كودكان با نقاشیها و داستانهای مطرح شده میتوانند داراییها را انتخاب و امتحان كنند.
.106كاری ،مایستر .مجموعه داستانهای هوشمند تخیلی فانتزی :کوسهترسو .امیرهوشنگ اقبالپور .تهران :آبرنـگ.1396 .
32ص .وزیری .شابک 9786002527707 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستانهای تخیلی ،زبان آموزی ،زبان انگلیسی
چکیده :آموزش زبان دوم را میتوان با ایجاد تجربههای لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی
كوشد با بیان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد .داسـتان دو
زبانه (فارسی و انگلیسی) است .در این جلد ،داستان كوسهای آمده است كه در حال آمادهشدن برای مسـابقات ورزشـی اسـت،
اما به دلیل دندان درد شدید ،متوقف شدهاست .او از كشیدن دندان میترسد ،اما در نهایت موفق میشود.
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گفتوگوهایمادرانهودخترانه:ازدخترهاگفتنازمادرهاشینیدن .معصـومه رحمـانی.

.107ناترسن ،كارا .دخترانهها:
تهران :ایرانبان64 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786001882388 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنبههای روانشناسی ،هیجان ،بهداشت
چکیده :مادرها و دخترانشان دربارۀ مسائل بسیاری مانند احساسات ،تغییرات بدن ،مقـررات ،حـریم خصوصـی و دوستانشـان
حرفهای زیادی دارند كه می توانند با هم در میان بگذارند .این كتاب نحوۀ آغاز گفتوگو دربارۀ مطالب مختلف ،از شسـتوشـو
گرفته تا اطالعات اساسی دربارۀ بدن ،مسائل اجتماعی و موضوعات خانوادگی را نشان میدهد .در هر صفحه ،مطالبی با عنـوان
"چطور بگویم" آمده است كه كودک می تواند از آنها استفاده كند یا جزئیات آنها را طبق شرایط خودش تغییر دهد.
گفتوگوهایمادرانهودخترانه:ازمادرهاگفتنازدخترهاشینیدن .معصـومه رحمـانی.

.108ناترسن ،كارا .دخترانهها:
تهران :ایرانبان72 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786001882395 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سالمتی ،بهداشت روانی ،بلوغ ،كودک و نوجوان
چکیده :دختران در سن بلوغ میان دو دنیای كودكی و بزرگسالی قرار میگیرند و همه چیـز برایشـان در حـال تغییـر اسـت.
مطالعة این كتاب به مادران امکان میدهد كه بتوانند با دخترانشان دربارۀ مسائلی كه اغلب در ذهن هر دوی آنها مـیگـذرد،
صحبت كنند .همچنین ،دربارۀ مسائلی چون بدن و مشکالت بلوغ ،غذا و مد و دوستان و خانواده كـه اغلـب كودكـان بـا آنهـا
درگیرند ،اطالعات اساسی به خواننده میدهد.
گنجینهایبرایتربیتدخترم.تهران :پیام كوثر126 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786006010991 :

.109شیخلر ،زینب.
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:شیوۀ زندگی ،علوم تربیتی ،خانواده
چکیده :از مسائل مهم در رشد و تربیت دختران ،حف .حرمت آنها برای ایجاد عزت نفس ،اعتماد به نفس و توجه بـه نقـش
آیندۀ آنها در جامعه است .نقش معنوی مادر در شکلدهی نیازهای درونی دختر ،بسیار ارزنده است .بنابراین دختـران را بایـد
به گونه ای تربیت كرد كه فاصلة بین نسل ها از لحاظ فکری زیاد نباشد .در كتاب حاضـر دربـارۀ دوران كـودكی و لحظـة بلـوغ
دختران و نیز نقش خانواده در تربیت دختران موفق و دختران مسئولیتپذیر امروز مطالبی بیان شده است.
.110هولبوک ،نانسـی .ماجراها شایعههاورازهیا .طـاهره محمـد علیـزاده .تهـران :گـام96 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786007700204
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:روانشناسی نوجوان ،ایاالت متحده امریکا ،روابط اجتماعی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :در این كتاب دختران نوجوان ،دربارۀ ترسها و رازهای خود حرف میزنند .آنها از دشمنی ،شایعه ،حسادت ،اذیـت و
آزار دیگران كه برای همة دختران نوجوان آشناست ،صحبت میكنند .بعضی از دخترها از این ماجراها و حوادث نامطلوب پنـد
میگیرند و رشد میکنند و برخی هم از آنها رنج میکشند .این كتاب به خواننده میآموزد كه چگونه با ترسهـا و اضـطرابهـای
خود كنار بیاید و با آرامش با آنها برخورد كند .آزمونهای مطرح شده در كتاب به خواننده نشان میدهد كه چگونه میتواند از
شروع یک ماجرای ناخوشایند جلوگیری كند و از پیامدهای آن در امان باشد.
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.111رحیمی ،علی اكبر /مسعودی ،ناهید /حمیدینژاد ،فرزانهالسادات .مدیریتمثررمدرسهباتأکیدبرآموزههایاسالمی.
شیراز :تخت جمشید72 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786002831798 :
مخاطب:مدیر
کلماتکلیدی:مدیریت آموزشی ،روانشناسی آموزش و پرورش ،فرهنگ اسالمی
چکیده :كتاب پیش رو با دو نوع نگاه روانشناختی و مدیریتی و همچنین نگاه اسالمی ،مدیریت مدرسـه را بررسـی مـیكنـد.
هدف نویسندگان ،یادآوری ارزشها ،تأثیرگذاری و بیان نکات ی بـرای پربـاركردن نقـش مـدیران مـدارس بـا اسـتفاده از اصـول
روان شناختی مدیریت با تأكید بر آموزه های اسالمی در این زمینه است .كتاب شامل دو فصل كلی است؛ در فصل اول مدیریت
مدرسه و اصول كاربردی آن بررسی شده و در فصل دوم با اشاره به آموزههای قرآن ،با تأكید بر سیرۀ پیشوایان اسـالم مطالـب
قابل استفاده در این زمینه مطرح شده است.
مغزمنورنگآمیزی )2تمرینآرامشدربا پروانهها.تهران :مهرسـا.

.112گرشاسبی ،معصومه .كتابهای باشگاه مغز:
102 .1396ص .خشتی .شابک 9786009751013 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /مشاور
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:رنگآمیزی ،خالقیت ،جنبههای روانشناسی
چکیده :رنگآمیزی از تمرینهایی است كه به گردش خون و فعالیت سلولی مغز كمک میكنـد .كتـاب حاضـر شـامل نمونـه
نقاشیهایی است كه از آثار هنرمندان انتخاب شدهاند و برای رنگآمیزی در این اثر جمع شدهاند تـا مخاطـب بـزرگسـال ،بـا
انجام درست این تمرینهای رنگآمیزی ،بتواند ضمن كاهش اضطراب و اسـترس ،خالقیـت و توانـایی مـدیریت احساسـات یـا
تمایالت خود را بهبود بخشد .گردآورندۀ كتاب توصیه كرده است تمرینها ترتیب خاصی ندارند و در هـر زمـانی كـه مخاطـب
میل داشته باشد انجام پذیر هستند.
.113قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتاول:شناختخود.كرج :آوای آرامـش.
30 .1396ص .رحلی .شابک 9786007615515 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:شناخت ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری ،خودشناسی
چکیده :افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن ،بازیهای دستهجمعی و در نتیجـه كسـب مهـارتهـای اجتمـاعی توسـط
كودكان را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست .مجموعة «مهارتهای زنـدگی» شـامل  10جلـد كتـاب اسـت كـه هـر جلـد یکـی از
مهارتها را مورد توجه قرار میدهد .جلد اول این مجموعه به مهارت«شناخت خود» اختصاص دارد .در این كتاب پـنج بـازی،
پنج كاربرگ (نقاشی ،كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارتهای نوشتاری ،دو داستان و سه شعر ذكـر شـدهانـد كـه همگـی
میكوشند كودک را به درک شناخت خود و كشف تواناییهای خود برسانند .ء
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.114قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتپنجم:تفکردقی وخالق.كرج :آوای
آرامش42 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615553 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:تفکر خالق ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :مهارتهای زندگی را میتوان با روشهای ساده و قابل فهم ،در حین بازی و سرگرمی ،به كودكان آموخـت .مجموعـة
«مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی میپردازد .جلد پنجم ایـن مجموعـه
به مهارت «صلح و دوستی» اختصاص دارد .در این كتاب 10بازی ،پنج كاربرگ (نقاشـی ،كاردسـتی ،خالقیـت ،حـلكردنـی و
مهارتهای نوشتاری ،دو داستان و دو شعر ذكر شدهاند كه همگـی مـی كوشـند مهـارت تفکـر دقیـق و خـالق را بـه مخاطـب
بیاموزند.ء
.115قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتچهارم:کنتیرلهیجیان.كـرج :آوای
آرامش36 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615591 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارت های رفتاری ،مهارتهای اجتماعی ،راهنمای آموزشی ،هیجان
چکیده :افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن ،انجام بازیهای دسـتهجمعـی و در نتیجـه كسـب مهـارتهـای اجتمـاعی
كودكان را كمتر كردهاست .مجموعة «مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی
میپردازد .جلد چهارم این مجموعه به مهارت «كنترل هیجان» اختصاص دارد .در این كتـاب 10 ،بـازی 5 ،كـاربرگ (نقاشـی،
كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارت های نوشتاری ،دو داستان و چهار شعر برای تقویت مهارت كنترل هیجان بـه مخاطـب
كمک میكنند.
.116قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكـان :مهارتدهم:مرزهاودفیاعازخیود.كـرج:
آوای آرامش34 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615607 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری ،حقوق فردی و اجتماعی ،راهنمای آموزشی
چکیده :مهارتهای زندگی را میتوان با روشهای ساده و قابل فهم ،در حین بازی و سرگرمی ،به كودكان آموخـت .مجموعـة
«مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی میپردازد .جلد دهم این مجموعه به
مهارت «دفاع از خود» میپردازد.پنج بازی ،پنج كاربرگ (نقاشی ،كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهـارتهـای نوشـتاری) ،دو
داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگی میكوشند جرئتورزی را به منظـور حمایـت از عقیـدۀ خـود و نیـز توانـایی
نهگفتن را دركودک تقویت كنند.
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.117قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتدوم:عزتنفسء.كـرج :آوای آرامـش.
34 .1396ص .رحلی .شابک 9786007615522 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:عزت نفس ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن ،بازیهای دستهجمعی و در نتیجـه كسـب مهـارتهـای اجتمـاعی توسـط
كودكان را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست .مجموعة «مهارتهای زنـدگی» شـامل  10جلـد كتـاب اسـت كـه هـر جلـد یکـی از
مهارتها را مورد توجه قرار میدهد .جلد دوم این مجموعه به مهارت«عزتنفس» اختصاص دارد .در این كتاب  10بازی ،پـنج
كاربرگ (نقاشی ،كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارتهای نوشـتاری ،دو داسـتان و سـه شـعر ذكـر شـدهانـد كـه همگـی
میكوشند كودک را به سطح قابلقبولی از عزت نفس در عملکرد برسانند .ء
.118قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتسیوم:صیلحودوسیتی.كـرج :آوای
آرامش60 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615539 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارت های رفتاری ،مهارتهای اجتماعی ،صلح
چکیده :افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن ،انجام بازیهای دسـتهجمعـی و در نتیجـه كسـب مهـارتهـای اجتمـاعی
كودكان را كمتر كردهاست .مجموعة «مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی
میپردازد .جلد سوم این مجموعه به مهارت «صلح و دوستی» اختصاص دارد .در ایـن كتـاب 20بـازی 10 ،كـاربرگ (نقاشـی،
كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارتهای نوشتاری ،پنج داستان وپنج شعر ذكر شدهاند كه همگی میكوشند مهارت صلح و
دوستی را كه عاملی برای سالمت و بهداشت روانی است ،به مخاطب بیاموزند.ء
.119قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكان :مهارتششم:حلمسئلهوتصیمیمگییری.
كرج :آوای آرامش36 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615560 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری ،حل مسئله
چکیده :مهارتهای زندگی را میتوان با روشهای ساده و قابل فهم ،در حین بازی و سرگرمی ،به كودكان آموخـت .مجموعـة
«مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی میپردازد .جلدششـم ایـن مجموعـه
به مهارت «حل مسئله» میپردازد 10.بازی ،پنج كاربرگ (نقاشی ،كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارتهای نوشـتاری) ،دو
داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگی میكوشند مهارت حل مسئله و تصمیمگیری را دركودكان تقویت كنند.
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مهارتهشتم:مسئولیتپذیری.كـرج :آوای

.120قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكـان:
آرامش34 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615584 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مسئولیتپذیری ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :مهارتهای زندگی را میتوان با روشهای ساده و قابل فهم ،در حین بازی و سرگرمی ،به كودكان آموخـت .مجموعـة
«مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارتهای زندگی میپردازد .جلدهشتم ایـن مجموعـه
به مهارت «مسئولیتپذیری» میپردازد 10.بـازی ،پـنج كـاربرگ (نقاشـی ،كاردسـتی ،خالقیـت ،حـلكردنـی و مهـارتهـای
نوشتاری) ،دو داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگی میكوشـند مهـارت مسـئولیتپـذیری را بـه عنـوان عنصـری
برجسته در موفقیت كودک تقویت كنند.
.121قهرمانی ،زهرا /خودی ،تینا .مهارتهای زندگی بازیمحور برای كودكـان :مهارتهفیتم:آداباجتمیاعی.كـرج :آوای
آرامش46 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007615577 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای رفتاری ،آداب معاشرت
چکیده :افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن ،بازیهای دستهجمعی و در نتیجـه كسـب مهـارتهـای اجتمـاعی توسـط
كودكان را نیز كمتر كردهاست .مجموعة «مهارتهای زندگی» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد بـه یکـی از مهـارتهـای
زندگی میپردازد .جلد سوم این مجموعه به مهارت«آداب اجتماعی» اختصـاص دارد .در ایـن كتـاب  15بـازی ،پـنج كـاربرگ
(نقاشی ،كاردستی ،خالقیت ،حلكردنی و مهارتهای نوشتاری ،چهار داستان و چهار شعر ذكر شدهاند كه همگـی مـیكوشـند
آداب معاشرت و روابط اجتماعی را به مخاطب بیاموزند.ء
مهارتهایاجتماعیدورهاولمتوسطه:راهنمیای

.122دپارتمان علمی موسسه تتا .بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی:
معلم.تهران :پیشرو مبتکران42 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789648045536 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:مهارتهای اجتماعی ،راهنمای معلم ،آموزش و یادگیری ،مهارتهای ارتباطی
چکیده :این كتاب شامل طرح درس برای مربیان و مجموعة دستورالعملها و شیوهنامة اجرایی طرح اسـت .در دورۀ اول ،كـه
برای پایههای چهارم ،پنجم و ششم دبستان طراحی شده است ،دانشآموز در سه بخش آداب معاشرت ،مسئولیتهای ابتـدایی
شهروندی و حف .و اهمیت محیط زیست آموزش میبیند .در دورۀ دوم و سوم كه برای متوسطة اول و دوم طراحی شده است،
دانشآموز عالوه بر نکات یاد شده با مهارتهای ارتباطی در متوسطة اول و مهارتهای عاطفی در متوسـطة دوم آشـنا میشـود.
محتوای كتاب برای شانزده هفتة آموزشی در نظر گرفته شده است.
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مهارتهایاجتماعیدورهاولمتوسیطه:کیاردر

.123دپارتمان علمی موسسه تتا .بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی:
کال .تهران :پیشرو مبتکران42 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789648045543 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای ارتباطی ،دانشآموزان ،تعلیم و تربیت ،آداب معاشرت
چکیده :این كتاب با خلق موقعیتهای یادگیری توسط معلم و در قالب كار در كالس ،دانشآموز برای كسب مهـارتهـای الزم
جهت زندگی بهتر آماده میکند .آموزشها بر مهـارت هـای كالمـی و ارتبـاط مـؤثری تاكیـد دارنـد كـه مهـارتهـای ارتبـاطی
دانش آموزان دورۀ اول متوسطه را تقویت میکند .نویسنده در كتاب كوشیده است یادگیرنده را در موقعیت یادگیری قـرار دهـد
تا از طریق مباحثه ،گفتوگو ،فعالیت و تمرین بتواند مهارتهای اجتماعی یاد شده در سرفصلهای استاندارد را كسب كند.
مهارتهایاجتماعیدورهاولمتوسیطه:کیاردر

.124دپارتمان علمی موسسه تتا .بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی:
منزل.تهران :پیشرو مبتکران38 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789648045550 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی ،آزمونها ،حقوق فردی و اجتماعی
چکیده :نویسنده در این كتاب با ایجاد موقعیتهای یادگیری برای دانشآموزان ده تا هفده ساله سعی كرده است مهارتهایی
شامل آداب معاشرت ،مهارتهای ارتباطی و مهارت های عـاطفی را بـه یادگیرنـدگان آمـوزش دهـد .ایـن كتـاب بـا توجـه بـه
ترجیح های یادگیری از طریق ارائة محتوا برای پانزده هفتة آموزشی و كار در منزل تدوین شده است .آموزشها از طریق خلـق
موقعیت یادگیری با رویکرد كارگاهی و كاربردی ارائه میشوند؛ با این هدف كه دانشآموز در خالل آموزش به درجه مطلوبی از
تركیب خودآگاهی ،مهارت و مشاركت در ایفای نقش برسد.
نقشهذهن .For Dummiesعزیـزاهلل سـمیعی گیالنـی ،سـعید

.125راسلر ،فلورین .كتابهای دامیز ،كاربردی و سودمند:
گرامی .تهران :آوند دانش226 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008668114 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:اندیشه و تفکر ،تفکر خالق ،چالش ذهنی ،حافظه
چکیده :بازسازی نحوۀ تفکر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را "نقشة ذهن" مینامند .وقتی دربارۀ چیزی فکـر مـیكنـیم،
مغز ما بالفاصله شروع به متصل كردن آن فکر با تصورات ،افکار و مفاهیم دیگر میكند .در كتاب حاضر ،نویسـنده بـه خواننـده
نشان میدهد كه این سیستم چگونه كار میكند .در عین حال ،تکنیکهای آزمایش شده ،نقشهكشی ذهن را برای اسـتفاده در
هر موقعیتی ،از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت ،بهبود حافظه و مطالعه برای امتحان ،آماده میكند و ارائه میدهد.
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خمهایبحران.تهران :بهنشـر140 .1395 .ص .رقعـی.
نوجوانانوجواناندرپیچو 

.126بنیاسدی ،علی /فوالدیان ،احمد.
شابک 9789640223611 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:روانشناسی ،روانشناسی نوجوان ،آسیبشناسی ،جنبههای روانشناسی
چکیده :دورۀ نوجوانی از بحرانیترین دوران زندگی است .مشکالت این دوره مورد توجه جامعهشناسان و روانشناسان است و
مهمترین اقدام برای حل آنها «تشخیص و شیوۀ برخورد» با آن است .اثر حاضر كوشیده است نمابری از عمدهترین مشـکالت
روانی و رفتاری نوجوانان و جوانان و نیز شیوۀ برخورد و راهنمایی والدین را تقدیم كند .در این كتاب مشخصههـای نوجـوانی و
جوانی تشریح می شود؛ مواردی مثل :بحران هویت ،اضطراب ،خیالپردازی ،كمرویی ،شهوتگرایی ،دروغگـویی ،عـزت نفـس و
اعتماد به نفس ،خودكشی ،اختالالت عاطفی و رفتاری ،و بیماریهای جسمانی.
.127اسپلند ،پامال /وردیک ،الیزابت .چاشنیهای آدمبـودن :همیشهدرحالیادگیریباش :داشتههاینامرئی تعهدبیه
آنچهداریمونمیدانیم .سمیرا ابراهیمی .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001882708 :

یادگیری 
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آموزش و یادگیری ،روانشناسی یادگیری ،انگیزه ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :این جلد از مجموعة "چاشنی های آدم بودن" دربارۀ تعهد و یادگیری است .داراییها برای زندگی ماننـد چاشـنیهـا
برای غذاها هستند .نویسنده با عنوان این موضوع بیان میكند كه داراییها باعث میشوند هـر فـرد توانـاییهـا و مهـارتهـای
شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت زندگی را كسب كند .در این جلـد 5،دارایـی تعهـد بـه یـادگیری از جملـه
انگیزۀ موفقیت ،دغدغة یادگیری و انجام تکالیف بررسی شده است .ایدههای مطرح شده در كتاب بایـد بـا همکـاری والـدین و
بزرگترهای خانواده عملی شود تا كودک بتواند این توانایی ها را در زندگی خـود بـه كـار گیـرد .در ابتـدا و انتهـای هـر فصـل
داستانهایی آمده است كه كودک میتواند آنها را متناسب با مسائل روزمرۀ خود انتخاب و امتحان كند.

چندموضوعی 
فعالیتمحوروتلفیقی پایهاول هفتم) دورهاولمتوسطه.تهران :پیـام

.128گروه مؤلفان .کتابکارمکملآموزشی:
سما55 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789641043799 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:آزمونها ،فعالیتهای تکمیلی ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چکیده :كتابكار حاضر مجموعهای از تجربههای یادگیری فعالیتمحور است .هر یک از این فعالیتها بـا توجـه بـه محتـوای
كتابهای فارسی ،ریاضی و علوم تجربی طراحی شدهاند تا خود دانشآموزان بتوانند آنها را انجام دهند و بـه سـؤاالت مطـرح
شده پاسخ گویند .مطالب كتاب در هفت بخش آمده است .در ابتدای هر بخش پـس از توضـیح مطالـب ،فعالیـتهـایی ماننـد:
"تصویر ابزار ساخته شده را بکشید"" ،اجرای نمایشنامه" و "یک سفر كوتاه از سفر غذا در بدن بنویسید" گنجانده شده اسـت
كه دانشآموز باید گام به گام آنها را انجام دهد و حاصل را در كادرهای مشخص شده بنویسد.
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مجموعهتمرینهایخالقیتجلدسیوم.تهـران :مبتکـران /پیشـروان152 .1396 .ص .رحلـی.

.129مهرآبادی ،كتـایون.
شابک 9789640726389 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:تمرینها ،خالقیت ،نقاشی ،بازیهای آموزشی
چکیده :كتاب حاضر آخرین جلد از مجموعة سه جلدی "مجموعه تمرینهای خالقیت" است .در این جلد فعالیتهای جدیدی
معرفی میشود كه یکی از آنها "نقاشی با اجسام" است .نویسنده موضوعاتی را مطرح میكند و از خواننده میخواهد كه بـرای
آنها نقاشی بکشد یا آنها را توضیح بدهد .بخشی از مهمترین شاخهها و زیرشاخههای خالقیت كه در این مجموعـه بـه آنهـا
پرداخته شده است ،عبارت اند از خالقیت واگرایانه ،زبانی ،تجسمی-تخیلی ،ایدهپردازانه ،منطقی-استداللی و خالقیـت هنـری.
در صفحات سفید كتاب خواننده باید با اجسامی مانند مداد ،نخ ،پارچه و خالقیت خود اثر جدیدی را به تصویر بکشد.

داستان 
.130احمدی ،احمدرضا .آواززیرباران.تهران :لوپه تو24 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008761211 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستان كوتاه ،صلح
چکیده :این داستان كوتاه درباره صلح و دوستی است .چند پرنده كه نمادی از انسانهای گوناگون هستند ،در قفسـی زنـدانی
هستند .آنها سر هر چیزی با هم اختالف دارند و با هم دشمنی میكنند .آنها در كنار هم ،ولی از هم دورنـد تـا اینکـه ابـری
قفس را دربرمیگیرد و پرندهها با هم و یک صدا ،یک آواز را میخوانند .آنها با یک صدا شدن و اتحاد از قفس آزاد میشـوند و
ترانه صلح را برای همه میخوانند.
.131روستایی ،موسی .اجازههستوقتتانرابگیرم.قم :صحرایی سبز16 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786008545033 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودكان ،آداب و رسوم مذهبی ،داستان كوتاه
چکیده :موضوع این كتاب درباره خداجویی و جشن تکلیف است .قهرمان داستان كه دختر كوچولویی است ،بـه سـن تکلیـف
رسیده و دوست دارد در جشن تکلیفش خدا هم شركت كند .دخترک با مـادرش بـرای خریـد چادرنمـاز بـه بـازار مـیرود .او
پولهای قُلکش را با خودش میبرد و میخواهد برای خدا هدیه بخرد كه وقتی به جشن میآید به او بدهد؛ اما دختر نمیدانـد
كه خدا مانند مهمانهای دیگر به جشن نمیآید .پس او چطور هدیهاش را به خدا بدهد؟
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.132كرسول ،هلن .اژدهاسواری .فرمهر منجزی .تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان68 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789640813362
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای تخیلی ،كودک و نوجوان
چکیده« :جیلی» آرزو داشت یک اژدها داشته باشد .او از پدر و مادرش میخواهد كه برای روز تولدش یک اژدها بخرند .مـادر
برای جیلی توضیح میدهد كه چنین موجودی وجود ندارد؛ اما جیلی برای اثبات حرفش روزنامهای را نشان آنها میدهـد كـه
مطالبی درباره اژدها نوشته است .پدر جیلی با دیدن تاریخ روزنامه متوجه همهچیز میشود .تاریخ روزنامه ،روز اول آوریـل ،روز
دروغ گفتن و دستانداختن است ،روزی كه همه سعی می كنند دروغی بگویند كه همه باور كنند .جیلی با ناراحتی روزنامـه را
دور میاندازد و همه فکر میكنند كه او دیگر اژدها را فراموش كرده است؛ اما. ...
.133نادری ،ناصر .قطره و دریا :استادمطهری.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789640814031
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،كودک و نوجوان ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای «قطره و دریا» است كه با دو داسـتان كوتـاه ،زنـدگی «مرتضـی مطهـری» را شـرح
میدهد .مرتضی در زمستان  ،1299در روستای «فریمان» متولد شد .او در كودكی روح جستوجوگری داشـت .از ایـن رو ،در
آغاز نوجوانی ،همراه برادر بزرگش« ،محمدعلی» ،برای یادگیری مقدمات علوم دینی بـه حـوزه علمیـه مشـهد رفـت .در سـال
 ،1346مطهری و دوستانش ،موسسه حسنیه ارشاد را ساختند و پابهپای شکلگیری انقالب تالش كردنـد .او شـب شـنبه11 ،
اردیبهشت  1358به شهادت رسید.
.134گوپتا ،سوبهادراسین .اسرارخانهکبوتران .شهناز صاعلی .تهران :كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان.1396 .
132ص .رقعی .شابک 9786000103637 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :در یکی از كوچههای شهر «دهلی»« ،امینه» مقابل سینی زیورآالت بدلی پیرمردی زانو زده است و مشـغول تماشـا و
وارسی آنهاست .كمی آنطرف تر ،برادرش ،پرویز ،منتظر اوست .در همین موقع دوست پرویز نیـز بـه آنـان ملحـق مـیشـود.
فروشنده پیر كه به نظر میآید بیمار است ،پرویز را با فردی به نام «ارشاد» اشتباه میگیرد و یقـه او را مـیچسـبد .پرویـز بـه
كمک خواهر و دوستش از دست پیرمرد نجات پیدا میكند؛ اما ارشاد كیست؟
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.135مانکل ،هنینگ .اسراردرونآتش.تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانـان136 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786000104344
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این داستان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده است« .صوفیا» در كشور موزامبیک زندگی مـیكنـد .شورشـیان بـه
دهکده آنها حمله میكنند و همه را میكشند؛ حتی حیوانات را .در این حمله ،پدر صوفیا هم كشـته مـیشـود؛ امـا او ،مـادر،
خواهر و برادرش نجات پیدا میكنند .آنها به اجبار سفری را شروع میكنند كه گویی پایانی نـدارد .آنهـا گرسـنه و تشـنه و
خسته اند؛ اما سرانجام به دهکدهای میرسد و تصمیم میگیرند همان جا بماند .اطراف دهکده مین گذاری شـده اسـت و معلـم
دهکده برای همه اهالی توضیح میدهد كه باید همیشه از جاده رفت و آمد كنند؛ زیرا ممکن است پایشان را روی مین بگذارند
و. ...
افسانهسیبننهجون.تهران :كتاب نیستان132 .1396 .ص .جیبی .شابک 9789643379377 :

.136آقایاری ،غالمرضا.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فرهنگ عامه ،افسانه ،كودک و نوجوان
چکیده :روز اولی كه مادربزرگ «نگار» به خانه آنها میآید ،با او هماتاق مـیشـود و نگـار متوجـه سـیب خـوشآب و رنگـی
میشود كه بین وسایل مادربزرگ است .او میخواهد سیب را گاز بزند كه مادربزرگ سر میرسد و میگوید این سیب معمـولی
نیست و یک سیب جادویی و سخنگوست .آن روز وقتی پدر و مادر نگار از خانه بیرون میروند ،مادربزرگ بـرای نگـار قصـهای
میگوید و سفر نگار با سیب جادویی آغاز میشود .او به شهر قصهها میرود؛ اما آنجا دیگر رونق سابق را ندارد!
افسانههاییونانباسیتان.تهـران :كتـاب نیسـتان56 .1395 .ص .جیبـی.

.137شفیعی ،شهرام .بوی جوراب را قرض نده:
شابک 9789643378578 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب در قالب طنز به شخصیتهای خیالی یونان باستان میپردازد« .آكالوس» مظهر سرعت و شتاب بـود .او بـه
خاطر سرعت حیرتآورش با صاعقه ازدواج كرد« .خلوس» از شاهزادگان یونان باستان بود .او ماشینش را در هـر جـایی پـارک
میكرد و به علت سد كردن راه بچهها و پیرزنها ،به یک تخممرغ آبپز تبدیل شد« .گریز» مشهورترین شـاعر «آتـن» بـود .او
یک عمر برای گوسفندان شعر گفت؛ اما عاشق كباب گوسفندی بود« .مولوس» به مخترع تن لش معروف است .او سـی و پـنج
سال به تنهایی در كوه آلپ زندگی كرد تا توانست چسباندن آدامس به نیمکتهای پارک را اختراع كند« .هـارپی» كسـی بـود
كه. ...
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افسونهاینیل .مهدی ضرغامیان .تهران :محراب قلم312 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

.138ثابت ،كاتیا .جادوگر لوكسور:
 9786004132121
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده« :آلندوپره» باستانشناس معروف ،بعد از مدتها بـه شـهر «لوكسـور» ،در جنـوب مصـر بـازمیگـردد تـا كـاوش در
گورستان تبس را دنبال كند .در طول سفر ،دوپره ،خانم جوانی را میبیند كه سرنوشتش را تحت تاثیر قرار میدهد! دوپره قرار
است در «ویالی سبز» اقامت كند ،جایی كه هئیت باسـتانشناسـی بـرای او رزرو كـرده اسـت؛ امـا در بـدو ورودش« ،فلـوران
الوِردو» ،نقاش هئیت باستانشناسی ،او را گلولهباران می كنـد .مـردی كـه در برابـر دوپـره ایسـتاده اسـت ،بـا فلـورانی كـه او
میشناسد ،تفاوت بسیاری دارد؛ اما چه بالیی بر سر او آمده است؟
علیهالسیالم.تهـران :بـهنشـر104 .1395 .ص.
باقر 
امام 
.139نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
جیبی .شابک 9789640224915 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،سرگذشتنامهها
چکیده :امام محمد باقر (ع) فرزند امام سجاد(ع) و فاطمه ،دختر امام حسن (ع) است .امام باقر (ع) از همان دوران كودكی بـه
همه پرسشها پاسخ میدادند و به همین علت به ایشان لقب باقر «شکافنده دانشها» داده شـد .بـه دسـتور «هشـام» ،خلیفـه
وقت ،امام باقر (ع) و فرزندش ،حضرت صادق ،به شام تبعید شدند و سرانجام ایشان را مسموم و به شهادت رساندند.
جعفرصادقعلییهالسیالم.تهـران :بـهنشـر.1395 .

.140نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
112ص .جیبی .شابک 9789640224922 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،داستانهای مذهبی ،امامان ،سرگذشتنامهها
چکیده« :ام فروه» همسر امام باقر (ع) ،فرزند خود ،امام جعفر صادق را به خاندان امامت هدیه میدهد .صادق پس از پـدر ،بـا
آنکه سن كمی داشت ،پیشوای مسلمانان میشود .در این داستان ،ضمن آشنایی با گوشههایی از زندگی امام جعفر صـادق (ع)،
به توصیف ویژگیهای اخالقی و سیاسی ایشان و به طور ویژه در دوران حکومت منصور دوانیقی پرداخته میشود.
علیهالسیالم.تهـران :بـهنشـر112 .1395 .ص.
جواد 
امام 
.141نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
جیبی .شابک 9789640224953 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :داستان این كتاب به باز روایی گوشههایی از زندگی امام جواد (ع) اختصاص دارد .امام محمد تقـی (ع) در مدینـه بـه
دنیا آمد .پس از مرگ پدر ،مأمون او را به مدینه فرا خواند و دخترش را به ازدواج او درآورد .بعـدها امـام اجـازه پیـدا كـرد بـه
مدینه بازگردد ،جایی كه زندگی اش را وقف تدریس كرد .بعد از مرگ مأمون ،امام به بغداد فراخوانده شد و به تحریک معتصـم،
خلیفه جدید و به دست همسرش مسموم شد.
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علیهالسالم.تهـران :بـهنشـر.1395 .
عسگری 


حسن
.142نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
104ص .جیبی .شابک 9789640224977 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،سرگذشتنامهها ،امامان ،داستانهای مذهبی
چکیده :امام حسن (ع) پس از درگذشت پدربزرگ و مادرش ،تنها مونس پدرش ،علی (ع) ،است .او تالش دارد تـا ثابـت كنـد
كه پدرش در ماجرای قتل عثمان بی گناه است .امام حسن (ع) در كنار پدر ،روزهای خالفت را پشت سر میگذارد و با شهادت
علی (ع) جانشین او میشود.
علیهالسالم.تهـران :بـهنشـر104 .1395 .ص.
حسن 

.143نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
جیبی .شابک 9789640224885 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،سرگذشتنامهها ،داستانهای مذهبی
چکیده :امام حسن (ع) پس از درگذشت پدربزرگ و مادرش ،تنها مونس علی (ع) بود .او تالش كرد تا بیگناهی پـدرش را در
ماجرای قتل عثمان ثابت كند .حسن در كنار پدرش ،علی (ع) ،روزهای خالفت را پشت سر گذاشت و بـا از دسـت دادن پـدر،
جانشین او شد.
علیهالسالم.تهـران :بـهنشـر96 .1395 .ص.
حسین 

.144نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
جیبی .شابک 9789640224892 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،سرگذشتنامهها
چکیده :كتاب حاضر با تولد امام حسین (ع) در سال چهارم هجری آغاز میشود و با روایـاتی از حضـرت فاطمـه (س) ،ادامـه
می یابد .از جمله داستانِ قضاوت درباره زیبایی خط امام حسن (ع) و امام حسین (ع) .سپس رحلت پیامبر اكـرم (ص) و غـم از
دست دادن مادرِ امام را بیان میكند .آنگاه به داستان مخالفت امام حسین (ع) با یزید و واقعه كربال مـیپـردازد و سـرانجام بـا
شهادت امام به پایان میرسد.
رضاعلیهالسیالم.تهـران :بـهنشـر144 .1395 .ص.

.145نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
جیبی .شابک 9789640224946 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی
چکیده« :علیبنموسی» در شهر مدینه متولد شد و در دیار توس از دنیا رفت .امام رضا (ع) در دورهای میزیست كـه خلفـای
عباسی با مشکالت عمدهای مواجه بودند و مأمون به دنبال راهحلی بود تا امام رضا (ع) را در ایـن مشـکالت دخیـل كنـد و بـه
همین منظور پست ولیعهدی را بر عهده او گذاشت .این كتاب با روایت داستانهای كوتاهی به بررسـی گوشـههـایی از زنـدگی
امام رضا (ع) میپردازد.
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فرجهالشیری..تهـران :بـهنشـر.


تعالی
عجل 
اهلل
زمان 
امام 
.146نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
120 .1395ص .جیبی .شابک 9789640224984 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :در این كتاب ،با روایتی داستانی ،امام مهدی (عج) معرفی میشوند .ایشان پس از وفات امام حسـن عسـگری (ع) بـه
امامت رسیدند و از طریق چهار سفیر یا نایب ،با شیعیان تماس میگرفتند .پس از یـک دوره هفتـاد سـاله ،موسـوم بـه غیبـت
صغری ،غیبت كبری اتفاق افتاد .پس از پایان غیبت ،وی با عنوان مهدی قیام خواهد كرد و او كسی خواهد بـود كـه از طریـق
وی ،حق و عدالت بار دیگر به پیروزی خواهد رسید.
علیهالسالم.تهـران :بـهنشـر104 .1395 .ص.
سجاد 

.147نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
جیبی .شابک 9789640224908 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،سرگذشتنامهها
چکیده :مادر امام سجاد (ع)« ،شهربانو» ،دختر پادشاه ساسانی ،بود .او به اسارت مسلمانان درآمد و راهی مدینه شد .شـهربانو
با امام حسین (ع) ازدواج كرد و هنگام به دنیا آوردن امام سجاد (ع) ،چشم از جهان فرو بست« .علیبنحسین» شاهد حماسـه
كربال بود و همراه حضرت زینب به اسارت گرفته شد .سخنان ایشان در شهر شام ،چشـم مـردم را بـه روی حقیقـت گشـود و
موجب پشیمانی آنان شد .كتاب صحیفه سجادیه از امام سجاد (ع) است كه در آن به مسائلی مانند توحیـد ،عـدل ،رسـالت و...
پرداخته شده است.
علیعلییهالسیالم.تهـران :بـهنشـر96 .1395 .ص.
امام 
.148نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
جیبی .شابک 9789640224861 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر ،بخشهایی از زندگی حضرت علی (ع) را روایت میكند .علی همچـون نهـالی زیبـا در خانـه
پیامبر اسالم (ص) پرورش یافت و سرانجام با فاطمه ،دختر پیامبر ازدواج كرد .چگونگی نزول آیه والیـت و غـدیر بـر پیـامبر و
جانشینی علی (ع) پس از پیامبر و رویارویی مخالفان با حضرت علی (ع) از موضوعاتی است كـه در ایـن كتـاب بررسـی شـده
است.
کاظمعلییهالسیالم.تهـران :بـهنشـر.1395 .


موسی
.149نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
120ص .جیبی .شابک 9789640224939 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :این كتاب با نقل سیزده داستان كوتاه ،به شرح و بررسی بخشهایی از زندگی امام موسـی كـاظم (ع) مـیپـردازد .در
این داستانها ،روایاتی از علی ،پسر «یقطین» ،وزیر هارونالرشید؛ شقیق بلخی؛ صفوان جمال و ...بـازگو مـیشـود .آشـنایی بـا
ویژگیهای رفتاری امامان معصوم از اهداف این كتاب است.
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علیهالسیالم.تهـران :بـهنشـر88 .1395 .ص.
هادی 

.150نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :
امام
جیبی .شابک 9789640224960 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :امام هادی (ع) كه حدود  33سال به مردم زمان خویش امامت كردند ،در دوران خلیفـه عباسـی ،متوكـل ،بـه بغـداد
فراخوانده شدند و در آنجا مدام تحت فشار قرار گرفتند و اجازه تبلیغ دینی از ایشان سلب شد .امام هادی (ع) به تحریک معتز
عباسی ،مسموم و در سامرا دفن شدند .در این كتاب گوشههایی از زندگی ایشان بررسی میشود.
.151واالیــی ،علــیاكبــر .ایسییتادهدرکمنیید.تهــران :دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی68 .1396 .ص .وزیــری .شییابک:
 9789644764264
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،داستانهای كوتاه ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :كتاب حاوی چهار داستان از تاریخ اسالم است« .رد شمشیر بر پیشانی»« ،رهایی در كویر»« ،بشـارت» و «سُـریده در
دام» نام این داستانهاست .داستان «رد شمشیر بر پیشانی» درباره «عابس بن ابی شکیب» است كه در واقعه كـربال بـه یـاری
امام حسین (ع) میشتابد و داستان «سُریده در دام» درباره «منذر بن جارود» است كه به امام حسین خیانت كرده و به ایشان
پشت میكند.
.152دینپرور ،محمدرضا .اینک پیامآوردیگر.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان88 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789640812341
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،اسالم ،پیامبران
چکیده :این كتاب مجموعهای از داستانهای كوتاه است كه با استفاده از متون تـاریخی ،دربـاره زنـدگی ،شخصـیت و سـیره
پیامبر اسالم (ص) است .از جمله این داستانها میتوان به داستان «صدای پای آب»« ،تولـدی شـگرف»« ،مـرگ و زنـدگی»،
«مهمان كلیسا» و «داوری و مشاركت» اشاره كرد .داستان «داوری و مشاركت» به زمانی باز میگردد كه بعـد از تجدیـد بنـای
كعبه ،بر سر نصب سنگ «حجراالسود» ،اختالف پیش میآید و حضرت محمد (ص) این اختالف را حل میكنند.
.153راندل ،كاترین .باگر ها .آرزو مقدس .تهران :پرتقال216 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786008347460 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،داستانهای حیوانات
چکیده :در روسیه تولهگرگهایی كه هنوز چشم باز نکردهاند ،دزدیـده شـده و بـه ثروتمنـدان در «سـنپترزبـورگ» فروختـه
میشوند .تولهگرگها در خانههایی مجلل بزرگ میشوند و یاد میگیرند كه آرام و بیحركت در كنار این آدمها بنشینند؛ ولـی
گرگها مثل سگها رام نمیشوند و اگر روزی گرگی ،كسی را گاز بگیرد ،اشرافزادههای روسی كه معتقدنـد كشـتن گـرگهـا
شگون ندارد ،آنها را به وحشیكنندهها می سپارند تا برای بازگشت به طبیعت ،آموزششان دهند .این داسـتان دربـاره یکـی از
این وحشیكنندههاست.
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.154وبستر ،جین .بابالنگدراز .فرشته مهری .قم :بزم قلم200 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786007294659 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده« :جروشا ابوت» دختر  17سالهای است كه هنوز هم در یتیمخانه زندگی میكند .بیشتر كارها به عهده اوست و از 11
بچه  4تا  7ساله نگهداری میكند .روزی جروشا متوجه میشود یکی از اعضای هیئـت امنـا تصـمیم گرفتـه او را بـه دانشـگاه
بفرستد و در عوض جروشا موظف است كه ماهی یک بار برای او نامه بنویسد و تمام جزئیات را توضیح دهد.
.155بایرامی ،محمدرضا .بادوکاه.تهران :كتاب نیستان224 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789643379483 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،داستانهای بلند ،داستانهای روستا
چکیده :موضوع این داستان درباره حوادث پیش از پیروزی انقالب است .فصل خرمنكـوبی اسـت و «سـلیم» همـراه پـدرش،
«مشجلیل» به سختی مشغول كار است .مش جلیل در حالی كه پادرد ،امانش را بریده است ،بـه پسـر بـزرگش« ،علـی» فکـر
میكند كه به سربازی رفته است و ماه هاست كه خبری از او ندارند .از شهر خبرهایی میرسد ،اوضاع به هم ریختـه و همـهجـا
شلوغ است .سلیم تالش میكند تا این خبرها به گوش مادرش« ،صفورا» نرسد؛ چون او به شدت نگران پسرش است و هر شب
كابوس میبیند تا اینکه روزی سر و كله علی پیدا میشود و ....علی برای پدر و مادرش تعریف میكند كه از سربازی فرار كـرده
است و. ...
.156دوبوسارسکی ،ارسال .بازیغاز.تهران :دانشنگار192 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786003080928 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده« :فِرد»« ،رولی» و «ربیت» در همسایگی هم زندگی میكنند؛ اما یکدیگر را نمیشناسند تا اینکـه بـا ماجراهـایی كـه
پیش میآید ،همبازی میشوند .بازی ای به نام بازی غاز! این بازی درون یک جعبه چوبی قرار دارد و روی جعبه نقشـی از یـک
پرنده سفید با گردنی بلند دیده میشود .فِرد انگشتش را روی جعبه میكشد ...و رولی میگوید ،بازش كن ....باز كردن جعبـه و
وارد شدن به بازی ،هر كدام از بچهها را درگیر ماجرایی وحشتناک میكند كه مرز میان خوبی و بدی را نشان میدهد.
.157ناصری ،مسلم .با طوطی.قم :كتاب جمکران216 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789649734224 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،اسالم ،داستانهای بلند
چکیده :این كتاب زندگی «میثم تمار» است .او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام «ماجده» فروخته میشود كه شـوهرش
در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است .ماجده نام پسر نوجوان را «سـالم» مـیگـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرامآرام ،نگـاههـای
نفرتانگیزش به سالم كم میشود و رنگ میبازد .با گذشت روزها ،سالم با اینکه حرفهای ماجده را نمـیفهمـد؛ ولـی متوجـه
لحن مادرانه او می شود .روزی كه چادرها آتش میگیرند ،سالم خود را به دل آتش میزند تا ماجده و پسر كـوچکش را نجـات
دهد .او در مقابل چشمان شگفتزده مردم ،همراه ماجده و پسر ک ،از آتش بیرون میآید .آری سالم آنها را نجات داده اسـت؛
اما او یک جوان عجم است!
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.158ناصری ،مسلم .با طوطی.قم :كتاب جمکران124 .1395 .ص .رحلی .شابک 9789649734361 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،تاریخ اسالم ،داستانهای بلند
چکیده :این كتاب زندگی «میثم تمار» است .او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام «ماجده» فروخته میشود كه شـوهرش
در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است .ماجده نام پسر نوجوان را «سـالم» مـیگـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرامآرام ،نگـاههـای
نفرتانگیزش به سالم كم میشود و رنگ میبازد .با گذشت روزها ،سالم با اینکه حرفهای ماجده را نمـیفهمـد؛ ولـی متوجـه
لحن مادرانه او می شود .روزی كه چادرها آتش میگیرند ،سالم خود را به دل آتش میزند تا ماجده و پسر كـوچکش را نجـات
دهد .او در مقابل چشمان شگفتزده مردم ،همراه ماجده و پسر ک ،از آتش بیرون میآید .آری سالم آنها را نجات داده اسـت؛
اما او یک جوان عجم است!
بامنشینان .نیلـوفر نیکـزاد .تهـران :پیـدایش324 .1396 .ص.
.159راندل ،كاترین .رمان نوجوان ،رمانهایی كه باید خوانـد :
پالتویی .شابک 9786002964571 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده :داستان این كتاب درباره «سوفی» است .او نوزادی است كه از یک سانحه كِشتی نجات پیدا میكند .ماجرای زنـدگی
سوفی از زمانی آغاز میشود كه مردی عجیب و دوستداشتنی او را به خانه خود میبرد .سالها بعد سوفی و آن مـرد تصـمیم
میگیرند به پاریس سفر كنند و به دنبال گذشته سوفی بگردند ،آنجاست كه او با دنیای «بامنشینان» آشنا میشود و این نکتـه
مهم را كشف میكند كه اگر كوچکترین احتماالت را در زندگی نادیده بگیرد ،گاهی غیر ممکنها نیز اتفاق میافتند.
.160اسلیتر ،كیم .رمان نوجوان :باهوش .مژگان كلهر .تهران :افق240 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786003533622 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در این داستان ماجرای قتل نوجوانی را روایت میكند .پلیس جسـد را كشـف مـیكنـد ،درحـالیكـه ماننـد
تکه ای لباس كهنه روی آب شناور است ،گویی قتل او برای هیچكس مهم نیست« .جین» متوجه میشود كه جسد متعلـق بـه
بهترین دوست اوست!!! اما چرا او كشته شده و چه كسی او را به قتل رسانده است؟
بچههایدهکده .حسین ابراهیمی .تهران :كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان248 .1396 .ص.
.161ساوثال ،ایوان .
رقعی .شابک 9786000105167 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :داستان درباره بچههای دهکدهای به نام «هیلز اِند» است .همه اهالی دهکده یک روز در سال ،به گردش دستهجمعـی
میروند و معلم مدرسه ،خانم «گادوِن» تنها كسی است كه در دهکده میماند .او قصد دارد به غاری برود كه یکی از بچـههـای
كالس ،نقاشیهایی را روی دیوار آن دیده است .دو نفر از بچهها دعوا میكنند و از گردش محروم میشوند .آنها همـراه خـانم
گادون راهی غار میشوند؛ اما وقتی به دهکده بازمیگردند ،غافلگیر میشوند!!!
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.162شفیعی ،شهرام .بوی جوراب را قرض نـده :بدتریننویسندگاندنییا.تهـران :كتـاب نیسـتان52 .1395 .ص .جیبـی.
شابک 9789643378585 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،داستان كوتاه
چکیده :این كتاب با استفاده از طنز ،بدترین نویسندگان جهان را توصیف مـیكنـد .نویسـنده در ایـن كتـاب بـا آزار و اذیـت
دیگران موضوعی برای نوشتن پیدا میكند .او بدون اجازه وارد بالکن همسـایههـا مـیشـود ،ماشـینش را در پاركینـگ روشـن
میگذارد و همهجا را پر از دود میكند ،با موتورسیکلت در پیـادهرو حركـت مـیكنـد و مـردم را زیـر مـیگیـرد ،زیـر پنجـره
بیمارستانها بوق میزند و از اینکه هیچكس ارزش كار نویسندگان را نمیداند ،شکایت میكند!!!
.163رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :برادرانرایت.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499947 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،هواپیما ،اختراعات
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای «همراه علم ،همگام بـا دانشـمندان» اسـت« .ویلبـر» و «اوریـل» رایـت در كـودكی
هلیكوپتر كوچکی از پدرشان هدیه گرفتند و همین اسباببازی كوچک موجب اختراع بزرگ آنها شد .هلـیكـوپتر آنهـا بـه
سرعت خراب شد و دو برادر تصمیم گرفتند هلیكوپتر دیگری در ابعاد بزرگتر بسازند .هلیكوپتر جدید پـرواز نکـرد؛ ولـی دو
برادر ناامید نشدند و به تالش خود ادامه دادند تا سالها بعد توانستند هواپیما را اختراع كنند و اختراع آنها در مقابل چشمان
بهتزده مردم به پرواز درآمد.
.164خرامان ،مصطفی .برندهیابازندهوچندداستاندیگر.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان104 .1396 .ص .رقعی.
شابک 9789640814512 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،داستانهای كوتاه ،داستانهای اجتماعی
چکیده :این كتاب دربردارنده ده داستان كوتاه است .آثاری كه بارها و بارها بازنویسی شدهاند تا با كیفیت هـر چـه بیشـتر بـه
دست خوانندگان برسد و نوع ادبی داستان كوتاه را جانی دوباره ببخشد« .گردش»« ،آببازی»« ،خطر مرگ»« ،شهر گربههـا»،
«این درد بیدرمان» و «برنده یا بازنده» ،نام بعضی از این داستانهاست .شایان ذكر است كه موضوع اغلب داستانها ،نوجوانان
و مدرسه است .همچنین نویسنده سه داستان آخر ،نویسندگان خارجی هستند.
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بهسسهااعتمادنکن .اندیشه :نگار تابان68 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008753803 :

.165بذرافکن ،آناهیتا.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،داستانهای كوتاه ،كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب شامل چهارده داستان كوتـاه اسـت كـه ماجراهـای عجیـب و غریبـی را بـا بیـانی طنـز روایـت مـیكنـد.
«جوجهتیغی»« ،فال نیک»« ،دوست جدید» « ،درد دندان» و «به سُسها اعتماد نکن» نام بعضـی از ایـن داسـتانهاسـت .در
داستان «به سُسها اعتماد نکن» ،قهرمان داستان با مردی خارجی آشنا میشود كه برای اولینبار به ایران سفر كـرده اسـت و
زبان فارسی نمیداند .آنها با هم به رستوران میروند و آنجا اتفاقی رخ میدهد كه مرد خارجی ،ناسزاگویان رسـتوران را تـرک
میكند!
بیصدایی .زهرا غفاری .تهران :پرتقال320 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008347033 :
.166مید ،ریشل .
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :داستان درباره روستایی است كه همه سـاكنانش ناشـنوا هسـتند .در ایـن دهکـده فقـط سـه نـوع كـار وجـود دارد.
هنرمندی ،كار در معدن و كارهای خدماتی .دو خواهر كه پدر و مادرشان معـدنچی بـوده و در جـوانی مـردهانـد ،اولـین افـراد
خانواده شان هستند كه به رتبه هنرمندی رسیدهاند .آن ها در حال آموختن نقاشی هستند .قدرت بینایی خواهر كوچک هر روز
كمتر میشود و خواهر بزرگتر سعی میكند این موضوع را مخفی كند؛ زیرا اگر استادان از ایـن موضـوع آگـاه شـوند ،او را بـه
معدن میفرستند.
.167آرمــین ،علــی .پییروازبییاپییاراموتوررادوسییتدارم .قــم :كتــاب جمکــران156 .1396 .ص .رقعــی .شییابک:
 9789649734859
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی
چکیده« :عباس» در تعمیرگاه كار میكند و به غیر از خالهاش هیچكس را ندارد .روزی پیرمردی شـیکپـوش و تمیـز ،سـراغ
عباس میآید و او را با خود میبرد؛ اما عباس نمیداند به كجا ....پیرمرد پـاراموتور خـود را بـه عبـاس مـیدهـد و مـیگویـد از
دوستان قدیمی پدرش است .عباس كه همیشه رویای پرواز با پـاراموتور را داشـته اسـت ،ایـن هدیـه را قبـول مـیكنـد؛ ولـی
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 دركی از نخبه بودن او ندارند.
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.168بایرامی ،محمدرضا .قطره و دریا :پروفسورحسابی.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری.
شابک 9789640814048 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،دانشمندان ایرانی ،كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای «قطره و دریا» است كه در دو داستان كوتـاه ،زنـدگی پروفسـور «حسـابی» را شـرح
میدهد .محمود روز چهارم اسفند  ،1281در حوالی بازارچه «قوامالدوله» به دنیا آمد .او در جوانی به دانشگاه «سوربن» رفت و
در رشتههای مختلف تحصیل كرد؛ سپس با پرفسور «فابری» مالقات كرد .محمود با این دیدار ،به این نتیجه رسید كه فیزیـک
هدف غایی اوست .در سال  1368محمود حسابی به عنوان مرد علمی جهان شناخته شد و در سال  1371بـه رحمـت ایـزدی
پیوست.
.169شفیعی ،مجید .پهلوان گودرز :پهلوانگودرزودیوفراموشی.تهران :مؤسسه فرهنگی منـادی تربیـت56 .1396 .ص.
رحلی .شابک 9789643489205 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای حماسی ،افسانه
چکیده :این رمان مبارزه پهلوان «گودرز» را با دیو فراموشی شرح میدهد كه سایه مخوفش را بـر تـاریخ افکنـده و بـر روح و
روان مردم گرد فراموشی پاشیده است .داستان مواجهه یادآوری و فراموشی را بیان میكند .حکایت سفر روحی و جسمی ایـن
پهلوان كه از دل تاریکی به كمال اساطیری وجود خویش میرسد ،در این كتاب روایت شده است.
.170شفیعی ،مجید .پهلوان گودرز :پهلوانگودرزوقالیپرنده.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت64 .1396 .ص.
رحلی .شابک 9789643489199 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای حماسی ،ادبیات فارسی
چکیده :قهرمان داستان پهلوانی است به نام «گودرز» كه پس از مرگ «رسـتم» و در پایـان دوران حماسـی شـاهنامه ظهـور
میكند .گودرز زاییده ذهن نویسنده است؛ اما با همان ویژگیهای گودرز شاهنامه .این رمان مبارزه میـان «رؤیـا» و «كـابوس»
است .در ذهن گودرز ،رؤیا دختركی زیباست؛ دختری قالیباف كه بیقراریهای بسیاری دارد و پهلوان گودرز رؤیـای هـر روز و
شب اوست؛ رؤیایی كه اهریمن در پی نابودی آن است تا بر جهان بیامیدی حکومت خود را تثبیت كند.
.171شفیعی ،مجید .پهلوان گودرز :پهلوانگودرزوکابو مرگبار.تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت112 .1396 .ص.
رحلی .شابک 9789643489182 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای حماسی ،افسانه
چکیده :این داستان شرح مصاف پهلوان «گودرز» با سایه سنگین خودش است .سایهای كه ابتدا چون كابوسی مـرگبـار او را
به نیستی میبرد؛ اما درنهایت سایه پهلوان با روح و روان او درمیآمیزد و هر دو به جدال كابوس بزرگتری مـیرونـد .پهلـوان
گودرز از اواخر دوران پهلوان رستم ظهور میكند و تجسم آرزوهای مردم رنجدیده آن دوران میشود.
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.172سلیمانی ،نقی .پیامبر ص).تهران :بهنشر196 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640221075 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:پیامبران ،اسالم ،كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب درباره دوران میانسالی پیامبر اكرم (ص) نوشته شده و از «قرآن كریم»« ،نهجالبالغه» و همچنین كتابهـا
و روایت های معتبر بهره برده است .داستان با سه پرسش قریش از پیامبر آغاز میشود .پیامبر شـادمان از ایمـان آوردن آنهـا،
پاسخ پرسشها را به فردای آن روز موكول میكنند؛ اما بنا به دالیلی پاسخ دادن را به تأخیر میاندازند .قریشیان به تصور خود،
پیروز شدهاند؛ اما پس از پانزده روز ،پیامبر لب به سخن میگشایند و پاسخ آنها را میدهند.
تابعبینهایتوچندداستاندیگر.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان104 .1396 .ص .رقعی.

.173خرامان ،مصطفی.
شابک 9789640814529 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی
چکیده :كتاب حاضر دربردارنده ده داسـتان كوتـاه اسـت .هفـت داسـتان نوشـته نویسـندگان ایرانـی و سـه داسـتان آخـر از
نویسندگان خارجی است« .دوم خواستگاری»« ،سرزمین بوق»« ،تاالر سایه»« ،تو میتوانی» و «تابع بینهایـت» نـام برخـی از
این داستانهاست« .تاالر سایه» و «تو میتوانی» از نویسندگان خارجی هستند كه اولی داستان دختری است كه برای مراقبت
از كودكان و كار در منزل ،به خانهای میرود و ....داستان دوم درباره دختری است كه خاطرات زیادی بـا پـدربزرگش دارد؛ امـا
حاال پدربزرگ بیمار و خسته است و دختر سعی میكند به او كمک كند .داستان «تابع بینهایت» حکایـت روزهـای مدرسـه و
معلم و درس و ...است.
.174متیوز ،اندرو .داستانهای شکسپیر برای نوجوانان :تاجرونیزی .فرزانه كریمی .تهران :ذكر64 .1396 .ص .رقعی .شابک:
 9789643078850
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده :این داستان كه از مجموعه «داستانهای شکسپیر» است ،روایت دلباختگی «سـانیو» بـه «پورشـیا» اسـت .او مـردی
ونیزی ،نجیب زاده ،جوان و سرشار از خصلت های نیکوست و پورشـیا دختـری دلرباسـت .پـدر دختـر ،تصـویر او را در یکـی از
صندوقهای طالیی ،نقره ای و مسی پنهان كرده است .پورشیا خواستگاران بسیاری دارد و شرط ازدواج با او دست یافتن به این
عکس است و. ...
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.175بشـیری ،بهنـاز .قطـره و دریـا :تختیی.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789640814116
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،ورزش ،ادبیات نوجوانان
چکیده :در این كتاب از مجموعه «قطره و دریـا» ،زنـدگی «غالمرضـا تختـی» ،در دو داسـتان كوتـاه ،بـا نـامهـای «ابرهـای
قرمزرنگ» و «جهان پهلوان» روایت میشود .غالمرضا تختی در خانوادهای مذهبی در شهریور  1309متولد میشود .او پسـری
مهربان و با گذشت است و پس از تالشهای بسیار در سال  1329به مقام قهرمانی كشتی ایران دست مییابـد .از آن بـه بعـد،
مدالآوری تختی ادامه پیدا میكند تا اینکه قهرمان المپیک میشود .او در سال  1346دیده از جهان فرو میبندد.
.176روحافزا ،سعید .جانجهان.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی66 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789644764080 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اسالم ،امامان ،داستانهای مذهبی
چکیده :اعراب به هر آبگیری «غدیر» میگویند .پیامبر اكرم (ص) در راه بازگشت از آخرین حج خود ،در حالی كه هزاران نفر
ایشان را همراهی میكنند ،در اطراف غدیر یا آبگیر «خُم» فرمان توقف میدهند و در خطابـهای پرشـور ،حضـرت علـی (ع) را
وصی و جانشین خود معرفی می كنند .در پایان كتاب ،آیاتی از قرآن كریم ،درباره واقعه غدیر خُم ،آورده شـده و بـرای آگـاهی
بیشتر ،كتابهایی معرفی میشود.
جستوجودرمدرسیه .نیلـوفر اكبـری .تهـران :كـانون پـرورش فکـری

.177آرووینبود ،ژان فیلیپ .جستوجو در مدرسه:
كودكان و نوجوانان116 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786000103699 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده« :رمی» و دوستانش ماجراهای خندهداری را خلق میكنند كه از زبان خودِ رمی یا دوستانش نقل میشود .این بـار در
مدرسه اتفاقات عجیب و غریبی رخ میدهد كه آقای مدیر را مجبور میكند تا در بین شاگردان خوابگاه ،دنبـال مقصـر بگـردد.
صدای رفت و آمد شبانه در راهروهای مدرسه ،حمله به آقای «كورنو» ،مسئول آزمایشگاه ،و ...رمـی و دوسـتانش را بـه كشـف
حقیقت ترغیب میكند.
.178نزبیت ،ادیت .جنشنیوآرزوهایپردردسر .امیرحسین میرزائیان .تهـران :ذكـر256 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643077198
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :باید مراقب باشید كه آرزوی چه چیزی را دارید؛ زیرا ممکن است آرزویتان برآورده شود! در داستان این كتـاب ،پـنج
قهرمان كوچک با نامهای «رابرت»« ،جین»« ،زامیاد»« ،آنتیا» و «سیریل» ،تصمیم میگیرند زمـین را آنقـدر بکننننـد كـه بـه
طرف دیگرش برسند .چالهای كه بچهها حفر میكنند ،خیلی عمیق نمیشود و آنها به هدفشان نمیرسند؛ اما در عـوض یـک
جن شنی باستانی پیدا میكنند كه میتواند هر روز ،یکی از آرزوهای آنان را برآورده كنـد .حـاال اگـر بچـههـا مراقـب انتخـاب
آرزوهایشان نباشند ،ممکن است حسابی به دردسر بیفتند.
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چارلیوآسانسورشیشهایبزر  .مهناز ایلدرمی .تهـران :گـل آذیـن180 .1396 .ص .رقعـی.

.179دال ،رولد .رولد دال:
شابک 9789647703222 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات بینالملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده :چارلی» برنده كارخانه شکالتسازی آقای «وانکا» ،حاال سوار بر آسانسوری بزرگ و شیشهای شده و ماجراهای تازهای
انتظارش را میكشد .وقتی آقای وانکا سرعت آسانسور را زیاد میكند ،چارلی همراه خانوادهاش از جوّ زمـین عبـور مـیكنـد و
چشمش به اولین هتل فضایی دنیا میافتد .او و همراهانش در این هتل با موجودات بدجنسی روبـهرو مـیشـوند و بـین آنهـا
درگیری سختی پیش میآید.
.180نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم :حضرتفاطمیهعلیهاالسیالم.تهـران :بـهنشـر.1395 .
120ص .جیبی .شابک 9789640224878 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،امامان ،داستانهای مذهبی ،سرگذشتنامهها
چکیده :فاطمه (س) در جوانی با علی (ع) ازدواج میكند و حسن ،حسین ،زینب و امكلثوم را در دامن خود میپروراند و برای
بازخواستن حق مسلم خود ،یعنی فدک ،با ستم و ستمگران مبارزه میكند .مرگِ پـدر و نـامردمیِ مردمـان در حـق علـی (ع)،
فاطمه (س) را به بستر بیماری میكشاند و به بهای پیروی از آرمانهایش ،بهشت را شایسته خود میكند.
علیهوآله.تهران :بـهنشـر.1395 .
اهلل 
حضرتمحمدصلی 

.181نعیمی ،جواد .قصههای زندگانی چهارده معصوم علیهمالسالم:
128ص .جیبی .شابک 9789640224854 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،پیامبران ،سرگذشتنامهها ،اسالم
چکیده :در این كتاب ،در قالب هفده داستان كوتاه و به هم پیوسته ،بخشهای مهمی از زندگی حضرت محمـد (ص) ،روایـت
می شود .داستان با بازگویی چگونگی ازدواج آمنه با عبداهلل و متولد شدن محمد و رشد او در دامان حلیمه ،دایهاش ،آغاز شـده
و با شرح آشنایی محمد با خدیجه و ازداوجش با او ادامه مییابد .معرفی جنگهایی كه در زمـان پیـامبر رخ داده و نیـز واقعـه
غدیر خُم ،از دیگر موضوعاتی است كه كتاب به آنها میپردازد .داستان با بررسی علل مرگ پیامبر (ص) پایان مییابد.
حکایتهایعبییدزاکیانی.تهـران :آرایـان290 .1396 .ص.

.182شیخاالسالمی ،محمد .مجموعه حکایتهای طنز و پند:
وزیری .شابک 9786007133842 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كهن ،حکایت ،طنز ،اقتباسها
چکیده :كتاب پیش رو شامل حکایتهای فارسی و عربی ،گزیدهای از منظومههای «موش و گربه»« ،اخالقاالشـراف» ،رسـاله
«صدپند» و «تعریفات» است كه به زبانی ساده بازنویسی شـده اسـت .در ایـن حکایـات ،كنایـات نـیشدار و انتقـاداتی تلـخ از
دردهای جامعه نهفته است كه هزل و مزاح را انگیزهای برای پاكی اخالق معرفی میكند .ضمن آنکه نتیجهگیـری اخالقـی هـر
حکایت در پایان آن آمده است.
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حکایتهایلقمانحکیم.تهـران :آرایـان426 .1396 .ص .وزیـری.

.183قاسمزاده ،فریبا .مجموعه حکایتهای طنز و پند:
شابک 9786007133866 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كهن ،حکایت ،پند و اندرز ،طنز
چکیده :این كتاب حاوی حکایتهایی از «لقمان حکیم» است و در آنها به روانشناسی روابط انسانها و طرح نکـاتی ظریـف
میپردازد كه شاید در امور روزمره كمتر به آنها توجه شود .در پایان هر حکایت ،نتیجهگیـری اخالقـی از كـل داسـتان آمـده
است تا بر این نکته تأكید شود كه لقمان ،انسانی آگاه و مقید به چارچوبهای اخالقی بوده است.
حکایتهیایمالنصیرالدین.تهـران :آرایـان418 .1396 .ص.

.184شیخاالسالمی ،محمد .مجموعه حکایتهای طنز و پند:
وزیری .شابک 9786007133958 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كهن ،پند و اندرز ،حکایت ،طنز
چکیده :كتاب پیش رو مجموعهای از حکایتها و داستانهای «مالنصرالدین» است كه در هـر یـک از آنهـا ،ایـن شخصـیت
خاكستری است .در پایان هر حکایت ،نتیجه اخالقی آن ارائه شده است .همچنین برخی از حکایات در قالب نظـم آورده شـده
است .در حکایات ارائه شده ،در شخصیت اصلی ،غفلت به شدت دیده میشود و رفتارهایش رنگ و بویی سادهلوحانـه بـه خـود
میگیرد.
.185شفیعی ،شهرام .بوی جوراب را قرض نـده :خانهببرگرسنه.تهـران :كتـاب نیسـتان72 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:
 9789643378592
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،داستان كوتاه
چکیده :كتاب حاضر در قالب طنز به زندگی آپارتمانی میپردازد .نگهداری از حیوانات در آپارتمـان ،صـدای بلنـد موسـیقی و
تلویزیون در نیمهشب ،پارک كردن ماشـین در محـل بـازی بچـههـا ،ریخـتن زبالـههـا در خیابـان ،تعمیـر وسـایل در خانـه و
میهمانیهایی كه تا دیروقت طول میكشد و باعث مزاحمت برای همسایههاست ،از جمله موضوعاتی است كه نویسنده به آنها
میپردازد و درنهایت پیام داستان ،رعایت حقوق دیگران است.
.186كستنر ،اریش .خواهرانغریب .سپیده خلیلی .تهران :محراب قلم160 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004131353 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،داستان كودک
چکیده :دو دختربچه ،یکی از وین و دیگری از مونیخ در اردوگاهی تابستانی ،با هم مالقـات مـیكننـد .یکـی از آنهـا موهـای
فرفری بلند دارد و دیگری موهای بافته .تنها تفاوت آن دو ،همین است! این دو دختر با هم مو نمیزنند! «لوئیزه» و «لوته» ،دو
خواهر دوقلو هستند كه پدر و مادرشان سالها پیش از هم جدا میشوند و هر كدام ،یکی از بچهها را نـزد خـود نگـه مـیدارد.
لوئیزه و لوته كه از وجود هم خبر ندارند ،در اردو با هم آشنا میشوند و این راز را كشف میكنند .در پایان اردو آنهـا تصـمیم
میگیرند جایشان را با هم عوض كنند و. ...
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جویمعنایزندگیتاگلهاباقیبمانند .پرتـو سـیفاللهـی .تهـران :كـالم88 .1395 .ص.

درجستو

.187پولس ،ترینا.
رقعی .شابک 9786003500020 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:جنبههای روانشناسی ،ادبیات كودک و نوجوان ،داستان كودک
چکیده :در این كتاب چند سوال مطرح شده است .فلسفه وجودی ما چیست؟ چرا و چگونه زندگی میكنیم؟ و چه معنایی به
این زیستن می دهیم؟ این قصه یک كرم است كه برای تبدیل شدن به پروانه ،مشکل دارد« .راهراه» كرم كوچولویی اسـت كـه
به محض به دنیا آمدن ،شروع به خوردن میكند و مرتب بزرگتر میشود؛ ولی بعد از چند روز ،از خـوردن دسـت مـیكشـد و
فکر میكند كه زندگی باید چیزی بیشتر از خوردن و بزرگ شدن باشد .راهراه چیزهای بیشتری از زنـدگی مـیخواهـد ،بـرای
همین از درختی كه روی آن زندگی میكند ،پایین میآید و به راه میافتـد و چیزهـای زیـادی پیـدا مـیكنـد .سـبزه ،خـاک،
حشرههای كوچک ،همه برایش جالب هستند؛ اما هیچكدام او را راضی نمیكنند.
.188هاردینگ  ،فرانسیس .درختدرو  .الناز ذهبی .تهران :پرتقال396 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008111764 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :دختری به نام «فیث» با خانواده و داییاش ،با كشتی ،در حال سفر به جزیرهای دورافتاده هستند .فیث دختـری آرام
و قابلاطمینان است؛ ولی در برابر موقعیتهای وسوسهانگیز نمیتواند مقاومت كند ،مثل دری كـه قفـل نشـده یـا پـاكتی كـه
نامه ای از آن بیرون زده است .پدر فیث ،كشیش و طبیعتشناس است و همه اعضای خانواده به صـداقت او افتخـار مـیكننـد.
فیث پنهانی به صحبتهای پدر و داییاش گوش میدهد و متوجه میشود كه پدرش به كالهبرداری و تقلب متهم شده اسـت
و سفر ناگهانی آنها به همین علت بوده است.
.189مکدونالد ،كارولین .دریاچهآخیردنییا .پـروین جلـوهنـژاد .تهـران :محـراب قلـم228 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786004131094
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،داستانهای علمی-تخیلی
چکیده :همه ساكنان زمین بر اثر بیماری مهلکی از بین رفتهاند و فقط افراد كمی زنده هستند .سه نفر از اعضای یک خانواده،
در كنار دریاچهای سحرآمیز زندگی میكنند و بقیه در تونلهای زیرزمینی ساكن شدهاند« .دیانا» دختر خانواده ،كـامالً اتفـاقی
با «هکتور» ،پسری از انسانهای زیرزمینی مواجه میشود و ....پس از چند روز هکتور به كمـک دیانـا از تونـلهـای زیرزمینـی
میگریزد و به خانواده دیانا ملحق می شود .بعد از مدتی ،هکتور و دیانا برای به دست آوردن دارو ـــ بـرای معالجـه دیاناـــ بـه
تونل میروند؛ اما . ...
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.190آلمونـد ،دیویـد .رمـان نوجـوان :دشیتکییت .محمـد قصـاع .تهـران :قـدیانی304 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786002517661
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده« :كیت» تازه به «استونیگیت» آمده است .او با فردی به نام «اسکو» آشنا میشود .اسکو كیت را با دوسـتان دیگـرش
آشنا میكند .آنها بازیای به نام بازی مرگ انجام میدهند .اسکو پسر مرموزی است و كیـت ناخودآگـاه بـه طـرف او كشـیده
میشود.
دیواشاهورستمدستان.تهران :خانه ادبیـات72 .1396 .ص .پـالتویی.

.191یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه:
شابک 9789645454669 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :دیواشاه» ،فرمانروای دیوان كه با ظلم بر مردم مازندران ،پادشاهی میكند ،بسـیار خشـمگین اسـت؛ زیـرا عـدهای از
بهترین دیوان خود را از دست داده است .آنها به دست «رستم» كشته شـدهانـد .دیواشـاه سـپاهی خونخـوار از دیـوان آمـاده
می كند و به گروهی از زنان و كودكانی كه مشغول چیدن میوه هستند ،حمله میكند ،سپس به سوی مردانـی مـیرود كـه در
دشت سرگرم درو كردن گندم هستند .خبر به رستم میرسد و او دوباره راهی نبرد دیگری با دیوان میشود.
.192دفو ،دانیل .رابینسونکروزو .مجید عمیق .تهران :قدیانی128 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786002516725 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان ،داستانهای حادثهای
چکیده :دو برادر بزرگتر «رابینسون» ،كشته و ناپدید شدهاند .پدر و مادر رابینسون به هیچوجـه نمـیخواهنـد او را از دسـت
بدهند .آن ها حاضرند هر كاری بکنند تا او در كنارشان بماند؛ ولی رابینسون عاشق مـاجراجویی و سـفر بـه سـرزمینهـای دور
است .او میخواهد شبانه فرار كند و با كشتی به سرزمینهای ناشناخته برود.
.193یوسفی ،محمدرضا .رازهایحسینکچیل.2تهـران :شـركت انتشـارات ویـژه نشـر200 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789647440592
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات عامه ،طنز ،داستانهای كوتاه ،نوجوانان
چکیده« :حسن كچل» از شخصیتهای قصههای عامیانه است كه گاه نادان ،گاه سادهلوح ،گاه زیرک و گاه مسخره است و بـا
رفتار و سخنان خود به زشتیها و بیعدالتیهای جامعه طعنه میزند .كتاب حاوی  10داستان از این شخصیت است« .طلسـم
خواب»« ،سکههای پادشاه»« ،كی باهوشتر است» و «روسری گلیگلی» ،از جمله این داستانهاست .در داستان «مسگری بـه
حوصله» ،حسن كچل به شهر می رود تا كاری بیابد و دستمزدی بهتر از كار چوپانی بگیرد .او شاگرد آهنگر میشود .آیا حسـن
كچل میتواند یک آهنگر ماهر شود؟
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.194كلیبری ،بورلی .راموناوپدرش .نورا حقپرست .تهران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان108 .1395 .ص.
رقعی .شابک 9786000105389 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده« :رامونا» تازه فهمیده كه پدرش« ،آقای كیمبی» ،كار خود را از دست داده است .دختـرک دلـش مـیخواهـد بتوانـد
مانند پسری كه در تبلیغات تلویزیونی بازی می كند ،پول زیادی به دست آورد و پدرش را خوشحال كند؛ اما او حتی نمیتوانـد
با خیساندن گُل در آب ،عطر بگیرد و بفروشد؛ چون عطرش بوی گُل پژمرده میدهد .رامونا با نقشههای مختلف سعی میكنـد
به هدفش برسد.
.195پارک ،لینداسو .رمان نوجـوان :راهیدرازبرایرسیدنبهآب .فـائزه اثنـاعشـری .تهـران :پیـدایش144 .1396 .ص.
پالتویی .شابک 9786002964366 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این داستان زندگی دو نوجوان از كشور سودان است .جنگ دهکده «سالوا» را هم ویـران مـیكنـد .مـردان و پسـران
نوجوان را با خود میبرد و زنان و كودكان را باقی میگذارد .سالوا یکی از این كودكان است« .نیـا» دختـر نوجـوانی اسـت كـه
مجبور است برای آوردن آب ،روزی هشت ساعت پیاده روی كند .او هر روز در چهره مادرش این پرسش را مـیخوانـد كـه آیـا
امروز هم شانس یارشان است؟ یا امروز نوبت آنهاست كه عزیزی را از دست بدهند؟
.196آقایاری ،خسرو .قصههای پهلوانی :رخصتمرشد10خراسان.تهران :كتاب نیستان382 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643379032
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،داستانهای كوتاه ،ادبیات نوجوانان
چکیده :كتاب دربردارنده داستان زندگی و جوانمردی ده نفـر از پهلوانـان خراسـان اسـت .پهلـوان «محمـد مـاالنی»« ،اكبـر
خراسانی»« ،عبدالحسین مقدم كژی» و «عبـدالرزاق بیهقـی» نـام برخـی از ایـن پهلـوانهاسـت« .عبـدالرزاق بیهقـی» بـرادر
«امینالدین» ،وزیر ایرانی سلطان «ابو سعید» مغول بود .او و جوانمردان شهر بیهق همپیمان شده بودند تا حکومت مغول را از
بین ببرند .پهلوان «عبدالرزاق» به پایتخت رفت و با پهلوان «ابو مسلم» كه تمام رقیبان ایرانـی و مغـول خـود را شکسـت داده
بود ،كُشتی گرفت و به آسانی پیروز شد و. ...
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.197آقایاری ،خسرو .قصههای پهلوانی :رخصتمرشد11طهرون.تهران :كتاب نیسـتان399 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643379087
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،ارزشهای اخالقی ،سرگذشتنامهها ،ارزشهای اجتماعی
چکیده :كتاب شامل داستان زندگی شش پهلوان شهر تهران در دهه چهل و پنجـاه شمسـی اسـت .پهلـوان «حـاج مصـطفی
طوسی»« ،اسماعیل قربانی»« ،حاج مهدی كریمی» و ....داستان پهلوان اسماعیل قربـانی دربـاره جـوانمردی و بزرگـواری ایـن
پهلوان است .او از پهلوان جوانی به نام «عباس حریری» شکست میخورد و با مناعت طبع این شکست را میپذیرد و بـرخالف
اعتقاد برخی از مردم كه فکر میكردند پهلوان اسماعیل محبوبیت خود را از دست خواهد داد ،معروفتر و محبوبتـر شـد؛ امـا
چرا؟
.198شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای شاهنامه :رزمرستمواسفندیاروچندقصهدیگیرازشیاهنامه.تهـران :ذكـر.
104 .1396ص .رقعی .شابک 9789643074319 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،داستانهای حماسی ،ادبیات كالسیک
چکیده :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه كتابهای «بهترین قصههای شاهنامه» است .در این قسمت ،داستانهـایی دربـاره
«سیاوش» ،فرزند كیکاووس ،به دنیا آمدن «كیخسرو» ،فرزند سیاوش ،انتقام گرفتن رستم از افراسیاب بـرای كشـتن سـیاوش،
پادشاهی كیخسرو و ...آمده است .كتاب با داستان سیاوش شروع میشود .او نیکسرشـت و خـوبچهـر اسـت و از كـودكی در
زابلستان ،نزد رستم جنگاوری و آداب سخنوری میآموزد« .سودابه» ،نامادری سیاوش به او دل میبازد؛ ولی سیاوش دسـت رد
به سینه او میزند و همین امر باعث می شود كه سودابه درصدد انتقام برآید و به این ترتیب سیاوش از میان آتش عبور میكند
تا بیگناهی خویش را ثابت كند .كشته شدن «رستم» به دست «شغاد» آخرین داستان این كتاب است.
.199یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :رستمدستان.تهران :خانه ادبیـات72 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9789645454423
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :رستم» راهزن كوهستانهای سیستان« ،كوتوال» ،را شکست میدهد؛ سپس به سوی گرگساران روانـه مـیشـود تـا
پدربزرگش« ،سام» ،را ببیند .سام با دیدن رستم نه به جنگ میاندیشد ،نه به «نوذرشاه» و نه به تورانیان ،ولی جهانِ شادِ سام
با آمدن پیکی از سوی نوذرشاه آشفته می شود .پادشاه از او خواسته است كه هر چه سریعتر به سویش بشـتابد؛ چراكـه تـاج و
تختش در خطر است!
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.200یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شـاهنامه :رستمسدهسیاالرسیداهیان.تهـران :خانـه ادبیـات60 .1396 .ص.
پالتویی .شابک 9789645454430 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :زال» «رستم» را جانشین خود و سپهساالر سپاهیان معرفی میكند .مردم كه از حمله تورانیان بیمناک هسـتند ،بـا
اطمینان از اینکه دیگر افراسیاب نمیتواند خطری برای آنها باشد ،به شادی و پایکوپی مشغول میشـوند .اكنـون رسـتم بایـد
اسبی ورزیده داشته باشد تا هیکل كوهوار او را تاب بیاورد؛ اما هیچ اسبی نمی تواند به رستم سواری دهد و كمر همه آنها زیـر
سنگینی او خم میشود تا اینکه چشمِ رستم به «رخش» میافتد .رخش كُرهای است كه با مادرش به میـدان مـیآیـد؛ اسـبی
سپید با یالی زرین.
.201یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :رستموتهمینه.تهران :خانه ادبیات84 .1396 .ص .پالتویی .شیابک:
 9789645454690
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده :اسب «رستم»« ،رخش» ،ناپدید شده و رستم در پی یـافتن او وارد سـرزمین سـمنگان مـیشـود« .انشـتاد» ،پادشـاه
سمنگان ،استقبال شایسته ای از رستم كرده و تمهیداتی فراهم میكند كه هیچكس از حضور او باخبر نشود؛ چراكـه اگـر ایـن
خبر به افراسیاب برسد ،برای كشتن رستم لحظهای درنگ نمیكند؛ اما «تهمینه» ،دختر پادشاه سمنگان ،از وجود رستم آگـاه
میشود؛ زیرا او را در خواب دیده است .او به دیدار رستم میآید و آنها به یکدیگر دل میبندند .از سویی دیگر خبـر مـیرسـد
كه افراسیاب از حضور رستم باخبر شده است و به آن طرف میآید.
رستموسدنددژ.تهران :خانه ادبیات84 .1396 .ص .پالتویی .شابک:

.202یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه:
 9789645454416
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :رستم» هنوز به دنیا نیامده بود؛ اما مردم ،رستم داستانها را صدا میكردند تا بیاید و آنان را از چنـگ «كوتـوال» و
سپاهیانش رها كند .پهلوان «نریمان» در جنگ با «كوتوالِ» راهزن كشته شد .پس از آن «سام» نیز به جنگ كوتوال رفت؛ امـا
شکست خورده بازگشت .هنگامی كه رستم با تدبیر سیمرغ به دنیا آمد ،همچون كودكی یک ساله بود .به چهره چون خورشـید،
به قد چون سرو ،به بازو چون شیر ،به چشم چون آهو و به آوا چون پلنگ بود .رستم نوجـوانی بـیش نبـود كـه فیـل سـپید را
كشت و آن هنگام كه كاروان دزدزده ،آشفته و پریشان وارد شهر شد ،تصمیم گرفت به جنگ با كوتوال بـرود و سـوگند خـورد
كه جسد او را با خود بیاورد.
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روباهنیمهشب .مجید عمیق .تهران :كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان96 .1396 .ص .رقعـی.

.203بایارس ،بتسی.
شابک 9786000105075 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده« :تام» به اصرار پدر و مادرش كه میخواهند به سفر بروند ،به مزرعه خانم «میلی» مـیرود .او نزدیـک مـرداب ،روبـاه
سیاهی میبیند؛ اما اهالی خانه خاله میلی ،ماجرای روباه سیاه را باور ندارند .تام كنار مـرداب چنـد روز بـه انتظـار روبـاه سـیاه
مینشیند و وقتی او را میبیند ،به دنبالش راه میافتد تا النهاش را پیدا كند؛ اما این تمام ماجرا نیست .تام باید كاری ناتمـام را
به پایان برساند تا وجدانش راحت باشد.
.204شیرازی ،رضا .روز10ام.تهران :پیام بهاران208 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789649286280 :
مخاطب:دانشآموز/
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:امامان ،داستانهای مذهبی ،عاشورا
چکیده :نویسنده با روایتی داستانی ،جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین (ع) را توصیف میكند .داستان از شبهای قبل از
عاشورا آغاز می شود .از پیمان جوانمردی كه بین یاران امام حسین (ع) بسته شد ،سخن میگویـد ،نبـرد اولـین نفـر از طایفـه
بنــیهاشــم« ،علــیاكبــر» ،را شــرح مــیدهــد ،پــس از آن ،جانبــازی فرزنــدان «مســلم»« ،عــونبــن عبــداهللبــن جعفــر»،
«ابوالفضلالعباس(ع)» و ...را بازگو كرده و در پایان چگونگی شهادت امام حسین (ع) را بیان میكنـد .همچنـین دسـتاوردهای
قیام عاشورا را توضیح میدهد.
.205وندرانن ،وندلین .رویایدویدن .آناهیتا حضرتی .تهران :پرتقال336 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008111825 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این رمان داستان «جسیکا» ،دوندهای  16ساله است كه در تصادف ،یک پایش را از دست میدهد .او دیگر نمیتوانـد
بدود و این كابوس رهایش نمیكند .پزشکان به او پیشنهاد میكنند كه از پای مصنوعی استفاده كند؛ اما جسیکا دیگر حتی به
راه رفتن هم فکر نمیكند .او در نهایت ناامیدی ،با «رزا» ،دختری كه دچار فلج مغـزی اسـت ،آشـنا مـیشـود .دوسـتی رزا بـا
جسیکا به آنان یاد میدهد كه چطور از فرصتهای تازه زندگی استفاده كنند و چگونه به زندگی و هستی عشق بورزند.
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.206یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :زالورودابه.تهران :خانـه ادبیـات72 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9789645454409
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اقتباسها ،ادبیات كالسیک ،داستانهای عاشقانه
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای «رمانهای شاهنامه» است و در این قسمت ،داستان عشق «زال» و «رودابه» روایـت
میشود« .سام» پدر «زال» از آنچه با پسرش كرده ،سخت پشیمان اسـت و در جشـن باشـکوهی او را جانشـین خـود معرفـی
میكند .با سخنانی كه سام و «منوچهرشاه» از «مهراب كابلی» و تبار ضحاک گفتهاند ،نخسـتین شـهری كـه زال مـیخواهـد
ببیند ،كابل است .بنابراین ،به آن سو حركت می كند .زال همواره شنیده اسـت كـه فرمـانروای كابـل از تبـار ضـحاک اسـت و
ضحاكیان كینه منوچهرشاه را به دل دارند؛ اما زال سخت به دختر مهراب« ،رودابه» ،دل میبندد و از آن طرف «رودابه» عاشق
زال می شود؛ اما این پیوند امکان ندارد؛ چراكه زال از تبار پهلوانان است و رودابه از تبار ضحاكیان و چگونه میشود كه سـیاهی
به روشنایی مهر ورزد؟
.207یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :زالوسیمر .تهران :خانه ادبیـات84 .1396 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9789645454393
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :اهورامزدا» پس از هفت سال« ،سام یل» را به آرزویش میرساند و سـام صـاحب فرزنـدی مـیشـود .خبـر بـه سـام
می رسد كه هفت شبانه روز است برای نیایش به كوهستان رفته است .او شتابان میآید و به دیدار همسرش« ،مشیانه» میرود؛
اما آنچه میبیند ،باور نمیكند .نوزاد چهره ای سرخ و مویی سپید دارد .سام پریشان و آشفته علت را از مشیانه جویا میشـود و
میگوید تو چه هستی كه چنین فرزندی به دنیا آوردهای؟ و ...سپس تصمیم میگیرد نوزاد را به كوهستان ببرد و رها كند.
زمانیکههمسایهمیکلآنژبودم.تهران :هوپا148 .1396 .ص .رقعی .شابک:

.208مرزوقی ،محمدرضا .بچهمحل نقاشها:
 9786008655367
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای بلند ،نقاشان ،كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب جلد دوم از كتاب «بچه محل نقاشها» است« .مانی» با خوانـدن جملـهای عجیـب از دایـی پـدری خـود،
«سامان» ،به رابطه او با «میکلآنژ» ،نقاش ایتالیایی ،مشکوک میشود .دایی مانی در خاطرات خود نوشته« :درست زمـانی كـه
میکلآنژ در حال نقاشی شاهکار خود یعنی «داستان آفرینش» است ،با او آشنا و همسایه میشود .دایی با حُقهای شاگرد نقاش
معروف می شود .در این میان سر و كله اسقفهایی پیدا میشود كه میخواهند برای دایی سامان و میکـلآنـژ پـاپوش درسـت
كنند و پاپ «ژولیوس» را بر علیه آنها بشورانند ».مانی و بقیه بچهها با كنجکاوی و دور از چشم مادربزرگ خاطرات خصوصی
دایی سامان را دنبال میكنند و. ...

71

کتابنامهدورهآموزشمتوسطهاولشماره 19

فهرست توصیفی كتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش متوسطه اول

زمانیکههمسفرونگو بودم.تهران :هوپا172 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

.209مرزوقی ،محمدرضا .بچهمحل نقاشها:
 9786008655930
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:نقاشان ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان
چکیده :در جلد سوم از مجموعه كتابهای «بچهمحل نقاشها»« ،مانی» و «مینا» خواهر و برادر كنجکاو ،داسـتانی را روایـت
میكنند كه در یکی از نامههای مرموز داییِ خود ،میخوانند .دایی «سامان» كه  75سال دارد ،در جـوانیاش نامـههـایی بـرای
مادرش فرستاده است .در یکی از نامهها ،او با «وینسنت ونگوگ» ،نقاش هلندی ،همسفر میشود تـا بـه رازهـای سـر بـه مُهـر
زندگی او پی ببرد .بچه ها به دنبال كشف این حقیقت هستند كه شایعاتی كـه دربـاره زنـدگی خصوصـی ونگـوگ سـاختهانـد،
حقیقت دارد یا نه!
.210دربندی ،سید محمدرضا .زیرنگاهماه.تهران :كتاب نیستان40 .1395 .ص .جیبی .شابک 9789643378844 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:امامان ،داستانهای مذهبی ،نوجوانان
چکیده :داستان حاضر لحظاتی را بیان میكند كه فاطمه زهرا (س) ،چشم از جهان فروبستهاند و حضـرت علـی (ع) ،در كنـار
پیکر بیجان ایشان نشسته و درد دل میكنند و از زمانی میگویند كه به خواستگاری ایشان میروند تا هنگامی كـه بـه خانـه
ایشان حمله شده و حضرت فاطمه (س) مجروح شده و از دنیا میروند.
.211متیوز ،اندرو .داستانهای شکسپیر برای نوجوانـان :ژولیو سزار .فرزانـه كریمـی .تهـران :ذكـر64 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9789643078829 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،كودک و نوجوان ،داستان كوتاه
چکیده :داستان این كتاب از مجموعه كتابهای «داستانهای شکسپیر» ،دربـاره توطئـهای اسـت كـه در سـال  44پـیش از
میالد ،علیه «ژولیوس سزار» ،دیکتاتور رومی ،صورت میگیرد كه به قتل او و شکست توطئـهگـران در نبـرد «فیلیپـی» منجـر
میشود« .بروتوس» مردی مقید به اخالقیات و دوست نزدیک ژولیوس سزار است كه قصد دارد با كشتن سزار از آزادی رومیان
دفاع كند.
.212گودرزنیا ،محدثه .رمان نوجوان :ستاره.تهران :پیدایش168 .1396 .ص .پالتویی .شابک 9786002965271 :
مخاطب:دانشآموز
کلماتکلیدی:داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان
چکیده :این كتاب داستان دختری را روایت میكند كه مادرش را از دست داه است .پدر او كه پزشک متخصص اطفال اسـت،
با زنی از افغانستان ،به نام «مَاللی» ازدواج میكند كه دختری شش ساله به نام «فریماه» دارد .دختر به خاطر ازدواج پدرش از
همه دنیا عصبانی و متنفر است و میخواهد انتقام بگیرد .برای شروع تصمیم میگیرد زن و دخترش را به افغانستان بازگردانـد.
او فریماه را بیرون میبرد تا او را گم و گور كند و. ...
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هایبینام .ابوالقاسم سبطی .تهران :كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان.1396 .


سرزمینرودخانه
.213پلو ،پییر.
136ص .رقعی .شابک 9786000103057 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این داستان تخیلی ،درباره سرنوشت انسانها در آینده است« .مانود» یکی از این انسانهاست كه تنها و سـرگردان در
سرزمینی یخزده زندگی میكند .او نمی داند كه این زندگی از كی به او تحمیل شده است .فقط احساس میكند باید در مکـان
دیگری حادثه ناگواری رخ داده باشد .او نمیداند كه سال  2337میالدی است؛ اما میداند كـه مـدتهـا پـیش از آن ،دهکـده
آن ها به دلیل وحشت از هجوم شکارچیان انسان ،خالی شد .حال او با یکی از این شکارچیان مواجه شده است و بـا خـود فکـر
میكند با این شکارچی جوان و زخمی كه بیهوش روی برفها افتاده است ،چه كند.
سرودههایایرج.كاشان :مرسل196 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789649724560 :

.214نوروزی خزاقی ،ایرج.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر
چکیده :این مجموعه شعر از غزل ،دوبیتی ،رباعی و مقطرعات تشکیل شده است .نام بعضی از این غزلیات به این ترتیب اسـت:
«شاهکار خلقت» « ،مهجور و تنها»« ،یاد دوست» « ،وعده دیدار»« ،اسرار» و «معلم» .شاعر در شعر «شـاهکار خلقـت» زن را
ستایش میكند و در شعر «معلم» ،معتقد است كه انسان نادان با كسب دانش ،دوباره متولد شده و كار معلـم بـرای او عبـادت
محسوب میشود.
یکشب.تهران :ذكر.
قصهدیگرازهزارو 

.215شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای هزار و یک شب :سفرهایسندبادو10
96 .1396ص .رقعی .شابک 9789643074210 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اقتباسها ،فرهنگ عامه ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب جلد سوم از كتابهای سه جلدی «قصههای هزار و یک شب» است .ایـن داسـتانهـا از دوران ساسـانیان،
سینه به سینه ،از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است« .شهرزاد» قصهگو با بیان افسانههای زیبا ،پادشـاه را تحـتتـأثیر قـرار
داده و دختران جوان بسیاری را از مرگ نجات میدهد .هر یک از این داستانها دربردارنده نتایج اخالقی هستند و رویارویی بـا
مشکالت را به خواننده میآموزند .از جمله قصههایی كه در این كتاب آورده شده است ،میتوان به داستان »سفرهای سندباد»،
«غول و بازرگان» و «عبید و حسن تاجر» ،اشاره كرد.
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سهفرشتهبابالهایطالییوچشیمانآبییرنیگ.تهـران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و
.216احمدی ،احمدرضا .
نوجوانان34 .1395 .ص .خشتی .شابک 9786000104207 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای تخیلی ،رنگآمیزی
چکیده :در شهری كه مدتهاست باران نباریده است ،نقاشان به كوه میروند تا منظـره شـهر را نقاشـی كننـد .ناگهـان بـاران
شروع می شود و نقاشان با عجله آنجا را ترک میكنند؛ ولی قوطیهای رنگشان را جا میگذارند .باران رنگها را میشـوید و بـه
شهر میآورد و همهجا را رنگی میكند .كودكی كه شاهد ماجراست ،غمگین میشود و آرزو میكند همهچیز بـه حالـت عـادی
باز گردد و. ...
.217كسـتنر ،اریـش .سییوپینجممیاهمیه .سـپیده خلیلـی .تهـران :محـراب قلـم136 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786004131674
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این داستان فانتزی و طنز ،ماجرای «كُنراد» ،پسربچهای است كه همراه عمویش و اسبی سخنگو ،به دریـای جنـوب
سفر میكند و در آنجا وارد فضایی كمدی میشود و از سرزمینهای عجیب و غریب سردرمیآورد .كنـراد ابتـدا وارد سـرزمینی
جادویی میشود كه روی تابلوی آن نوشته شده است« :ورود برای عموم آزاد است»؛ اما هیچ دری بـرای ورود بـه آن سـرزمین
وجود ندارد .سرانجام آنها وارد آن سرزمین شده و با پدیدهای عجیب روبهرو میشوند .كنراد و عمویش هربار كه دست راسـت
خود را روی تنه درختی میكشند ،بشقابی پر از كمپوت گیالس دریافت میكنند!
.218دوســنت اگزوپــری ،آنتــوان .شییازدهکوچولییو .فرشــته مهــری .قــم :بــزم قلــم136 .1396 .ص .رقعــی .شییابک:
 9786007294505
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده :كتاب حاضر یکی از مهمترین آثار « سنت اگزوپری» به شمار میرود و بر اثر حادثهای واقعی شـکل گرفتـه اسـت .در
قلب آفریقا هواپیما خراب میشود و اگزوپری مجبور است فرود بیاید .او با پسربچهای روبهرو میشود كه سـؤالهـای عجیـب و
غریبی میپرسد .در طول داستان فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی به سادهترین شکل تجزیه و تحلیل شده است.
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.219متیوز ،اندرو .داستانهای شکسپیر برای نوجوانان :شاهلیر .فرزانه كریمی .تهران :ذكـر64 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643078836
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده :داستان این كتاب از مجموعه كتابهای «داستانهای شکسپیر» ،روایت سرنوشت پادشـاهی مغـرور اسـت كـه فـرق
مهربانی و چاپلوسی را نمیداند و با سبکسری و تندخوییهایش خاندان و سلطنت خود را به باد میدهد .لیـر ،شـاه انگلسـتان،
سه دختر به نامهای «گانریل»« ،ریگن» و «كوردلیا» دارد .گانریل و ریگن با چاپلوسی ،هر كـدام یـک سـوم از سـرزمینهـای
تحت سلطه پدر را به دست میآورند؛ اما كوردلیا با صداقت معصومانهای كه دارد ،اهل چاپلوسی كردن نیست و همین موضـوع
باعث ناراحتی پدرش میشود.
.220رُنگن ،بجرون .شبانکوچکدرغار .مجید عمیق .تهران :كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان88 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786000105501 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده :این داستان واقعی پسربچهای به نام «اُالف» است كه در مزرعهای ،در ارتفاعات كوههای نروژ زندگی میكند .اُالف كه
به تازگی هشت ساله شده است ،به جای اینکه تعطیالت تابستان را نزد عموی خود برود ،تصمیم میگیرد به مزرعه خانم «آنا»
برود و از گله بزهایش مراقبت كند و دستمزد بگیرد؛ اما اگر او می دانست كه چه خطر بزرگی در انتظارش است ،هرگز به آنجـا
نمیرفت.
.221شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای شـاهنامه :ضحاکوکاوهآهنگروچندقصهدیگیرازشیاهنامه.تهـران :ذكـر.
64 .1396ص .رقعی .شابک 9789643074296 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،داستانهای حماسی ،ادبیات كالسیک
چکیده :این كتاب اولین جلد از مجموعه كتابهای سه جلدی «بهترین قصـههـای شـاهنامه» اسـت .در ایـن جلـد ،داسـتان
«كیومرث» كه اولین پادشاه جهان است ،پیدایش آتش ،جشن نوروز و داستان ضحاک روایـت شـده اسـت .همچنـین داسـتان
«كاوه آهنگر» ،سرنوشت ضحاک و سه پسر فریدون كه «سلم» و «تور» و «ایرج» نام دارند ،آورده میشود .این كتاب با داستان
دلدادگی زال به رودابه و پیوند آنها به پایان میرسد.
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یکشب.تهران:
قصهدیگرازهزارو 

.222شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای هزارویکشب :عالالدینوچرا جادوو12
ذكر96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789643074203 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اقتباسها ،فرهنگ عامه ،داستانهای كوتاه
چکیده :كتاب حاضر اولین جلد از مجموعه كتابهای سه جلدی «قصههای هزار و یک شب» است .این داستانها مجموعهای
از افسانه های قدیمی ایرانی و هندی و رویدادهای دوران خالفت عباسیان است كه از دوران ساسانیان ،سینه به سینه ،از نسـلی
به نسل دیگر انتقال یافته است« .عالالدین و چراغ جادو»« ،حاتم طایی و خاتون چینی» و «مرد خاركن و گوهر شب چراغ» از
جمله داستانهایی است كه در این جلد آورده شده است.
علیاکبرصنعتی.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری.

.223یوسفی ،محمدرضا .قطره و دریا:
شابک 9789640814062 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،داستانهای كوتاه ،كودک و نوجوان
چکیده :در این كتاب كه از مجموعه كتابهای «قطره و دریا» است ،زندگی «علیاكبر صـنعتی» در قالـب دو داسـتان كوتـاه
شرح داده شده است« .علیاكبر» در روستای «كرون» كرمان به دنیا آمد .او در ششماهگی پدرش را از دست داد و مـادرش او
را به سختی بزرگ كرد؛ اما هنگاهیكه دیگر نمیتوانست هزینههای محمدعلی را تأمین كند ،او را به یتیمخانه «صـنعتیزاده»
فرستاد .علیاكبر با كمک مسئوالن یتیمخانه به مدرسه راه یافت و به نقاشـی و مجسـمهسـازی روی آورد .او موفـق شـد هنـر
نقاشی را كه اغلب مخصوص طبقه مرفه و روشنفکر بود ،به كوچه و بازار بیاورد و مردم را با آن آشنا كند.
علیباباوچهلدزدو10قصهیدیگرازهزاروییکشیب.
.224شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای هزار و یک شـب :
تهران :ذكر96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789643074197 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:فرهنگ عامه ،اقتباسها ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب جلد دوم از مجموعه كتابهای سه جلدی «قصههـای هـزار و یـک شـب» اسـت .ایـن داسـتانهـا روایـت
رویدادهایی است كه در زمان خالفت «هارونالرشید» و وزیر ایرانی او« ،جعفر برمکی» ،رخ داده است .هر یک از این داستانها
نتایج اخالقی دربردارد و رویارویی با مشکالت زندگی را به خواننـده مـیآمـوزد« .علـیبابـا و چهـل دزد بغـداد»« ،خرچنـگ و
ماهیگیر»« ،جوذر و گنج شهر دل» ،از جمله داستانهایی است كه در این كتاب آورده شده است.
.225هارت ،دن گماین .فرارازجزیره .مرجان حمیدی .تهران :پرتقال242 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004621243 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده« :جاناتان» جدیدترین پسری است كه وارد كانون اصالح پسران «اسلبهنج» شده است ،ساختمان بزرگ و بدشکلی كه
در دل اقیانوس قرار دارد .اینجا تنها جایی است كه جاناتان فکر میكند لیاقتش را دارد؛ چون مرتکب جـرم وحشـتناكی شـده
است و هر مجازاتی را میپذیرد .او كمكم به مکان جدید عادت میكند تا اینکه اتفاق عجیبی باعث میشود ،پسرها در ندامتگاه
تنها شوند و این تنهایی خطرات غیرمنتظرهای را برای آنها به وجود میآورد.
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.226یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :فریدون شاهجنگ.تهران :خانـه ادبیـات120 .1396 .ص .پـالتویی.
شابک 9789645454386 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :فریدون شاه» ،پادشاه هفت سرزمین ،باید یکی از پسرانش ،یعنی «سلم» و «تور» و «ایـرج» را بـه جانشـینی خـود
برگزیند .بر اساس آیین پادشاهان ،فرزند بزرگترباید جانشین شود؛ اما سلم همیشه به دنبال خوشگذارنی اسـت و تـور در پـی
جنگ ،اما ایرج میاندیشد كه چگونه مردم جهان شاد باشند و فریدون نمیداند كدامیک را به جانشینی انتخاب كند .سـرانجام
تصمیم می گیرد ،هفت سرزمین را بین سه پسرش تقسیم كند .او پادشاهی روم را به سلم ،توران زمین را بـه تـور و پادشـاهی
ایران را به ایرج میدهد؛ اما سلم و تور از این تصمیم خشنود نیستند.
.227احمدی ،احمدرضا .قاصدکدرباد.تهران :لوپه تو24 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008761204 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستان كوتاه ،داستانهای تخیلی
چکیده :این داستان قاصدكی است كه از بوته جدا میشود و با باد به جاهای مختلفی مـیرود .او قـایقرانـی را مـیبینـد كـه
قایقش را گم كرده است ،اسب سفیدی كه تنهاست ،پسركی كه مادرش را گم كرده است و ....قاصـدک مـیخواهـد نـزد آنهـا
بماند؛ ولی باد اجازه نمیدهد و او را با خود میبرد .سرانجام باد ،قاصدک را به خانهاش بازمیگرداند؛ اما پیام قایقران بـه قـایق
میرسد ،پیام اسب سفید به صاحبش ،پیام پسرک به مادرش و آنها دیگر تنها نیستند.
.228عربلو ،احمد .قصیهشییرینفرهیاد.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان104 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789640812730
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،داستانهای كوتاه ،طنز
چکیده :این كتاب مجموعهای از خاطرات نویسنده است كه در قالب داستانهـایی كوتـاه و طنـز آورده شـده اسـت« .سـخت
نگیر»« ،گزارش یک قتل»« ،اگر دنیـا وارونـه بـود»« ،پنجـه در پنجـه شـیطان» و «یـک قصـه شـیرین» نـام برخـی از ایـن
داستانهاست« .یک قصه شیرین» درباره دو پسر سیزده ساله است كه میخواهند به جبهه بروند و سوار یک تریلی مـیشـوند.
آنها با دیدن قیافه راننده به وحشت میافتند و به فکر راه چارهای هستند تا پیاده شوند؛ ولی. ...
.229كولیج ،سوزان .کارکارستانکیتی .فاطمه یگانه .تهران :قدیانی232 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786002517647 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :چهار دختر و دو پسر خانواده «كار» ،با پدرشان« ،دكتر كار» ،زندگی میكنند .بچهها مـادر ندارنـد و بـه جـای مـادر،
عمه «ایزی» حضور دارد« .كیتی» دختری گستاخ و تا حدی جسور و از همه بزرگتـر اسـت كـه در سـیزده داسـتان بـه هـم
پیوسته این كتاب ،ماجراهای زیادی برایش رخ میدهد .ماجراهایی كه در قرن نوزدهم و در امریکا اتفاق میافتند و بـه صـورت
پیشبینی نشدهای خواننده را غافلگیر میكنند .دنیای كیتی ،دنیای متفاوتی است كه در آن همه چیز امکانپذیر است و. ...
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اشرامیگفت.تهران :محراب قلم72 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004132114 :


کاشیکیقصه
.230قاسمنیا ،شکوه.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،جنگ ایران و عراق ،جنگزدگان
چکیده :این داستان درباره روزهای جنگ است و بمبباران و موشک .پسری كه معلولیت جسمی دارد ،در بمـببـاران آبـادن
پدر ،مادر ،خواهر و برادرش را از دست میدهد و فقط او میماند و مادربزرگش .مادربزرگ بدون توجه به وضعیت پسـر ،مرتـب
شکایت می كند كه چرا این پسر معلول باید بماند و آن پسر دیگر (نـوه دیگـرش) كـه سـالم بـوده اسـت ،بـرود .آنهـا مجبـور
می شوند به تهران بیایند و در ساختمانی كه برای جنگزدهها درنظر گرفته شده است ،سـاكن شوند.پسـرک هـر كـاری كـه از
دستش برمیآید برای مادربزرگ انجام میدهد؛ ولی دل مادربزرگ نرم نمیشود تا اینکه. ...
.231عزتی پاک ،علیاصغر .کتابداستان.4تهران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان108 .1395 .ص .وزیـری.
شابک 9786000102005 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،ادبیات جنگ ،كودک و نوجوان
چکیده :كتاب حاوی دوازده داستان كوتاه ،درباره جنگ است« .اكسیژن»« ،نقاش»« ،پاها»« ،اسیر خودی» و «بمب اتم» نـام
بعضی از این داستانهاست .داستان «با ستارهها در راه» ،روایت پسری دوازده ساله به نام «سعید» است كه با آغـاز جنـگ ،بـه
همراه پدرش به آبادان می رود تا پدربزرگ و وسایلش را به تهران بیاورند .سعید فکر میكند كه پدربزرگ دیگر پیر شده و حاال
حق دارد كه بخواهد از جنگ دور باشد؛ ولی وقتی به تهران میرسند ،متوجه میشود كه پـدربزرگش تصـمیم دیگـری گرفتـه
است.
.232احمدی ،احمدرضا .کشتیسرگرداندرمهدریا.تهران :كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان36 .1396 .ص.
خشتی .شابک 9786000104191 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای تخیلی
چکیده :پیرمرد هر روز صبح از پنجره اتاقش كه رو به دریا باز میشود و در مه صبحگاهی ،در انتهـای دریـا ،سـه شـاخه گـل
نرگس ،سه طاووس ،سه شمع و ...را میبیند كه از دل دریا سربرآوردهاند و سه پرنده سـبز و قرمـز و آبـی اطـراف آنهـا پـرواز
میكنند .او هر روز سوار قایق میشود و پاروزنان به آن سمت میرود؛ اما به محض اینکه به آنها میرسد ،اتفاقاتی رخ میدهد
كه باعث تعجب بسیار زیاد پیرمرد میشود و ....نویسنده در این داستان ،نگـاه متفـاوتی بـه چیسـتی و هسـتی دنیـا دارد و بـه
مخاطبان میآموزد با نگاهی نو به اطراف خود بنگرند.
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.233یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه :کیکاوو شاهعاش .تهران :خانـه ادبیـات96 .1396 .ص .پـالتویی.
شابک 9789645454676 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :كیکاووسشاه» آرزو داشت« ،جمشیدشاه» دوران خود باشد .به همین علت به مازندران لشکركشی كرد تا دیو سپید
را نابود كند؛ اما اسیر و نابینا شد« .رسـتم» بـه كمـک او شـتافت و نجـاتش داد .كیکـاووس مـیخواسـت بـا «فریـدونشـاه»،
«منوچهرشاه» و «هوشنگشاه» برابر باشد ،پس تصمیم گرفت به جنگ پادشاهانی برود كه در روزگار اسارت او به ایران یورش
آورده و باژ داده بودند .او ابتدا با سپاهی باشکوه به سمت مرزهای توران حركت كرد؛ اما افراسیاب پـذیرفت كـه بـه ایـران بـاژ
بدهد .ك یکاووس سرمست از پیروزی راهی سرزمین چین شد؛ اما در آنجا هم نتوانست جنگی راه بیندازد و. ...
.234یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شـاهنامه :کیکاوو وهفیتآسیمان.تهـران :خانـه ادبیـات84 .1396 .ص.
پالتویی .شابک 9789645454683 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :كیکاووس شاه» فرمان میدهد كه چهار جوجهعقاب برایش بیاورند .او شب و روز با جوجهها سـرگرم اسـت و تـا بـه
آنها غذا ندهد ،خود لقمهای به دهان نمیگذارد .همه شگفتزده او را نگاه میكنند و هیچكس نمیداند كه در سـر كیکـاووس
چه میگذرد .سرانجام روز موعود فرا میرسد .پادشاه بر تختی مینشیند و چهار جوجهعقاب كه حاال بزرگ و قوی شـدهانـد ،او
را به آسمان میبرند .او میخواهد به دیدار «اهورامزدا» برود .تخت در آسمان باال میرود و از ابرها عبور مـیكنـد و كیکـاووس
غرق در غرور میشود؛ اما ناگهان توفانی سهمگین همه امید و آرزوی او را بر باد میدهد.
.235یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شـاهنامه :کیکاوو

پادشیاهکیوران.تهـران :خانـه ادبیـات72 .1396 .ص.

پالتویی .شابک 9789645454508 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :كیکاووسشاه» آرزو دارد كار بزرگی انجام دهد تا مردم از او به نیکـی یـاد كننـد .او دربـاره ایـن موضـوع مـدتهـا
می اندیشد و سرانجام تصمیم می گیرد به سوی مازندران لشکركشی كنـد و بـا دیـوان بجنگـد .بزرگـان او را از ایـن كـار منـع
می كنند؛ چون معتقدند كه این راهِ بسیار دور و درازی است كه پر از حیوانات درنده است و دیوان مازندران بسیار خشمگینتـر
از سپاه تورانیان هستند؛ پهلوانان ،از جمله «توس»« ،گودرز» و «گیو» تصمیم میگیرند زال را خبر كنند تا شاید او بتواند شاه
را از این كار باز دارد؛ اما كیکاووس با جنگجویانی برگزیده راهی آن سرزمین میشود.
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.236یوسفی ،محمدرضا .گر وماه.تهران :شركت انتشارات ویژه نشر232 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789647440622 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،داستانهای بلند ،داستانهای حیوانات
چکیده« :جیران» دختر كوچک «باباخان» ،شکارچی آبادی ،خواب میبیند كه گرگـی ،بـره كـوچکش را بـه دنـدان گرفتـه و
میبرد .جیران هراسان به طویله میرود و ناگهان با گرگ بزرگی روبهرو میشود .گرگ به جیران حمله مـیكنـد و صـورتش را
چنگ می اندازد .نصف صورت جیران مثل گوشت تیغ خورده است .باباخان با تمام نیرو به دنبـال شـکار گـرگهاسـت و اهـالی
آبادی قولدادهاند كه دستمزد خوبی به او بدهند .باباخان می خواهد با آن پول زیبایی جیران را به او بـاز گردانـد .آیـا او موفـق
میشود گرگها را شکار كند یا خود شکار گرگها میشود؟
.237خلیلــی ،ســپیده .گمشییده.تهــران :كــانون پــرورش فکــری كودكــان و نوجوانــان48 .1396 .ص .رقعــی .شییابک:
 9786000105709
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،داستانهای اجتماعی ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب حاوی سه داستان كوتاه با عنوانهای «گمشده»« ،تالفـی» و «قـاب شکسـته» اسـت« .گمشـده» داسـتان
شیطنتهای دوران مدرسه است« .مریم» هنگام خارج شدن از مدرسه یک دفتر زیبا و تمیز پیدا میكند .او تصمیم مـیگیـرد
صاحب دفتر را بیابد .بنابراین ،دفتر را با خود به خانه میبرد .مریم متوجه میشود كه دفتر متعلـق بـه معلمشـان اسـت .او بـه
دنبال نام خود در دفتر است تا بداند خانم معلم چه نظری درباره او دارد كه با حقیقتی تلخ روبهرو میشود.
.238م .هانت ،لیندا .رمانهایی كه باید خواند :ماهیباالیدرخت .آرزو احمی .تهـران :پیـدایش348 .1396 .ص .پـالتویی.
شابک 9786002964281 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده« :اِالی» دختر باهوشی است .او به خوبی نقاشی میكشد و میتواند همهچیز را در ذهنش تصور كنـد؛ امـا او همیشـه
حقیقتی را از همه پنهان میكند و آن حقیقت این است كه او نمیتواند كتـاب بخوانـد .االی در جشـن خـداحافظی معلمـش،
خانم «هال» ،به او كارتی میدهد كه گلهای زرد قشنگی دارد؛ اما وقتی خانم هـال كـارت را بـاز مـیكنـد ،قیافـهاش در هـم
میرود و االی نمیداند موضوع چیست .آقای «دنیلـز»  ،معلـم جدیـد االی ،هـوش زیـاد و خالقیـت بسـیار االی را مـیبینـد و
میفهمد كه مشکل او چیزی نیست جز «خوانشپریشی» و. ...
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.239درخشــانی ،مجیــد .مجموعییهداسییتانهییایآنروزهییا.تهــران :زیــارت120 .1395 .ص .وزیــری .شییابک:
 9786008525004
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،داستانهای كوتاه ،تعلیم و تربیت
چکیده :كتاب حاضر حاوی ده داستان كوتاه است كه تمام آنهـا دربـاره درس و مدرسـه و معلـم و بچـههاسـت« .نامـههـا»،
«مصیبت»« ،درس عملی»« ،شال گردن» و «تصمیم آقای مدیر» نام برخی از این داستانهاسـت .داسـتان «نامـههـا» دربـاره
معلمی است كه برای بچه های مدرسه درباره نماز اول وقت و درست خواندن آن سخنرانی میكنـد؛ امـا وقتـی خـود بـه نمـاز
میایستد ،به علت عجله و حواسپرتی ،بارها اشتباه میكند و« ....مصیبت» داستان معلمی را روایت میكنـد كـه بـه اجبـار بـه
روستایی میرود تا به بچهها درس بدهد .او به غیر از درس ،درباره اخالق هم با بچهها صـحبت مـیكنـد و آنهـا را از حسـد و
دروغ و بدقولی و ...منع می كند .روزی كه به شدت سرما خورده است ،مبصر كالس كـه بچـه بسـیار درسخـوانی اسـت ،صـدا
میكند و به او میگوید كه میخواهد به شهر برود و. ...
معلمناپدیدشده .نیلوفر اكبری .تهران :كانون پـرورش فکـری كودكـان و

.240آرووینبود ،ژان فیلیپ .جستوجو در مدرسه:
نوجوانان104 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786000103705 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده :داستان این كتاب از مجموعه داستانهای «جستوجو در مدرسه» ،روایت «رمی فـارامون» را از زنـدگی در خوابگـاه
مدرسه بیان می كند .رمی كه سیزده سال دارد ،با همکالسیهایش ،ماجراهای طنزی را خلق میكنند كه از زبـان دوسـتان یـا
خودش بازگو میشود .در این داستان رمی و دوستانش برنده جایزهای میشوند كه اقامت در ونیز است .آنها همراه معلمشـان
سوار قطار میشوند تا به ایتالیا بروند؛ ولی معلم ،نیمهشب ،به صورت اسرارآمیزی ناپدید میشود و. ...
میرزاکوچکخان.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری.

.241فردی ،امیرحسین .قطره و دریا:
شابک 9789640814055 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامهها ،داستانهای تاریخی ،تاریخ ایران
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای «قطره و دریا» است و در قالب دو داستان كوتـاه ،بـه نـامهـای «قلـه پـر از بـرف» و
«سردار جنگل» ،زندگی «یونسبن میرزابزرگ» ،میرزا كوچکخان ،را شرح میدهد« .میرزا كوچکخان جنگلـی» معـروف بـه
«سردار جنگل» ،در سال  ،1259در محله «استادسرای» رشت متولد شد .در روزگار او ،ایران اوضاع آشفتهای داشـت .او بـرای
آزادی و استقالل ایران ،مبارزه با روس را شروع كرد و در ادامه با انگلیسـیهـا جنگیـد .میـرزا در سـال  1300در اثـر سـرما و
خستگی در كوهستان جان باخت.
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.242دهقان نیری ،فاطمه .نجاتاال .تهران :محراب قلم228 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004131650 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،نوجوانان
چکیده :این داستان درباره روزهای جنگ است ،روزهای بمب و گلوله و آتش! گروهی از رزمندگان در یکی از پیـادهرویهـای
خود ،االغی را میبینند كه در دیواره دره ،روی تختهسنگی افتاده و زخمی و خاک آلود است .خونی كه از زیر پـای االغ پخـش
شده است ،به سیاهی میزند« .محمد» دلش میخواهد حیوان زبانبسته را نجات دهد؛ اما این ،كار یک نفر نیست .دوسـتانش،
«حسین» و «فریدون» با او همراه میشوند و ....آنها االغ را به پایگاه میآورند .زخم پای االغ عفونت كرده است ،حـاال یـا بایـد
پایش را قطع كنند یا او را بکشند و راحتش كنند.
.243حسنبیگی ،ابراهیم .نشانه:داستانزندگیحضرتابراهیم ع).تهران :قـدیانی224 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786000800710
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:پیامبران ،داستانهای بلند ،ادبیات نوجوانان
چکیده :پرستش بتها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو میكرد كه قوم خود را از خرافاتی كه بدان اعتقاد داشـتند،
برهاند .او قومش را پند میداد؛ ولی آنان دعوت او را اجابت نمیكردند و ابراهیم در انتظار فرصتی بود تا بتهـا را نـابود كنـد....
این روایت تاریخی با اشاره به داستان مخالفت ابراهیم بـا عمـویش« ،آزر» ،ازدواجـش بـا «سـاره» و «هـاجر» ،قربـانی كـردن
«اسماعیل» در پیشگاه خدا و ...موضوعهایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه با خرافهپرستی را بررسی میكند.
.244شمس ،محمدرضـا .قطـره و دریـا :نیمیا.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان24 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789640814079
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای كوتاه ،سرگذشتنامهها ،شاعران
چکیده :در این كتاب كه از مجموعه كتابهای «قطره و دریا» اسـت ،زنـدگی «نیمایوشـیج» در قالـب دو داسـتان كوتـاه ،بـا
نامهای «فرزند كوهستان» و «كماندار برگزیده» ارائه شده اسـت« .علـی نـوری» مـتخلص بـه نیمایوشـیج در سـال  1276در
«یوش» متولد میشود .او در سال  1299در  23سالگی اولین شعر بلندش را چاپ میكند .نیما پدر شعر نو در ایران است.
نیمهشبدریاچه.تهران :پیدایش192 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786002964632 :
.245عبدی ،عباس .رمان نوجوان :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:محیط زیست ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر داستان سفر پسری به نام «سورنا» است كه با خانوادهاش به جزیره قشم میرود تا پـدربزرگش را ببینـد.
پدربزرگ سورنا در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست كار میكند .در بازرسیهای انجام شده ،آنها متوجه میشوند كـه
مسئوالن سیرک شهر ،با حیوانات بدرفتاری میكنند .سورنا و پدربزرگ تصمیم میگیرند بچهخرسی را كه به تازگی مـادرش را
از دست داده ،نجات دهند؛ ولی. ...
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.246حسینی ،سید محمـدحسـین .هفیتداسیتاندرکتیابقیرآن.تهـران :آرایـان168 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786007133668
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:كتابهای آسمانی ،پیامبران ،داستانهای قرآنی
چکیده :كتاب حاضر شامل هفت داستان از قرآن كریم است .داستانها درباره تعبیر خواب حضرت یوسف در زنـدان ،اصـحاب
القریة ،والدت حضرت موسی ،موسی و حضرت خضر ،والدت حضرت مریم ،میالد حضرت مسیح و سرنوشت اوست .شایان ذكر
است كه در ابتدای هر داستان آیه مربوط به آن ،همراه با معنی آیه آورده شده است.
تاهفتتا .آرزو احمی .تهران :پیدایش488 .1395 .ص .پـالتویی.


هفت
.247گلدبرگ اسلون ،هالی .رمانهایی كه باید خواند:
شابک 9786002964083 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :معلمانِ «ویلو»معتقدند كه او بسیار بااستعداد است؛ اما وقتی ویلو آزمون سراسری را در  17دقیقـه تمـام مـیكنـد و
نمره كامل را میگیرد ،به او تهمت تقلب می زنند .ویلو پدر و مادرش را از دست داده است و مجبور اسـت بـا «مـای گـوین» و
خانواده ویتنامیاش زندگی كند .زندگی با این خانواده ،حوادث تازهای را در زندگی ویلو رقم میزند.
هفتخوانرستموچندقصهدیگرازشاهنامه.تهران :ذكـر.1396 .

.248شمس ،محمدرضا .بهترین قصههای شاهنامه:
88ص .رقعی .شابک 9789643074302 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:داستانهای حماسی ،داستانهای كوتاه ،ادبیات كالسیک
چکیده :این كتاب جلد دوم از مجموعه كتابهای «بهترین قصههای شاهنامه» است .داستانهـای ایـن جلـد دربـاره «رسـتم
دستان» است .به دنیا آمدن رستم ،انتخاب «رخش» (اسب رستم) ،جنگ رستم و «افراسیاب» و هفتخوان رستم از جمله این
داستانهاست .در خوان اول ،رخش ،شیری را كه به آنها حمله كرده است ،از پای درمیآورد ،در حـالی كـه رسـتم در خـواب
است .در خوان دوم ،رستم به بیابان خشک و بیآب و علفی میرسد و از تشـنگی بیهـوش مـیشـود و در خـوان سـوم ....ایـن
داستانها با رزم رستم و سهراب و كشته شدن سهراب به دست رستم به پایان میرسد.
هفتخوانرستم.تهران :خانه ادبیات84 .1396 .ص .پالتویی .شابک:

.249یوسفی ،محمدرضا .مجموعه رمانهای شاهنامه:
 9789645454515
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،اقتباسها ،داستانهای حماسی
چکیده« :كیکاووسشاه» و سپاهیانش به دست «دیـو سـپید» اسـیر و نابینـا شـدهانـد و همـه بزرگـان از «زال زر» راه چـاره
می جویند .باید كسی به جنگ دیوان برود كه خردمند و هشیار و پهلوان باشد و هیچكس شایستهتر از «رستم دستان» نیست.
رستم راهی مبارزه با دیو سپید میشود .او هفت مرحله و هفت جادو را پشت سر میگذارد؛ در مرحلهای از بیابان خشک و بـی
آب و علف عبور میكند ،در مرحلهای دیگر با اژدهای آتشیندهان میجنگد ،طلسم زن جادوگر را باطل مـیكنـد ...و سـرانجام
موفق میشود دیو سپید را نابود كند و كیکاووسشاه و سپاهیانش را نجات دهد.
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.250طرزی ،لیدا .همهدالیلمتحیر.تهران :كتاب نیستان64 .1395 .ص .جیبی .شابک 9789643378332 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:امامان ،داستانهای مذهبی ،نوجوانان ،داستانهای كوتاه
چکیده :كتاب حاضر با روایتی داستان گونه ،به معرفی پیامبر اكرم (ص) و ائمه معصومین میپـردازد .نویسـنده از آرایـههـای
ادبی مانند تشبیه و استعاره و ...بهره برده و در هر بخش با عنوان دلیل ...به ترتیب ،امامان را توصـیف مـیكنـد و دربـاره آنـان
توضیحاتی میدهد .شایان ذكر است كه از كتابهایی مانند «نهجالبالغه» و «بحـاراالنوار» و ...بـه عنـوان منبـع اسـتفاده شـده
است.
همیشهقصهایهست.تهران :بهنشر490 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640225127 :

.251میركیانی ،محمد.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حکایت ،داستانهای كوتاه ،ادبیات نوجوانان ،فرهنگ عامه
چکیده :این كتاب شامل  25داستان و حکایت از كتابهای كهن فارسی و قصههای عامیانه ایرانی اسـت كـه بـرای نوجوانـان
بازنویسی شده است .قصهها به زبـانی سـاده نوشـته شـدهانـد و از كتـابهـای گلسـتان سـعدی ،سیاسـتنامـه نظـامالملـک،
جوامعالحکایات و لوامعالرویات محمد عوفی و ...انتخاب شدهاند .هریک از داسـتانهـا دربردارنـده نکـاتی اخالقـی ،اجتمـاعی و
رفتاری است.
یکلبخندبیانتها.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسـالمی48 .1396 .ص.

.252ركنی ،محمدعلی .مجموعه داستان كتاب خاتم:
وزیری .شابک 9789644764639 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات دینی ،پیامبران ،اسالم ،داستانهای كوتاه
چکیده :این كتاب مشتمل بر هشت داستان كوتـاه بـرای نوجوانـان اسـت .نـام بعضـی از ایـن داسـتانهـا« ،چهلمـین روز»،
«شتربازی»« ،نورسیده»« ،همسایه»« ،روز امتحان» و ...است .در تمامی داستانها ،گوشههـایی از زنـدگی پیـامبر اسـالم (ص)
ترسیم شده و در همه آنها به مهربانی رسول خدا (ص) اشاره میشود« .یک لبخند بیانتها» دربـاره گذشـت و بخشـش قاتـل
عمویشان« ،حمزه» ،در جنگ اُحد است.
.253یوسفی ،محمدرضا .یکوجبازآسمان.تهران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان88 .1395 .ص .رقعـی.
شابک 9786000103897 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای بلند
چکیده :خانم و آقای «پول» همهچیز دارند؛ خانه ،باغ ،ویال ،ماشین و همهچیز .آنها فقط شادی ندارند و فکر مـیكننـد اگـر
تکهای از آسمان را بخرند ،شادی را به دست خواهند آورد .آقای بنگاهی تمام دفترهایش را نگاه میكند تا بـاالخره شخصـی را
پیدا می كند كه قصد دارد یک وجب از آسمان را بفروشد .او به سختی نشانی فروشنده را پیدا میكند؛ یک كپر قدیمی و نیمـه
ویران كه با حصیر فرش شده و مردی كه از نی قلیان كمی چاقتر است ،در آن دراز كشیده و. ...
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یهجابرامنگهدار .میترا امیری .تهران :پرتقال184 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786004620970 :

.254ویکس ،سارا.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،كودک و نوجوان
چکیده« :جو» و «راوی» ،دو پسر همسن و سال هستند كه در دو نقطه دور و كامالً متفاوت از هم بزرگ شدهاند؛ اما حاال هـر
دو یکجا گیر افتادهاند« ،مدرسه»! راوی از هندوستان به آمریکا آمده است .او فوقالعاده باهوش است؛ اما در مدرسه جدیدش،
كسی حرف او را نمیفهمد .جو اختالل شنیداری دارد كه باعث شده نتواند با دیگران به خوبی ارتباط برقرار كنـد .جـو و راوی
فکر نمی كنند وجه اشتراكی داشته باشند؛ اما خیلی زود سر و كله یک دشمن مشترک پیدا میشود .حاال آنها یـک ماموریـت
مشترک دارند و آن اینکه قلدرترین بچه كالس را دستگیر كنند و. ...
.255راول ،رینبو4 .روزدرص.برایتماشایجنگستارگان .نگـار عبـاسپـور .تهـران :پرتقـال64 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786004621106 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :این داستان درباره انتظار كشیدن و باور داشتن است« .اِلِنا» دختر جوانی است كـه بـا اصـرارزیاد ،بـرای دیـدن فـیلم
«جنگ ستارگان» به سینما میرود .پیش از او ،دو نفر به نامهای «تروی» و «گیب» در صف انتظار اكران فـیلم حضـور دارنـد.
النا به همراه آنها حدود یک هفته سختی و بیخوابی را تحمل میكند تا بتواند فیلم را ببیند؛ اما بـه محـض ورود بـه سـینما،
اتفاقی رخ میدهد كه تماشای فیلم را از دست میدهد.

ریاضی 
.256شرقی ،هوشنگ /شفیعزاده ،حسین /ریحانی ،ابراهیم .آموزشالمدیادریاضی.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان.
288 .1396ص .وزیری .شابک 9789640814017 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:ریاضیات ،المپیاد ،حل مسئله
چکیده :این كتاب جلد اول از مجموعة "آموزش المپیاد ریاضی" است كـه شـامل مباحـث جبـر پایـه ،عبـارتهـای جبـری،
معادلهها ،نابرابریها و نامعادلهها است .در هر درس نمونه سؤالها و تمرینهایی از المپیادهای ریاضی ایران ،المپیادهـای ملـی
كشورهای مختلف جهان و المپیادهای بین المللی گنجانده شده است .كتاب شامل سه بخش و هفـت فصـل اسـت .در انتهـای
كتاب راهنمای حل مسائل آمده است.
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ازچرتکهتاانقالبدیجیتال:الگوریتمهاوانفورماتیک .كتایون مهرآبادی .تهـران:

.257تورا ،ویسنس .دنیای ریاضیات:
مبتکران /پیشروان136 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789640726594 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:تاریخ علم ،ریاضیات ،حساب
چکیده :ابزارهای محاسبه در مسیر تکاملشان همواره برآمد تأثیر متقابل فناوری و دستگاههای عددنویسی هر تمدن بـودهانـد.
از نقشهای پیش از تاریخ تا چرتکههای رمی ،از الگوریتمهای عربها تا نخستین ماشین حسابها همه بخـش چشـمگیری از
تاریخ محاسبه با تاریخ عددنویسی محسوب می شوند .در پایان این مسیر تکاملی به رایانهها میرسیم .این كتاب تاریخ الگوریتم
و رایانش را نقل میكند .همچنین موضوعهایی را شرح میدهد كه با محاسبه و ابزار های آن ارتباط زیادی داشتهاند .محاسـبه
و اعداد از نخستین سده های رایانش تا اروپای میانه ،و نخستین ابزارهای مکـانیکی محاسـبه تـا برنامـهنویسـی و نـرمافـزار در
سدههای اخیر از مطالب این كتاب هستند.
.258جین استرلینگ ،مری .اصولجبر .For Dummies2شیرین غفوری .تهـران :آونـد دانـش160 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786008668046 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جبر ،راهنمای آموزشی ،معادالت ،مواد درسی
چکیده :در این كتاب ،نکات مهم و مسائل پیچیده اصول جبر  2بسیار ساده و روان شده است .نویسنده مطالـب كتـاب را بـه
سرفصلهای عمومی تقسیم كرده است ،از فراینـدها ،عبـارت هـا و عملیـات مقـدماتی گرفتـه تـا ابزارهـای مهـم بـرای تعیـین
فاكتورهای معادالت و كاربردها بیان شده است .نمادهای كوچکی در حاشیه كتـاب درج شـده اسـت تـا توجـه مخاطـب را بـه
مطلب ویژهای مانند قوانین ریاضیات ،مثالها و هشدارها جلب كند.
تکنیکهایمحاسباتسریعریاضینهمتیزهوشان.تهران :مهر و ماه نـو320 .1396 .ص.

.259باقری ،مصطفی .لقمه:
رحلی .شابک 9786003172371 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آموزش ریاضی ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :كتاب حاضر یک مکمل آموزشی برای كتاب ریاضی پایة نهم و ویژۀ تیزهوشان است .این كتاب در پنج بخـش تـدوین
شده و هر بخش آن شامل چندین فصل است .در هر فصل تکنیکهای سادهای برای محاسبة سریع مباحث ریاضی ارائـه شـده
است .این مجموعه در قطع جیبی به چاپ رسیده است تا خوانندگان بتوانند در همه جا به راحتی از آن استفاده كنند.
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.260رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :خیوارزمی.تهـران :كتـاب تـارا40 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786008499749 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگذشتنامه ،دانشمندان ایرانی ،اختراعات علمی ،دانشآموزان
چکیده" :خوارزمی" دانشمند ایرانی ،در زمینة نجوم ،ریاضـی و جغرافیـا كارهـای تأثیرگـذاری انجـام داده و گامهـای بلنـدی
برداشته است .او در طول زندگیاش تالش كرد ،قدر و منزلت دانشمندان همعصر و قبل از خودش را به مردم بشناساند .اصالح
نظرات بعضی از دانشمندان و آثار پژوهشی به جامانده از آنان ،اقدام دیگری است كهاو با دلیل و منطق انجام داده است .در این
كتاب ،عالوه بر این مطالب ،مواردی چون نقش ایرانیان در خالفت عباسی ،درخشش خـوارزمی در بغـداد ،مـذهبی خـوارزمی،
مشهورترین ریاضیدانان و سیمای زمین در علم جغرافیا بررسی شده است.
.261نامی ساعی ،حسـین .ریاضیوزنیدگی.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان80 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9789640812358
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آموزش ریاضی ،كار و زندگی ،معما ،دانشآموزان
چکیده :نویسنده در این كتاب با روایت داستانی در هر بخش یک مبحـث ریاضـی را مطـرح مـیكنـد .در ایـن كتـاب برخـی
كاربردهای ریاضیات در زندگی روزمره مانند صرفهجویی ،طول عمر ،شبانهروز ،اقتصاد ،سهام ،اوراق بهـادار ،نفـت و مسـافت در
قالب داستانهای كوتاه و با زبانی ساده برای كودكان و نوجوانان توضیح داده شده است.
.262بهمرام ،افشین .ریاضیاتخالقترکیبیاتوجبر.تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی254 .1396 .ص .وزیری .شیابک:
 9789643189501
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جبر ،المپیاد ،ریاضیات ،آزمونها ،تمرینها
چکیده:حل مسائل خالقانة ریاضی به خالقتر شدن ذهن كمک میكند .در هر فصل از كتـاب حاضـر ،ابتـدا یـک ایـدۀ حـل
مسئله آموزش داده شده و سپس چندین مسئله به كمک آن حل شدهاند .در آخر هـر فصـل ،تمـرینهـای متنـوعی از نمونـه
سؤاالت مسابقات ریاضی جهان ومعماهای سرگرم كننده مطرح شده اند .كتاب منبع مناسبی اسـت بـرای دانـش آمـوزان پایـه
هفتم تا دهم كه برای مسابقات ریاضی كانگورو و تورنمنتها و المپیادها آماده شوند .سطح سختی تمرینهای آخـر هـر فصـل
مشخص شده و راهنمای حل تمرینها نیز در پایان كتاب آمده است.
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.263فرابتی ،كارلو .ریاضیاتلعنتی:آلیسدرسرزمیناعداد .لـیال مینـایی .تهـران :مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی.1396 .
128ص .رقعی .شابک 9789643189716 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ریاضیات ،سرگرمیها ،كودک و نوجوان
چکیده :آلیس از ریاضی متنفر است و خیال میكند ریاضی به هیچ دردی نمیخورد ،تا اینکه روزی با آدم عجیب و غریبی به
نام "لوئیس كارول" آشنا می شود كه او را با خود به سرزمین اعداد میبرد .در این سفر ،اتفاقهای باورنکردنی بـرای آلـیس رخ
میدهد ،مثالن به هیوالی هزارتو برمیخورد ،به جنگل اعداد وارد میشود و  ....نویسنده در قالب یک داستان ریاضـی را آمـوزش
می دهد .ریاضی به هیچ دردی نمی خورد ،قصة اعداد ،بیابان گندم ،جنگـل اعـداد ،چـای پـنج نفـره ،مربـع جـادویی ،جـادوگر
ریاضیدان و خرگوش فیبوناچی از جمله عناوین مطرح شده در این كتاب است.
.264اسکندری ،سمیه /راسخ ،فاطمه /مهدوی ،صبا .نسبتا دشوار ،دشوار ،دشـوارتر :سهسطحیریاضیپایهنهم دورهاول
متوسطه).تهران :شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش124 .1395 .ص .رحلی .شابک 9786000006945 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،آزمونها ،ریاضیات ،دانشآموزان
چکیده :در این كتاب سؤالهای درس ریاضی در سه سطح "نسبتاً دشوار"" ،دشوار" و "دشوارتر" تهیه شـده اسـت .در كنـار
هر سؤال ،نشانیها یا زیرنویسهایی وجود دارد كه دانشآموز با مراجعه به آنها میفهمد كه هر سؤال جزء آزمون كـدام مـاه از
سال است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتحانات ،قبل یا پس از امتحانات و یا در ایام تابستان كاربرد دارد .كتاب در هشت فصـل
شامل مباحثی دربارۀ مجموعهها ،عددهای حقیقی ،استدالل و اثبات در هندسـه ،تـوان و ریشـه ،عبـارتهـای جبـری ،خـط و
معادلههای خطی ،عبارتهای گویا و حجم و مساحت است.
.265گنجی ،حمید /لنجانزاده اصفهانی ،حمید /محمدی ،داود /طبیبزاده ،سیدمحمد .نسبتا دشوار ،دشـوار ،دشـوارتر :سیه
سطحیریاضیپایههشتمدورهاولمتوسطه.تهران :شركت انتشارات كانون فرهنگـی آمـوزش136 .1396 .ص .رحلـی.
شابک 9786000010065 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:دانشآموزان ،آزمونها ،ریاضیات
چکیده :عددهای صحیح و گویا ،عددهای اول ،چند ضلعیها ،جبر و معادله ،بردار و مختصات ،توان و جـذر از مباحـث مطـرح
شده در این كتاباند .در این كتاب سؤالها در سه سطح "نسبتا دشوار"" ،دشوار" و "دشوارتر" تهیه شده است .اولـین سـؤال
هر بخش در گروه "نسبتا دشوار" قرار دارد .در ابتدای هر فصل برای هر مبحث كتاب ،جدول و نمودار سطحبندی تهیه شده و
در این جدولها تعداد سؤالهای هر سطح ،شمارۀ سؤال هـا و درصـدهای مراجعـه بـه آن مشـخص گردیـده اسـت .در بخـش
مشخصات هر سؤال ،زیرنویسهایی با توضیحات آمده است
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.266گنجی ،حمید /لنجانزاده اصفهانی ،حمید /محمدی ،داود /طبیبزاده ،سیدمحمد .نسبتا دشوار ،دشـوار ،دشـوارتر :سیه
سطحیریاضیپایههفتمدورهاولمتوسطه.تهران :شركت انتشارات كـانون فرهنگـی آمـوزش156 .1396 .ص .رحلـی.
شابک 9786000010072 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:آزمونها ،ریاضیات ،دانشآموزان
چکیده :كتاب حاضر شامل  9فصل است كه در آنها مباحثی چون راهبردهای حل مسئله ،عدد های صحیح ،جبـر و معادلـه،
هندسه و استدالل ،شمارندهها و اعداد اول ،سطح و حجم بررسی میشود .سـؤالها در سـه سـطح "نسـبتا دشـوار"" ،دشـوار" و
"دشوارتر" طراحی شده اند .برای هر مبحث كتاب ،جدول و نمودار سـطحبنـدی تهیـه شـده اسـت .در ایـن جـدولهـا تعـداد
سؤالهای هر سطح ،شمارۀ سؤالها و درصدهای مراجعه به آنها تنظیم شده اسـت .در هـر بخـش ،زیرنـویسهـا و نشـانیهـا
مشخص میكنند كه هر سؤال در كدام ماه از سال آزمون گرفته میشود.
.267بخشعلیزاده ،شهرناز /كاشفی ،معصومه .سؤاالت تیمز :سثاالتقابلانتشارتیمز2015ریاضیپایههشیتم.تهـران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان120 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789640813584 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:ریاضیات ،معلمان ،آزمونها
چکیده :مطالعة بینالمللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم "تیمز" نام دارد .در فصل اول كتاب حاضـر بـه اهمیـت مطالعـة
تیمز و چهارچوب ارزیابی آن اشاره شده است .درفصل دوم مباحثی مانندعملکرد در ریاضی ،حیطههـای شـناختی ریاضـیات و
عملکرد دانشآموزان مطرح میشود .جایگاه و عملکرد دانشآموزان ایرانی در تیمز  2015در قالب جدولهـا و نمایـههـا آمـده
است .توزیع پیشرفت تحصیلی ،روند بیست سالة عملکرد دانشآموزان ایرانی و عملکرد دانـشآمـوزان بـه تفکیـک جنسـیت از
جمله مباحث مطرح شده در این كتاب است.
.268امدادی ،غالمرضا /بقایری ،مجید /جهانگشا ،الهام /جمشیدیپور ،احمد /دلبری ،احمد .کتابکارریاضی.7تهران :سالم
كتاب168 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786008676577 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:آموزش ریاضی ،مواد درسی ،آزمونها ،دانشآموزان
چکیده :در این كتاب ،مطالب درسی به روش پرسش و پاسخ همراه با مثالهای متنوع آموزش داده شده اسـت .در پایـان هـر
بخش ،تمرینهایی برای تقویت دانشآموزان جهت حل مسئله های مربوطـه آمـده اسـت .نویسـنده بـرای عمـق بخشـیدن بـه
دانستههای دانش آموزان ،تمرینهایی مروری در پایان هر فصل در نظر گرفته است .پس از آن ،بـرای دانـشآمـوزان عالقـهمنـد
پرسشهای تکمیلی و تستی در نظر گرفته و در ادامه ،دو نمونه سؤال از آزمونهای نوبت اول و دوم آورده است.
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.269بایلی ،جری /الو ،فلیسیا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسهعصرحجری خط) .مجید عمیق .تهران :كـانون پـرورش
فکری كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786000104559 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:خط ،هندسه ،اطالعات عمومی
چکیده :شکلهای هندسی فقط در ریاضی كاربرد ندارند ،بلکه در ساختار بسـیاری از آنچـه در طبیعـت وجـود دارد و نیـز در
طراحی و ساخت وسایل و ابزارهای امروزی دیده میشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهای «نابغة عصر حجـر» مخاطـب بـا
«خط» و ویژگی های آن به عنوان عنصری اساسی در ترسیم و نمایش همة اشیا و آنچه در اطـراف مـی بینـیم و نیـز هـر چـه
چارچوب را نشان می دهد ،آشنا میشود .كتاب به صورت بازی و سرگرمی تنظیم شده و نوجوان را با خود همراه میسازد.
.270بایلی ،جری /الو ،فلیسیا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسهعصرحجری مربع) .مجید عمیق .تهران :كانون پـرورش
فکری كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786000104566 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:هندسه ،اطالعات عمومی ،سرگرمیهای آموزشی
چکیده :شکلهای هندسی فقط در ریاضی كاربرد ندارند ،بلکه در ساختار بسـیاری از آنچـه در طبیعـت وجـود دارد و نیـز در
طراحی و ساخت وسایل و ابزارهای امروزی دیده میشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهای «نابغة عصر حجـر» مخاطـب بـا
مربع و ویژگیهای این شکل هندسی و نیز موارد استفادهاش در وسایل و سازههای مربعـی شـکل دوران قـدیم و جدیـد آشـنا
می شود .كتاب به صورت بازی و سرگرمی تنظیم شده و نوجوان را با خود همراه میسازد.

زبانانگلیسی 
.271صفایی ،منصوره .گیمبوک.مشهد :آرسس72 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008497288 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:بازیهای آموزشی ،زبان انگلیسی ،دانشآموزان ،راهنمای آموزشی
چکیده :به نظر نویسندۀ این كتاب ،یکی از راهها و شیوههای تدریس زبان خارجی ،اجرای بازیهای متنوع در حـین تـدریس
است .بر این اساس ،او در كتاب مجموعهای از بازیهایی را كه در یادگیری زبانهای خـارجی مؤثرنـد ،متناسـب بـا روشهـای
آموزش زبان طراحی كرده است .این بازی ها عالوه بر ایجاد انگیزه در فراگیرنـده ،بـه تثبیـت دانـش و مهـارت او در سـطوح و
پایههای مختلف كمک میکند .كتاب 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 متنـوعی مـرتبط بـا عنـوان فصـل
مطرح میشوند .در ابتدای هر بازی ،نام بازی ،اهداف آن ،دورۀ تحصیلی و شیوۀ اجرای بازی آمده است.
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.272حقپرست ،نورا.A Better Solution .تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان24 .1396 .ص .رحلی .شابک:
 9786000105068
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،زبان انگلیسی ،حل مسئله
چکیده :این كتاب حاوی داستانی به نام "یک راه بهتر" به زبان انگلیسی بـرای زبـانآمـوزان اسـت .نویسـنده در ایـن كتـاب
داستان یک بچه موش ،آهو و "بال طالیی" را كه یک زنبور است ،روایت می كند .ایـن حیوانـات بـه دنبـال خرگوشـی بـه نـام
"پشمکی" هستند .در روند جستوجوهای آنها ،گذر روزها و فصلها نیـز در كتـاب بـازگو مـیشـود .سـرانجام ،حیوانـات بـا
همفکری راهی برای حل مشکل پشمکی پیدا میکنند .در كتاب از گرافیک و نقاشی بسیار استفاده شده است.
.273آریانپور ،جواد.Merit Student S Book .تهران :پیام بهاران122 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786008341130 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:زبان انگلیسی ،آموزش مکالمه ،آزمونها ،تمرینها ،راهنمای آموزشی
چکیده :مجموعة حاضر دارای دو كتاب و دو سیدی آموزشی برای یادگیری مکالمه و جملهسـازی بـه زبـان انگلیسـی بـرای
دانشآموزان است .در هر بخش كتابِ دانش آموز پس از ارائة مطالب آموزشی سؤاالتی به صورت جای خالی یا  writingآمـده
ب دانـشآمـوز شـامل
است .یک كتاب كار به همراه سیدی آموزشی برای انجام تمـرین هـا در منـزل بـه پیوسـت اسـت .كتـا ِ
بخشهای  Listeningو  Conversation, Readingاست .در كتابِ كار نیز سؤالها به صورت چهارگزینهای ،جای خالی و
یا تشریحی گنجانده شده است.
.274انوری ،سحر.My Beautifui Luiu .تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان28 .1396 .ص .خشتی .شابک:
 9786000105235
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،زبان انگلیسی ،داستان كوتاه
چکیده :نویسنده در این كتاب ،داستان "لولوی قشنگ من" را به زبان انگلیسی برای زبـانآمـوزان بیـان كـرده اسـت .بخـش
زیادی از كتاب به نقاشیها و تصاویر انتزاعی اختصاص دارد .در نقاشیها از رنگهای گرم و سـرد در كنـار هـم اسـتفاده شـده
است.
.275حقپرست ،نورا.One Jungie, How Many Animals? .تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان.1396 .
32ص .خشتی .شابک 9786000105402 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:زبان انگلیسی ،ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای حیوانات
چکیده :كتاب حاضر شامل داستانی به نام "یک جنگل و چند حیوان" به زبان انگلیسی است .در جنگل این داستان ،نویسنده
در هر صفحه دربارۀ یک حیوان توضیح داده است .كتاب حاوی تصویرهای متنوعی از حیوانات است .در این جنگـل ده حیـوان
شامل شیر ،مار ،طوطی ،فیل ،روباه ،الکپشت ،میمون ،جوجهتیغی ،زرافه و پلیکان زندگی میكنند .در هر دو صفحه از كتـاب
یک صفحه برای ،نقطهبازی در نظر گرفته شدهاست و كودک میتواند این بازی را انجام دهد.
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.276كراولی ،آنجال.Oxford Elmentary Leamers .تهران :پویش اندیشه خوارزمی428 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786009801107
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:واژهنامهها ،زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در فراگیری زبان ،فرهنگ های لغت ابزار مفید و كارامـدی هسـتند .در فرهنـگ موجـود ،پـس از آشـنایی بـا جـدول
استفاده از تلف .كلمات و توضیحات اولیة كاربردی ،معادل های فارسی لغات به صورت زیرنویس ،در پایین صـفحه ،بـهگونـهای
آمدهاند كه مخاطب را از فرهنگهای لغت انگلیسی به فارسی نیز بینیاز كنند .همچنین ،در ابتدای كتاب ،چنـد صـفحهای بـه
عنوان راهنمای تلف .آمده است تا مخاطب طرز تلف.ها را به خوبی فراگیرد.
.277ســلیمانی آقچــای ،مژگــان /ارشــدبخــش ،زهــرا /حمــزه ،بهــاره /عزیزیــان ،زهــرا /غالمــی ،حانیــه /نصــیری ،ســهیال.
.2supplementaryتهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان120 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789640813607 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:زبان انگلیسی ،تمرینها ،دانشآموزان
چکیده :كتاب 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 جامعة مخاطب بررسی می شود و سپس فعالیت هـای خالقانـه و ارتبـاطی ارائـه
میگردد .كتاب از سه فصل تشکیل شده و هر فصل شامل یک موضوع خاص است .در انتها تمرینها و نمونه سؤالهـایی بـرای
ارزیابی دانشآموزان گنجانده شده است.
.278گروگان ،حمید.The Indian Parrot .تهران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان40 .1396 .ص .رحلـی.
شابک 9786000105273 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،زبان انگلیسی ،ادبیات داستانی ،داستان كوتاه
چکیده :نویسنده در این كتاب ،داستان "طوطی هند" برگرفته از مثنوی معنوی ،اثر جـاللالـدین محمـد بلخـی را بـه زبـان
انگلیسی برای زبان آموزان بیان كرده است .داستان در  40صفحه به كمک تصویر و نقاشی روایت شده است .گفتوگوی میـان
طوطی و بازرگان و نیز بازرگان و همسر و فرزندانش در كادرهای روبهروی عکس آنان آمده است.
.279سپهی ،جمشید.The Long-Necked Deer .تهـران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان24 .1396 .ص.
خشتی .شابک 9786000105259 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:داستان كوتاه ،داستانهای تخیلی ،زبان انگلیسی
چکیده :كتاب حاضر شامل داستانی به نام "آهوی گردن دراز" به زبـان انگلیسـی در  22صـفحه بـا نقاشـی و تصـاویر اسـت.
نویسنده ،داستان یک دشت سرسبز با آهوهای ساكن آن را بازگو می كند .یک روز در این دشت آهویی متولـد میشـود كـه بـا
آهوهای دیگر فرق دارد .او گردن درازی دارد و به همین دلیل ،مورد تمسخر دیگران قرار میگیرد .بنابراین ،تصـمیم مـیگیـرد
آنجا را ترک كند و به دشت دیگری برود .در ادامه ،اتفاقی میافتد كه آهوهای دیگر به كمک آهـوی گـردن دراز احتیـاج پیـدا
میکنند و به دنبال او میگردند.
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.280دیوند ،رضا.Where is My House? .تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان40 .1396 .ص .رقعی .شابک:
 9786000105341
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،زبان انگلیسی ،رنگ
چکیده :كتاب حاضر ،داستانی به نام "خانهام كجاست" به زبان انگلیسی برای زبانآموزان است .هر صفحة این كتاب بـه یـک
رنگ یا رنگهای مختلف است .در هر صفحه ،یک جملة كوتاه انگلیسی آموزش داده میشود .شخصیت داستان یک خانة قرمـز
دنج و راحت دارد كه بسیار دوستش دارد .او یک شب در خانهاش میخوابد و وقتی بیدار میشود ،خانهاش ناپدید شـده اسـت.
او تا آخر داستان به دنبال خانهاش میگردد و با رنگها و اشکال هندسی روبهرو میشود تا اینکه...

شعر 
.281قاضی زاده خسروشاهی ،محمود .اوزونآرزوالر:اشعارترکی.تهران :شركت تعاونی خدمات فرهنگی نواندیشان محراب
علم124 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786009256907 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،اقوام و عشایر
چکیده :كتاب شامل سرودههایی به زبان آذری ،از محمود قاضیزاده خسروشاهی ،است .این اشعار در قالبهای مثنوی و غزل
و با عناوینی مانند نصیحت ،ارباب و رعیت ،هدف ،والیت و قصاص سروده شده است .او از آرایـههـای ادبـی گونـاگون لفظـی و
معنوی استفاده كرده است.
.282میرزاده ،سید احمد .امامرضا(ع) و بچـههـا :بیاکبوترهیایگنبید.تهـران :بـهنشـر28 .1395 .ص .رحلـی .شیابک:
 9789640224694
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،امامان
چکیده :اشعار این كتاب سرودههایی از شاعران معاصر ،درباره امام رضا (ع) است .در این اشعار ضـمن اشـاره بـه خصوصـیات
اخالقی امام ،حرم و كبوترهای آن توصیف شده و درباره آداب زیارت توضیحاتی ارائه میشود.
آستانارادت:مصیبتنامهواشعارمحیرم جلیداول).

بر
.283اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی .برآستان ارادت :
تهران :بهنشر220 .1395 .ص .پالتویی .شابک 9789640225394 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر مذهبی ،امامان
چکیده« :از دیرباز ،شعر ،آیینه اندیشهها و باورهای جامعه بوده است .اعتقادات مردم زمان متفاوت را در سیمای شعر آن زمان
به روشنی میتوان مشاهده كرد ».بخش اول كتاب «مصیبتنامه» نام دارد كه بـه نثـر اسـت و توضـیحاتی دربـاره «مسـلمبـن
عقیل» ،خروج «امام حسین (ع)» از مدینه و ورود ایشان به كربال ،زندگی «حُر» و ...مـیدهـد .بخـشهـای بعـدی ،سرگذشـت
افرادی كه در بخش اول توضیح داده شده ،به نظم كشیده است.
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برآستانارادت:مصیبتنامهواشعارمحرم جلیددوم).

.284اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی .بر آستان ارادت:
تهران :بهنشر192 .1395 .ص .پالتویی .شابک 9789640225400 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر مذهبی ،امامان
چکیده« :آیین و مکتب هر جامعهای به مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار ثبت شده است و این امر نشـان
از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مکتب ،در دل جوامع است ».مجموعه اشعار این كتاب درباره روزهـای «تاسـوعا» و
«عاشورا» و همچنین درباره پسران امام حسین (ع)« ،حضرت علیاصغر» و «حضرت علیاكبر» ،سروده شده است .قالب شعرها
مثنوی ،غزل و قصیده است.
مصیبتنامهواشعارمحرم جلدسوم).

.285اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی .بر آسـتان ارادت :برآستانارادت:
تهران :بهنشر140 .1395 .ص .پالتویی .شابک 9789640225417 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر مذهبی ،اعتقادات مذهبی ،امامان
چکیده :مجموعه اشعار كتاب درباره حضرت زینب (ع) سروده شده است .در پایان كتاب بخشی به نام «نوحههـا» آورده شـده
كه اشعار آن درباره «عصر عاشورا» و نوحههای «حضرت مسلم»« ،حضرت رقیه»« ،حضـرت حُـر» و ...اسـت .شـعرها در قالـب
مثنوی ،قصیده و غزل است .در بخشی از اشعاری كه درباره حضرت زینب سـروده شـده اسـت ،آمـده « :دلـش دریـای صـدها
ك هکشان صبر ،غمش طوفان صدها آسمان ابر ــ دو چشم از گریه همچون ابر خسته ،ز دست صـبرِ زینـب ،صـبر خسـته ــــ
صدایش رنگ و بویی آشنا داشت ،طنین موج آیات خدا داشت»
بیدلترازمجنون.تهران :هنر رسانه اردیبهشت104 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786007973202 :

.286زریان ،رحیم.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه در قالب غزل سروده شدهاند .در میـان ایـن اشـعار ،شـعرهایی دربـاره كـربال،
حضرت فاطمه(س) ،حضرت زینب (س) ،امام رضا (ع) امام زمان (عج) و امام خمینی آورده شده است .همچنین شـاعر دربـاره
شهرش« ،لنگرود»« ،مشفق كاشانی» ،سوگ پدرش و شهید «تندگویان» نیز اشعاری گفته است .در شعر «گلوی تشنه» آمـده
است« :من دلم را در میان كربال گم كردهام ،شاخهشاخه گل در این ویرانهها گم كردهام ،نینوا در نینوا». ...
پرندههایشعرمن.تهران :لوپه تو66 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008761228 :

.287شعباننژاد ،افسانه.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر
چکیده :مجموعه شعر حاضر شامل  31شعر است .مضمون تمامی شـعرها پرنـده و پـرواز و آسـمان اسـت« .بـه خـاطر تـو»،
«خیال»« ،یک سار»« ،تنهایی»« ،التماس» و « رد پا» نام بعضی از این اشعار است .در شعر «تنهایی» شـاعر تنهـاییاش را بـا
كالغی كه لب پرچین نشسته است ،شریک شده ،كالغی كه به اندازه او غمگین است .شعر « رد پا» از جای پـای گنجشـکهـا
می گوید كه روی برف به جا مانده است و شعر «یک سار» درباره ساری است كه از كوچ جا مـیمانـد .شـایان ذكـر اسـت كـه
نقاشیهای كتاب به حال و هوای اشعار رونق بخشیده است.
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پروانهایرویگلدسته.تهران :بهنشر136 .1395 .ص .جیبی .شابک:

.288سرساالری ،محمدرضا .در پیشگاه شمس یکم:
 9789640225042
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی
چکیده :كتاب شامل  20شعر درباره امام رضا (ع) است .این اشعار در قالب غزل و مثنوی سروده شدهانـد و دربـاره عشـق بـه
امام ،خصوصیات اخالقی ایشان ،زیارت ،استجابت دعا در حرم و ...است .از جمله این اشعار میتوان به شـعر روح اسـتجابت ،تـا
آخرین نفس ،سلطان خوبی ها و غزلی از حضور اشاره كرد .در شعر تب جنون از «علی گردویی» آمده است« :در بین محبـانش
اگر گم هستم ،پیدا شده امام هشتم هستم ـــ حاجت ندهد اگر مرا حرفی نیست ،تنها نگران حرف مردم هستم» ...
چشمهایمهمهتوست.تهران :كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان42 .1396 .ص .رقعـی.

.289پوركیوانی ،اشکان.
شابک 9786000104511 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان
چکیده :این كتاب حاوی هفده شعر كوتاه است .نام بعضی از ایـن شـعرها بـه ایـن ترتیـب اسـت« :سـکههـا»« ،مـداد مـن»،
«خانواده»« ،سفره ناهار»« ،عید»« ،یاد» .شاعر در شعر «سکهها» پول خُرد را به آدمهایی تشبیه كـرده اسـت كـه سروصـدای
زیادی دارند و مرتب در حال حرف زدن هستند؛ ولی اسکناسها همیشه ساكتند .در شعر «یاد» از پدربزرگی یاد میشـود كـه
خودش دیگر وجود ندارد؛ ولی عینکش همچنان روی میز است و خاطره او را زنده نگه میدارد.
حکایتهایبهلول.تهران :آرایان390 .1396 .ص .وزیری .شیابک:

.290قاسمزاده ،فریبا .مجموعه حکایتهای طنز و پند:
 9786007133873
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:طنز ،حکایت ،ادبیات كهن ،پند و اندرز
چکیده :در برخی از مقاطع زمانی نمی توان بعضی از سـخنان را بـه آسـانی بـه زبـان آورد ،بـه همـین دلیـل از زبـان طنـز و
لفافهگویی استفاده میشود .این زبان ،زبانی است كه در حکایتهای بهلول نیز دیده میشود كه گزیدهای از آن در كتاب حاضر
ارائه شده است .در این حکایات از فضای جامعه به تندی نقد می شـود .هـدف ایـن مجموعـه تقویـت قـدرت بیـان كودكـان و
نوجوانان و نیز استفاده بهینه از قوه عقل و تدبیر است.
درسکوتماسهها.تهران :كانون پرورش فکری كودكـان و نوجوانـان50 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:

.291شفیعی ،كمال.
 9786000105495
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر نو ،ادبیات نوجوانان
چکیده :این كتاب شامل بیست شعر كوتاه است .اشعار در قالب نیمایی سروده شدهاند و برای هر شـعر ،تصـویری ارائـه شـده
است كه معنای آن را بهتر میرساند« .راز»« ،موسیقی پاییز»« ،خدا»« ،تفاوت»« ،شوق زندگی» و «سیب» نـام بعضـی از ایـن
اشعار است .در شعر «تفاوت» آمده است« :آسمان پر ستاره ،آسمان صاف ،آسمان ولی برای عدهای میشود لحاف».
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درختهیادسیتهیابیاال .تهـران :شـركت انتشـارات فنـی ایـران24 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:

.292حدادی ،هدی.
 9789643897505
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،محیط زیست ،نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه درباره محیط زیست و مراقبت از آن سـروده شـده اسـت« .درخـت مـزاحم»،
«زبان مشترک»« ،فرق ما با پرندهها» و «بلنـدیهـا»  ،نـام برخـی از ایـن اشـعار اسـت .شـاعر از هـدر دادن آب ،آلـودگی آب
رودخانهها و از بین رفتن ماهیها ،از درخت بلند و زیبایی كه النه پرندگان را دربرگرفته است؛ ولی هـیچكـس بـه آن تـوجهی
نمیكند ،میگوید .شاعر فرق بین ما آدمها و پرندهها را در این میداند كه پرندهها اگر گرسنه هم باشند ،آوازشان را از ما دریغ
نمیكنند؛ ولی ما آدمها حتی حاضر نیستیم قطرهای آب پای درختی خشک بریزیم و. ...
.293سعیدی طاهری ،مهدی .دیوانفجر.كاشان :مرسل210 .1395 .ص .وزیری .شابک 9789649724812 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،انقالب اسالمی
چکیده :این كتاب مجموعه اشعاری اسـت كـه دربـاره انقـالب اسـالمی ،دفـاع مقـدس ،امـام راحـل ،مقـام معظـم رهبـری و
مناسبت های انقالبی و ملی سروده شده است .نام برخی از این اشعار از این قرار است« :مقـام امـام»« ،پایـان هجـران»« ،پیـام
پیروزی»« ،نفس اماره»« ،تجلیل از بسیج» و «سالم بر صفای معلم» .شعرها در قالب قصیده و مثنوی سروده شدهاند .در شـعر
«پایان هجران» آمده است « :ای یوسف عزیز به كنعان خوشآمدی ،آواره وطن سوی ایران خوش آمدی». ...
.294شــریفی ،محمــود .روضییهعشییاق:ترکیییببنییدعاشییورایی.كاشــان :مرســل96 .1395 .ص .رقعــی .شییابک:
 9789649724881
مخاطب:دانشآموز
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،امامان ،شعر مذهبی
چکیده :كتاب حاضر مجموعهای از اشعار عاشورایی است كه به شیوه تركیببند سروده شدهاند .شاعر كوشیده است تا از زبانی
نو و تركیبهایی تازه استفاده كند .هر قطعه شعر «منزل» نام دارد كه از منزل اول تا بیستم ادامـه پیـدا مـیكنـد .در انتهـای
كتاب ،بخشی با عنوان تو ضیحات و اشارات آورده شده است كه درباره هر شعر توضیحاتی ،ازجمله معنای كلمات ،تشـبیهات و
كنایات را ارائه میكند.
زخمیترینشعر.قم :صحرایی سبز24 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786008545071 :

.295روستایی ،موسی.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر مذهبی ،نوجوانان
چکیده :اشعار این كتاب درباره ده تن از شخصیتهای قیام عاشوراست كه از آن جمله میتوان به این شخصیتها اشاره كرد:
«امام حسین (ع)»« ،حضرت زینب»« ،علیاكبر»« ،حضرت عباس» و «امام سجاد(ع)» .اعتماد نکردن به آدمهـای دنیادوسـت،
فداكاری ،آزادگی ،صبر و استقامت ،توكل به خدا ،تسلیم نشدن در برابر ظلم و گذشتن از آرزوهای جوانی در راه حـق ،موضـوع
این اشعار است .تصاویر كتاب نیز مصائب قیام عاشورا را به تصویر كشیده است.
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.296طاهریان ،امیـرمسـعود .در پیشـگاه شـمس دوم :سیدیدههشیتم.تهـران :بـهنشـر72 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:
 9789640225073
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی
چکیده 20 :شعر این كتاب درباره امام رضا (ع) سروده شده است .شعرها در قالـب غـزل و شـعر نـو هسـتند و دربـاره حـرم،
زیارت ،غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهکاران است .از جمله این اشعار میتوان به پنجره فوالد ،سـپیده هشـتم،
كبوترانه ،خوشه پروین و كوچههای خراسـان اشـاره كـرد .در شـعر كوچـههـای خراسـان از «قیصـر امـینپـور» آمـده اسـت:
«چشمههای خروشان تو را میشناسند ،موجهای پریشان تو را میشناسند ــ پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی ــــ ریـگهـای
بیابان تو را میشناسند» ...
.297شنوائی ،حسین .در پیشگاه شمس سوم :سفرسبز:ترکیببندرضوی.تهران :بهنشر68 .1395 .ص .جیبـی .شابک:
 9789640225066
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،امامان ،اعتقادات مذهبی
چکیده :این كتاب شامل تركیببندهایی است كه درباره امام رضا (ع) سروده شده است .قالب این تركیببندها كهن است كه
امروزه كمتر كاربرد دارد؛ اما در مقایسه با دیگر اشعار رضوی ،از بعضی جهات امروزی هستند و ویژگیهایی مانند روانی زبـان و
دور بودن از تشدید و تنافر در كالم را دارند .از جمله موضوعاتی كه شاعر به آنها پرداخته ،هجرت ناخواسته امام بـه خراسـان
است .همچنین سعی كرده تا در هر بند ،به فرازی از تاریخ و رویدادها و معجزات آن حضرت اشاره كند.
.298اسماعیلی ،رضا .سمتروشندنیا.تهران :هنر رسانه اردیبهشت168 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786007973110 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر نو ،نوجوانان
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه شامل چهار بخش است .نام هر یک از این بخشها «مکث» است و هـر مکـث
شعری دارد .نام شعر مکث اول« ،زمین با دوستت دارم زبان باز كرد» است و نام شعر مکـث دوم « ،كـودكی بادبـادکهـا» و....
شاعر دل نگران كودكانی است كه غریبانه ،فراموشی خیابان را مشق مینویسند« :پشت این آسـمان گمشـده ،بادبـادكی دنبـال
دستهای كودک پیری میگردد كه مشق هر شبش ،بابا نان ندارد است! او شاعر سرزمینهای «درد مشـترک» اسـت و نگـران
«كودكان طالق» در چهارراههای مضطرب قرن« :دست نوازش هیچ خانهای باالی سرش نیست و». ...
قصههایروزنامه.تهران :خانه ادبیات16 .1396 .ص .خشتی یوچی .شابک 9789645454751 :
.299كردی ،فرزانه .
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :هر روزنامهای یک قصه دارد .یک نفر با آن شمشیر میسازد و یک نفر عروسک .یک نفر كالغ و دیگری مترسـک؛ امـا
قهرمانان شعرهای این كتاب ،هواپیما ،قایق ،بادبادک و نردبان هستند .هواپیمای روزنامهای كتاب میتواند بـه همـه جـا پـرواز
كند؛ حتی میتواند به خدا برسد .قایق روزنامهای هم میتواند تا شهر رنگین كمان و شهر ماهیها شنا كند .همچنین بادبـادک
قادر است همراه پرندهها پرواز كند و به فرشتههای مهربان سر بزند و با نردبان میتوان به خورشید رسید.
97

کتابنامهدورهآموزشمتوسطهاولشماره 19

فهرست توصیفی كتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش متوسطه اول

قلمدانهایفیروزه.تهران :بهنشر32 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640220696 :

.300مهرابی ،عالیه.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،امامان
چکیده :این كتاب شامل  25شعر مذهبی درباره زندگی امام رضا (ع) است .شعرها در قالب غزل سـروده شـده اسـت و اغلـب
بین  5تا  14بیت دارد .موضوع اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذكر زیبایی و كمال معشوق اسـت .برخـی از اشـعار بـه
پیشگاه حضرت معصومه (س) تقدیم شده است .در شعر «بذر اشک» آمده است « :مشتاق دشت گندمم ،آری كبوترم ــ باالتر
از خیال تو اما نمیپرم ،صیادها ز صید دلم دست میكشند ،از من كه بچه آهوی صیاد دیگرم» ...
.301امینی سمیرمی ،شـکراهلل .کاخیبیگزند:مجموعهشعرمعرفیفردوسیبزر

شاهنامهوچنیدشخصییتآن.

اصفهان :شهید حسین فهمیده64 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789642182305 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،ادبیات كهن
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اشعاری درباره فردوسی ،شاهنامه و داستانهای آن است .از جمله موضوعاتی كه به آنها اشـاره
شده ،میتوان آغاز شدن شاهنامه با نام خدا ،درس توحید فردوسی و زبانی كه میراث اوست را نام بـرد .همچنـین بـه داسـتان
هفت خان رستم ،سیاوش ،جوان شجاع و پاكی كه از آتش عبور كرد ،كاوه آهنگر كه ضحاک را شکسـت داد و سـهراب كـه بـه
دست پدرش ،رستم ،كشته شد ،توجه شده است.
.302رحماندوست ،مصطفی .کاشحرفیبزنی.تهران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان36 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786000105631 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب مجموعهای از سیزده شعر است« .غول دلخوری»« ،دغدغه»« ،دلـم همـراه توسـت» « ،گـرگ و مـیش» و
«كاش حرفی بزنی» ،نام برخی از این اشعار است .شعر « دلم همراه توست» درباره فردی است كه برای صـید مـاهی بـه دریـا
رفته است و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد .در شعر «كاش حرفی بزنی» ،شاعر معتقد است كه كدورت بین دو نفر فقـط بـا
گفتوگو رفع میشود و شعر «گرگ و میش» بازگشت دوستی را روایت میكند كه گرچه شاعر از دیدنش خوشحال میشـود؛
اما خاطرات تلخی را نیز برای او زنده میكند.
.303نظاری ،سید حبیب .کمیانسانموبسیارگنجشک:مجموعهدوبیتینوجوان.تهران :كانون پرورش فکری كودكان
و نوجوانان28 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786000104481 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان
چکیده :این كتاب حاوی دوبیتیهایی است كه برای نوجوانان دوازده سال به باال سروده شده است .این شـعرها دربـاره بـاران،
برف ،سفر و گنجشکهاست .گنجشکهایی كه بدون دام ،در سکوت ،در باران و در برف مـیمیرنـد .گنجشـکهـایی كـه كنـار
حوض مینشینند و به فواره پریدن یاد می دهند! شاعر خود را به گنجشک تنهایی تشبیه كـرده ،گنجشـکی كـه قفـس او را از
آسمان دور كرده است و ....شایان ذكر است كه تصاویر كتاب در ارتباط مستقیم با مفهوم شعرهاست.
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گیسوانههاوسحر.تهران :هنر رسانه اردیبهشت106 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786007973097 :

.304امامی ،صابر.
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان
چکیده :این كتاب مجموعهای از اشعار است كه در قالب غزل ،دوبیتی و شعر نو سروده شده است« .در جادههای بـیكسـی»،
«بیقراری»« ،سرگردان»« ،برف پاییزی»« ،فنجان قهوه» و «تمنای پرواز» ،نام برخی از این اشعار است .مضمون اغلب شـعرها
عاشقانه و لطیف است .در شعر «تمنای پرواز» آمده است« :شیهه سركش اسب و هزاران گنجشک ،در هیاهوی به هم ریخته از
شور و سرور ،صبح را میبوسند و» ...
.305امامی ،صابر .نینوا.تهران :هنر رسانه اردیبهشت104 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786007973073 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،نوجوانان ،شعر مذهبی
چکیده :كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه درباره واقعه كربال و روز عاشورا ،حضرت علی (ع) ،امام رضـا (ع) ،مـاه محـرم،
غزه ،كابل و ...سروده شده است و مضمون همه آنها مذهبی ــ ملی است« .نینوای دهم»« ،قصیده ظهر روز دهم»« ،محاصـره
غزه»« ،كابل» و «برای صلح» ،نام برخی از این اشعار است .شاعر در شعر «نینوای دهم» ،انـدوه و اسـتقامت حضـرت زینـب را
روایت میكند و در شعر «محاصره غزه» ،از آنچه بر این دیار گذشته است ،سخن میگوید و. ...
.306سـهرابینـژاد ،محمدرضـا .ییاقوتشکسیته.تهـران :دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی92 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789644764615
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،شعر مذهبی ،قیام عاشورا
چکیده :كتاب حاضر در دو بخش شعر «آیینی» و شعر «عاشورایی» تهیه شده است .شعر آیینی قدمتی به عمر زبـان فارسـی
دارد و موضوعات توحیدی ،نیایشی ،عرفانی ،اخالقی ،ارزشی و ...كه با تعالیم اسالمی و باورهای دینی ارتباط تنگـاتنگی دارنـد،
در قلمرو شعر آیینی قرار می گیرند .شعر عاشورایی شعری است كه موضوعش قیام امام حسین (ع) و وقایع مرتبط با آن اسـت.
شایان ذكر است كه تمامی اشعار در قالب دوبیتی و رباعی سروده شده اسـت« .سـاده»« ،هبـوط»« ،سـوک»« ،شـقالقمـر» و
«گریههای بیصدا» ،نام برخی از شعرهایی است كه دربخش «آیینیها» آورده شده است و در بخش «عاشوراییها» ،اشعاری با
نامهای «غریب»« ،فرزند آب»« ،آتش در حرم» و «گریه ماه» به چشم میخورد.
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عربی 
.307طاهری ،محمدمهدی .عربی.7تهران :پرش168 .1395 .ص .رحلی .شابک 9786009714520 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،آموزش زبان عربی ،آزمونها
چکیده :كتاب حاضر به عنوان كتاب كار و منطبق بر كتاب درسی تألیف شده است .در ابتدای هر درس ،نکـات مهـم بـا ذكـر
مثالهایی در قالب درسنامه آمده است .سپس تمرینهای تشریحی ،جای خالی و نکتههای مهم با تصاویر مربوط بـه هركـدام
گنجانده شده است .در انتهای هر درس دو نمونه آزمون برای حل كردن در كالس و خودآموز برای مطالعه در خانه آمده است.
ترجمة درسها و كلمات جدید در انتهای هر درس به صورت جای خالی آمده است كه دانشآموز باید آنها را پر كند.
.308طاهری ،محمدمهدی .عربی.9تهران :پرش192 .1395 .ص .رحلی .شابک 9786009714544 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،آموزش زبان عربی ،آزمونها ،تمرین
چکیده :در این كتاب ابتدا قواعد عربی سال هفتم و هشتم مرور شده و سپس مثالهایی بـرای حـل موضـوع آمـده اسـت .در
ادامه ،نکات مهم هر درس مطرح شده و پس از توضیح و مثال ،تمرینهایی گنجانده شده است.تمرینها به صورت جای خـالی،
پاسخ كوتاه ،پاسخ بلند ،درست و نادرست آمده اند .دو مجموعه تست برای حل كردن در كالس و یـک خودآمـوز در منـزل در
نظر گرفته شده است .در انتهای هر درس ترجمة متن آن به فارسی و به صورت جای خالی به كمک دانشآموز پر میشود.
.309عباسی رشیدآبادی،حجتاهلل /آقایی ،آمنه /پارسائیان ،عصمت .عربیپایهنهیمپییامنسییمدورهمتوسیطهاول:. .
حجتاهلل عباسی88 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786000479503 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،آموزش زبان عربی
چکیده :كتاب حاضر در ابتدا مروری بر كلیه آموختههای دو سال گذشته درس عربی داشته و سپس یک ارزشـیابی ورودی از
كلیه مطالب عربی هفتم و هشتم ارائه داده است .نویسنده پس از بیان قواعد موجود در هـر درس تمـارینی مشـابه بـا تمـارین
كتاب تدوین كرده است تا دانشآموز توانایی خود را در منزل بسنجد .برای هر درس تعداد  10سؤال چهارگزینـهای و تعـدادی
سؤال تشریحی در نظر گرفته شده است .برای هر درس و هر قسمت یک آزمون با بودجهبندی و اسـتانداردهای تعریـف شـده،
گنجانده شده است.
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.310راستی ،محمـد .فلشکارتعربینخبگان.تبریـز :نخبگـان خـالق102 .1395 .ص .فلـش كـارت كوچـک .شیابک:
 9786009588817
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آموزش زبان عربی ،راهنمای آموزشی
چکیده :این فلشكارتها مربوط به درس عربی دورۀ متوسطة اول است .در این كارتهـا انـواع اسـم ،فعـل (ماضـی ،مضـارع،
امرونهی) و ضمیر (متصل و منفصل) نشان داده شده است .ضمایر ،اسامی و افعال با رنگهای مختلف از هم تفکیک شدهاند .به
همراه این محصول ،جدولی برای استفادۀ بهتر دانشآموزان و اولیا ،آمده كه در آن چند روش كاربردی برای مطالعـه پیشـنهاد
شده است
واژهنامهجامععربیعمار هفیتم هشیتمنهیم).تهـران :شـركت انتشـارات كـانون
.311تاجبخش ،عمار /رضاداد ،پویا .
فرهنگی آموزش168 .1396 .ص .پالتویی .شابک 9786000010294 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آموزش زبان عربی ،واژهنامهها ،تمرین
چکیده :در این كتاب لغات سه سال تحصیلی متوسطة اول به ترتیب و همراه با توضیح مختصری دربارۀ هر واژه آمـده اسـت.
در آخر هر دورۀ تحصیلی ،مطالب متعددی دستهبندی شده و در فهرستی جداگانه آمده است .جدولهـایی ماننـد متـرادفهـا،
متضادها ،جمعهای مکسّر ،روزهای هفته ،فصلها ،رنگها ،مشاغل ،میوهها ،اعداد ،قیدهای مکان و زمان و  ...تنظـیم شـده و در
قالب آیات در پایان بخش ضمیمه به همراه ترجمه آمده است.

علومتجربی 
نشانها .مهناز عسـگری .تهـران :محـراب قلـم28 .1396 .ص .رحلـی .شیابک:


آتش
.312فرانکو ،كتی .شگفتیهای جهان:
 9786004132480
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خدمات امدادی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاریخچة آتشنشانی و تجهیزات مربوط به آن ارائه كرده است .ماشـینهـای
آتشنشانی ویژه ،امدادرسانی در جاده و جنگل ،عملیات نجات و پاکسازی ،واحد به دام انداختن و جمعآوری جـانوران ،زمـین
لرزه ،آتش گرفتن سوخت و انفجار مواد شیمیایی از جمله مباحث مطرح شده است .در تمام صفحات تصاویری از آتشنشانهـا
و انواع عملیات گنجانده شده است.
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.313نایت ،ام.جی .حف .محیط زیست :آشغالنریزیم  .مریم رضازاده .تهران :شركت انتشـارات فنـی ایـران32 .1395 .ص.
وزیری .شابک 9789643896515 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:محیط زیست ،بازیافت زبالهها ،بهداشت
چکیده :توجه به محیط زیست و به خصوص موضوع زباله ،از مسائل مهم و مطرح امروز جامعه است .كتاب حاضر از مجموعـة
چندجلدی «یگ گام كوچک» به مخاطب می آموزد چگونه با انجام چند فعالیت ساده گامی بزرگ در پاكیزگی محـیط زیسـت
بردارد .نویسنده توضیح میدهد كه آشغال چیست ،زبالهها كجا میروند ،تأثیر بستهبندی و فست فود بر انباشت زباله چیست و
چگونه میتوان از بركهها و ساحل دریاها و اقیانوسها مراقبت كرد.
.314نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخوانند :اطلسجانورانبراینوجوانان .مهدی چوبینه ،سـپیده چوبینـه .تهـران:
قدیانی66 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786002512734 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جانوران و گیاهان ،نقشه ،ادبیات نوجوانان ،بوم شناسی
چکیده :هر اكوسیستم مجموعهای از حیوانات و گیاهان خاص است كـه بـه یکـدیگر وابسـتهانـد .در ایـن اطلـس تعـدادی از
اكوسیستمهای اصلی زمین با تصویر و توضیح معرفی شده اند .نویسنده محل زندگی حیوانات را در آمریکای شمالی و جنـوبی،
آفریقا ،استرالیا و قطب جنوب بررسی كرده است .دلتای رود گنگ ،ساوانا و سد بزرگ مرجانی از جمله اكوسیستم هـای مـورد
اشاره در كتاب است .پاندای غول پیکر ،شامپانزه ،كانگورو و نهنگ آبی از گونههای حیوانی مورد توجـه در ایـن اكوسیسـتمهـا
هستند.
.315گرینوود ،ماری .اطلیسدنییایحیوانیات .فوزیـه سـرافراز .تهـران :پیـام بهـاران40 .1396 .ص .خشـتی .شیابک:
 9786008341093
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حیوانات ،زندگی حیوانات ،اطالعات عمومی
چکیده :دنیای شگفتانگیز جانوران جهان برای كودكان بسیار خیرهكننده است .كتاب پیش رو در واقع اطلسی است از انـواع
حیوانات جهان اعم از پستانداران ،خزندگان و پرندگان .ابتدا زیستگاههای جانوران در جهان مشخص شدهاست .سپس جانوران،
به تفکیک هر قاره ،دستهبندی شدهاند .هر دسته از جانوران با رنگ ویژهای مشخص شدهاند .در صفحهای جداگانه ،نام جانوران
ویژهی هر منطقه آمدهاست .در صفحهای نیز اطالعات مربوط به هر جانور و آمار آن ذكر شدهاست.
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.316اسپرو ،گیلز .اکتشا فضا .مجید عمیق .تهران :شورا32 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007579152 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:اكتشافات علمی ،فضا ،ادبیات كودک و نوجوان ،منظومه شمسی
چکیده :مرز فضا از ارتفاع صد كیلومتری از سطح زمین شروع میشود ،اما نیروی گرانش زمـین هـر چیـزی را كـه بخواهـد از
سطح زمین ارتفاع بگیرد ،به سمت پایین میكشد .در این كتاب ،خواننده به همراه نویسنده به یک سفر فضایی تخیلی مـیرود
با حال و هوای فضانورد بودن آشنا میشود .او می آموزد كه چگونه یک سفینة فضایی كرۀ زمین را بـه سـوی منظومـة شمسـی
ترک میكند .همچنین ،دشواریهای سفرهای فضایی و خطرات آن را مشاهده میکند .كتاب حاوی تصاویر واقعی از هر موضوع
مطرح شده است و در انتها پس از واژهنامه ،چند پرسش كوتاه برای عالقهمندان گنجانده شده است.
الکساندرگراهامبل.تهران :كتاب تـارا.1396 .

.317رمضانی ،احسان /رمضانی ،علیرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان:
40ص .رقعی .شابک 9786008499459 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:اختراعات علمی ،سرگذشتنامه ،دانشمندان
چکیده :اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آوردهاست .كتاب پـیش رو از مجموعـة
«همراه با علم ،همگام با دانشمندان» با نثری ساده و روان میكوشد مهمترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیتهـایی را كـه
در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهداده اند مطرح كند .در این جلد ،زندگی الکساندرگراهامبل شرحداده شـده اسـت« .تولـد
یک نابغه ،تولد تلفن ،دستگاه ضبط صوت ،ساخت جلیقه یا محفظة هوا ،دستگاه تهویة هوا ،اندوه جنگ و خط آخر» عنوانهای
این كتاب هستند.
.318خزائی ،سمیه .امواج.همدان :روز اندیش42 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786005090437 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:فیزیک
چکیده :به حركتهایی كه به صورت رفت و برگشت تکرار میشوند ،نوسان میگویند .موج نوعی حركت منظم و تناوبی اسـت
كه در طبیعت نقش مهمی دارد .در این كتاب اطالعات مختصری دربارۀ انواع حركتهای نوسانی ،انواع موجها و كـاربرد آنهـا
آمده است .حركت نوسانی ،دورۀ تناوب ،بسامد ،موجهای مکانیکی ،امـواج صـوتی ،پـژواک صـدا ،فراصـوت و پزشـکی ،و امـواج
الکترومغناطیسی از جمله موضوعات كتاب هستند.
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.319فرانکو ،كتی .چرا و چگونه :بدنانسان .مهناز عسگری .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان130 .1396 .ص .وزیـری.
شابک 9789640812525 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:انسان ،پژوهشهای علمی ،آناتومی
چکیده :در این كتاب به مسائل علمی دربارۀ بدن انسان و مراقبت از آن اشاره شده است .مسائل مربوط به بخشهای مختلـف
بدن تا دورههای رشد ،از خواب و رؤیا تا كابوس شبانه ،از معاینههای پزشکی تا مسـائل مربـوط بـه بهداشـت جسـم و روان ،از
مباحث مطرح شده در این كتاب هستند .نویسنده در این كتاب  500پرسش دربارۀ جنبههای گوناگون بدن انسان و پاسخهای
آنها را آورده است .تصاویر واقعی و نقاشی های كودكانه در متن كتاب برای خوانندگان كودک و بزرگسال در نظر گرفته شـده
است.
.320مردیت ،سـوزان .چرابایدنگرانکرهزمینباشییم؟ .روژیـن شـاملو .تهـران :گـام48 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786007700068
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آلودگی زمین ،زمین ،بازیافت زبالهها
چکیده :با گذشت میلیاردها سال از سن زمین ،حیات این كره در خطر قرار گرفتهاست و صنعتیشدن زندگی یکی از علل آن
است .در كتاب حاضر نویسنده توضیح می دهد مشکالت كرۀ زمین چگونه به وجود آمدند و چگونه میتوان آنها را حـل كـرد.
مخاطب می آموزد ،زمین چگونه گرم میشود ،چه چیزی سبب آلودگی هوا میشود ،چگونه میتوان بازیافت و اسـتفادۀ مجـدد
كرد ،راههای صرفهجویی چیست و چگونه میتوان كرۀ زمین را از نابودی نجات داد.
.321اسپرو ،گیلز .خورشیدوستارگان .مجید عمیق .تهران :شورا32 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007579145 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:منظومه شمسی ،كهکشانها ،اجرام آسمانی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در این كتاب ،خواننده را برای یک سفر فضایی تخیلی در جهان هستی با خود همراه میكند .از خورشید كه
نزدیک ترین ستاره به زمین است شروع میکند و پس از گذشتن از كنار اجـرام آسـمانی ،بـا چرخـة حیـات یـک سـتاره آشـنا
میشود .به شهرک ستارگان یا كهکشانها میرود .در ادامة این سفر با طی كردن مسافتهایی كه میلیونها سال نـوری طـول
میكشد ،وارد جهان هستی میشود و انواع كهکشانها را مشاهده میكند .شرارهها و لکههـای خورشـیدی ،تولـد یـک سـتاره،
ستارگان جوان ،غولهای قرمز ،سحابیهای سیارهای ،سیاهچالهها و كهکشانها از مباحث مطرح شده در كتاباند.
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.322عادلی ،افشین .دانشاقیانو ها.تهران :مبتکران68 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789640726662 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،حیوانات دریایی ،دانشنامه ،خلیج فارس
چکیده :دریاها و اقیانوسها  71درصد سطح كرۀ زمین را اشغال كردهاند؛ همة آنها بـاهم مجموعـهای واحـد بـه نـام دنیـای
اقیانوسی را به وجود میآورند كه در این كتاب دربارۀ آن توضیح داده شده اسـت .دریاهـای شـور ،تولـد اقیـانوس ،آب دائمـی،
بزرگ ترین سونامی ،دریاچة نمک ،زلزلههای زیردریایی ،غولهای اقیانوس و جانداران استثنایی از مباحث مطرح شـده در ایـن
كتاب است .كتاب شامل صفحات و كادرهای رنگی و تصاویر زیادی از جانداران ،اقیانوسها ،كشتیها و اكتشافات دریایی اسـت.
در انتهای كتاب به ذخایر اقیانوسی ،اقیانوسهای در خطر و آیندۀ دریا اشاره شده است.
.323هیئت علمی دانشگاه آكسفورد .دانشامهآکسفوردعلموتکنولوژی .سیدحسین ایرایی .تهران :پیام بهـاران.1396 .
162ص .رحلی .شابک 9786008260219 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارف ،تکنولوژی ،فناوری و علوم تجربی
چکیده :كتاب حاضر در پنج فصل به مباحثی از جمله :علم و مواد ،فضا ،انرژی در خانه ،حمـل و نقـل و تکنولـوژی اطالعـات
اشاره میكند .در بخش علم و مواد مواردی مانند :اتمها ،عناصر ،مواد شیمیایی ،تشعشع ،نیروی جاذبـه و  ...بررسـی مـیشـود.
اكتشافات فضا ،ستارگان ،موشکها ،كهکشانها و رصدخانه از موضوع های بخش دوم است .بخش سوم دربـارۀ نیـروی گرمـای
زمین ،برقرسانی ،پخت و پز ،آهنرباها و دینام هاست .حمل و نقل به موضوعاتی از جمله :پرواز ،موتورهای جـت ،ماشـینهـای
بخار و درون سوز اختصاص دارد .در بخش آخر اطالعات مربوط به تلویزیـون ،دوربـین عکاسـی ،لیزرهـا ،تصـاویر سـه بعـدی و
ماشین حسابها ارائه میشود.
.324واكر ،ریچارد .دانشنامهکوچکبدنانسان .حسین ایرایـی .تهـران :پیـام بهـاران112 .1395 .ص .رحلـی .شیابک:
 9786008260240
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انسان ،ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارف
چکیده :نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است .این كتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است
و مطالب آن میتواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانشآموزان قرار گیرد.در كنار هر تصویر اطالعـاتی بـه
خواننده داده میشود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره میكند .استخوانها و مفصلها ،كار ماهیچـههـا ،واقعیـتهـایی دربـارۀ
چشم ،حواس بویایی و چشایی و هورمونها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است.
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.325كاسان ،فابین .دانشنامهنجوموفضا .فواد والی ،امیر صـالحی طالقـانی .تهـران :پیـام آزادی148 .1396 .ص .رحلـی.
شابک 9786004140379 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:نجوم ،فضا ،دایرۀالمعارف
چکیده :نجوم از جمله علومی است كه برای جوانان بسیار جذاب است .كتاب حاضر دانشنامهای است دربارۀ علم نجوم .كتاب
در هشت بخش به موضوعات نجومی و جزئیات هر موضوع نجومی پرداخته است :منظومة شمسی (جذب شدن توسط سـیاره،
سیارات ،بقایای مواد سیارکها و شهابها)؛ زمین و ماه (سـیارۀ آبـی رنـگ ،حركـتهـا و مختصـات ،جـزر و مـد ،و خسـوف و
كسوف)؛ تسخیر فضا (آژانسهای فضایی و فضاپیماها)؛ پرواز در فضـا (موشـکهـا ،شـاتل و فضـانوردی)؛ اكتشـافات دنبالـهدار
(مدارهای ماهوارهای ،كاوشگرها ،زباله هـای فضـایی)؛ دیـدن دنیاهـای دیگـر ،فضـانوردی كـاربردی و مشـاهده جهـان (شـامل
نظریههای ستارهشناسی).
دایرةالمعار نجوموفضا .نسیم علیزاده اهدایی .تهران :پیام بهاران156 .1395 .ص .رحلی .شابک:

.326رِدفِرن ،مارتین.
 9789647789301
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:فضا ،دایرۀالمعارف ،علم نجوم ،كودكان و نوجوانان
چکیده :در كتاب پیش رو ،گوشه هایی از جهان هستی ،زندگی در فضا ،منظومة شمسـی و سـیاره هـای آن ،تولـد و زنـدگی
ستاره ها ،سیاه چال ها و باغ وحش كهکشانی و ...به صورت مصور مورد بررسی قرار گرفته است .بخش اول اطلس به پرسـش و
پاسخ دربارۀ خورشید ،ماه ،ستارگان دنباله دار ،شهابها ،خورشید گرفتگی ،ماه گرفتگی و كهکشانها اختصاص دارد و بخش دوم
آن ،پرسش و پاسخ دربارۀ آسمان ،كرات عظیم گازی ،مشاهدۀ ستارگان و  ...است .در ایـن دایرۀالمعـارف ،در بخـش پرسـش و
پاسخ آزمونهای كوتاه چند گزینهای نیز گنجانده شده است .یک دی وی دی حاوی مستندی از فضا بـا دوبلـة فارسـی ،عکـس
هایی از ستارگان و منظومة شمسی و شش جلد كتاب الکترونیکی دربارۀ فضا و نجوم به زبان اصلی پیوست كتاب است.
دنیایشگفتانگیزدایناسورها .غالمرضا سـاطعی .تهـران :پیـام بهـاران126 .1396 .ص .رحلـی.

.327بینگهام ،كارولین.
شابک 9789647789165 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارفها
چکیده :نویسنده در این اطلس ،عصر دایناسورها را به دورههای مختلف تقسیم و بررسی میكند .در بعضی صـفحات ،مسـابقة
كنجکاوی با سرنخ های تصویری طراحی شده است .هر صفحه بر اساس رنگ تقسیمبندی شده اسـت .نگـاهی بـه دایناسـورها،
دایناسورهای عصر تریاس ،دورۀ ژوراسیک ،دورۀ كرتاسه ،سنگوارهها و پایان كار دایناسورها از عناوین بخشهای مختلـف ایـن
كتاب است .یک دیویدی شامل فیلم سینمایی دایناسورها نیز پیوست كتاب است.
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.328لیواین ،شار /جانستون ،لسلی .راهنمایکاروپژوهشبامیکروسکوپ .رضا روحانی .تهران :دیبایـه120 .1396 .ص.
رحلی .شابک 9786002121547 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،راهنمای آموزشی ،پژوهش ،آزمایشها
چکیده :در این كتاب نحوۀ استفاده از میکروسکوپ و موارد استفاده از آن آموزش داده شده است.
.329برزو ،سیروس /رضایی ،محمدرضا .سه دو یکپرتاپ:سفریهیجانانگیزاززمینبهفضا.تهران :طالیی.1395 .
74ص .رحلی .شابک 9786006229874 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،فضا ،سفر
چکیده :از قرنها پیش سفر به فضا آرزوی بسیاری از مردم كرۀ زمین بوده است اما تاكنون فقط  500نفر توانستهاند بـه ایـن
سفر بروند .در این میان ،چگونگی انتخاب فضانوردان ،آموزشهای الزم و نحوۀ سفر و زندگی آنهـا در فضـا بـرای اغلـب افـراد
شنیدنی است .یک فیلم در قالب دی وی دی پیوست كتاب است كه فضانوردان در آن از مراحـل مختلـف سفرشـان بـه فضـا،
زندگی در ایستگاه فضایی و بازگشت به زمین با مخاطب سخن میگویند.
.330بخشعلیزاده ،شهرناز /كاشفی ،معصومه .سؤاالت تیمـز :سثاالتقابلانتشارتیمز2015علومپاییههشیتم.تهـران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان136 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789640813591 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:علوم ،ارزشیابی آموزشی ،ریاضیات ،دانشآموزان
چکیده :مطالعة بینالمللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم "تیمز" نام دارد .در مدل تیمز ،عوامـل تأثیرگـذار بـر فرصـتهای
آموزشی دانش آموزان ارزیابی میشود .فصل اول این كتاب 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 حوزههـای محتـوایی در رشـتههـای
زیست شناسی ،شیمی ،فیزیک و علوم زمین بررسی شده ا ست .میانگین عملکـرد ایـران و كشـورهای مختلـف بـا نقطـة معیـار
بینالمللی در جداولی گنجانده شده است
.331اسپرو ،گیلز .سیاراتگازی .مجید عمیق .تهران :شورا32 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786007579121 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:منظومه شمسی ،ادبیات كودک و نوجوان ،سیارات ،اجرام آسمانی
چکیده :نویسنده در این كتاب به دنیای سیارههای غولپیکر چون مشتری ،زحل ،اورانـوس و نپتـون سـفر كـرده اسـت .ایـن
سیارات سنگی نیستند و از جنس گاز یا یخ اند .هدف از این سفر اكتشاف در سیارات سرد ،تاریک و خطرناک منظومة شمسـی
است" .منظومة شمسی نزدیک ترین ستاره به كرۀ زمین و دیگر اجرام آسمانی است كه به دور خورشید مـیچرخـد" قمرهـا و
سایر اجرام آسمانی ،دانستنی های ضروری ،نکات ایمنی برای مسافران فضا ،راز حلقههای زحل ،ستارگان دنبالـهدار و فراسـوی
سیارات عناوین دیگر بخشهای این كتاب است
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.332نایت ،ام.جی .حف .محیط زیست :شیرآبرابازنگذاریم .فاطمه باغستانی .تهران :شركت انتشارات فنی ایران.1395 .
32ص .وزیری .شابک 9789643896225 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:محیط زیست
چکیده :توجه به محیط زیست و حف .آن از مسائل مهم و مطرح امروز جامعه است .كتاب حاضر از مجموعة چندجلدی «یگ
گام كوچک» به مخاطب می آموزد چگونه با انجام چند فعالیت ساده گامی بـزرگ در حفـ .محـیط زیسـت بـردارد .نویسـنده
توضیح میدهد كه آب از كجا میآید و همچنین بر سر فاضالبها چه مـی آیـد .سـپس بـا اشـاره بـه منـابع محـدود آب قابـل
آشامیدن ،راههای صرفهجویی در مصرف آب و توجه به محدودیت این ماده را برمیشمارد.
.333نایت ،ام.جی .طبیعترادوستبداریم .مریم رضازاده .تهران :شركت انتشـارات فنـی ایـران32 .1395 .ص .وزیـری.
شابک 9789643896522 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:محیط زیست ،زندگی حیوانات
چکیده :توجه به محیط زیست و به خصوص طبیعت ،از نکات مهمی اسـت كـه بایـد بـه كودكـان آموخـت .كتـاب حاضـر از
مجموعة چندجلدی «یگ گام كوچک» به مخاطب میآموزد موجودات طبیعت چگونه برای بقا به هم وابستهاند ،زنجیرۀ غذایی
چیست ،حیات وحش زیر آب چگونه است و حیات وحش چگونه در خطر است ،حیات وحش نزدیک خانه و مدرسه چیسـت و
چگونه می توان در محل زندگی خود حیات وحش ساخت .پس از توضیح در هر مورد ،نویسـنده بـرای تغییـر آن عـادت غلـط
زیست محیطی پیشنهادهایی میدهد.
.334بوزاک ،سوزان .علمچیست ....محمدابراهیم ابوكاظمی .تهران :شركت انتشارات فنـی ایـران534 .1395 .ص .رحلـی.
شابک 9789643892043 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،علوم ،آزمایشها ،سرگرمیهای آموزشی
چکیده :این مجموعه كه برای كودكان  6تا  14ساله در نظر گرفته شده شامل  10كتاب با موضوعات مختلف است؛ از جملـه:
ماهیت علم و روشهای علمی ،مـاده و انـرژی ،روانشناسـی و جامعـهشناسـی ،محـیط زیسـت ،زمـینشناسـی ،گیـاهشناسـی،
جانور شناسی ،آب و هوا ،اخترشناسی و علم و فناوری .در این مجموعه  40موضوع علمی بررسی شده و موضوع هر فعالیـت در
كادر مستطیلی مربوط به آن آمده است.
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.335مهدوی ،داوود .مجموعه سؤاالت امتحانی قاصدک :علومتجربیپایهنهم دورهاولمتوسطه)تیزهوشیان.تهـران:
منتشران62 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789643785291 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:مواد درسی ،آزمونها ،علوم تجربی ،تیزهوشان
چکیده :این كتاب شامل درسنامهها و نکتههای درس علوم تجربی ویژۀ تیزهوشان است .پس از نکتههای مهم هر درس ،ابتدا
سؤاالت آزمونهای تیزهوشان و سپس سؤالهای تألیفی مشابه آمده است .سؤالهای آزمونهای نمونـه دولتـی و مسـابقههـای
جهانی تیمز و  ...نیز در ادامه در كتاب قرار گرفتهاند .نکتهها با اشکال ،جدولها و فرمولها تشریح شده و سـؤاالت بـه صـورت
چهارگزینهای تدوین گردیدهاند.
.336نایت ،ام.جی .حف .محیط زیست :المپاضافیخاموش  .فاطمه باغستانی .تهران :شركت انتشارات فنی ایران.1395 .
32ص .وزیری .شابک 9789643896539 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:محیط زیست ،منابع طبیعی ،آیندهنگری
چکیده :توجه به محیط زیست میتواند با دانستن دربارۀ انرژی و چگونگی مصـرف بهینـه آن همـراه باشـد .كتـاب حاضـر از
مجموعة چندجلدی «یگ گام كوچک» به مخاطب می آموزد انرژی چیست و از كجا تأمینمـیشـود ،چگونـه مـیتـوان بـدون
سوزاندن سوختهای فسیلی انرژی تولید كرد ،نور خورشید در جنگل های بارانی چه كاربردی دارد ،زیر زمین كـدام انـرژیهـا
وجود دارند ،و سرانجام چگونه می توان در مصرف انرژی صرفهجویی كرد .پس از توضیح در هـر مـورد ،نویسـنده بـرای تغییـر
عادت غلط مصرف انرژی پیشنهادهایی میدهد.
.337مختاری ،نعمتاله .معرفیوراهنمایساخت101وسیلهآموزشیوآزمایشیگاهیخالقانیهوجیذابفیزییک
مناسبدورهاولمتوسطه دورهدوممتوسطهوفیزیکسراها.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان232 .1396 .ص.
وزیری .شابک 9789640813010 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آزمایشگاه ،آزمایشها ،فیزیک عملی ،وسایل آموزشی
چکیده :وسیلههای آزمایشگاهی در تفهیم موضوعات علمی به دانشآموزان نقش مهمـی دارنـد .كتـاب پـیش رو پدیـدههـای
فیزیکی را معرفی و روش ساخت وسیلههایی را كه مورد نظر ازمایشهای كتابهای درسـی علـوم دورههـای متوسـطه انـد بـه
دانشآموز میآموزد .نویسنده میگوید بسیاری از این وسـیله هـا را خـودش مبتکرانـه طراحـی كـرده تـا انجـام آزمـایش را در
آزمایشگاههای مدرسهها آسانتر كند .البته نویسنده كوشیده اطالعاتی علمی و فنی از پدیدههای كاربردی فیزیک در زنـدگی و
صنعت نیز به مخاطب بدهد.
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مغزشگفتانگیزتو بهکارشبگیرتاقویوقویترشود  .لیال كاشانی وحید.

.338دیک ،جوآن .كتابهای باشگاه مغز:
تهران :مهرسا30 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786006591971 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:رشد دانش ،اطالعات عمومی
چکیده :داشتن اطالعات دربارۀ مغز به مخاطب كمک میكند انگیزۀ یادگیری خود را افزایش دهد .در كتاب حاضـر ،مخاطـب
اطالعات دقیقی دربارۀ مغز و ارتباط آن با زندگی كسب می كند؛ مطالبی ساده و جالب دربارۀ پیچیدگی هـای مغـز انسـان و و
ظایف هر بخش از آن .اینکه مغز چطور كمک میكند انسان بهخاطر بسپارد و بهیاد بیاورد و نامآنچه را میشنود به زبان بیاورد.
همچنین كتاب به مخاطب میآموزد چگونه مطالب جدید را در ذهن خود نظم بدهد.
.339گیبونز ،گیل .رنگینكمان :نجاتزمینبابازیافت .اعظـم خلیلـی ،اشـرف خلیلـی .تهـران :آوای قلـم30 .1396 .ص.
خشتی .شابک 9786007542675 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:محیط زیست ،بازیافت زبالهها ،آلودگی زمین
چکیده :به منظور حف .محیط زیست الزم است كودكانمان را با اهمیت این موضوع آشنا كنیم .كتاب حاضر به زبـان سـاده و
كودكانه به مخاطب نشان میدهد زبالهها در كجا و چگونه دفن میشوند ،چگونه میتوان از حجـم زبالـه و تولیـد پسـماند كـم
كرد ،چگونه میتوان كاغذ را بازیافت كرد ،شیشه چگونه ساخته میشود و چگونه میتوان آن را بازیافت كرد ،و ظروف فلزی یـا
حتی پالستیکی كه به سادگی تجزیه نمیشوند را چگونه میتوان دوباره استفاده كرد .در نهایت نیز با عنوان «چهكار میتـوانیم
انجام دهیم» ،به منظور حف .محیط زیست  ،پیشنهادهایی به مخاطب داده است.

علومتربیتی 
شناسیسیاستگذاریدربرنامهدرسیبراسیا میدل.SWOTتهـران :آوای نـور.1396 .


آسیب
.340نیسینیا ،علی.
248ص .وزیری .شابک 9786003093102 :
مخاطب:مدیر /كارشناسان
کلماتکلیدی:برنامه ریزی درسی ،نمونهپژوهی ،ارزشیابی آموزشی ،آموزش عالی
چکیده :نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است .این كتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است
و مطالب آن میتواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانشآموزان قرار گیرد.در كنار هر تصویر اطالعـاتی بـه
خواننده داده میشود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره میكند .استخوانها و مفصلها ،كار ماهیچـههـا ،واقعیـتهـایی دربـارۀ
چشم ،حواس بویایی و چشایی و هورمونها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است.
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.341احمدی ،مهناز /عابدی ،مریم /بدر ،فرشـته .آموزشبلو دختیران.همـدان :فراگیـر هگمتانـه80 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786002191861 :
مخاطب:والدین /معلم
کلماتکلیدی:جنبههای روانشناسی ،بلوغ ،بهداشت ،آموزش و پرورش
چکیده :نوجوانی و دوران بلوغ در دختران از مهمترین دوران زندگی محسوب میشود و زیربنـای زنـدگی سـالم در بزرگسـالی
است .كتاب حاضر حاوی مباحث بهداشتی ،شرعی ،روانی و اجتماعی بلوغ دختران است .در این كتاب به مسـائلی چـون نقـش
والدین در دوران بلوغ ،راهکارهای رفتار صحیح با فرزندان در این سن ،تأكید بر محبت و پرهیز از خشـونت و توصـیههـایی در
جهت رشد متعادل عقالنی -عاطفی دختران اشاره شده است .در انتهای كتاب ،پرسش و پاسخ در زمینة بلوغ و عالئم جسمانی
و روانی آن گنجانده شده است.
.342ابوالفضلی ،الهام /آقاجانی ،سیفاله .آنچهمعلمانبایددربارهروشتیدریسبداننید.تهـران :طلـوع دانـش.1396 .
128ص .وزیری .شابک 9786006637419 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،روش تدریس ،روششناسی پژوهش
چکیده :محور اصلی این كتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویکرد ساختار گرایی یا مفهومسازی از طریق درگیری ذهنـی
و شیوه های آن به معلمان است .كتاب در هفت فصل انواع روشهای تدریس ،تدریس تأثیرگـذار  ،ارزیـابی یـادگیری و شـکاف
تحقیق و عمل را مطرح میكند .مؤلفان ضمن تشریح انواع روشهای یادگیری دانش آمـوز محـور بـه مقایسـة انـواع روشهـا،
مزایای هریک و دالیل مقاومت معلمان در بهرهگیری از روشهای جدید میپردازند و همچنین راهکارهایی را ارائه میكنند.
.343شـیخلر ،زینـب .آنچیهییکمعلیم خیوبباییدبدانید.تهـران :پیـام كـوثر204 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786006010434
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:كودكان ،روانشناسی كودک ،راهنمای معلم
چکیده :هر معلمی نکتههایی برای دانستن و اطالعاتی مربوط به شغل خـویش دارد .در كتـاب حاضـر ،نویسـنده تجربـههـای
خویش در رابطه با كالسداری و دانشآموز دورۀ ابتـدایی را گـردآورده اسـت .دو فصـل كلـی كتـاب عبـارتانـد از « :اخالقـی
رفتاری» و «آموزشی» .در فصل اول ،نکاتی دربارۀ كودكانی كه صبحانه نمیخورند یا نمیخواهند به مدرسه بروند ،راهکارهـای
تقویت حافظه ،توصیههای افزایش ضریب هوش و تمرینهای تقویت مهارت گوشدادن آمدهاند .فصل دوم نیز بـه آنچـه معلـم
خوب باید بداند ،هشتاد نکته در تدریس خوب و نقش وسایل كمکآموزشی در یادگیری میپردازد.
.344پورمهدیان ،محمـد .ازرویاتاهد :کش.خودوساختآیندهرویاییراهنمیایمناسیبهیدایتتحصییلی
دانشآموزاندبیرستانی.تهران :توانگران232 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789647608978 :

مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:رشتههای تحصیلی ،موفقیت شغلی ،جنبههای روانشناسی ،نوجوانان
چکیده :نویسنده در این كتاب با زبان محاوره و در قالب داستانهایی به دانشآموزان آموزش میدهد كـه رؤیاهایشـان را جـدی
بگیرند و رشتة مناسبی برای تحصیل انتخاب كنند .دانشآموزان میتوانند فعالیتهای مورد عالقه و ویژگیهای مثبـت و منفـی
خود را در جدولهای رنگی و تصاویری كه در كتاب آمده است ،بنویسند .جدولهایی هم برای درج ارزشهای كـاری ،مشـاغل
مورد عالقه ،مهارتها و تواناییهای شخصی آنان در كتاب ارائـه شـده اسـت .رشـتههـای تحصـیلی و مشـاغل بـا ویژگـیهـا و
گرایشهای حذف شده در انتهای كتاب معرفی شدهاند.
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.345جوادی ،صمد .اسراربلو زودهنگامدختران:علل پیامدهاوراهکارها.نجف آباد :مهر زهـرا(س)90 .1395 .ص.
رقعی .شابک 9786007177754 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:بلوغ ،اضطراب ،روانشناسی نوجوان ،مراحل رشد و تحول
چکیده :از آنجایی كه بلوغ زودهنگام دختران با ریسک سرطان پستان ،تخمدان پلیكیسـتیک ،دیابـت و بیمـاریهـای قلبـی
عروقی در ارتباط است ،نویسنده در این كتاب مکانیسمها و دالیل بلوغ زودهنگام دختران را تشریح كـرده اسـت .ایـن رویـداد
زودهنگام از یک طرف والدین را غافلگیر و از سوی دیگر كودكان را با استرس و اضطراب مواجه میكند ،بهخصوص زمـانی كـه
باعث ظهور مشکالت ناخواسته میشود ،خواننده در این كتاب با چالشها و هشدارهای بلوغ زودهنگام آشنا می شود.
.346موسوی ،صادق /رادمهر ،علی .اندیشمندانمطالعاتبرنامهدرسی.تهران :آوای نور160 .1396 .ص .رقعی .شیابک:
 9786003092730
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:زندگینامهها ،دانشمندان ،برنامه ریزی درسی ،درسكاوی ،فلسفه
چکیده :نویسنده در این كتاب شرح زندگی ،عقاید ،مراحل طراحی برنامة درسی ،مفاهیم كلیدی و اندیشههای سازماندهنـدۀ
بیست و سه پژوهشگر حوزۀ مطالعات درسی از جمله هیلدا تابا ،كامرون مـک كـارتی ،جـان فـرانکلین و باربـارا اس میترانـو را
مطرح میكند .یکی از شاخه های آموزش و پرورش در هر كشوری ،مطالعات برنامة درسی است .هـدف ایـن رشـته شناسـایی،
كشف و بیان پدیدههای پیچیدۀ آموزشی و تربیتی است.
.347امیرخانی ،اعظـم .بلو مسایلومشکالتتحصیلیتمرینهایعملیویژهوالدینمربیانومدرسینآمیوزش
خانواده.نجف آباد :مهر زهرا(س)112 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008022671 :
مخاطب:والدین /معلم
کلماتکلیدی:بلوغ ،جنبههای روانشناسی ،روانشناسی نوجوان
چکیده :نوجوانی با بلوغ روبهروست و رویارویی با تغییر و تحوالت آن به آگاهبودن والدین نیاز دارد .كتاب حاضر میكوشـد بـه
آگاهی خانواده در برخورد با نوجوان بیفزاید و به خصوص بر مشکالت تحصیلی بلوغ تأكید كند .كتاب شامل تمرینهای بسـیار
است كه باید بدون عجله و با تمركز بر هدفهای اصلی و با درنظرگرفتن شرایط و ویژگیهای نوجـوان كامـل شـوند .در فصـل
اول ،به ویژگیهای نوجوانی و چند مسئلة شایع نوجـوانی پرداختـه شـده اسـت .در فصـل دوم بیسـت آسـیب متـداول و رایـج
تحصیلی با راهکارهای آنها معرفی شدهاند .فصل سوم نیز شامل پیشنهادهایی كاربردی است.
.348اورنگ ،سهیال .بیهدنبیالآزادی.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری اورنـگ آفـرین40 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786005556940
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:آزادی ،مهارتهای اجتماعی ،شیوۀ زندگی
چکیده :به عقیدۀ نویسنده ،آزادی ،حد و حدود آن و انواع آزادی در سنین نوجوانی بیشـترین تـنش را در روابـط والـدین بـا
فرزندان ایجاد می كند .در این كتاب نویسنده به بررسی آزادی و تعریف آن اشاره كرده است و آزادی واقعی را بـرای نوجوانـان
تشریح میكند .نویسنده در هر صفحه با بیان مثالها و توضیحاتی دربارۀ آزادی از مخاطـب مـیخواهـد كـه در پـایین همـان
صفحه نظر و فکر خود را در پاسخ به سه سؤال كوتاه بنویسد.
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.349شبافروزان ،صغری /عزتپناه اباتری ،سـکینه .بهداشتزیستمحیطیدرمیدار .تهـران :وانیـا162 .1395 .ص.
وزیری .شابک 9786008496120 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:بهداشت ،محیط زیست ،مدارس
چکیده :یکی از چالشهای امروز حوزه محیط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محیطی است .كتاب حاضر در واقع پژوهشـی
دانشگاهی است كه موضوع آن «بهداشت زیست محیطی در مدارس» است .نویسندگان در بخش اول مبانی نظری و دیدگاههـا
را شرح میدهند و نظریههای سقراط ،افالطون ،جانالک و دكارت را در این باره میآورند .در فصل دوم طرح و برنامة آمـوزش
بهداشت مدارس و سازمانهای بین المللی بهداشت بررسی میشود .مراحل ایجاد مدرسة پایدار ،آموزشهـای زیسـت محیطـی
دانشآموزان و مراقیتهای بهداشتی دانشآموزان در مدرسه از دیگر موضوعات كتاب هستند.
ایچالشبرانگیزبراییادگیری .ساحل رمضانیتبار .تهـران:


هایبنیادینشیوه

پرسش
.350مکتای ،جی /ویگنز ،گرنت.
منظومه خرد168 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786006475615 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:پرسشها ،آموزش و یادگیری ،كالس درس ،چالش ذهنی
چکیده :معموالً همة معلمان پرسشهایی برای دانشآموزان مطرح می كنند ،اما ممکن است هـدف و شـکل ایـن پرسـشهـا
متفاوت باشد .این كتاب دربارۀ مشکل خاصی از این پرسشها به نام "پرسش های بنیـادین" اسـت و نویسـنده در شـش فصـل
كتاب به سؤالهایی مانند پرسش های بنیادین چه ویژگیهایی دارند ،چرا باید این پرسشها را به كار برد ،چالشهای عملـی و
موارد خاص و چطور در كالس درس فضای پرس و جو ایجاد كنیم ،پاسخ میدهد.
سنجاقشده.تهران :اندیشه افرینش152 .1396 .ص .رقعـی .شابک:

پروازپروانههای

.351صبری ،فاطمه /خسروی ،نگار.
 9786009565191
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:خالقیت ،تدریس اثربخش ،اندیشه و تفکر ،مدارس
چکیده :امروزه وجود تفکر خالق در بین اعضای جامعه یکی از عوامل پیشرفت هر كشور است .پرورش خالقیت به سیسـتمی
خالق نیاز دارد .كتاب حاضر در هشت فصل میكوشد به معلمان كمک كند شاگردان خالقی تربیت كنند .ابتدا نظام آمـوزش و
پرورش ایران ،موانع مسیر نوآوری های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهکارهـای گریـز از آنهـا اعـالم
شده اند .سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا دیدی مشترک ایجاد شود .در فصل سوم نویسنده دربـارۀ پـرورش یـا ذاتـی بـودن
خالقیت ،و چرایی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفته است .در فصلهای بعد ،چگونگی تقویت انگیزههـای
درونی و استفاده از انگیزانندههای بیرونی ،روشها و تکنیکهـای آمـوزش خـالق و مثـالهـای مربـوط ،و ارزیـابی خالقیـت و
راهکارهای ارزیابی مثبت 24 ،راهبرد آموزش خالق و نمونة عملی از آموزش خالقیت در كالس درس توضیح داده شده است.
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پژوهشهایمبتنیبرفناوریبرایمقطعراهنمایی .الهام ابـوالفتحی ،سـعید شـیخی ،مجیـد رسـتمی .تهـران:

.-.352
موجک196 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008634805 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:تکنولوژی آموزشی ،علوم ،فناوری آموزشی ،علم رایانه
چکیده :در دهههای اخیر ،جهان ضمن گامهای سریعی كه به سوی پیشرفت و فناوری برداشته  ،در حركتی چنـد سـویه بـه
طرف پیچیدگی و گستردگی علم نیز پیش رفته اسـت .كتـاب حاضـر شـامل پـنج بخـش و بیسـت و هفـت فصـل در زمینـة
پژوهش های مبتنی بر فناوری است .نویسنده در بخش اول مباحثی مانند فرضیههـا ،نظریـههـا ،مـدلها و پژوهشـهای علمـی و
استانداردهای علم فناوری را مطرح میکند .بخش دوم شامل مباحث مربوط به علوم فیزیکی اسـت و در بخـش سـوم مبـاحثی
مانند مشاهدۀ ابزارهای نجومی ،كاربرد  GPSدر كالس و مشاهدۀ آتشفشانها بررسی مـیشـود .در بخـش چهـارم مطـالبی در
زمینة علوم زندگی و كاربرد علوم عمومی و فناوریها گنجانده شده است.
.353ملکپور ،سهیال .تدریسبرتر.قم :آستان مهر128 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786008715030 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:تعلیم و تربیت ،یادگیری ،روش تدریس
چکیده :آشنایی با روشهای تدریس و بهكارگیری آنها موجب میشود كه هدفهای تعلیم و تربیت بـا سـهولت بیشـتر و در
مدت زمان كوتاه تری تحقق یابد .این كتاب در پنج فصل تألیف شده اسـت؛ در فصـل اول آن یـادگیری و عوامـل مـؤثر بـر آن
تعریف میشود و در فصل دوم نقش معلم و دانشآموز در عملکـرد كالسـی بررسـی مـیگـردد .فصـل سـوم بـه معرفـی انـواع
روشهای فعال تدریس اختصاص دارد و در فصل چهارم ،حیطههای سهگانة آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار میگیـرد .در
انتها نیز مهارتهای قبل از تدریس ،ضمن تدریس و پس از تدریس معرفی میشوند.
.354دولتآبادی ،حسن .تربیتبهکمکداستاندرخانهومراکزآموزشیوتربیتی.تهـران :شـركت انتشـارات سـوره
مهر96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786000304270 :
مخاطب:والدین /معلم
کلماتکلیدی:تربیت ،داستان ،قصهگویی ،جنبههای روانشناسی
چکیده :امروزه كتابهای بسیاری به موضوع تربیت پرداختهاند .كتاب حاضر نیز ضمن توجه والدین به تربیت مناسب فرزند و
نگرانی از نارساییهای رفتاری او ،به چگونگی بهرهگیری از امکان بسیار مهمی چون داسـتان در تربیـت فرزنـدان توجـه كـرده
است .در این كتاب فقط روشهای تربیتی نیامده اند ،بلکه نویسنده كوشیده است با ذكر قابلیتهای تربیتی آموزشـی داسـتان،
والدین را متوجه حساسیت موضوع و تواناییهای فرزندان كند و بر عملی بودن تربیت تأكید ورزد .نکات مهم در داستانگـویی
و فعالیتهای داستانگویی برای كودكان و نوجوانان از جمله مباحث كتاب هستند.
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.355دولتآبادی ،حسن .تربیتبهکمکنمایشوتئاتردرخانهومراکزآموزشیوتربیتی.تهـران :شـركت انتشـارات
سوره مهر128 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786000304287 :
مخاطب:والدین /معلم
کلماتکلیدی:تربیت ،بازیهای آموزشی ،تئاتر
چکیده :توجه والدین به تربیت مناسب فرزند و نگرانی از نارساییهای رفتاری او ضرورت وجود كتـابهـای تربیتـی را آشـکار
میكند .این كتاب ،ضمن پرداختن به برخی نیازهای تربیتی والدین و فرزندان ،به چگونگی بهرهگیری از امکـان بسـیار مهمـی
چون داستان در تربیت فرزندان توجه كرده است .در این كتاب فقط روشهای تربیتی نیامدهاند ،بلکه نویسنده كگشـیده اسـت
والدین را متوجه حساسیت موضوع و تواناییهای فرزندان كند و بر عملی بودن تربیت تأكیـد ورزد .تربیـت بـه كمـک نمـایش
(آموزش رفتارهای اجتماعی ،نگاه در چشم و دور شدن) ،و تربیت به كمک تئاتر (اعـم از تئـاتر عروسـکی و غیـر عروسـکی) از
جمله مباحث كتاب هستند.
تقویتمهارتهایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتحصیلیواجتماعی .علیاكبـر ابراهیمـی.

.356هنسن ،شارون.
اصفهان :نوشته152 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786003860483 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:موفقیت تحصیلی ،مهارت ،نوجوانان ،مدیریت و سازماندهی
چکیده :نویسنده در این كتاب ،هشت مهارت مختلف را كه هر نوجوانی باید بتواند آنهـا را در مدرسـه ،خانـه و فعالیـتهـای
دیگر به كار گیردرا ارائه میكند .در این كتاب ایدههایی برای رفع ضعفها و تقویت قوتها ارائه شده است كه به نوجوان كمک
میکنند كه تصمیم بگیرد چه مهارتهایی را بهبود بخشد .در هر فصل ،جدولهایی برای انجام دادن تمرینهای مختلف در نظر
گرفته شده است .چگونه با همدیگر كار كنـیم ،اجـرای چـکلیسـت مهـارتهـا ،سـازماندهی ،برنامـهریـزی ،مـدیریت زمـان و
انعطاف پذیری از عناوین موضوعات مورد بررسی در این كتاب است .در آخر هر فصل یک راهنما وجـود دارد كـه باعـث بهبـود
مهارتهای نوجوان میشود.
.357مکای ،استن /لبل ،الری /پندن ،شری .تلفی دیدگاههایبومیدربرنامههایدرسی:منبعیبرایتیدوینگیران
برنامهدرسی معلمانومدیران .حسن نجفی ،عادل ظفرینژاد ،فرهاد مومنی .تهران :مؤسسه كورش چاپ120 .1396 .ص.
رقعی .شابک 9786005022926 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،راهنمای آموزشی ،برنامه ریزی درسی
چکیده :كتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاههای بومی در برنامهریزی درسی را برای تدوینگران برنامة درسی و معلمان و مـدیران
فراهم كرده است .اهداف كتاب ،چشم انداز ،تاریخچه ،هندسة اعتقادی ،فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعی ،آموزشی و زیستی مردمـان
بومی مانتویوبای كانادا در بخش اول كتاب مطرح شده اند .سپس نتایج بـومی سـازی برنامـة درسـی در حـوزههـای تخصصـی
یادگیری(در طول سه مرحلة رشدی) تشریح شدهاند .توصیف فهرستی از واژگان تخصصـی و پـروژههـای نشـاندهنـدۀ تلفیـق
دیدگاههای سنتی در برنامة درسی نیز در بخشهای دیگر آمدهاست.
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.358زاهد بابالن ،عادل /نجفی ،حبیبه .توانمندسازیمنابعانسانی.تهـران :آوای نـور200 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786003092952
مخاطب:مدیر
کلماتکلیدی:مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت و سازماندهی
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در پنج فصـل بـه سـیر تـاریخی مفهـوم توانمندسـازی در مـدیریت ،رویکردهـا ،مـدلهـا و
مؤلفههای آن ،توانمندسازی در راستای سیاستگذاری و ابزارهای اندازهگیری آن اشـاره كـرده اسـت .توانمندسـازی فراینـدی
است كه با استفاده از آن ،توانایی و اختیار كاركنان و مدیران در همکاری ،مشاركت و تصمیمگیری برای دستیابی بـه مـدیریت
مشاركتی و فراهم ساختن زمینة واگذاری مسئولیتها به گروهها و افـراد ،افـزایش مـییابـد .نویسـنده در كتـاب از نمودارهـا،
جدولها و مدلهای جهانی بهره برده و پرسشنامههای مورد استفادۀ خود را نیز در كتاب گنجانده است.
.359نامآوری ،نیما /بناپور ،بهنام .تیزهوشان :تیزهوشانآموزشاستعدادتحلیلیی.9*9تهـران :مهـر و مـاه نـو.1396 .
270ص .خشتی .شابک 9786003172401 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:آزمونها ،استعدادیابی ،تیزهوشان
چکیده :امروزه در آزمونهای استخدامی و تحصیلی سؤاالت استعدادتحلیلی ارائه میشود .كتاب حاضر در دو قسـمت تـدوین
شده است؛ در قسمت اول انواع الگوهای مورد نیاز برای حل سؤاالت اسـتعداد تحلیلـی گنجانـده شـده اسـت .در قسـمت دوم
نویسنده انواع تیپها و زیرتیپها را آموزش می دهد .در انتهای هر الگو و تیپ ،تعدادی پرسش و پاسـخ در قالـب "تیـر آخـر"
ارائه شده است.
.360سیدآبادی ،علیاصغر .چرابایدبچههاکتاببخوانند؟:بحثهاییدربارهفوایدفردیواجتماعیکتابخوانیدر
بینکودکانونوجوانان.تهران :مؤسسه خانه كتاب32 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786002223746 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:كودک و نوجوان ،مطالعه ،خواندن ،انگیزه
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهای راهاندازی باشگاه كتابخوانی كودک و نوجوان است كـه بـه اهمیـت كتـابخـوانی و
جلب مشاركت مردمی می پردازد .كسب آگاهی ،پاسخ به سؤاالت زندگی و رشـته تحصـیلی و كـاری ،لـذت بـردن و عالقـه بـه
مطالعه ،گذران وقت و سرگرمی و كسب منزلت و ایجاد تمایز از عمدهترین انگیزهها و اهـداف كتـابخـوانی اسـت كـه در ایـن
كتاب به آن اشاره شده است .كتاب در چهار بخش تولید انگیزه ،تأثیرات فردی و درمانی كتابخوانی ،تأثیرات اجتماعی كتـاب
و كتابخوانی و پیشرفت تحصیلی را بررسی می كند.
.361جاشی ،مانموهان .چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟ .سپهر انصـاری ،عصـمت گلـزار .تهـران :پرنیـان انـدیش.1396 .
68ص .رقعی .شابک 9786008239055 :
مخاطب :معلم
کلماتکلیدی:پژوهش در مدیریت ،مدیران ،رفتارگرایی ،مهارت های رفتاری
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریة نیروی انسانی در مدیریت ،راهنمـاییهـای علمـی بـرای
رفتار با مدیران ،عملکردهای اصلی مدیریت و مهارتهای رفتار با مـدیران گونـاگون را مطـرح مـیكنـد .در بخـش اول ،هـدف
مدیریت ،مهارت انسانی ،گامهایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح میدهد و در بخش دوم مسئولیتهـای مـدیریتی،
نقش ارتباط ،مکاتبه و مذاكره و موانع ارتباط را بررسی میکند .در بخش سوم و چهارم نیز دربارۀ ده ویژگـی كلیـدی مـدیران،
اثربخشی مدیریتی ،مدیران سخت و رفتار با آنان سخن میگوید.
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.362علیدادیانی ،شوكت .چگونهعملکردمعلمیانرابهبیودبخشییم؟ ارربخشییرهبیریخیدمتگزاروسیرمایه
روانشناختیمدیران).گرگان :نامآوران ماندگار98 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008848028 :

مخاطب:معلم /مدیر
کلماتکلیدی:مدیران ،مدیریت و سازماندهی ،ارزشیابی آموزشی ،مدارس ،رهبری
چکیده :كتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار ،به آموزش مدیران برای تربیت معلمان كارآمد و دلسوز پرداخته اسـت.
با مطالعه این كتاب درمی یابیم كه رهبری ،عامل اصـلی موفقیـت سـازمانهـا و جوامـع اسـت .درمـورد رهبـری ،رویکردهـای
گوناگونی وجود دارد كه یکی از آن ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمانها و جوامـع
است .از مباحث موجود در كتاب میتوان بـه تعریـف و مفـاهیم رهبـری خـدمتگزار ،سـرمایة روانشـناختی ،عملکـرد شـغلی،
روشهای مختلف ارزیابی عملکرد ،معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینة تحقیق در داخل و خارج از كشور اشاره كرد.
.363جی.آدلر ،مارتیمر /لینکلنوندورن ،چارلز .چگونهکتاببخوانیم .محمد صراف تهرانی .تهران :بهنشر426 .1395 .ص.
وزیری .شابک 9789640223390 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:خواندن ،مطالعه ،مهارتهای مطالعه
چکیده :خوانندگان اهل مطالعه و آنانی كه هدفشان كسب دانش است ،كتاب «چگونه كتـاب بخـوانیم» را مـیشناسـند .ایـن
كتاب  75سال پیش چاپ شد ،اما همچنان با اقبال روبهروسـت و در واقـع یکـی از «كالسـیکهـای زنـدۀ جهـان» محسـوب
میشود .در این كتاب ،تکنیکهای كامالً مفیدی برای ردهبندی موضوعی كتابها ،خوانش هوشمندانة مـتن و ارتبـاط سـازندۀ
خواننده با نویسنده ارائه شده اند و میان چها سطح «خوانش ابتدایی ،اجمالی ،تحلیلی و منطقی» و « ادراک ،تفکر و یادگیری»
تمایز ایجاد شدهاست.
.364نصرالهی ،محمدرضا .چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم.تهران :بـهنشـر88 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789640223352
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:آسیبهای اجتماعی ،اینترنت ،بازی و سرگرمی كودكان ،والدین ،كنترل
چکیده :این كتاب شامل چهار فصل است .در فصل اول مطالبی دربارۀ ضرورت مراقبت از كودكـان در اینترنـت مطـرح شـده
است .در فصل دوم ،آسیب ها و تهدیدات سایبری علیه كودكـان در حـوزه هـای مختلـف روحـی ،روانـی ،جسـمی ،اجتمـاعی،
اخالقی ،دینی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل ضمن معرفی چند نرمافزار عملی ،نحوۀ نظارت نـرمافـزاری و
كنترل هوشمند بر گشت و گذارهای اینترنتی فرزندان به والدین آموزش داده شده است .در نهایت ،در فصل چهارم راهکارهای
الزم برای نظارت بر فرزندان و كنترل آنها در اینترنت مطرح شده است.
دانستنیهاییدربارهبلو نوجوانی.تهران :بهنشر108 .1395 .ص .رقعی .شابک:

.365بنیاسدی ،علی /فوالدیان ،احمد.
 9789640223604
مخاطب:معلم /مشاور
کلماتکلیدی:جنبههای روانشناسی ،جنبههای مذهبی ،بلوغ ،بهداشت روانی ،نوجوانان
چکیده :موضوع این كتاب ،چگونگی رویارویی با مسائل نوجوانان در جریان بلـوغ و مـوارد ناشـی از آن اسـت .بلـوغ را "دوران
بحران" نامیده اند كه در آن نوجوان گذر از دوران كودكی به بزرگسالی را تجربه میكند .نویسنده ابتـدا تاریخچـة روانشناسـی
بلوغ را بررسی كرده و پس از بیان مشکالت این دوره از نظر جسمی و روانی ،راهکارهایی عملی همراه با توصـیههـای پزشـکی
برای غلبه بر این مشکالت مطرح كرده است .در بخش دیگری نیز پرسشها و پاسخهای متداول دربارۀ تغییرات جسـمی بلـوغ
گنجانده شده است.
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.366سجادی ،سیدابوالفضل .درآمدیبرعللگرایشجوانانبهمصر مشیروباتالکلیی.قـم :سـفیر صـادق.1396 .
258ص .وزیری .شابک 9786008340164 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:جنبههای مذهبی ،قوانین ،احکام اسالمی ،زندگی اسالمی ،طب اسالمی
چکیده :این كتاب آسیب های اجتماعی جوانان  ،ازجمله مصرف مشروبات الکلی را كه به تهدیدی جهانی تبـدیل شـده مـورد
بررسی قرار داده است .در ابتدا ،درآمدی بر واژه شناسی ،سابقة تقنینی و تحریمی مشروبات الکلی آمده و در ادامه علل گـرایش
جوانان به مصرف مشروبات الکلی و نیز تأثیر الکل بر بدن از لحاظ پزشکی  ،از لحاظ حقوقی و انواع مسائل مرتبط با مشـروبات
الکلی مطرح شده است.
رابطهعاطفی:واقعیتها بایستهها آسیبشناسیروابطپنهانیدختروپسر.اصفهان :یـار مانـا.

.367بیباک ،محمد.
144 .1396ص .رقعی .شابک 9786007768693 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:روانشناسی عاطفی ،روانشناسی نوجوان ،آسیبشناسی اجتماعی ،روابط بینفردی ،جوانان
چکیده :این كتاب مشتمل بر  5فصل است؛ در فصل اول روانشناسی بلوغ و دوران نوجوانی بررسی مـیشـود .در فصـل دوم،
اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها در قالب جداول مختلف مربوط به سن و جنس ،تحصیالت ،وضعیت شغلی ،نحوۀ آشـنایی
و مدت آشنایی آمده است .نویسنده در فصل سیر روابط دختر و پسـر و سـرانجام آن را بررسـی میکنـد .در فصـل چهـارم بـه
تأثیرات ناشی از این روابط میپردازد و تأثیرات مثبت ،پیامدهای فرهنگی -اجتماعی و عوامل روانشناختی آن را در سه بخش
جمعبندی میكند .در فصل آخر نیز 9نهاد و سازمان تأثیرگذار در مدیریت موضوع روابـط دختـر و پسـر معرفـی مـیشـوند و
راهکارهایی در این باره پیشنهاد میگردد.
اندازیباشگاهکتابخوانیکودکونوجوان.تهران :مؤسسه خانـه كتـاب20 .1395 .ص.

.368سیدآبادی ،علیاصغر .
راه
رقعی .شابک 9786002223777 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:مهارتهای مطالعه ،خواندن ،كودكان و نوجوانان ،ایران
چکیده :نویسنده در این كتاب شیوههـای راهانـدازی باشـگاه كتـاب خـوانی را توضـیح داده اسـت .هـدف ایـن طـرح ،تـرویج
كتاب خوانی و جلب مشاركت مردمی در این امر است .این طرح چندین مرحله دارد كـه عبـارتانـد از :چـه كسـی یـا كسـانی
میتوانند باشگاه تشکیل دهند ،كجا میتوان باشگاه تشکیل داد ،مراحل شکلگیری باشگاه و الزامات باشگاههای كتابخوانی ،و
در هر مرحله مواردی فهرستوار ذكر شدهاند.
.369امیری ،معصومه /امینی ،حسن .راههایافزایشکیفیتمطالعهراکیم.RAKMتهـران :منتشـران112 .1396 .ص.
وزیری .شابک 9789643785499 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:برنامه ریزی درسی ،مطالعه ،مهارتهای مطالعه ،موفقیت تحصیلی
چکیده :دربارۀ مطالعه و افزایش كیفیت آن مطالب زیادی گفتهاند .در كتاب حاضر ،معنـای مطالعـه ،روشهـا و مقـدمات آن،
گامها و نکات اساسی در مطالعه اولین مطالبی هستند كه بیان شدهاند .سپس تکنیکهـای حضـور فعـال در مطالعـه و تمركـز
حواس ،برنامهریزی ،مراحل آمادگی برای امتحان ،تکنیکهای تندخوانی ،عوامل تغذیـهای مـؤثر در مطالعـه ،انگیـزه و راههـای
باالبردن آن ،راههای تقویت اعتماد بهنفس و خودباوری مطرح شدهاند .كتاب شامل تعدادی نمونه جـدول برنامـة درسـی بـرای
مطالعة روزانة دانشآموز به تفکیک رشته و پایة تحصیلی است.
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.370اسالمیه ،فاطمه /مصباحیان ،اعظم .رفتارشهروندیسیازمانی.تهـران :آوای نـور152 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786003092884
مخاطب:والدین /معلم /مدیر /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:اخالق حرفهای ،مهارتهای رفتاری ،یادگیری سازمانی ،حقوق فردی و اجتماعی
چکیده :در كتاب 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 اسـت .در فصـل هفـتم ابـزار سـنجش
رفتار شهروندی مانند پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی ،وظیفهشناسی ،نوع دوستی ،امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده
است .در انتهای كتاب پرسشنامة مربوط به رفتارهای ضدشهروندی سازمانی نیز آمده است.
.371خروشی ،پوران .روایتپژوهی :راهنمایعمل ویژهاستادان معلمانودانشجومعلمیاندرپیژوهشرواییی).
اصفهان :نوشته128 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003861244 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:درسپژوهی ،روششناسی پژوهش ،تحقیق ،آموزش و پرورش
چکیده :نویسنده در این كتاب عالوه بر ارائة مفاهیمی ازجمله روایت ،روایتنگاری و روایتپژوهی به آموزش پژوهشروایی نیز
اشاره كرده است" .روایتپژوهی" آموختن از تجربیات ثبت شدۀ دانشجو  -معلـم در دورۀ كـار ورزی  -معلـم و یـا معلمـان در
كالس درس است .این كتاب در پنج فصل تألیف شده است .در فصل اول مباحثی ازجمله روایتنویسی و اهداف آن و پیشـینة
كارورزی بررسی می گردد .در فصل دوم ابزارهای گردآوری اطالعات و فرایند تحلیل دادهها بررسی شده است .فصل سوم انـواع
كدگذاری ،مراحل كدگذاری ،ویژگی های مفاهیم و مضامین و یک الگوی كدگذاری آمده است .در فصل چهارم فراینـد تحلیـل
ساختاری و تحلیل سه بُعدی ارائه شـده اسـت و در فصـل پـنجم همکـاری بـا مشـاركتكننـدگان ،اسـتفاده از نقـل قـولهـا،
محدودیتها و مخاطرات پژوهشروایی مطرح شده و راهبردهای ارزشیابی یادگیری درس روایتپژوهی پیشنهاد شده است.
.372علوی ،سیدحمیدرضا .روشهاوفنونتدریسباتأکیدبرروشتدریسسخنرانیوپرسشوپاسخ.تهران :آوای
نور224 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003092990 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:سخنرانی ،روش تدریس ،پرسشها و پاسخها ،راه و روش
چکیده :كتاب حاضر در هشت فصل به تحلیل جزئیات و روشها و فنون تدریس ،به ویژه روش سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ
اختصاص دارد .روش تدریس سخنرانی به همراه فنون اجرای بهتر آن از فصل اول تا ششم تشریح شده و در فصل هفـتم روش
پرسش و پاسخ تشریح گردیده است .در آخرین فصل كتاب ،دیگر روشهای تدریس به طور فشرده بررسی شدهاند.
روشهایسادهمدیریتاستر  .مهدی نادریفر ،زهـرا حسـنی .تهـران :تیمـورزاده154 .1396 .ص.

.373پرومود ،باترا.
رقعی .شابک 9786002384362 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور
کلماتکلیدی:انعطافپذیری روانی ،مدیریت ،پیشگیری ،رفتار اجتماعی ،مهارت های رفتاری
چکیده :وجود استرس در زندگی اجتنابناپذیر است .استرس در شکل مفید خود میتوانـد انگیـزهای بـرای حركـت و رقابـت
سالم باشد اما از آنجا كه ممکن است به بروز مشکالتی بینجامد ،باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود .نویسنده در ایـن
كتاب با ارائة مطالب علمی و تصاویر طنزآمیز و گویا ،نکاتی را دربارۀ كنترل رفتار و مدیریت استرس بیان میكند .كتاب در 33
بخش تدوین شده و حاوی مباحث مختلف با عناوینی چون "خشم خود را با خالقیت و ابتکار كنترل كنید"" ،فقط افکار خوب
داشته باشید"" ،خودتان را فقط با خودتان مقایسه كنید" و "هر وقت استرس دارید فریاد بزنید" ،است.
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.374ای.ریز ،رابرت /دمپسی ،جان وی .روندهاومسائلتکنولوژیآموزشی .حسین زنگنه ،مرضیه سعیدپور ،سونیا موسی
رمضانی .تهران :آوای نور264 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003092853 :
مخاطب :معلم /مدیر /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:تکنولوژی آموزشی ،برنامهریزی ،نظامهای آموزشی
چکیده :رشتة طراحی و تکنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفهای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن
را به خوبی درک كنند .كتاب حاضر جلد اول از مجموعهای دوجلدی است .در جلد اول ،بر مسائل بنیـادی ایـن رشـته تأكیـد
میشود .واژههای كلیدی و تاریخچه ،نظریهها ،مدلهای آموزش و یادگیری ،و دیدگاههای آموزشی ،روشهای مرسوم ارزشیابی
و توجه به مباحثی مثل بازگشت سرمایه و مدیریت گروهی ،ایدههای كلیدی و شیوههای متعامل با بهبود عملکـرد ،از مباحـث
این جلد هستند.
.375جعفــرزاده ،اكــرم /رضــازاده ،حمیدرضــا .سییازههییایتربیییت.تهــران :وانیــا184 .1395 .ص .وزیــری .شییابک:
 9786006564838
مخاطب:مدیر
کلماتکلیدی:تربیت ،آموزش و پرورش
چکیده :تربیت به فعلیت رساندن استعدادهای دانشآموز و فراگیرنده است برای برطرف كـردن نیازهـای فـردی و اجتمـاعی.
كتاب حاضر میكوشد ،با نگاهی عمیق تر به عناصر سازۀ تربیت ،ضمن توجه به مفهوم ،ابعاد ،اهداف و كاركردهـای تربیتـی ،بـا
توجه به یافتهها و برداشتهای جدید ،مباحثی را مطرح كند كه حاصل آنها دستمایة تربیت مـدنی شـهروندان آینـده باشـد.
الگوهای تربیتی ،آموزش اثربخش و جایگاه تربیت در جریانهای اجتماعی از دیگر مباحث كتاب هستند.
.376فری ،بروسبی .سنجشکالسینوین .اسماعیل سعدیپور ،رها عابدی ،فاطمه رسولی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان416 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789640811795 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:آزمونها ،سنجش آموزش و پرورش ،ایاالت متحده
چکیده :كتاب پیش رو در باره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در كالس درس است .نویسنده بر راهبردهای سنجش كالسـی و
نیز به ارائة مثالهای متواتر از سؤالهای چندگزینه ای و سنجش مبتنی بـر عملکـرد تمركـز دارد .پـنج روش مـدرن سـنجش
كالسی (تکوینی ،مدادكاغذی ،مبتنی بر عملکرد ،اصیل و آزمون جامع) محتوای اصلی كتـاب را تشـکیلمـیدهنـد .هـر فصـل
مباحثی مثل داستانهایی از كالس ،یک سؤال خوب ،انتخابهای معلمان در دنیای واقعی و تکنولوژی را دربر میگیرد.
هاییاددهنده:بالهایپرواز.تبریز :هنر اول308 .1396 .ص .وزیـری .شیابک:


ویژگی
.377سیفیزاده ،اقبال .شناخت
 9786007460597
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:معلمان ،تدریس اثربخش ،دانشآموزان
چکیده :شناخت وظایف و ویژگیهای یاددهنده به معلم كمک میكند بهتر به تدریس بپردازد .این كتـاب در سـه فصـل ایـن
ویژگی ها را در دو دستة كلی (عمومی و اختصاصی) بررسی میكند .در فصل اول ،مبـاحثی مثـل شـناخت خـود ،نظریـههـای
یادگیری ،ارتباط و تأثیر آن در یادگیری ،اهمیت زمان و شناخت ابعاد و سبکهای یادگیرنده مطرح میشوند .در فصل دوم نیز
اصول كلی آموزش و روشهای تدریس مورد نظر بودهانـد .طبقـهبنـدی اهـداف آموزشـی ،آزمـونهـای پیشـرفت تحصـیلی و
عملکردی ،و شرایط اجرای آزمونها نیز در فصل آخر عنوان شدهاند.
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.378رخبخش زمین ،محمـود .شوقیادگیریبرایآنانکهمیخواهندیادبگیرندکهچگونهیادبدهنید والیدینو
معلمان).شیراز :نوید شیراز232 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786001926495 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:یادگیری ،روانشناسی ،آموزش و پرورش ،معلمان ،والدین
چکیده :در كتاب حاضر ،روشهای یادگیری و علمآموزی به دانشآموزان در دو بخش و  9فصل بررسی شده است .بخـش اول
شامل آن دسته از نیازهای والدین و دانش آموزان مانند هدف ،انگیزه ،تمركز حواس ،رشد اجتماعی و شوخ طبعی است كـه در
جلسات مشاوره ای مطرح میکنند .بخش دوم بنابر روایتی از پیامبر اكرم (ص) و با تکیه بر متون علمی-كاربردی تدوین شـده و
در آن مباحثی مانند حافظه ،چگونه بیاموزیم و به كار ببریم ،توسعه و پایـداری آموختـههـا و روش مطالعـه و پـژوهش مطـرح
گردیده است
هایترویجکتابخوانی.تهـران :مؤسسـه خانـه كتـاب24 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:


شیوه
.379سیدآبادی ،علیاصغر.
 9786002223760
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:مهارتهای مطالعه ،خواندن ،آموزش و یادگیری ،كودكان
چکیده :در این كتاب ،روشهایی برای تشویق دانشآموزان به كتاب خواندن و شیوههای ترویج كتابخوانی مطرح شده است.
كارشناسان دالیل متفاوتی برای پایین بودن سطح مطالعه برشمرده اند كه در این كتاب بررسی میشود؛ از آن جمله میتوان بـه
تک كتابی بودن نظام آموزش و پرورش ،بیاطالعی خانوادهها از اهمیت كتابخوانی و نقش آن در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی،
پرهیز صدا و سیما و رسانهها از تبلیغ در این زمینه و كمبود فعالیتهای ترویجی اشاره كرد .نویسنده همچنین مـواردی چـون
تنوع در خواندن ،تلفیق كتابخوانی و هنر ،برگزاری تور كتابگردی ،دیدار با نویسندگان و رویـدادهای فرهنگـی را بـه عنـوان
راهکارهایی برای مشکل یاد شده مطرح كرده است.
.380حاجیاسحاق ،سهیال .طراحیآموزشازنظرتاعمل.تهران :مؤسسه كورش چـاپ84 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786005022728
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:یادگیری ،نظامهای آموزشی
چکیده :معلم حرفهای انواع نظریههای آموزشی را میشناسد و از آنها آگاه میشود و بـرای پیشـرفت كـار آمـوزش و بنـا بـه
موقعیت و مخاطبان خود از آنها بهره می گیرد .كتاب حاضر انواع نظریههای یادگیری و فلسفة آنهـا را از قبـل قـرن بیسـتم
بررسی میكند .نظریههای آموزشی جان دیویی ،مونتهسوری ،روسو ،برونر و هلیگارد ،و دیدگاههای برنامة درسی در بخش سوم
بررسی میشوند .طراحی آموزشی مبتنی بر نظریهها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم كتاب هستند.
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.381اسمیت ،پاتریشیاال .طراحیآموزشی جلد .)1سونیا موسـی رمضـانی ،زینـب اسـماعیلی ،مرضـیه سـعیدپور ،عظیمـه
نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور536 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003093157 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:نظامهای آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،طراحی
چکیده :كتاب حاضر جلد اول مجموعة "طراحی آموزشی" و شامل نُه فصل است .در این كتاب مبانی نظری طراحی آموزشی،
مزایا و محدودیتهای آن ،ویژگی های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پركاربرد این حوزه بررسی شده است .در آغاز ،واژگـان
مطرح در مدل های طراحی آموزشی به دقت تشریح شده و در ادامه ،موضوع تحلیل و ارزیابی نیازهای یادگیرنـدگان و وظـایف
یادگیری مورد بحث قرار گرفته است .راهبردهای هدایتكنندۀ یادگیری به هشت طبقة دانش بیانی ،مفاهیم ،اصـول ،رویـههـا،
حل مسائل در حوزههای خاص ،راهبردهای شناختی ،تغییر نگرش و مهارتهای روانی-حركتی تقسیم شدهانـد .در هـر فصـل،
نمودارها و مدل های فرایند طراحی آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصة مباحث فصـل در یـک نمـودار گنجانـده شـده
است.
.382اسمیت ،پاتریشیاال /راگان ،تیلمنجی .طراحیآموزشی جلد .)2سونیا موسـی رمضـانی ،زینـب اسـماعیلی ،مرضـیه
سعیدپور ،عظیمه نجفقلینژاد ،الهام فردوسیان .تهران :آوای نور552 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003093164 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:طراحی آموزشی ،آموزش و یادگیری ،نظامهای آموزشی ،برنامهریزی
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم "طراحی آموزشی" و شامل فصلهای دهم تا بیستم است .در این جلـد راهبردهـای آموزشـی،
حل مسئله ،راهبرد شناختی ،یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی -حركتی مورد بررسی قرار گرفته است .هر فصل حاوی
مثال های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است .از فصل دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح خُرد مطرح شده و فصل شانزدهم بـه
سطح بر نامه درسی طوالنی مدت ،چند موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد .در ادامه ،ساختارهای برنامه درسـی متنـاوبو
مسائل اولیه برنامه درسی مانند فصل بندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته اند .در هر فصل تمرینهایی برای ارزشیابی بازخورد،
پردازش اطالعات،جلب توجه و تمركز آمده و در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.
هایاجتماعیبرایترویجکتابخوانی.تهران :مؤسسه خانه كتـاب.1396 .


هایشبکه

ظرفیت
.383افشار نادری ،نیما.
92ص .رقعی .شابک 9786002224057 :
مخاطب:معلم /یتابدار
کلماتکلیدی:خواندن ،شبکههای اجتماعی ،پژوهش ،مطالعه
چکیده :نویسنده در پنج فصل تاثیر شبکههای اجتماعی بر ترویج كتابخوانی را بررسی مـیكنـد .در فصـل اول دادهكـاوی یـا
تحلیل دادهها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهی به تاریخچة شبکههای اجتماعی مانند :فیسبـوک ،تـوییتر و گوگـل مـیشـود.
كاربرد دادهك اوی در فضای آنالین در اندونزی ،مدلی برای ایران ،توانمندسازی نشر ایران از طریق دادهكاوی از مباحـث مطـرح
شده است .چرخة پولساز ترویج كتاب ،بررسی یک سایت بین المللی به عنوان الگویی برای ایـران ،كتـابخوانی بـرای كودكـان،
مروری بر تاریخچة بازاریابی و تبلیغات آنالین از دیگر موضوعهای مورد بررسی است.
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فرآیندهایمدیریتدانشدرآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی.تهران :لـوح

.384عسگری ،منصوره.
سفید254 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786009552481 :
مخاطب:معلم /كارشناسان
کلماتکلیدی:نمونهپژوهی ،مدرسهها ،آموزش و پرورش ،مدیریت و سازماندهی
چکیده :این كتاب با هدف ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائة راهکارهایی بـرای بهبـود
آن تدوین شده است .مدیریت دانش یک رویه یا عمل برای رسیدن به فرایندی درمـورد دانـش اسـت كـه بـه بهبـود عملکـرد
داخلی و خارجی سازمان منجر می شود .نویسنده در این كتاب چالشها ،مفاهیم و مدلهای ارزیابی آموزش و پرورش در ایران
و جهان را با چندین الگوی طراحی و تنظیم پرسشنامه بررسی میكند.
فوتوفنمطالعهویژهدانشآموزانکلییهمقیاطع

.385محمدزاده بفراجرد ،مرتضی .سری كتابهای مشاورهای تسلط:
تحصیلی.تهران :تسلط64 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008305750 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:آموزش و یادگیری ،موفقیت تحصیلی ،برنامه ریزی درسی
چکیده :به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب ،كنترل استرس و اضطراب در شرایط خاصی كه دانشآموز نیازمند آرامش برای رسیدن
به بهترین نتیجه است ،می تواند رمز موفقیت باشد .در این كتاب ،خوانندگان عالوه بر شناختن روشهای تستزنی و شیوههای
نوین مطالعه ،با موارد دیگری كه در فراگیری مفاهیم درسی مؤثرند ،آشنا می شوند .نقش والدین دركنترل اسـترس واضـطراب
دانش آموزان ودستیابی آنان به موفقیت نیز در این كتاب مهم شمرده شده است.
کاربردروانشناسیدرتدریس .سیدحسین سجادی بافقی .تهـران :آوای نـور224 .1395 .ص.

.386درویل ،لئونور ام.تی.
وزیری .شابک 9786003092518 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:روانشناسی ،علوم تربیتی ،راهنمای تدریس ،روش تدریس
چکیده :كاربرد روانشناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است كه توجه به آن نتایج مثبتی در آمـوزش دارد .كتـاب حاضـر
كوشیده است واقعیتهایی بنیادی از روان شناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشـترک در كـاربرد روانشناسـی در
تدریس تأكید كند و نیز لزوم رفتار با هر كودک به عنوان یک فرد را متذكر شود .در كتاب ،اصطالحات فنی و نیـز اصـطالحات
ناآشنا درشت شدهاند و معنای آنها در واژهنامة انتهای كتاب آمدهاست .مطالب در  17بخش عرضه شدهاند.
روشهاینیوینتیدریسدرآمیوزشو
.387قلتاش ،عباس /حسنزاده ،حسین /غالمیان ،رضا /علیپور ،یعقـوب .کاربرد 
یادگیریدانشآموزان.تهران :آوای نور216 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786003093249 :

مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:روانشناسی یادگیری ،یادگیری فعال ،تدریس اثربخش ،روش تدریس
چکیده :در كتاب حاضر ،كاربرد روشهای نو در تدریس در پنج فصل بررسی شده است .در فصل اول مباحثی چـون تعـاریف
یادگیری ،عوامل مؤثر بر یادگیری و ابعاد آن و نظریههای انگیزش در یادگیری مطرح شده است .نویسنده در فصل دوم قـوانین
یادگیری ،نظریة شناخت گرایان ،رفتارگرایان و گشتالت و سبک شناختی را بررسی مـیكنـد .فصـل سـوم بـه مبـانی تـدریس،
دیدگاه ایدهآلیسم دربارۀ تدریس و اثباتگرایی دربارۀ آموزش و تـدریس اختصـاص دارد .در فصـل چهـارم الگـو و راهبردهـای
آموزشی بررسی میشود و در فصل پنجم روشهای فعال و نوین تدریس معرفی میگردد.
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.388دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت كالسی :کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهپایهنهم.تهران :مرآت.1396 .
332ص .رحلی .شابک 9786004640428 :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:طراحی آموزشی ،مدارس ،مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی درسی
چکیده :این كتاب مجموعة قوانین و مقرراتی را برای طراحی یک واحد آموزشی ارائه مـیدهـد .بخـش اول اطالعـاتی دربـارۀ
برنامة ساالنة مدیران مدارس از جمله پیش نیازهای مورد نیاز در تدوین برنامه ،فرمهای پركاربرد در نظارت و توصیههایی برای
جلسات شورای معلمان ارائه میدهد .بخش دوم دربارۀ طرح درس نیمهسـاخته اسـت كـه هفتـههـای آموزشـی ،حیطـههـای
محتوایی بودجهبندی ،آزمونها و برگة كنترل محتوای درسها را بررسی میکند .بخش سوم در حوزۀ اجـرا و عملیـاتیسـازی،
یک بسته با عنوان بستة مدیریت كالسی در اختیار مدارس قرار می دهد كه شـامل كـارآزمون ،كـاربرگ و محتـوای دیجیتـال
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بستههای اوقات فراغت است.
.389دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت كالسی :کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهپاییههشیتم.تهـران :مـرآت.
336 .1396ص .رحلی .شابک 9786004640435 :
مخاطب:معلم /مدیر /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:مدارس ،طراحی آموزشی ،مدیریت آموزشی ،قوانین
چکیده :این كتاب مجموعة قوانین و مقررات ،برای طراحی یک واحد آموزشی است .این كتـاب بـه مـدیران ،معلمـان و كـادر
اجرایی برای انجام وظایفشان ایده میدهد .برنامة ساالنه ،ویژۀ مدیران مدرسه به همراه تقویم اجرایـی ،برنامـة هفتگـی و طـرح
درس از مباحث مطرح در این كتاب است .نویسنده در حوزۀ اجرا و عملیاتیسازی ،بستهای به عنوان بستة مدیریت كالسی در
اختیار مدارس قرار می دهد .این بسته با توجه به اسنادی مانند سند تحول بنیادین نظام آمـوزش و پـرورش یـا برنامـة درسـی
مصوب نظام آموزشی تدوین شده است .نویسنده برای پاسخگویی به نیازهای مدارس در جهت اجرا و مراقبت از برنامة درسـی،
از طرح درسهای نیمهساخته ،فرمهای نظارتی و پرتکرار به همراه محتوای دیجیتالی استفاده كرده است
.390دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت كالسی :کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسیه پاییههفیتم.تهـران :مـرآت.
340 .1396ص .رحلی .شابک 9786004640091 :
مخاطب:معلم /مدیر
کلماتکلیدی:راهنمای آموزشی ،مدیران ،مدارس
چکیده :این كتاب شامل طرح درس ،كارآزمون ،كاربرگ ،كتاب كار محتوای دیجیتال و آزمونهای پیشرفت تحصـیلی اسـت.
نویسنده در این كتاب در حوزۀ اجرا و عملیاتیسازی طراحی آموزشی ،بستهای را به عنوان "بستة مدیریت كالسی" در اختیـار
مدارس قرار میدهد .با توجه به لزوم تطابق و هماهنگی برنامه های مدرسه با سیاستها و اهداف كالن آموزشی در سـطح ملـی،
مدیران مدارس در تدوین برنامه های ساالنة خود باید مجموعة اسناد باالدستی را مدنظر قرار دهند .كه این اسـناد در یـک دی
وی دی پیوست كتاب است.
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.391ریدنوئر ،كتی .کال خودراباقلبتانادارهکنید:راهنمایتدریسدانشآموزاننوجوان .میرجواد سـیدحسـینی.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان224 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789640812976 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:كالس درس ،مهارتهای ارتباطی ،نوجوانان ،معلمان
چکیده :این اثر در نه فصل و از زبان یک معلم روایت شده است .داستان درباره یک دبیرستان است كه  40درصد از مجمـوع
دانش آموزان آن در اقلیت و سیاهپوست و  15درصد از آنها سفیدپوست و از خانوادههای مرفهاند .این ناهمخوانی ،محیطـی پـر
تنش را در مدرسه ایجاد كرده است .به نظر نویسنده ،راه حل اصلی برای به وجود آوردن یک جامعه یادگیری ،مدیریت صـحیح
كالس درس است .توجه و مراقبت ،تعامل با دانش آموزان ،تعادل بین توجه و انضباط و برنامه تحصیلی از جمله مباحث مطـرح
شده در این كتاب است.
.392باغبـانی ،امـین .مبییانیواصیولتعلیییموتربییتاسییالمی.تبریـز :هنــر اول96 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786007460528
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،اسالم ،تعلیم و تربیت
چکیده :تعلیم و تربیت مقولهای است كه برای رسیدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد .كتاب حاضر ابتدا مبانی تعلـیم و
تربیت اسالمی را برای خواننده بازگو میكند .سپس ماهیت و نیاز انسان به تعلیم و تربیت را بررسی مـیكنـد و پـس از آن بـه
تعریف تعلیم و تربیت میپردازد .در ادامه ،از تطهیر و تزكیه می گوید .تعلیم تربیت اسالمی كودكان از راه تشـویق ،و سـپس از
راه رغبت ،و اركان اخالقی جهتساز در جامعه ،فصل های بعدی كتاب هستند.
.393والدت ،فهیمه .مدادقرمزخودرابنوشید :مدیریتاستعدادکارکناندرسازمانوکوکاندرمیدار .تهـران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان80 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789640813775 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:مهارتهای رفتاری ،خالقیت ،استعدادیابی ،جنبههای روانشناسی
چکیده :موضوع كتاب حاضر ،مدیریت استعداد كاركنان در سازمانها و كودكان در مدارس است و مطالب آن در یازده قسـمت
ارائه شده است .این اثر شامل دو داستانک در فصل اول و دوم و داستان اصلی از فصل سوم تا هشتم است .تحلیل داسـتانها در
فصلهای بعدی گنجانده شده است .در قسمت آخر نیز "نظریة هرم وارونة مداد قرمز" شـرح داده میشـود .در پایـان هـر فصـل
تعدادی سؤال و یک پیشنهاد گنجانده شده است.
.394بهروان ،رضا .مدار ارربخش.تهران :ندای كارآفرین112 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008517306 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:ایران ،ارزشیابی آموزشی ،نمونهپژوهی ،مدارس
چکیده :در كتاب حاضر ،اثربخشی و كارایی نمره در مدارس غیرانتفاعی و دولتی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و دبیران بررسی
شده است .كتاب در چهار فصل به تفاوت بین مفاهیم اثربخشی ،كارایی و بهرهوری ،الگوهای انـدازهگیـری اثربخشـی مدرسـه،
علل طرح و تأسیس مدارس غیرانتفاعی و مطالعات پژوهشگران در این زمینه پرداخته است .در این مباحث به لـزوم مشـاركت
مردم در آموزش و پرورش ،ارتباط و همبستگی مشاركت با اثربخشی و كارایی سازمانی و سیر تکوین مـدارس در ایـران اشـاره
شده است.
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.395آقاخانی ،ناصر /محمدی ،پـروین .مدار شاد:طرحتحولجامعدرمیدار .تهـران :لـوح زریـن328 .1396 .ص.
وزیری .شابک 9786001720291 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:مدرسهها ،نمونهپژوهی ،مدیریت و سازماندهی ،آسیبشناسی اجتماعی
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر پنج ارزش زندگی شامل :شادی ،صلح ،احترام ،همکاری و مسئولیت پـذیری را در رابطـه بـا
دانش آموزان بررسی كرده است .در هر فصل ،برنامه به طور كلی معرفی شـده اسـت و دانـشآمـوزان بـه گروههـای داسـتانی،
نمایشی ،تبلیغات ،شعر و موسیقی تقسیم شدهاند .هر فصل با فعالیتها ،تمرینها و بازیهایی همـراه اسـت .در انتهـای كتـاب
تصاویری واقعی از دانش آموزانی كه فعالیتها را انجام داده اند ،گنجانده شده است.
مدرسهکاویبرایمدیرانمدار 111:نکتۀکاربردیبیرایمیدیریتدرمیدار متفیاوتو

.396اصالنی ،ابراهیم.
موف .تهران :پیشگامان پژوهشمدار256 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786008529095 :
مخاطب:مدیر
کلماتکلیدی:مدیران ،مدارس ،پژوهش در مدیریت ،مدیریت و سازماندهی
چکیده :نویسنده در این كتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربارۀ مسـائل تربیتـی و آموزشـی اشـاره مـیكنـد .مـدیریت
آموزشی ،به ویژه شاخه ای از آن كه به امور مدارس اختصاص دارد ،در زمرۀ علوم میان رشتهای طبقهبندی شده است .نویسنده
با اتکا به تجربة سال ها حضور در مدارس گوناگون ،نکـات ریـز و درشـتی ماننـد مـدیر و نقـش راهنمـایی ،مـدیر و نقـش او در
برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است 111 .نکتة كتاب در قالب  10فصل به اضافة یک نکتة آخر آمده است .هر
فصل با مقدمهای كوتاه آغاز میشود و با یک خودارزیابی به پایان میرسد.
.397سلطانی ،حمید رضا /ذوالفقاری ،حسین /قرق دردوست ،زهره .مدیرموف =مدرسهموف :برنامهرییزیومیدیریت
استراتژیک.تهران :كالج برتر170 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786005065190 :
مخاطب:مدیر
کلماتکلیدی:مدیریت آموزش و پرورش ،موفقیت ،مدیریت و سازماندهی
چکیده :نحوۀ مدیریت مدرسه از جمله عواملی است كه در موفقیت مدرسه تأثیر بسیار دارد .این كتاب در سه فصـل بـه ایـن
موضوع میپردازد .موضوعاتی مثل كیستی مدیر موفق ،توصیههایی برای موفقیت مدرسه ،برنامةریزی برای طراحـی مدرسـهای
اثربخش ،تنظیم برنامة ساالنة آموزشی و پرورش مدارس ،كیفیتبخشی به شـورای معلمـان و برنامـهریـزی بـرای موفقیـت در
مدرسه ،مدیریت تغییر ،و مدیریت مشاركتی از جمله مطالب كتاب هستند.
مدیریتآموزشی:مهارتهایمعلمی.تهران :مؤسسه كورش چاپ256 .1395 .ص .وزیری .شیابک:

.398حاتمی ،زهرا.
 9786005022810
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:مهارتهای آموزشی ،معلمان ،اخالق حرفهای ،كالس درس
چکیده :تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفهای نیز نیاز دارد .كتاب حاضر چکیدهای است از ایدههـای منطقـی و عملـی و
راهنمای سریع تدریس برای مرور نکات معلمی ،تا آموزگارانی كه در حرفة تدریس تازه كار هستند ،بتوانند به درستی هـدایت
شوند .نویسنده همة دوره های تحصیلی را در نظر دارد و كوشـیده اسـت دسـتورالعملهـایش بـا بافـت و سیسـتم آموزشـی و
فرهنگی-اخالقی حاكم بر جامعة ایران سازگار باشد .پنج فصل اول كتاب به ویژگیهای شخصیتی ،مدیریتی ،برقـراری ارتبـاط،
انگیزشی و فنون تدریس معلم اشاره میكنند و گزیده ای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصل آخـر جمـع
شدهاند.
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هاییادگیرنیده.تهـران :كـالج برتـر184 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:


مدیریتدانشوسازمان
.399قربانیان ،حسین.
 9786005065664
مخاطب:معلم /مدیر
کلماتکلیدی:رشد دانش ،عناصر مدیریت ،یادگیری سازمانی
چکیده :امروزه روشهای قدیمی ادارۀ سازمانها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند .در كتاب حاضر موضـوع «مـدیریت
دانش و سازمانهای یادگیرنده» تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبیین میشود .طبقهبنـدی مـدیران ،مراحـل
سازمان دهی رسمی ،تعارض در سازمان ،خالقیت و نوآوری ،كنترل و عوامل مؤثر بر آن ،تعاریف مدیریت دانش ،نمونـههـایی از
بهكارگیری دانش ،و بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی دیگر مطالب كتاب را تشکیل میدهند.
.400شبافروزان ،صغری /صفری ،محمود .مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدار .تهـران :وانیـا.1396 .
160ص .وزیری .شابک 9786008496342 :
مخاطب:والدین /مدیر
کلماتکلیدی:محیط زیست ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدرسهها
چکیده :توجه به محیط زیست به منظور حف .سالمت روحی و روانی كودكانمان اهمیت بسزایی دارد .كتاب حاضر پژوهشـی
است به منظور بهبود رفتارهای چالشبرانگیز كودكان و هدف آن عبارتاست از بهبود سبک تربیتی والـدین دربـارۀ كودكـان و
استفاده از روشهای تعاملی كارامد .اصول چهاردهگانة بهبود كیفیت در مـدیریت مدرسـه ،تبیـین مفهـوم مـدیریت مـدارس و
روشهای افزایش انضباط در دانشآموزان ،محافظت از محیط زیست و فراهمكردن فضای سبز برای دانشآموزان ،تأثیر آموزش
و مهارتهای حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسهای شاد و بانشاط از جمله مطالب این كتاب هستند.
مربیانما:تاریخاندیشههایتربیتیمربیانمسلمان جلدنخستقرندومتاپنجمهجری.قـم:

.401رفیعی ،بهـروز.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه352 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786002981622 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:تاریخ اسالم ،فلسفه اسالمی ،آموزش و پرورش ،فیلسوف
چکیده :شناخت واقعیتهای هر جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژهای برخوردار است .مجموعة حاضر با معرفـی اندیشـههـای
تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری ،می كوشد هـم مربیـان بنـامش را معرفـی كنـد و هـم متنـی
آموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد .كتاب حاضر جلد نخست این مجموعهاست و به چندی از مربیان قرنهای
دوم تا پنجم اختصاص دارد كه عبارتاندا ز « :عمروبن بحـر جـاح ،.محمـدبن ابـن سـحنون ،ابـو نصـر محمـد فـارابی ،گـروه
اخوانالصفا ،شیخالرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی.
.402پورطاهری ،كاظم .مسیر:راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهازدوراننوجوانی.تهران :رازنهان.1396 .
218ص .رقعی .شابک 9786004481144 :
مخاطب:معلم /مشاور
کلماتکلیدی:شیوۀ زندگی ،جنبههای روانشناسی ،خاطره ،نوجوانان
چکیده :نویسنده در این كتاب برای كسب موفقیت نوجوانان راهکارهایی را به شیوۀ داستانی پیشنهاد میكند .او معتقد اسـت
یکی از باالترین میلها و گرایشهای انسان رسیدن به قدرت است به گونهای كه با رسیدن به هـر امتیـاز دیگـری مـیخواهـد
مقتدرتر باشد" .داستان من"" ،توی كوله پشتیت چی داری"" ،تعهدی برای شروع"" ،عالئـم انحرافـی را جـدی بگیریـد"" ،از
كجا به كجا"" ،شیرینیتو دیرتر بخور"" ،مواجهه با پیچ مسائل"" ،اینجا سبقت آزاده"" ،مسـیر دوراهـه مـیشـود"" ،همسـفر
خوب نعمته" و "انتهای مسیر" عناوینی است كه نویسنده داستانهایی را در آنها مطرح كرده است.
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.403شیرازی نژاد پناگاهی ،زهره /صادقیان حقیقی ،زهرا /رحمتی ،ندا /رسمتی اسدآبادی ،زهرا /زهری ،راضیه /شریف خطیبی،
ندا /دستیار ممقـانی ،نسـرین /مشـهدی آقـایی ،سـمیه /اثبـاتی ،لـیال /صـالحی ،مرضـیه /محمـود زمانیـان ،راحلـه /مشـهدی،
فرشته سادات /خاتمی ،سمیه /تعالی ،معصومه /حب عسـگری ،نجمـه /محمـدپور قرایـی ،نسـرین /نورمحمـدی ،مـریم .معلیم
پژوهنده؛آراربرگزیدهاستانیاقدامپژوهیآموزشوپرورششهرستاندماوندازسال90تا.96گیالوند :فرشـتگان
فردا400 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786008723400 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:تحقیق علمی ،آموزش و پرورش ،پژوهشهای علمی ،معلمان
چکیده" :اقدام پژوهی" رویکردی سازنده برای گسترش تواناییهای كاركنان در عرصههای گوناگون شـغلی و حرفـهای اسـت.
در اثر حاضر ،تجربه های عملی و اجرایـی بعضـی از معلمـان دورۀ ابتـدایی و دبیرسـتان در زمینـة بـی انضـباطی ،دروغگـویی،
مشکالت یادگیری دانش آموزان در درس امال ،ارتقاء سطح نوشتاری كودكان پایـة اول دبسـتان ،اهمیـت تشـویق در موفقیـت
تحصیلی و نحوۀ افزایش تمركز دانش آموزان دچار حواس پرتی بیان شده است .نویسنده پژوهشهای برگزیدۀ اسـتانی منطقـة
دماوند را از سال تحصیلی  90تا  96جمعآوری كرده و در كتاب حاضر آورده است.
.404ویتکر ،تاد .معلمانموف متفاوتعملمیکنند 17نکتهبسیارمهیم .فرمهینـی فراهـانی ،شـیرین .تهـران :وانیـا.
154 .1396ص .وزیری .شابک 9786008496335 :
مخاطب :معلم
کلماتکلیدی:تدریس اثربخش
چکیده :تفاوت بین معلمان مؤثر و ضعیف در میزان دانش علمی و سواد آنهـا نیسـت ،بلکـه در چگـونگی بـه انجـامرسـاندن
دانستههاست .این كتاب میكوشد متفاوت عمل كردن را به معلمان بیاموزد .چارچوب فکری معلمان موفـق ،برداشـت آنهـا از
مشاهدۀ كالس و دانشآموزان ،موضوع اصلی مورد تمركز آنها ،چگونگی مدیریت انرژی و زمان ،و اصول تصمیمگیری آنهـا از
موضوعات این كتاب هستند كه در نوزده فصل ارائه شدهاند .كتاب بر نظریات و عملکردها ،شیوهها و تعامل در چارچوب اصـلی
زندگی در كالس و مدرسه تمركز دارد و تمام مواردی را كه معلمان موفق انجام میدهند ،شرح داده است.
.405محمد خانی ،شهرام /موسوی چلک  ،حسن /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشته .مهارتهایزندگی مهارتهایرفتاریویژه
والدین).تهران :طلوع دانش344 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786006637396 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:جنبههای روانشناسی ،آموزش والدین ،نوجوانان ،شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در یازده فصل مهارتهای زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان ،آشنایی بـا مشـکالت
روانی و اجتماعی ،اصول اولیة پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،تفکر نقادانه و خالق ،كنترل خشم ،مقابله بـا اسـترس ،منـابع
یاریرسان ،خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر ،جرأتمندی و برقراری ارتباط مؤثر ویـژۀ والـدین را بررسـی
می كند .نویسنده از نمودار ،شکل و جدول برای نوشتن نکات توسط والدین استفاده كرده است .در ادامه فعالیتهـایی بـا ذكـر
اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است.
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مهارتهایرفتیاری وییژهدانیشآمیوزان).

مهارتهایزندگی

.406محمدخانی ،شهرام /نوری ،ربابه /موتابی ،فرشته.
تهران :طلوع دانش280 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786006637310 :
مخاطب:دانشآموز /معلم /مشاور /دانشجومعلمان /كارشناسان
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:شیوۀ زندگی ،مهارتهای رفتاری ،دانشآموزان ،نوجوانان
چکیده :در این كتاب مهارتهای زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی ،حل مسئله و تصمیمگیری مؤثر ،جرأتمنـدی،
برقراری ارتباط مؤثر ،مقابله با استرس ،كنترل خشم و تفکر نقادانه و خالق ویژۀ دانشآموزان بررسی مـیگـردد .در هـر فصـل
پس از بیان مثالهای واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی  ،نکات و اهداف مربوط به آن مهارت به صـورت مـوردی آمـده اسـت .در
ادامه یک یا چند فعالیت فردی یا گروهی برای انجام مهارتها گنجانده شده است .نویسنده از نمودارها ،جـدولهـا و شـکلهـا
برای طراحی فعالیتها استفاده كرده است.
.407مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جـوان .مهارتهایمطالعهدرمحییطهیایآموزشیی.تهـران :مؤسسـه
فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان254 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008775010 :
مخاطب:معلم /مشاور /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:مهارتهای مطالعه ،برنامهریزی آموزشی ،كاركرد های آموزشی ،آمادگی برای خواندن
چکیده :نویسنده در این كتاب مهارت درست مطالعه كردن را به مخاطب آموزش میدهد .او ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در
مطالعة كارآمد ،آسیبشناسی مطالعة ناكارآمد را مطرح میكند .در مرحلة بعد مقوالتی چون مـدلهـای مطالعـة مرمـدلهـای
یادداشتبرداری ،مرور مطالب و عوامل تمركز حواس را مورد بررسی قرار میدهد.
مهارتهایمعلمیوتدریساصولی.شیراز :تخت جمشید.1396 .

.408خادمی ،حمیدرضا /مظفری ،زهره /وحدانی ،مریم.
126ص .وزیری .شابک 9786002832467 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:معلمان ،تدریس اثربخش ،راهنمای تدریس ،مهارت
چکیده :كتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول دربارۀ مراحل تدریس است .نویسنده در فصـل دوم رسـانههـای
آموزشی و اهمیت آنها را در نظام آموزش و پرورش بررسی میكند .در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسـب و مراحـل
نوشتن آن توضیح داده شده و نمونه فرم طرح درس و نحوۀ چینش كالس برای تدریس نیز آمده است .در بخـش دیگـر فصـل
اول به مهارت ایجاد انگیزه در دانشآموزان ،فن بیان ،توجه به تفاوتهای فـردی فراگیرنـدگان و جـذابسـازی محتـوای درس
اشاره شده است .در فصل دوم ،مباحثی مانند جهانی شدن و فناوری اطالعات ،آموزش الکترونیکی و ضرورت استفاده از فناوری
مطرح شده است.
ترینمعلمانهها.تهران :پیشگامان پژوهشمدار320 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786008529088 :

.409مؤیدنیا ،فریبا .
ناب
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان
کلماتکلیدی:خاطره ،آموزش و پرورش ،معلمان ،حکایت
چکیده :نویسنده تجربهها و خاطرات خود از  20سال خدمت در آموزش و پرورش را در ایـن كتـاب جمـعآوری كـرده اسـت.
كتاب حاضر در دو فصل تألیف شده است؛ فصل اول نمونه هایی است كه به تناسب موضوع و بـه فراخـور موقعیـت ،در كـالس
درس دربارۀ آنها صحبت میشود؛ همان حاشیههایی كه برای فراگیرندگان از خود درس مفیدترند .همان بخشهایی از برنامـة
درسی پنهان برای بچه ها كه در كتاب درسی وجود ندارد .نویسنده در فصل دوم به حکایتها و حکمتهایی اشاره میکنـد كـه
مرور و بازخوانی آنها میتواند برای معلمان مفید باشد.
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.410گلیکمن ،كارل .نظارتوراهنماییآموزشیی .اكبـر فرجـی ارمکـی ،غالمعلـی بوسـلیانی ،سـمانه بـاقر پنـاهی ،شـیما
طبیبزاده .تهران :آوای نور168 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786003092792 :
مخاطب:معلم /مدیر /كارشناسان
کلماتکلیدی:مدرسهها ،تدریس اثربخش ،آموزش و یادگیری ،ایاالت متحده امریکا
چکیده" :نظارت و راهنمایی آموزشی یا تعلیماتی" رشتهای از علوم آموزشـی اسـت كـه در ایـن كتـاب بررسـی شـده اسـت.
نویسنده در این كتاب در هفت فصل مباحثی چون نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در كالس ،سازوكارهایی برای كمک به
كالس درس ،چهارچوبهایی برای مشاهدۀ كالس ،رویکردهای كار با معلمان ،شاخصهای ارزیـابی قابلیـت و رشـد و بالنـدگی
معلم را مطرح كرده است .مثالهایی ملموس از كمک به معلمان در جدولها و نمودارها آمده است.
هیچوقتآساننیست .سودابه تنکانبی .تهران :منظومه خـرد.1395 .
.411واتروت ،كتی .نگرشینودرارزشیابیتغییر 
136ص .رقعی .شابک 9786006475561 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان
کلماتکلیدی:آموزش و پرورش ،دانشآموزان ،آزمونها ،ارزشیابی آموزشی
چکیده :به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب ،امروزه در سیستم ارزشیابی مدارس بـرای تکمیـل بـهموقـع فعالیـتهـا جـایزه و بـرای
بی نظمی و رفتار نامناسب ،تنبیه در نظر گرفته میشود .نمره پیش از آنکه میزان یادگیری دانشآموز از مفاهیم را نشان دهد ،از
میزان انطباق آنها با سیستم آموزشی حکایت دارد .نویسنده در این كتاب نظام ارزشیابی سنتی یا نمرهای را زیر سؤال میبرد و
الگوی ارزشیابی بر پایة استاندارد را جایگزین آن میکند .او با ارائة مثالهایی ملموس از همة دورههای آموزشـی ،كاسـتی هـای
نظام نمرهای را بررسی میکند و الگوهای جدیدی را پیشنهاد میدهد.
.412زادعیوضی ،ارسالن /خانمحمدی ،اشرف .والدینومعلمانعزیزنحوهبرخوردبانوجوانانرابهتربیاموزید .تبریـز:
اختر152 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789645179739 :
مخاطب:والدین /معلم
کلماتکلیدی:معلمان ،جنبههای روانشناسی ،دانشآموزان ،ارتباط
چکیده :كتاب حاضر شامل دو بخش است .در بخش اول نحوۀ ارتباط والـدین و نوجوانـان و ارتبـاط صـحیح بـین زن و مـرد
بررسی میشود .بخش دوم دربارۀ شناخت نیازهای نوجوانان و نحوۀ صحیح برقراری ارتباط معلمان در مدارس است .نویسنده با
تکیه بر مبانی روان شناختی و تربیتی و استفاده از رهنمودها و آموزههای دینی و سخنان ائمـة اطهـار (ع) محتـوای كتـاب را
تدوین كرده است .او در بخش دوم ،مباحثی چون جایگاه معلم ،نکات مهم در یک تدریس فعال و موفق و داسـتانهـای كوتـاه
پندآمیز برای والدین و معلمان را مطرح كرده است.
.413جرفی ،هیام /صولتی اصل ،پروین /انصاری ،سعید .ویژگیهایشخصیتیمعلمانوسبکتیدریسآنهیا.گرگـان:
نوروزی125 .1395 .ص .وزیری .شابک 9786004490382 :
مخاطب :معلم
کلماتکلیدی:اخالق حرفهای ،معلمان ،جنبههای روانشناسی ،روش تدریس
چکیده :معلمان بیشترین نقش را در بهبود كیفیت آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی مدارس ایفا میكنند .بدیهی است كه
دانش تخصصی آنان هنگامی میتواند كارایی مطلوبی داشته باشد كه با روش تدریس مناسب مورد توجه مخاطـب قـرار گیـرد.
نویسنده در این كتاب موضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس ،انـواع تـدریس ،شخصـیت و ویژگـیهـای آن و
ارتباط سبک تدریس و ویژگیهای شخصیتی معلمان ارائه میكند.
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کنهیاهمیهچییزراپیاک
اشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک 

.414علیمرادی ،بهمن /غفوریان نوروزی ،پریسا28 .
نمیکنند.تهران :بهنشر80 .1395 .ص .رقعی .شابک 9789640223154 :

مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:كودكان ،والدین ،رفتار اولیا و فرزندان ،تربیت
چکیده :والدین میدانند كه نباید اشتباه كنند اما در تلههای تربیتی گرفتار میشوند و به درسـتی نمـیداننـد چـه كـار بایـد
بکنند .در ابتدای این كتاب مباحثی چون الزمههای پذیرفتن نقش والدین ،فرزنـدپروری و اشـتباهات والـدین در فرزنـدپروری
مطرح شده است .در انتهای هر بخش یک كاربرگ برای نوشتن اهداف والدین از تربیت فرزندان ،بیـان انتظـارات از فرزنـدان و
شناخت خصوصیات تحولی و شخصیتی كودک وجود دارد .در این كتاب ضمن اشاره به  28اشتباه والدین در رابطه بـا تربیـت
فرزندان ،رفتارهای صحیح جایگزین آنها نیز توضیح داده شده است.

قرآن 
.415بابایی لواسانی ،طاهره .آموزشروخوانیقرآنکیریم.تهـران :زیـارت /پیـام بهـاران64 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786009657186
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:آموزش قرآن ،راهنمای آموزشی ،دانشآموزان
چکیده :كتاب حاضربه آموزش روخوانی قرآن برای دانشآموزان اختصاص دارد ،نویسنده تمرینها را در مرحلة اول به صـورت
"فرمان" ،در مرحلة دوم "تفکیک و بخش كردن" و مرحلة سوم به صورت "روانخوانی" آورده است .روش تلف .حروف عربـی
و اسامی آنها همراه با نشانه ها ،صداهای كوتاه ،صدای كشیده ،عالمـت سـکون ،عالمـت تشـدید ،حـروف مقطعـه و تنـوین از
مباحث مطرح شده در این كتاب است .در پایان هر درس ،نوآموزان باید كلماتی را كه از قرآن داده شده است  ،همـراه بـا نـام
سوره و شمارۀ آیه پیدا كنند و به صورت تفکیک شده بنویسند .كتاب شامل بیست درس است.
.416حیـدری ابهـری ،غالمرضـا .سیرزمینعیددهایقرآنیی.تهـران :كتـاب نیسـتان114 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9789643378806
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:سورهها ،ترجمهها ،داستانهای قرآنی
چکیده :آشنایی بیشتر با قرآن كمک میكند در قصهها ،مثالها ،ماجراها و درسهای آن بیشتر تفکر شود .كتاب حاضر دربارۀ
عددهای قرآنی است .مخاطب به بهانة آشنایی با عددهای قرآنی با بخشی از شیرینترین گفتنیهای قرآن نیز آشـنا مـیشـود.
كتاب برای هر كدام از عددهای  1تا  51كه در قرآن آمدهاند ،داستانی آورده است.
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کاروفناوری 
آزمایشهایعلمی .سارا یوسفی .تهران :آوند دانش136 .1396 .ص .رقعی.

.417مالینز ،اولیویا .دامیز برای كودكان و نوجوانان:
شابک 9786008668251 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:سرگرمیهای آموزشی ،آزمایشها ،علوم ،كودک و نوجوان
چکیده :در این جلد از مجموعة "كتابهای دامیز برای كودكان و نوجوانان" آزمایشهای علمی و آموزشی ارائه داده شـده اسـت.
آزمایشها در هفت فصل گنجانده شدهاند و در هر فصل مقدمهای كوتاه و بخشی در مورد علم نهفته در آن آزمایش وجود دارد .در
هر آزمایش ،ابتدا دربارۀ كاری كه باید انجام شود و وسایل مورد نیاز ،توضیحات مختصری ارائه مـیشـود .آزمـایشهـای كتـاب بـا
استفاده از اقالم خانگی معمولی و ارزان قیمتی از قبیل جوششیرین ،سـركه ،تخـم مـرغ و نیـز ماننـد آهـنربـا و بادكنـک انجـام
میگیرند.
.418كاتبی ،صدیقه .آموزش كامپیوتر كودكان :آشناییبااینترنت .2010Outlookتهران :كتاب ابرار104 .1396 .ص .رقعـی.
شابک 9786007790465 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:علم رایانه ،ادبیات كودک و نوجوان ،اینترنت ،راهنمای آموزشی
چکیده :كتاب حاضر در پنج فصل برای آموزش اینترنت به كودكان تدوین شده است .نویسنده در فصل اول روشهای اتصـال بـه
اینترنت و كاربرد اینترنت در زندگی روزمره را توضیح میدهد .در فصل دوم شبکة جهانی وب ،آشنایی بـا وبگـاه (وبسـایت)هـا و
نرم افزارهای مرورگر و در فصل های دیگر تنظیمات اتصال به اینترنت ،پست الکترونیک و ایجاد و ارسال یک نامه را به طـور كامـل
بررسی میكند .هر مرحله از برنامهها همراه با عکس از صفحة نمایشگر رایانه و دستورالعمل اجرای آن است.
.419كاتبی ،صدیقه .آموزش كـامپیوتر كودكـان :آمیوزش .2010Excelتهـران :كتـاب ابـرار152 .1396 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786007790458
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:علم رایانه ،نرمافزار رایانهای ،خودآموزها
چکیده :در دنیای متنوع فناوریها ،مهارتهای اساسی و اصلی كامپیوتری از جمله سوادهای امروزی بـه شـمار مـیرونـد .كتـاب
پیش رو به یکی از مهارتهای هفتگانة كار با كامپیوتر یعنی «صفحه گستر اكسل» اختصاص دارد .این مهـارت بـه زبـانی بسـیار
ساده و ابتدایی به مخاطب كودک آموزش داده شده و كودک می تواند به صورت خودآموز از این كتاب استفاده كند تـا بـه كـار بـا
محیط برنامه مسلط شود.
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.420رضاپور ،تارا /اختیاری ،حامد .مجموعه كتابهای باشگاه مغز :باشگاهمغز )1کتابآموزشوتمیرینبیرایفعالسیازی
توانمندیهایمغزی.تهران :مهرسا296 .1396 .ص .رقعی .شابک 9786006591520 :

مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حافظه ،تقویت توجه ،چالش ذهنی
چکیده :كتاب حاضر جلد اول از مجموعة "باشگاه مغز" است .این كتاب حاوی شانزده جلسه یـا پلـه اسـت كـه مغـز را در هفـت
حیطة شناختی شامل :حافظه ،توجه ،مهارتهای بصری-فضایی ،حل مسئله و منطق تقویت میکند .پیش از آغاز هر پله ،در بخشـی
یک صفحهای تمرین مربوط به آن آموزش و توضیح داده میشود .در بخش آخر هر پله ،تمرینهایی بـرای اثبـات مفـاهیم گنجانـده
شده است .هر یک از مفاهیم از سطح آسان شروع میشود و به طور منظم و به فاصـلة هـر دو جلسـه بـه شـکلی سـختتـر تکـرار
میگردد .تمرینها حاوی تصاویر ،نقاشی ،اشکال و اعداد ،جدول و نمودار است.
.421رضاپور ،تارا /اختیاری ،حامد .كتابهای باشگاه مغز :باشگاهمغز )3حافظهویادگیری:کتابآموزشوتمیریندر24
جلسه.تهران :مهرسا272 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786009859412 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حافظه ،تقویت توجه ،راه و روش ،كارو زندگی
چکیده :كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه "باشگاه مغز" است .در این كتاب تمرینهای چالشی در بیست و چهار پله برای تقویـت
انواع حافظه از جمله حافظه چهرهها و لغات طراحی شدهاست .در پایان هر پله هم یک نمونه تمرین آمده است كه انجـام دادن آن
 30تا  45دقیقه طول میکشد .هر پله از كتاب شامل دوازده تا چهارده تمرین است .در این تمرینها از جدولها ،اشـکال ،تصـاویر و
اعداد استفاده شده است.
برنامهنویسیکامدیوتری .نیلوفر رحیمزاده .تهران :آوند دانـش.

.422مینیک ،كریس /هالند ،اوا .دامیز برای كودكان و نوجوانان:
136 .1396ص .رقعی .شابک 9786008668244 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:برنامهنویسی رایانه ،بازی و سرگرمی ،كودک و نوجوان ،آموزش و یادگیری
چکیده :نویسنده در این جلد از مجموعة "كتابهای دامیز برای كودكـان و نوجوانـان" بـه خواننـده كمـک مـیكنـد تـا از زبـان
برنامهنویسی  Java Script ،5HTML ،3CSSبرای ساختن برنامههای كامپیوتری استفاده كند .این كتاب حاوی پروژههایی است
كه مراحل هر كدام ،از ابتدا تا انتها با عکس و تصویر توضیح داده شده است .پروژهها تکمیلكنندۀ یکدیگرند؛ به طـوری كـه بـرای
مثال ،خواننده در پایان كتاب می تواند یک ربات متحرک بسازد و به كمک موشواره آن را كنترل كنـد" .برنامـهنویسـی چیسـت"،
"جمعآوری قطعات برای ساخت ربات"" ،بدن ربات خود را بسازید"" ،به ربات خود سبکی خاص ببخشید"" ،رباتتان را متحـرک
كنید" و "ساخت برنامة بازی با كلمات در زبان برنامهنویسی" عنوان بعضی از مباحث مطرح شده در این كتاب است.
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.423پوست پرداز ،محمد جواد /رادفر ،جمال .چگونهعکسسهبُعدیبگیریموببینیم.تهران :كانون پرورش فکـری كودكـان و
نوجوانان44 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786000105570 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:عکاسی ،عکس ،ارتباط تصویری ،تصویرها
چکیده :با مطالعة این كتاب ،خواننده درمییابد كه چرا اجسام را سهبُعدی میبیند .همچنـین ،بـا مفـاهیمی چـون خـط فرضـی،
همپوشانی ،ژرفنمایی و سایهها آشنا میشود .سپس تمرینهایی برای یادگیری بهتر انجام میدهد .عالوه بر آشنا كردن خواننده بـا
شیوۀ تهیة عکس ،كاربردهای آن نیز بیان شده است .در پایان كتاب ،خواننده میتواند یک برجستهنما بسـازد و بـا آن عکـسهـای
سهبُعدی را ببیند .كتاب حاوی عکسها و كارت پستالهای سهبُعدی است.
طراحیبازیهایدیجیتالی .نیلوفر رحـیمزاده .تهـران :آونـد دانـش.1396 .

.424برین ،درک .دامیز برای كودكان و نوجوانان:
124ص .رقعی .شابک 9786008668237 :
مخاطب:
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:بازیهای آموزشی ،طراحی ،برنامهنویسی رایانه ،كودک و نوجوان
چکیده :آیا تاكنون بازیهای ویدئویی ساختهاید؟ برای این كار ،یک كامپیوتر متصل به اینترنت ،یک حساب كاربری "اسـکرچ" و
متن پروژههای این كتاب نیاز دارید .اسکرچ یک زبان برنامهنویسی تصویری برای كودكـان اسـت كـه برنامـههـای كـاربردی بـرای
طراحی سریع بازیهای ویدئویی ارائه میدهد .نمادهای به كار رفته در این كتاب ،راهنماییها و میانبرهـایی را در اختیـار خواننـده
می گذارند كه فرایند كدگذاری را آسانتر میکند .نویسنده گام به گام از مراحل كار ،در كتاب عکس و تصویر گنجانده اسـت" .همـه
چیز دربارۀ اسکرچ"" ،طراحی برای یک بازی ویدئویی كالسیک"" ،مار استثنایی"" ،مـوش شـگفتانگیـز و حملـه بـه كلـونهـا"
عناوین بخشهایی از این كتاب است.
.425بل ،تیم /ویتن ،یاناچ /فلوز ،مایک .علومرایانهبدونرایانه 21:فعالیتآموزشیدرمفیاهیمعلیومرایانیهوتفکیر
رایانشییی .حامــد محبــی ،عرفانــه محبــی جهرمــی .تهــران :مؤسســه فرهنگــی فــاطمی244 .1396 .ص .رحلــی .شییابک:
 9789643189723
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:زبانهای رایانه ،علم رایانه ،تفکر
چکیده :این كتاب شامل دستورالعملهای اجرای  21فعالیت آموزشی است كه مفاهیم علوم رایانهای را ارائه مـیدهـد .در ابتـدا و
انتهای هر فعالیت بخش هایی گنجانده شده است كه به تشریح مفاهیم میپردازد .فعالیتهای این كتاب بـر پایـه ریاضـیات ماننـد
عددهای دودویی ،كشیدن نقشه و نمودار ،الگوها و مسئلههای مرتبسازی و رمزنگاری است ،بقیه فعالیتهـا بـا فنـاوری ،دانـش و
درک چگونگی كار رایانهها مرتبطاند .این كتاب فعالیتهایی را در بر می گیرد كه با استفاده از ابزارهای ساده و بدون نیاز به رایانـه
قابل اجرا هستند.
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 .-.426معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگاماول .امیرمحمد جذبی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.
216 .1396ص .وزیری .شابک 9789643189730 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:معما ،علم رایانه ،سرگرمیها ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب كه جلد اول از این مجموعه است ،مفاهیم بنیادی علوم رایانه و تفکر رایانشی را در میان دانـشآمـوزان تـرویج
میكند" .چالش ببراس" شامل مجموعهای از مسئلههای كوتاه و نیمهبلند چند گزینهای یا تعاملی است .در ابتدای كتـاب تعـاریف
الگوریتم ،بازی و معما ،برنامه و دستورالعمل ،كدگذاری ،كلمات و گراف آمده اسـت .هـر فصـل از ایـن كتـاب شـامل گزیـدهای از
معماهای یک سال ببراس است .پرچم كشور طراحان معما در صفحهای كه 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 كلی در علوم رایانهاند.
 .-.427معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگیامدوم .امیـرمحمـد جـذبی .تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
فاطمی224 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789643189747 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:علم رایانه ،ادبیات كودک و نوجوان ،معما ،سرگرمیها
چکیده :جلد دوم از این مجموعه ،گزیدهای از معماهـای "چـالش ببـراس" در سـالهـای اخیـر اسـت" .چـالش ببـراس" شـامل
مجموعهای از مسئلههای كوتاه و نیمه بلند چند گزینهای یا تعاملی است .این معماها در ارتباط با مفاهیم علـوم رایانـهانـد .میـزان
پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با میزان دانش و معلومات خوانندگان كتاب است .هر معما با توجه به محتوا
و راه حل آن ،یک یا چند برچسب دارد كه بیانگر برخی از زمینهها و مفاهیم كلی در علوم رایانه هستند.
 .-.428معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگامسوم .امیـرمحمـد جـذبی .تهـران :مؤسسـه فرهنگـی
فاطمی216 .1396 .ص .وزیری .شابک 9789643189754 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:راهنمای آموزشی ،علم رایانه ،سرگرمیها ،معما ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در ابتدای این كتاب به تعریف الگوریتم ،برنامه و دستورالعمل ،كدگذاری ،كلمات و گراف را پرداخته و در ادامـه،
گزیدهای از معماهای سالهای اخیر گنجانده شده است .كتاب حاضر به مفاهیم بنیادی علوم رایانه و تفکر رایانشی اختصـاص دارد.
میزان پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با دانش و معلومات مخاطب كتاب است.
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مرجع 
اصطالحنامهاصکا.تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان312 .1396 .ص .رحلـی .شابک:

.429طوفانی اصل ،وحید.
 9786000105723
مخاطب:كتابدار
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،ادبیات فارسی ،واژهنامهها
چکیده :كتاب حاضر شامل مجموعه ای از واژگان و اصطالحات حوزۀ ادبیات كودک و نوجوان است .مخاطب بـا اسـتفاده از ایـن
اصطالح نامه میتواند مفاهیم مختلف را جستجو كند و روابط مفهومی میان واژگان را به صورت كارآمد شناسایی و استنباط نماید.
نویسنده در ابتدا ساختار و تاریخچة اصطالحنامه را توضیح میدهد و سپس تفاوت آن با سرعنوانهای موضوعی را بیـان مـیكنـد.
فهرست الفبایی ،فهرست ردهای و فهرست گردشی از عنوانهای مطالب مطرح شده در این اثر است.
.430آرلون ،پنلوپ .اطلسحیواناتجهان .عاطفه گرجی .تهران :زیارت162 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786008525622 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:حیوانات ،ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارف
چکیده :پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان ،حشرات و ماهیها از جمله موجودات معرفی شده در این اطلس هسـتند .در
هر صفحه یک مسابقه طراحی شده كه جواب آن در صفحات معرفی شده آمده است .كادرهای كنار هر بخش رنگ متفـاوتی دارد
و فصل ها به این شیوه از یکدیگر تفکیک شدهاند .در هر صفحه یک كادر به "خبرهای عجیب اما واقعی" اختصاص یافته است .در
انتهای اطلس نیز حیوانات عجیب معرفی شدهاند.
.431گروه مؤلفان انتشارات  .DKدانشنامهبزر کودکونوجوان .قاسم قالیباف ،زهرا محمدی ،سیدحسـین ایرایـی .تهـران:
پیام بهاران466 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789647789691 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،تکنولوژی ،دانشنامه ،دایرۀالمعارف
چکیده :دانشنامة حاضر شامل  200موضوع در هشت بخش پیرامون كرۀ زمین و فضا ،جهان طبیعت شامل گیاهـان و حیوانـات،
حشرات و عنکبوت ها ،دایناسورها و پرندگان ،پستانداران ،بدن انسان ،غذا ،مردم و سرزمینهاست 3000 .عکس و تصویر به همراه
جدول ها و نمودارها در این كتاب گنجانده شده و در كنار هر تصویر شرح آن آمده است .عالوه بر فهرست مطالـب ،یـک فهرسـت
راهنما نیز در انتهای كتاب به ترتیب حروف الفبا گنجانده شده است.
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راهنمایراهآهنشهری مترو).تهران :قدیانی40 .1396 .ص .خشـتی .شیابک:

.432برآبادی ،محمود .كتاب مرجع ترافیک:
 9786002518620
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /كارشناسان
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:وسایل حملونقل زمینی ،ترافیک ،نقشه
چکیده :مترو یکی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است كه مسافران زیادی را جابهجا میكند .استفاده از متـرو آداب
و مقرراتی دارد كه دانستن آنها به استفادۀ بهتر و ایمنتر از این وسیله كمک میكند .كتاب حاضر راهنمایی است به منظور ایـن
كار .راهنمای نقشه های متروی تهران ،مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاههای مترو ،چگونگی تهیه و شارژ بلیط ،و آداب سوار و پیـاده
شدن از مترو در این كتاب تشریح شدهاند.
.433برآبادی ،محمود .كتاب مرجع ترافیک :فرهنگمصورحمیلونقیل.تهـران :قـدیانی96 .1396 .ص .خشـتی .شیابک:
 9786002515148
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل زمینی ،ترافیک
چکیده :آشنایی با واژههای مربوط به ترافیک ،دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهی از مقررات آن برای مامفیـد اسـت.این
كتاب فرهنگنامهای است جامع و مختصر كه دانش آموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنامیكنـد تـا بتواننـد بهتـر و سـالمتـر
درشهر زندگی كنند .مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائه شدهاند و در زیر برخی واژهها مطالب تکمیلی آمدهانـد.
ترتیب الفبایی در ارائة واژه ها رعایت شده و در انتهای كتاب نیز فهرست انگلیسی و معادل كلمهها دیده میشـود .مجموعـهای از
دهها عالمت و نشانة مربوط به عبور و مرور كه هر روز در اماكن شهری و غیرشهری میبینیم ،در این كتاب توضیح داده شدهاند.
منشگفتانگیزترینجانوردریاهستم  .شبنم حیدریپور .تهـران :پرتقـال32 .1396 .ص .رحلـی.

.434گایبرسون ،برندا.
شابک 9786008675075 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:حیوانات دریایی ،جانوران وحشی
چکیده :در دریا موجودات شگفتانگیزی زندگی میكنند كه شناخت آنها برای كودكان جالب است .در كتاب حاضر مخاطب با
جانورانی مثل عروس دریایی جعبهای ،الکپشت پشتچرمی ،ماهی مركب جهنمی ،اختاپوس مقلد ،بیفک ماهی و كوسه نهنـگ
آشنا میشود .در هر صفحه ،یک جانور خود را شگفتانگیزترین موجود دریا معرفیمیكند .در پایان ،نویسنده قضاوت را به عهـدۀ
خواننده میگذارد كه بگوید شگفتانگیزترین موجود دریا چیست؟
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مطالعاتاجتماعی 
.435فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده :آخرینمسافریکاتوبو .تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان.
72 .1396ص .رقعی .شابک 9789640812785 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،نوجوانان
چکیده :داستانها و نوشتههای كوتاه این كتاب ،نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا مـیكنـد .انقـالب و تـداوم آن،
جنگ تحمیلی ،ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است كه نویسنده به آنهـا پرداختـه اسـت .همچنـین
درباره مقام واالی معلم ،گذشت و بخشش ،رعایت حق تقدم ،نوعدوستی و توجه به محیط زیسـت مطـالبی آورده شـده اسـت.
نویسنده مادر را فرشتهای آسمانی میداند كه در كنار ما زندگی میكند و یادآور میشود ،كسانی كه تالش میكننـد و زحمـت
میكشند ،حتماً به پیروزی دست خواهند یافت.
اررانگشت:خاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخاباتهمراهبابیاناتحضیرت

.436موسسه فرهنگی حماسه .17
امامخمینیومقاممعظمرهبری.قم :حماسه یاران120 .1396 .ص .پالتویی .شابک 9786007874578 :

مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،حکومت اسالمی ،سخنرانی
چکیده :این كتاب حاوی خاطرات و وصایای شهدا درباره انتخابات و سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره این
موضوع است .از جمله این شهدا میتوان به محسن روحانی ،احمد جعفرنژاد ،سعید سامانلو ،منصور جاللی ،یوسـف سـجادی و
محمد سلیمانی اشاره كرد .پایان كتاب تصاویری از شهدا و رزمندگان ،هنگام رای دادن آورده شده است .در وصیتنامه شـهید
ترک آمده است « :اسالم آدم بیتفاوت و كنارهگیر از مسائل سیاسـی نمـی خواهـد .حضـور در انتخابـات یعنـی راه سـعادت را
انتخاب كردن و دنبال وسوسههای شیطان نرفتن».
.437كاجی ،حسین .ازدواجبهسبکشهدا:خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا.قم :حماسه یـاران80 .1395 .ص .رقعـی.
شابک 9786007874196 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ازدواج ،جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی
چکیده« :ازدواج یک سنت الهی است كه در تربیت انسان ،به ویژه در رشد فضایل اخالقـی (روحـی ،عـاطفی ،رفتـاری) تـأثیر
دارد ».نویسنده گزیده ای از خاطرات همسران شهیدانِ  8سال جنگ تحمیلی را بازنویسی كرده است تا سادهزیستی در زندگی
زناشویی را ترویج دهد .ضمن آنکه رهنمودهایی از حضرت آیتاهلل خامنهای به زوجهای جوان ،درباره اهمیـت ازدواج و كسـب
زندگی دینی بیان شده است.
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.438عربی ،مهدی /حقبیان ،سارا .اصولومبانی.GISتهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجـائی288 .1395 .ص .وزیـری.
شابک 9786006594859 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:جغرافیا ،تکنولوژی اطالعات ،منابع اطالعاتی
چکیده :كتاب حاضر به طرح اصول و مبانی و قابلیتهای سیستم اطالعـات جغرافیـایی در عرصـة تحلیـل و تصـمیم فضـایی
می پردازد و شرح مفصلی از اصول و مفاهیم پایة اجزا ،فناوریهای بهروز و روشهای نوین در تحلیـل فضـایی پرداختـه اسـت.
«نحوۀ پیدایش و تکامل تدریجی سیستم اطالعات جغرافیایی و سپس قابلیـتهـای آن ،چیسـتی و چگـونگی تشـکیل داده در
سیستم اطالعات جغرافیایی ،مفاهیم و شیوهها و ساختارهای تشکیل بانکهـای اطالعـاتی نـوین ،و در نهایـت نیـز كاربردهـا و
تأثیرات حضور سیستمهای اطالعات جغرافیایی در تحلیل مسائل فضایی و تصمیمسازیها» از مباحث كتاب هستند.
.439نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخوانند :اطلسجغرافیجهانبرایکودکان .فریبا ملکاحمدی .تهران :قـدیانی.
34 .1396ص .رحلی .شابک 9786002512710 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:جغرافیا ،ادبیات نوجوانان ،تمدنهای بزرگ جهان
چکیده :نویسنده در این اطلس آب و هوا ،گیاهان و حیوانات آمریکای شمالی و جنوبی ،آفریقا ،استرالیا و جنوبگـان را بررسـی
كرده است .در ادامه ،شهرها و كشورها ،مردم ،زبانها و كاالهای هر منطقه همراه با نقشه ،عکس و تصاویر معرفی شـدهانـد .در
انتهای اطلس نیز اطالعاتی دربارۀ قارهها از بزرگترین تا كوچکترین اقیانوس هـا و پـنج شـهر و كشـور بـزرگ جهـان از نظـر
جمعیت گنجانده شده است .واژهنامه و نمایه آخرین بخشهای این اطلس جغرافیایی هستند.
.440نشنال جئوگرافیک .جستوجوگران بخواننـد :اطلسجغرافیجهانبراینوجوانان .محمـود معـافی .تهـران :قـدیانی.
66 .1396ص .رحلی .شابک 9786002512727 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:بوم شناسی ،جغرافیا ،نوجوانان ،زندگی حیوانات
چکیده :همچون سایر اطلسها ،این كتاب نیز اطالعات تصویری كاملی را در خود جای داده اسـت .نویسـنده در ایـن اطلـس
محل زندگی حیوانات در پنج قارۀ جهان ،قطب جنوب و جنوبگان را بررسی میكند .نگاهی به اكوسیستم بیابـان ،جنگـلهـای
بارانی آمازون ،دلتای رود گنگ و ساوانا از دیگر بخشهای مهم این اطلس است .همچنین اطالعاتی درباره گاومیش آمریکـایی،
قورباغههای سمی نیشدار ،نهنگ آبی و سمور اروپایی -آسیایی همراه با تصاویر رنگی مربوطه در كتاب آمـده اسـت .حیوانـاتی
كه تصویرشان در كتاب آمده در مقیاس واقعی نیستند.
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.441رویستون ،سوهوک آنجال .اطلسجهان .الدن خانلری .تهران :پیـام بهـاران /زیـارت158 .1395 .ص .رحلـی .شیابک:
 9789647789585
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جغرافیا ،ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارفها
چکیده :اطلس حاضر از روی مناطق جغرافیایی واقعی ترسیم شده است .نویسـنده در ایـن اطلـس لغـاتی را كـه درک آنهـا
مشکل به نظر می رسد ،با عالمتی مشخص كرده و در فهرست اصطالحات در انتهای كتاب آورده اسـت .اطالعـاتی دربـارۀ كـرۀ
زمین ،نقشه و طراحان نقشه ،شمال كانادا و قطب شمال ،تمام كشورها و قارههای جهان در این اطلس آمده اسـت .در انتهـای
اطلس ،بخش جامع ازاطالعات آماری كشورهای جهان شامل نام پایتختها ،تاریخ استقالل ،جمعیت ،نوع حکومت ،نژاد ،دیـن،
زبان ،واحد پول و شهرهای مهم گنجانده شده است.
اطلسمصورجنگهایجهانی:تاریخچهمصورجنگجهیانیاول .مـریم ماشـینی .تهـران :پیـام

.442آدامز ،سایمون.
بهاران74 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786008341116 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:دایرۀالمعارف ،جنگ ها ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :جنگ جهانی اول و دوم میان كشورهای اروپـایی تحـت عنـوان متفقـین و متحـدین شـکل گرفـت؛ آمریکـا ،ژاپـن و
كشورهای خاورمیانه را درگیر كرد و در نهایت ،به سازش كشورهای شروع كننده منجر گردید .اطلس حاضـر حـاوی تاریخچـة
مصور جنگ جهانی اول و دوم است .تقسیم اروپا ،جنگ در غـرب ،زنـان در جنـگ ،جنـگ در آسـمان ،دریـا و بیابـان ،حملـة
شیمیایی ،هزینة جنگ ،آتشبس و صلح از مباحث مطرح شده در این اطلس است .یک لوح فشرده كه گزیدهای  110دقیقهای
از یک مستند شش قسمتی است ،با ترجمه و دوبله به پیوست كتاب آمده است.
.443بختیاری ،علیاصغر .كودک ،نوجوان و بیمـه :بادندیوقندیدرسرزمینزنبورهیایعسیل.قـم :صـحرایی سـبز.
58 .1396ص .بیاضی .شابک 9786008545835 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:داستانهای حیوانات ،بیمه حوادث ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :این جلد از ماجرای دندی و قندی به بیمة حوادث تحصیلی اختصاص دارد .بیمة حوادث تحصیلی كودكان را نه تنهـا
در داخل مدرسه بلکه به طور بیست و چهار ساعته در بیرون از مدرسه نیز پوشش میدهـد .نویسـنده در انتهـای كتـاب بیمـه
حوادث مسافرتی ،حوادث دانشجویی ،انفرادی ،دانشآموزی و مهدكودكها را هم به خواننده معرفی میكند .یک سیدی صـوتی
پیوست كتاب است.
.444بختیاری ،علیاصغر .ماجراهای شیرین دندی و قندی :بادندیوقندیدریکروزبارانی.قم :صحرایی سـبز.1396 .
34ص .بیاضی .شابک 9786008545644 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:بیمه حوادث ،داستانهای حیوانات ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :نویسنده در قالب داستان ،دانشآموزان و والدین آنها را با بیمة خسارت آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و حوادث دیگـری
را كه تحت پوشش این بیمه است ،آشنا میكند .یک سیدی صوتی پیوسته این كتاب است.
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.445بختیاری ،علیاصغر .ماجراهای شیرین دندی و قندی :بادندیوقندیدریکروزبارانی.قم :صحرایی سـبز.1396 .
60ص .بیاضی .شابک 9786008545651 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،داستانهای حیوانات ،بیمه حوادث
چکیده :كتاب حاضر جلد دوم این مجموعه است .در این داستان آقا شیره و خانم شیره كه خانه اشان آتش گرفته بود ،بـرای
گرفتن خسارت از بیمه حوادث میروند .نویسنده در قالب داستان دانش آموزان و والدین آنها را با بیمه حوادث آشنا میکند.
پردهنشینانعهدناصری:نگاهیبهحیاتاجتماعیزناندرعهدقاجار.تهران :گل آذیـن.1396 .

.446كدیور ،پریسا.
346ص .رقعی .شابک 9786006414799 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:زن ،مسائل زنان ،تاریخ ایران
چکیده :تاریخ حضور زنان در تاریخ پرقدمت این سرزمین چندان روشن نیست .كتاب حاضر روایت تـاریخ اجتمـاعی زنـان در
عهد قاجار است و نویسنده كوشیدهاست با رویکرد تاریخ نگاری اجتماعی ،جنبههای زیست زنان را در عهد قاجار روایـت كنـد.
همچنین ،تحوالت زندگی تودۀ زنان در جامعههای شهری ،روستایی و ایالتی را در دورۀ  137سالة حکومت قاجار ،از تغییـرات
در پوشاک و مد لباسها تا تحركات اجتماعی ،سیاسی و آموزشی زنان در این عهد ،بررسی كرده است.
.447حیدری ،طاهر .پیکتکانهمطالعاتاجتماعینهمدورهاولمتوسطه.تهران :تکانه76 .1396 .ص .رحلـی .شابک:
 9786009698585
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آزمونها ،راهنمای آموزشی ،مطالعات اجتماعی ،مواد درسی
چکیده :كتاب حاضر مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم است .در این كتاب خالصه مباحث هر درس بـه زبـان
ساده به همراه مثالهای مفهومی و نکات مهم و كاربردی آمده است .در ادامه ،سؤالهای تشریحی و چهارگزینهای طبقهبنـدی
شده مطابق با آخرین تغییرات كتابهای درسی آمده و در انتها نمونه سؤالهای نوبت اول و دوم بـا توجـه بـه بودجـهبنـدی و
بارمبندی سازمان آموزش و پرورش آورده شده است.
.448سلمان نصر ،كـورش .تاریخایرانبراینوجوانان پیسازوروداسیالم).تهـران :آرایـان362 .1395 .ص .وزیـری.
شابک 9786007133576 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات نوجوانان ،تاریخ اسالم ،تاریخنگاری اسالمی ،ایران
چکیده :با شکست خوردن سپاه ساسانی از اعراب و ورود این قوم به سرتاسر سرزمین ایران ،دوران جدیـدی در تـاریخ ایـران
آغاز شد .اعراب عالوه بر پیروزی در جنگ و فتح سـرزمینهای ایـران ،تغییـرات مهمـی در عقایـد ،افکـار و فرهنـگ و زنـدگی
اجتماعی مردم به وجود آوردند .كتاب حاضر شـامل بخـشهـایی چـون اسـالم در ایـران ،دوران حکمرانـی خلفـای نخسـتین،
شکلگیری حکومت های مستقل در ایران ،از غزنویان تا حملة مغول و پهلوی تا جمهوری اسالمی است و این مطالب با تصـاویر
و نقشهها شرح داده میشوند
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.449سلمان نصر ،كورش .تاریخایرانبراینوجوانان قبلازاسالم).تهـران :آرایـان322 .1395 .ص .وزیـری .شیابک:
 9786007133798
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:كودكان و نوجوانان ،تاریخنگاری اسالمی
چکیده :هر سرزمین برای معرفی به جهانیان ،به شناسنامه نیاز دارد و شناسنامة هر ملت ،تاریخ آن است .ایرانزمـین چـه در
دورۀ باستان و چه در دورۀ اسالمی با وجود فراز و فرودهایی كه در طول تاریخ پشت سر گذاشته ،بـه فرهنـگ و تمـدن جهـان
خدمتهایی كرده است .در كتاب حاضر ،دربارۀ مباحثی مانند "تاریخ چیست"" ،هرودوت تاریخنگـاری كـه بایـد بشناسـیم" و
"سرزمین ایران كجاست" سخن به میان میآید و در ادامه ،تاریخ ایران قبل از ورود اسالم برای نوجوانان شرح داده میشود.
.450موسسه فرهنگی حماسه  .17خاکریزاقداموعمل اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا).قـم :حماسـه یـاران.1395 .
168ص .پالتویی .شابک 9786007874332 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:اقتصاد ،جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی
چکیده« :اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص فشارها بر كشور و تالش برای كنترل و بیاثر كردن آن فشارهاسـت ».نویسـنده
كوشیده با بهرهگیری از خاطرات شهدای جنگ تحمیلی ،عالوهبـر یـادآوری زنـدگی سراسـر معنویـت آنهـا ،موضـوع اقتصـاد
مقاومتی و یکی از پیامدهای آن ،یعنی تولید و اشتغال را با توجه به مباحث قناعت ،اسراف ،اصالح الگوی مصـرف و  ...بررسـی
كند.
عصر عج).قـم:
.451كاجی ،حسین /سعادتمند ،فائزه .خط عاشقی :خطعاشقی 4خاطراتعش شهدابهحضرتولی 
حماسه یاران80 .1396 .ص .بیاضی .شابک 9786007874592 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،امام زمان(عج)
چکیده :این كتاب مجموعهای از خاطرات عشق شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم به حضرت ولی عصر (عج) است .از جمله
شهدایی كه در این كتاب از آنها نام برده شده است ،میتوان به شهید «مجید زینالدین»« ،محسـن رضـی»« ،ابـراهیم امیـر
عباسی»« ،علی صیاد شیرازی»« ،مصطفی چمران» و «محسن حججی» اشاره كرد .هر صفحه حاوی عکس یک شهید ،همـراه
مشخصات و محل شهادت او و خاطرهای از آن شهید است كه از زبان مادر ،همسر یا فرزندش بیان میشود.
.452كاجی ،حسین .خط عاشقی :خطعاشقی:5خاطراتعش شهدابهپیرجماران ره).قـم :حماسـه یـاران.1395 .
88ص .بیاضی .شابک 9786007874035 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،رهبری
چکیده« :وجود امام خمینی (ره) و بركات ایشان را تنها كسانی میتوانند درک كنند كه در جستوجوی تاریخ تحـول بـاطنی
انسان بر كره زمین ـــ كه خاستگاه تحوالت ظاهری ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجوع
میكنند ».نویسنده روایتهایی از عشق و ارادت شهید ان سید حمید هاشمی ،محمد رودباری ،سید اسداهلل مدنی و ...را به پیـر
و مرادشان ،حضرت امام خمینی (ره) ،به رشته تحریر در آورده است.
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 /-.453موسوی ،زهرا .خودسازیبهسبکشهداازمشارطهتامعاقبه.قم :حماسه یاران168 .1396 .ص .رقعی .شابک:
 9786007874608
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ
چکیده :این كتاب دربردارنده خاطرات تعدادی از شهدای جنگ ایران و عـراق بـوده و موضـوع آن «خودسـازی» اسـت .ایـن
خاطرات شامل مراحل خودسازی از جمله مشارطه (شرط كردن با خود برای انجام نـدادن گنـاه) ،مراقبـه ،محاسـبه ،معاتبـه و
معاقبه (مجازات خود برای نرفتن به سمت گناه) است .در هر خاطره ،نام شهید ذكر شده و محل و سـال تولـد ،محـل و سـال
شهادت و مزار وی معرفی میشود .سپس متن خاطره نقل شـده و منبـع ارائـه آن بیـان مـیشـود .در پایـان هـر خـاطره نیـز
دستورالعملهای مختلف خودسازی از نگاه بزرگان دین و ائمه معصومین (ع) ارائه شده است.
.454بکایی ،حسین .خورشیدکالسکهسوار:سرگذشتگاهشماریدرایران.تهـران :كـانون پـرورش فکـری كودكـان و
نوجوانان52 .1396 .ص .رحلی .شابک 9786000105648 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:فرهنگ و تمدن ایرانی ،ادبیات كودک و نوجوان ،تمدن اسالمی
چکیده :از زمانهای خیلی دور انسانها ،افسانههای زیادی دربارۀ خورشید ساخته بودند .بنابر یکی از این افسانههـا ،خورشـید
هر روز صبح در كالسکهای كه دیده نمیشود ،مینشیند و از شرق آسمان تا غرب آن سفر میكند ،اما بر اثر این سـفر طـوالنی
خسته میشود و بعد از آنکه پشت كوههای بلند غروب میكند تا صبح استراحت میکند .نویسنده در این كتـاب مصـور بـا ذكـر
افسانههایی از پیامبران و پادشاهان ،سرگذشت گاه شماری در ایران را نیز بررسی میكند .دقیقترین تقویم جهان ،گـاهشـماری
دریانوردی و ماهیگیری ،قمر در عقرب ،عید بهار و گاهشماری شخصی از مباحث مطرح شده در این كتاب است.
.455سعادت ،سعید .داستانبردهها:روایتانتقادیسرگذشتبردههادرتاریخ آنچهتاامیروزادامیهدارد....قـم:
كتاب جمکران180 .1396 .ص .رحلی .شابک 9789649734309 :
مخاطب:دانشآموز /معلم
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:تاریخ ،ایاالت متحده امریکا ،تبعیض نژادی
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر داستان بردهداری و سرگذشت بردههـا رادر طـول تـاریخ روایـت مـی كنـد .او ضـمن بیـان
نکتههای ناگفته از رنج و ستم بزرگی كه بر انسان های بسیاری در دنیا رفته است ،درباره سابقه بردهداری ،تجارت برده ،زندگی
در بردگی ،جنگ برای آزادی ،ممنوعیت در آمریکا و عاقبت برده داری به تفصیل سخن می گویـد .از جـدول ،نمـودار ،عکـس،
تصویر و نقشه برای بیان مطالب استفاده شده است.
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.456فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده :دررؤیاهایمهتابیآننقاشچینی.تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسـه
برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640812808 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات فارسی ،خاطره نویسی ،یادداشت
چکیده :نوشتهها و داستانهای كوتاه این كتاب ،نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا كرده و از رمـز و رازهـای آن
پرده برمی دارد .در این مجموعه ،مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی (ره) و روز دانشآمـوز ،اهمیـت كتـابخـوانی،
شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت ،آشنایی با فرهنگ گذشته و ...آمده اسـت .نویسـنده بـر مشـورت در كارهـا و مراقبـت از
محیط زیست و طبیعت تأكید میكند .همچنین خاطراتی از كودكی نویسنده نیز در كتاب آورده شده است.
.457منصور ،جوزف .اطلس مصور كودكان :دریاهاواقیانو هایجهان .اسد شکورپور .تهران :پیام بهاران46 .1395 .ص.
رحلی .شابک 9789647789516 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارفها ،حیوانات دریایی ،منابع طبیعی
چکیده :این اطلس جلد چهارم از مجموعة "اطلس مصور كودكان" است .آبهای كرۀ زمین از كجا میآیند ،چرا رنگ دریا آبـی
است ،چرا آبها شورند و در آینده چه خواهد شد ،از نمونه پرسشهایی است كه در این كتاب به آنها پاسـخ داده میشـود .رشـته
كوهها و گودالهای اقیانوسی ،سواحل صخرهای و سنگی ،جزایر قارهای و تسونامی از مباحث مورد بحث در ایـن اطلـس اسـت.
همچنین ،دربارۀ برخی از حیوانات دریایی مانند ماه ماهی ،ماهی پرنده و الک پشت دریایی توضیحاتی همـراه بـا تصـویر آمـده
است .مشهورترین دریانوردان ،صید گنجها ،بازیهای ورزشی دریایی ،منابع اقیانوسها ،آبسنگهای مرجانی ،اقیانوس آرام ،هنـد
و منجمد شمالی عنوانهای بعضی مطالب این اطلس است.
.458تبعهامامی ،شیرین .سرطان پایانوآغازمن:شرحواقعینویسنده مبارزموف درجنگباسیرطان.اصـفهان:
نوشته152 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786003860476 :
مخاطب:معلم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،بیماریها ،موفقیت
چکیده :نویسنده به عنوان بیماری سرطانی كه بهبود یافته است ،خاطراتش را طی دوران شیمیدرمانی و درمـان تکمیلـیاش
نوشته است .كتاب حاصل تجربیات ،توصیهها و روند مبارزه جسمی و روحی او با این بیماری ،در طول یک سـال اسـت .كتـاب
دوازده فصل دارد و فصل اول ،به نام «مهمان ناخوانده زندگی من» درباره زمانی است كـه او بـه ایـن بیمـاری پـی مـیبـرد .از
فصلهای دیگر كتاب ،میتوان به فصل «جنگ برای زنده ماندن»« ،ارزش و هویت» و «چیزی شبیه مرگ به سراغ مـن آمـد»
اشاره كرد.
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.459طهماسبی ،عالمه .طالیهداران جبهه حق :شهیدابراهیمیعقوبی.قم :حماسه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:
 9786007874431
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها
چکیده« :ابراهیم» بعد از مدرک ابتدایی ،برای راهنمایی و دبیرستان به ساوه رفت .تا فصل درس بود ،پای درس و مشـق مـی
نشست و تابستانها هم میرفت سر كار .بوی مبارزه كه به مشامش خورد ،پسر امام شد و مسجد هم پاتوقش شد .سـال  60بـا
لباس سبز پاسداری به جنوب رفت .فرمانده دسته و گروهان و گردان ،مسئولیتهای او در روزهای سخت جنگ بود .سـال ،65
پاشنه پایش در «مهران» جا ماند و سرانجام در تیر ماه  1367در خط پدافندی «مریوان» به شهادت رسید.
.460قربانی ،مهدی .طالیهداران جبهه حق :شهیدحسینسیاعدی.قـم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:
 9786007874509
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی
چکیده« :حسین» در سال  1335در روستای «خلیلآباد» به دنیا آمد .سوادآموزی را به ناچار كنار گذاشت و بـه كمـک پـدر
شتافت .سالهای نوجوانی و جوانی اش با كار و كارگری در تهران گذشت و هنوز بیست سال نداشت كه داماد شـد .حسـین در
معركه ستیز نور و ظلمت ،فوالد آبدیده شد .او خودش را فدایی نیروها میدانست و در سال  1362در عملیات خیبر ،در جزیره
مجنون به شهادت رسید.
.461موسوی ،لیال .ستارگان حرم كریمه :شهیدحسیینقاسیمی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9786007874301
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده« :حسین قاسـمی» در روسـتای كرمجگـان قـم ،در سـال  1342متولـد شـد .او جانشـین واحـد تخریـب لشـکر 17
علیابنابیطالب بود و در  8سال دفاع مقدس ،در عملیات گوناگونی شركت داشت و سـرانجام در سـال  ،1365در شـلمچه بـه
شهادت رسید .جلد  28از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» ،با روایـت خـاطرات و وصـیتنامـه شـهید قاسـمی ،بـه معرفـی او
اختصاص دارد .تصاویر كتاب نیز گوشههایی از دوران مبارزاتی شهید را ترسیم میكند.
شهیدرفعتاهللعلیمردانی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شیابک:

.462اسالمی ،اكرم .طالیهداران جبهه حق:
 9786007874400
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها
چکیده« :رفعتاهلل» از كودكی كمکخرج خانواده بود و فرصتی برای درس خواندن نداشت ،مگر تا ششم ابتدایی ،اما هـوش و
استعداد بینظیرش باعث شد كه نه تنها زبان عربی و ترجمه قرآن ،بلکه زبان انگلیسی را هم بیاموزد.در جبهه برای جـوانهـای
پانزده ،شانزده ساله پدری میكرد و همه جوره برایشان مایه میگذاشت؛ حتی با شسـتن لبـاسهایشـان .رفعـتاهلل مردانـی در
سال  1361در عملیات محرم به شهادت رسید.
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شهیدسیدحسنموسوی.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شابک:

.463سعادتمند ،فائزه .طالیهداران جبهه حق:
 9786007874424
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها
چکیده« :سیدحسن» همهچیز تمام بود .نان حالل خورد و در آغوش پدر و مادری انقالبی بزرگ شد كه نمـاز شبشـان تـرک
نمی شد .از همان كودكی گوشش با قرآن و پایش با مدرسه علمیه خو گرفت .مسئولیتپذیر بـود و بـا همـین روحیـه تـا فـوق
دیپلم خواند و لباس سبز به تن كرد تا شایسته پاسداری اسالم باشد .سیدحسن فقط فرمانده سـپاه نبـود ،در روابـط عمـومی،
تبلیغات و مهندسی هم فعال بود و با این همه مشغله ،عالیترین مشاور سیاسی استاندار هم بود .سیدحسـن موسـوی در سـال
 ،1366در شلمچه دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.
شهیدسیدمحسنروحانی.قم :حماسه یاران72 .1395 .ص .پالتویی .شیابک:

.464اسالمی ،اكرم .ستارگان حرم كریمه:
 9786007874349
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده :شهید «سیدحسین روحانی» در زندگی خود به درستی و حقیقت گرایش داشت و در راه دین خستگیناپذیر بود.پس
از پیروزی انقالب ،با شركت در جنگ تحمیلی ،به عنوان مسئول عقیدتی _ سیاسی لشگر  17علیابنابیطالب در سال ،1365
در جزیره مجنون به شهادت رسید .جلد  16از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» ،زندگی این شـهید را بررسـی مـیكنـد .ایـن
بررسی در پایان كتاب به روایت تصویر انجام شده است.
.465اسالمی ،اكرم .ستارگان حرم كریمه :شهیدعبا حاجیزاده.قم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9786007874486
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده« :عباس حاجیزاده» در سال  1332در قم متولد شد .تواضع و ادب از ویژگیهای مهم اخالقی او بود .با شروع جنـگ،
راهی جبهه شد و در سال  1363در جزیره مجنـون بـه شـهادت رسـید .در جلـد  27از مجموعـه «سـتارگان حـرم كریمـه»،
خاطراتی از این شهید كه جانشین گردان سیدالشهدا بود ،بیان شده و وصیتنامه او آورده مـیشـود .در پایـان كتـاب ،زنـدگی
حاجیزاده به روایت تصویر ارائه شده است.
.466قربانی ،مهدی .ستارگان حرم كریمه :شهیدعبیداهللمعییل.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9786007874455
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،ادبیات جنگ ،زندگینامهها
چکیده :جلد  36از مجموعه «سـتارگان حـرم كریمـه» دربـاره زنـدگی شـهید «عبـداهلل معیـل» ،مسـئول بسـیج لشـگر 17
علیابنابیطالب ،است .نویسنده قسمتهایی از زندگی و خاطرات این شهید را بیان كرده و سبک زنـدگی دینـی او را بررسـی
میكند .تصاویر انتهای كتاب روایتگر بخشهایی از زندگی اوست.
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شهیدغالمعلیابراهیمیی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی.

.467نجفعلیزاده ،اعظم .ستارگان حرم كریمـه:
شابک 9786007874493 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده :شهید «غالمعلی ابراهیمی» ،جانشین واحد تعاون لشگر  17علیابنابیطالب (ع) ،در سال  1336در روستای بیدهنـد
در حوالی قم به دنیا آمد .او در فعالیتهای انقالبی شركت مستمر داشت و با شروع جنگ به جبهه رفت .غالمعلی ابراهیمی در
سال  1367در منطقه والفجر به شهادت رسید .در جلد  32از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» ،زندگی ایـن شـهید بـا روایـت
خاطراتی از او بررسی میشود .تصاویر كتاب نیز روایتگر بخشهایی از زندگی اوست.
شهیدفضلاهللخراسانی.قم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:

.468موسوی ،لیال .طالیهداران جبهه حق:
 9786007874387
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،سرگذشتنامهها
چکیده« :فضلاهلل» پسر ارشد خانواده بود .او از كودكی كمکحـال پـدر بـود و در حـالی كـه درس مـیخوانـد ،كشـاورزی و
دامداری هم می كرد و البته از ورزش هم غافل نبود .حضور او در جبهه ،وزنه سنگینی به حساب مـیآمـد .فضـلاهلل بـه خـاک
دشمن میزد ،وجب به وجب آن را اندازه میگرفت و برمیگشت .گزارشهای دقیق افرادی ماننـد او ،نقشـههـای فرمانـدههـان
عراقی را نقش برآب میكرد .فضلاهلل خراسانی در سال  1365در شهر «مهران» دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.
حسینشیخحسنی.قم :حماسه یاران72 .1395 .ص .پالتویی.


شهیدمحمد
.469طهماسبی ،عالمه .ستارگان حرم كریمه:
شابک 9786007874462 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده« :محمدحسین شیخ حسنی» فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر  17علیابنابیطالب در سپاه پاسـداران بـود و در
جزیره مجنون به شهادت رسید .در این جلد از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» ،با بازنویسی خاطراتی از شهید شیخ حسـنی،
به همراه وصیتنامه و تصاویری از او ،زندگی این شهید بررسی میشود.
.470نجفعلیزاده ،اعظم .ستارگان حرم كریمه :شهیدمحموداحمیدیتبیار.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی.
شابک 9786007874295 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی ،زندگینامهها
چکیده« :محمود احمدی تبار» از سرداران  8سال دفاع مقدس و جانشین واحد اطالعات لشکر  17علیابنابیطالب بـود كـه
در سال  1390در مأموریتی كه با جمعی از همرزمانش به منطقه سردشت كردستان داشتند ،توسط گروه «پژواک» به شهادت
رسید .جلد  38از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» شامل زندگی نامه ،خاطرات ،از تولد تا شهادت و نیز تصاویری از این شـهید
است.
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شهیدمحمودجهانپناه.قم :حماسه یاران80 .1395 .ص .جیبی .شیابک:

.471طهماسبی ،عالمه .طالیهداران جبهه حق:
 9786007874370
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،خاطره نویسی
چکیده :در بهبهان به دنیا آمد .زمانی كه چهار سال داشت ،پدرش را از دست داد .در كنار درس و مشق ،جلسههـای قـرآن و
مجالس مذهبی هم می رفت .بعد از انقالب ،هم در انجمن اسالمی دبیرستان فعالیت میكرد ،هم به پایگاه میرفـت .منافقـان و
گروهکهای وابسته باید ریشهكن میشدند .سال  60لباس سپاه به تن كرد و همان سال بود كه منافقان ،بمبـی در خانـهشـان
انداختند؛ اما خواست خدا چیز دیگری بود .او و برادرش ماندند و به جبهه رفتند .سال  65پدر شد؛ ولی بـاز هـم راهـی جبهـه
شد .حاال او فرمانده گردان «بنیهاشم» بود و سرانجام در اولین روز ماه رمضان ،روی خاک «فکه» ،سرش را تقدیم اسالم كرد.
.472اسالمی ،اكرم .ستارگان حرم كریمه :شهیدمحمودشیاهدی.قـم :حماسـه یـاران72 .1395 .ص .پـالتویی .شیابک:
 9786007874479
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات جنگ ،زندگینامهها ،جنگ ایران و عراق
چکیده :جلد  23از مجموعه «ستارگان حرم كریمه» ،روایتی از ابعاد شخصیتی شـهید «محمـود شـاهدی» ،فرمانـده گـردان
علیبن جعفر (ع) استان قم است .شهید شاهدی فرزند «قنبرعلی» در سال  1342در قم چشم به جهان گشود .او در  15مرداد
 1362در عملیات والفجر  ،3در غرب كشور كه در تنگه دربند عراق انجام شد ،بر اثر انفجار مین به شهادت رسید .نویسنده در
این كتاب با بیان خاطراتی از شهید به روایت خانوادهاش و نیز متن وصیتنامه و تصاویری از دوران زندگی این شهید ،خواننده
را با سیر و سلوک رفتاری او آشنا میكند.
.473یوسفپور ،معصومه .طالیهداران جبهه حق :شهیدمسعودپرویز.قم :حماسه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی .شیابک:
 9786007874363
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی
چکیده« :مسعود» پسر زرنگی بود و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در قزوین خواند .سپس همراه برادرش به تهران رفـت
و هم درس خواند ،هم كار كرد و به دلیـل ضـعیفی چشـم از سـربازی معـاف شـد .مسـعود عاشـق كتـاب بـود و تـازه مغـازه
كتابفروشی باز كرده بود كه بنای سپاه گذاشته شد .او هم سپاهی شد و با اولین گروهها به كردستان ،قصر شیرین و ایـالم و...
رفت .در جنگ ایران و عراق چندین بار مجروح شد و سرانجام در بیست و یک رمضان  1361به شهادت رسید.
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.474حسینی مهرآبادی ،زهرا .طالیهداران جبهه حـق :شهیدناصربختییاری.قـم :حماسـه یـاران80 .1395 .ص .جیبـی.
شابک 9786007874547 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها ،خاطره نویسی
چکیده« :ناصر» بعد از تمام كردن دوران ابتدایی به دنبال كار رفت .صبحها كار میكرد و شبها درس میخواند .سـال  58بـا
شروع غائله كردستان ،راهی پاوه و سقز و بانه و ...شد و بـا آغـاز جنـگ توانسـت بـا كمتـرین تجهیـزات و نیروهـای مردمـی و
آموزشندیده ،اولین فرمانده ای باشد كه قله شیاكوه را فتح كند .در عملیات رمضان ،فرماندهی محور عملیاتی تیپ  17قـم بـه
عهده او بود و به همراه نیروهایش ،اولین گروهی بودند كه به خاک عراق نفوذ كردنـد .او در بیسـت و سـوم رمضـان  1361در
پاسگاه «زید» به شهادت رسید.
.475منصور ،جوزف .اطلس مصور كودكان :طبیعتجهان .اسد شکورپور .تهران :پیام بهاران46 .1395 .ص .رحلی .شابک:
 9789647789509
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:جغرافیای طبیعی ،دایرۀالمعارفها ،كودكان و نوجوانان
چکیده :این اطلس یک جلد از مجموعة "اطلس مصور كودكان" است و در آن موضوعاتی چون ظهور غارها ،پیدایش كوههـا،
تشکیل آتشفشان ها و حوادث طبیعی دیگر بررسی شده است .گیاهان ،حیوانات و آبشارهای مناطق كانادا و آالسـکا ،آمریکـای
شمالی و جنوبی ،اروپا و آفریقا در این كتاب معرفی شدهاند .دربارۀ آسیا ،استرالیا و اقیانوسیه ،منطقة قطـب شـمال و جنـوب،
حیوانات ،دریاچه ها ،كوهها ،آبشارهای آنها نیز در این كتاب توضیحات جامعی گنجانده شده است.
هایروضه:حکایاتیازاصحابومجالسروضهخوانی.تهران :بهنشر152 .1395 .ص .رقعـی.

.476شهرامی ،بیژن .
قصه
شابک 9789640225486 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:آداب و رسوم مذهبی ،خاطره نویسی ،اعتقادات مذهبی
چکیده« :سالها میگذرد و طعم خوش روضه همچنان پای دنـدانم اسـت .بـه همـین خـاطر محـرم را دوسـت دارم و مـرور
خاطراتش را بر خیلی از چیزها ترجیح میدهم ».كتاب حاوی قصههایی از خاطرات اصحاب روضـه اسـت كـه سـه فصـل دارد.
فصل اول درباره خدای تعالی و حضرات معصومین ،فصل دوم درباره عالمان دینی و فصـل سـوم دربـاره شـهدا ،پیـر غالمـان و
هنرمندان است.
.477پورجعفر  ،سارا .ققنو رهیده:برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیادشیرازی.مشـهد :ضـریح آفتـاب.1396 .
228ص .رقعی .شابک 9789644299896 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات جنگ ،سرگذشتنامهها ،داستانهای بلند
چکیده :این داستان به باز روایی زندگی شهید ،علی صیاد شیرازی ،میپردازد كه بر اساس مصاحبه با خـانواده ایـن شـهید در
مشهد و دوران فعالیت حرفه ایش در نیروی زمینی ارتش است .بازگو كـردن مظلومیـتهـای شـهید صـیاد شـیرازی و تـرویج
فرهنگ ایثار و انتقال فرهنگ پایداری و استقامت به نسلهای آینده از اهداف این كتاب است.
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.478حیدری ،طاهر .کارتکانهمطالعاتاجتماعیهشیتمدورهاولمتوسیطه.تهـران :تکانـه144 .1396 .ص .رحلـی.
شابک 9786009711901 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:آزمونها ،راهنمای آموزشی ،مطالعات اجتماعی ،مواد درسی
چکیده :این كتاب به عنوان مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایة هشتم تدوین شده است .نویسنده هر فصل كتاب را
به زبان ساده و مطابق با آخرین تغییرات كتاب های درسی به طـور كامـل شـرح داده اسـت .نکـات مهـم و كـاربردی و نمونـه
آزمونهای نوبت اول و دوم نیز در انتهای كتاب آمده است.
.479حیدری ،طاهر .کارتکانهمطالعاتاجتماعیهفتمدورهاولمتوسطه.تهران :تکانه124 .1396 .ص .رحلی .شابک:
 9786009711918
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:آزمونها ،راهنمای آموزشی ،مطالعات اجتماعی ،مواد درسی
چکیده :كتاب حاضر راهنمای درس مطالعات اجتماعی پایة هفتم است .در این كتاب ،خالصـة مباحـث هـر فصـل كتـاب بـا
مثال های مفهومی به همراه نکات مهم و كاربردی بیان شده است .سؤالهای طبقهبندی شدۀ چهارگزینهای و تشریحی مطـابق
با آخرین تغییرات كتابهای درسی در این كتاب آمده و در انتهای آن نیز آزمونهای پیشرفت تحصیلی برای ارزیابی عملکـرد
دانشآموزان گنجانده شده است.
.480گلشنی ،سکینه /عباسی ،رضا .كتاب كار :کتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم دورهاولمتوسطه).تهران :شـركت
انتشارات كانون فرهنگی آموزش112 .1395 .ص .رحلی .شابک 9786000006297 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:آزمونها ،مواد درسی ،مطالعات اجتماعی ،تمرین
چکیده :نویسنده در این كتابكار 24 ،درس را با تصاویر و جداول مربوط بـه آنهـا آورده اسـت .ابتـدا مطالـب مـرور شـده و
سپس ،پرسش هایی با پاسخ كوتاه ،پاسخ كامل ،جای خالی ،درست و نادرست بعد از هر درس آمده است .در انتهـای هـر درس
تعداد مشخصی سؤالهای چهارگزینه ای مطرح شده است .یک لوح فشرده حاوی آزمون ،برگة امتحانی و مشاوره پیوست كتاب
است.
هایطربانگیز.تهران :مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان98 .1396 .ص.


لطیفه
.481لبش ،علیرضا .لطیفههای زیر خاكی:
رقعی .شابک 9789640812990 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كالسیک ،حکایت ،لطیفه
چکیده :جلد سوم از مجموعه «لطیفههای زیرخاكی» دربردارنده حکایتهایی از كلیات سعدی است .این حکایتها كه عنـوان
بعضی از آنها از این قرار است« :تو جیب ما را نزن»« ،درویش ولخرج»« ،كشتیگیـر نـادان» و «راه و رسـم گـدایی» ،نکـاتی
درباره تربیت صحیح ،مشکالت و دغدغههای اجتمـاعی بیـان كـرده و نیـز ارزشهـای اخالقـی را یـادآوری مـیكننـد .بیشـتر
حکایتها ،به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است .حکایت «پنبه و پشم» به موضوع جهل و نادانی توجه كرده است.
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.482منصور ،جوزف .اطلس مصور كودكان :مردمجهان .لطیف راشـدی ،محمدرضـا راشـدی .تهـران :پیـام بهـاران.1395 .
46ص .رحلی .شابک 9789647789486 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم
کلماتکلیدی:مردمشناسی ،ادبیات كودک و نوجوان ،دایرۀالمعارفها
چکیده :این اطلس یک جلد از مجموعة "اطلس مصور كودكان" اسـت .در ایـن اطلـس نـوع پوشـش ،گـویش و نـوع پوسـت
مردمان نقاط مختلف جهان با عکس و نقشه آمده است .حیوانات جهان ،حیوانات جنگلهای پردرخـت ،پسـتی و بلنـدیهـای
دیدنی ،وضعیت جوی و گیاهان از مباحث مطرح شده در این اطلس است .در ادامه نویسـنده بـه آداب و رسـوم مـردم اروپـای
شمالی ،اقتصاد و تفریحات در اروپای جنوبی ،امریکا ،افریقا ،آسیا و اقیانوسیه و مناطق سردسیر اشاره مینماید .این مباحـث بـا
تصویر و عکس بر روی نقشه آمده است.
.483عبــداللهیان ،حمیــد .مشییاهیرخنییدانابییوعلیسییینا.تهــران :مبتکــران142 .1395 .ص .وزیــری .شییابک:
 9789640724873
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،طنز ،دانشمندان ،ادبیات نوجوانان
چکیده :كتاب در قالب داستان و طنز ،درباره زندگی ابوعلی سینا نوشته شده و با تصاویری همـراه اسـت .داسـتان از كـودكی
ابوعلی آغاز میشود و با رفتن او به بخارا ادامه مییابد .ابوعلی در  21سالگی شروع به نوشتن كتـابهـایش كـرد و بـا معالجـه
بیماری های العالج به شهرت رسید .در بخشی از كتاب آمده است كه او اولین كسی بود كه متوجه شد بیماری سل واگیر دارد
و نیز فهمید كه بیمار ممکن است در اثر خونریزی مغزی بمیرد .او اولین كسی بود كه متوجه شد بیماریها از راه آب و هـوا و
خاک منتقل میشوند و اولین كسی بود كه بیماری مننژیت را توصیف كرد.
.484نورمحمدی ،ساسان .مهریازنانسیاجی.تهـران :شـركت انتشـارات سـوره مهـر480 .1395 .ص .رقعـی .شیابک:
 9786000303501
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خاطره نویسی ،جنگ ایران و عراق ،سرگذشتنامهها
چکیده :نویسنده این اثر كوشیده با روایتی مستند ،عالوهبر بازگویی خاطرات مرتبط با زندگی «شهید رستمی» ،گوشههایی از
حضور شجاعانه رزمندگان استان كرمانشاه را در دوران دفاع مقدس به تصویر بکشد .كتاب در چهار بخـش تهیـه شـده اسـت.
بخش اول خاطرات نگارنده ،بخش دوم خاطرات خویشان و همسـایگان و ...و بخـش سـوم خصوصـیات فـردی شـهید ابـراهیم
رستمی از نگاه نویسنده را دربردارد .بخش پایانی شامل تصاویر ،اسناد و سالشمار زندگی شهید رستمی است.
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هاسنگینمیشیوند.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه


وقتیپلک
.485فردی ،امیرحسین .یادداشتهای یک نویسنده:
برهان72 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640813188 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:یادداشت ،داستانهای كوتاه ،ادبیات نوجوانان
چکیده :كتاب مجموعهای از داستانهای كوتاه است و مطالعه آن ،نوجوانان را با مهارت نوشـتن ،بیشـتر آشـنا مـیكنـد .ایـن
داستانها درباره موضوع های مختلفی است كه از آن جمله می توان به این موارد اشاره كرد :مردم فلسـطین و مبـارزات آنهـا،
آمدن بهار ،یادآوری دوران كودكی ،وظایف بچه ها در قبال والـدین ،ارزش كتـاب و احتـرام بـه سـالمندان و مراقبـت از آنهـا.
داستان «وقتی پلکها سنگین میشوند» ،برنامهریزی درسی و اجرای دقیق آن را به دانشآموزان گوشزد میكند.
هدیههایسبز .نگار عجـایبی .تهـران :شـركت انتشـارات فنـی ایـران48 .1395 .ص .خشـتی .شیابک:

.486ربکا ،كریگ.
 9789643897550
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:ادبیات كودک و نوجوان ،محیط زیست ،خالقیت ،صنایع دستی
چکیده :در این كتاب خواننده میتواند با استفاده از وسایل كهنة خانه ،از شیشههای مربای خالی تا جورابهـای كهنـه را بـه
هدیهها و كاردستی ها تبدیل كند .با استفاده از یک لباس كهنه و كمی مقوا ،یک زیرموشی (ماوس پد) بسازد یا بـا اسـتفاده از
صفحههای مجله و روزنامه یک دست بند یا كاغذ كادو بسازد .در هر صفحه بعد از عنوان مواد الزم مانند قیچی ،مداد ،خودكـار،
رنگ ،قلم مو و نوار چسب مرحله به مرحله و با عکس روش ساخت كاردستیهـا بیـان شـده اسـت .در قسـمت "یـک واقعیـت
زیستمحیطی" توضیح داده شده است كه چگونه بازیافت به حفاظت محیط زیست كمک میكند.

هنر 
.487اسمیت جونز ،هیثر .آب کاغذ رنگ:خالقیتباآبرنگوموادترکیبی .گلناز كشاورز .تهران :شركت انتشارات ویژه
نشر156 .1395 .ص .خشتی .شابک 9789647440561 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:نقاشی ،رنگآمیزی ،هنر
چکیده :آبرنگ از ابزارهای رنگآمیزی است و برای مهارت یافتن در آن باید با انواع كاغذ ،رنگها و قلمها ،سوژهیـابی و  ...آشـنا
شد .كتاب پیش رو در قالب  30تمرین و به شکل مصور ،خواننده را با نقاشی آبرنگ و مقدمات آن آشنا می كند.
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.488رستمی ،آزاده /مشفق آرانی ،حامـد .آموزشخوشنویسیباخودکارنوینتحریر.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی هنـری
دیباگران تهران142 .1396 .ص .وزیری .شابک 9786001246470 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خوشنویسی ،راهنمای آموزشی ،خط نستعلیق
چکیده :در این كتاب خط نستعلیق با خودكار ،مداد یا هر وسیلة دیگری كه نوكی غیر از حالـت قلـمزنـی دارد ،آمـوزش داده
شده است .هر درس در قالب یک جمله یا مصراع است و كلمـات و اتصـاالت خوشنویسـی از آسـان بـه مشـکل آمـوزش داده
میشوند .این كتاب در هشت فصل تدوین گردیده و در هر درس تمرینهایی برای یان گنجانده شـده اسـت .در تمـام مراحـل
آموزش ،برای كسانی كه مایلاند سریعتر آموزش ببینند ،راههای میانبُر در نظر گرفته شده است.
.489آقایی ،علیرضا .مجموعه متون نمایشی ویژه دانشآموزان :اسبتنها.تهران :مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت.1395 .
36ص .رقعی .شابک 9786003900486 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،نمایشنامهها ،ادبیات نوجوانان
چکیده :كتاب نمایشنامهای است كه برای دانشآموزان دختر و پسر دورههای اول و دوم متوسطه نوشته شده است و موضـوع
آن درباره توفان نوح است؛ هرچند كه مستقیم به آن اشاره نمی كند .توفان در راه است و حیوانات تا غـروب خورشـید فرصـت
دارند كه با جفت خود وارد كشتی شوند تا در امان باشند .اسب كوچک تنهاست .او سعی میكند دوسـتی بـرای خـودش پیـدا
كند .روباه تمام تالشش را میكند تا با اسب وارد كشتی شود؛ اما اسب قبول نمیكند .تا غروب آفتاب چیزی نمانده اسـت .آیـا
اسب كوچولو موفق میشود همراهی پیدا كند؟
بهشتفروشی.تهران :مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان.1396 .

.490قاسمی ،مسلم .نمایشنامههای مدرسه ویژه نوجوانان:
104ص .رقعی .شابک 9789640813805 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان
چکیده :این كتاب جلد دوم از مجموعه «نمایشنامههای مدرسه» است و دربردارنده پانزده نمایشنامه كوتاه از زنـدگی بزرگـان
دینی و تاریخ و علماست كه از كتابهای «داستان راستان» ،هزار و یک نکته اخالقی ،از محمدحسین محمـدی و دیگـر كتـب
اخالقی و تاریخی گرفته شده است« .راز یک اسم»« ،پنداشتم تو بیداری»« ،جایگاه یک ملت» و «دعای مستجاب» نام بعضـی
از این نمایشنامههاست« .راز یک اسم» ،روایت حکایتی تاریخی است از دوران حضرت علـی (ع) كـه در آن نـام پسـربچهای را
«ماتالدین» گذاشتهاند ،به معنای «مرگ دین» .حضرت علی (ع) راز این نامگذاری را كشف میكنند.
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.491كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.1تهران :خواندنی60 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186633 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:خوشنویسی ،خط نستعلیق ،هنر
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرینهـای خـوشنویسـی نیـاز دارد .كتـاب حاضـر جلـد اول از
مجموعهای  5جلدی است كه به آموزش خوشنویسی نستعلیق اختصاص دارد .در این جلد ،پس از ارائة آمـوزشهـای اولیـه و
نکات ابتدایی كار ،آموزش حروف الفبا از ابتدا آغاز می شود .در هر صفحه ،چگونگی نوشتن حرف بـه طـور كامـل توضـیح داده
می شود و در صفحة مقابل تمرین آن حرف می آید .در چند خط اول باید روی حروف سرمشق را پررنگ كنـد و در سـطرهای
بعد خودش باید حرف را بنویسد.
.492كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.2تهران :خواندنی60 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186640 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:خط نستعلیق ،خوشنویسی ،هنر
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرینهای خـوشنویسـی نیـاز دارد .كتـاب حاضـر جلـد دوم از
مجموعهای  5جلدی است كه به آموزش خوشنویسی نستعلیق اختصاص دارد .در این جلد ،پس از ارائة آمـوزشهـای اولیـه و
نکات ابتدایی خوشنویسی ،برای هر حرف ،كلمات پركاربردی كه آن حرف در آنها قرار دارد ،به عنوان تمرین ارائه مـیشـوند.
در چند خط اول باید روی كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای بعد خودش باید كلمه را بنویسد .در نوشـتن كلمـات
هر صفحه بیشتر روی حرف مورد آموزش آن صفحه تأكید میشود.
.493كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.3تهران :خواندنی60 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186664 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:خط نستعلیق ،خوشنویسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرینهای خوشنویسـی نیـاز دارد .كتـاب حاضـر جلـد سـوم از
مجموعهای  5جلدی است كه به آموزش خوشنویسی نستعلیق میپردازد .در این جلد ،پس از ارائة آموزشهای اولیـه و نکـات
ابتدایی خوش نویسی ،هر آنچه از حروف در دو جلد قبل آموزش داده شدهاند ،به عنوان تمرین ارائه میشود .در چند خـط اول
باید روی كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای بعد خودش باید كلمه را بنویسد .در این كتـاب ،بـه تركیـب حـروف و
كلمات نسبت به خط زمینه تأكید میشود.
.494كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.4تهران :خواندنی84 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186657 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:خوشنویسی ،خط نستعلیق ،راهنمای آموزشی
چکیده :زیبانویسی به تمرینهای خوشنویسی نیاز دارد .كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهای  5جلدی است كـه بـه آمـوزش
خوشنویسی نستعلیق می پردازد .در این جلد ،پس از ارائة آموزشهای اولیه و نکات ابتدایی خوشنویسی ،اتصال حروفی مثـل
«ط ،ف و ه » به ابتدای كلمات آموزش داده می شود .در چند خط اول باید روی كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای
بعد خودش باید كلمه را بنویسد .درس آخر این جلد نیز به آموزش انتخاب صحیح كشیده در سطر اختصاص دارد.
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.495كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.5تهران :خواندنی84 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186671 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:خوشنویسی ،خط نستعلیق ،راهنمای آموزشی
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرینهای خوشنویسی نیـاز دارد .كتـاب حاضـر جلـد پـنجم از
مجموعهای  5جلدی است كه به آموزش خوشنویسی نستعلیق میپردازد .در این جلد ،پس از ارائة آموزشهای اولیـه و نکـات
ابتدایی خوشنویسی ،اتصال تمام حروف به كلمه آموزش داده شدهاند .ابتدا بایـد روی كلمـات سرمشـق را پررنـگ كنـد و در
سطرهای بعد خودش كلمه را بنویسد .در بخشی دیگر از تمرین ها ،باید جمله یا بیت داده شده را به صورت نستعلیق تركیـب
بزند.
.496كركزی ،كسری .خواندنیبنویس.6تهران :خواندنی84 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786007186688 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:خط نستعلیق ،آموزش و یادگیری ،نوشتن
چکیده :در این اثر ،زاویة نگارش حروف و كلمات ،ساختمان حروف و كرسی یا خط زمینه به آموزش داده میشـود .نویسـنده
ضمن اشاره به وسایل مورد نیاز خوشنویسی ،شیوۀ صحیح به دست گرفتن خودكار یا مداد ،طرز صحیح نشستن و فاصلة كاغذ
تا چشمها را بیان میکند .سپس ،نمونهای بهعنوان سرمشق می آورد كه در چند خط اول ،باید كلمات سرمشق را پررنگ كنـد
و در سطرهای بعد خودش آن كلمه ها را بنویسد.
نکردنیموسیقیکالسیک:راهنماییدوستانهبرایبچهها .ناتالی چوبینه .تهران :حوض


داستانباور
.497هنلی ،دارن.
نقره88 .1395 .ص .رقعی .شابک 9786001941030 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم
کلماتکلیدی:تاریخ ،موسیقی ،ادبیات كودک و نوجوان
چکیده :این كتاب شامل تعدادی از قصههای دنیا از جمله "چه كسانی موسیقی میساختند؟"" ،كدام آهنگساز یک بشـقاب
غذا را به سمت پیشخدمت رستوران پرت كرد" و "چه كسی با بینیاش پیانو زد" ،دربارۀ موسـیقی كالسـیک اسـت .نویسـنده
تاریخ موسیقی كالسیک را در پنج مرحله ،از دورۀ موسیقی اولیه تا موسیقی قـرن بیسـتویکـم ،در قالـب داسـتانهـایی بـاور
نکردنی تألیف كرده است .همچنین با استفاده از روش "آیتونز" تعدادی از قطعههای موسیقی معرفی شده را فهرست و نشـانی
اینترنتی آنها را قید كرده است تا خواننده بتواند تکههایی از این آهنگها را به صورت برخط گوش بدهد.
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.498پیندر ،آندرو .بازیگوشی در طراحی :دنیایطرحورنگبرایپسیران .محمـدعلی كشـاورز .تهـران :قـدیانی.1396 .
160ص .رحلی .شابک 9786002515537 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:طراحی آموزشی ،رنگآمیزی ،كودكان و نوجوانان
چکیده :این جلد از مجموعة "بازیگوشی در طراحی" به عالقهمندان طراحی كمک میکند طرحی بـدون نقشـه و بـه صـورت
بداهه بکشند .نویسنده این كتاب را طبق عالئق پسران طراحی كرده و در متن برای جلـب مشـاركت خواننـدگان ،از عنـاوینی
مانند "یک بازی جالب رایانهای طراحی كن"" ،اسب آبی چی خورده است"" ،دومینو را كامل كن"" ،برای او یک موتور پـرواز
طراحی كن"" ،ترسناکترین ترن هوایی ممکن را طراحی كن" استفاده كرده است .در هر صفحه یک نقاشی نیمهتمام یا مـتن
كوتاه به عنوان راهنمایی آمده است كه خواننده باید آن را كامل كند.
.499پیندر ،آندرو .بازیگوشی در طراحـی :دنیایطرحورنگبرایدختران .محمـدعلی كشـاورز .تهـران :قـدیانی.1396 .
160ص .رحلی .شابک 9786002515544 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:طراحی آموزشی ،خالقیت ،فعالیتهای هنری ،رنگآمیزی
چکیده :این كتاب به عالقهمندان طراحی كمک میكند تا به صورت بداهه و بدون نقشه ،در كار هنری خالقیت داشته باشند.
"برای ماهیها یک خانة شگفتانگیز بکش"" ،قفس همسترها را با اسباببازیها پركن" و "قشنگتـرین تلفـن همـراه دنیـا را
طراحی كن" عناوین بعضی از مطالبی است كه در این كتـاب از مجموعـة "بازیگوشـی در طراحـی" آمـده اسـت .در كتـاب از
دختران خواسته شده است كه نقاشیها و طراحی خالقانة خود را در جاهای خالی بکشند.
آگاهیبارنگآمیزی:زیستندرلحظهحال .سپیده بخت .تهران :مهرسا104 .1396 .ص .جیبـی.


ذهن
.500فارارونز ،اما.
شابک 9786009751051 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:روانشناسی فرایندهای ذهنی ،رنگآمیزی ،خالقیت ،خودآگاهی
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر رنگآمیزی را به بزرگساالن آموزش میدهد .این كتاب شـامل طرحهـای گونـاگون الگوهـا و
نقشهای متفاوت برای رنگآمیزی است .البهالی صفحات تمرینهایی برای تقویت مهارت "زیسـتن در لحظـه حـال" گنجانـده
شده است .این تمرینها به خواننده میآموزند كه چطور از حواس پنج گانه خود استفاده كند.
.501آقاعباسی ،یداله .مجموعه متون نمایشی ویژه دانشآموزان :صبحروشن.تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیـت.1395 .
40ص .رقعی .شابک 9786003901292 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،نمایشنامهها ،ادبیات نوجوانان
چکیده :تئاتر دانشآموزی ،تئاتری با اهداف پرورشی و آموزشی است كه دانـشآمـوزان ،اجـرای آن را چـه در اجـرا و چـه در
تماشا تشکیل میدهند .این نمایش درباره دختری به نام «مینـا»سـت كـه بینـاییاش را از دسـت داده اسـت .او بـین امیـد و
ناامیدی دست و پا میزند و فکر میكند كه هرگز بیناییاش را به دست نمی آورد؛ ولـی سـرانجام ایـن امیـد اسـت كـه پیـروز
میشود.
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مردیکهبرایانسانشدنآمدهبود.تهـران :مؤسسـه فرهنگـی

.502قاسمی ،مسلم .نمایشنامههای مدرسه ویژه نوجوانان:
مدرسه برهان96 .1396 .ص .رقعی .شابک 9789640813799 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم ،هشتم ،نهم
کلماتکلیدی:انواع ادبی ،نمایشنامهها ،نوجوانان
چکیده :این كتاب جلد نخست از مجموعه دو جلدی «نمایشنامههای مدرسه» و حـاوی پـانزده نمایشـنامه كوتـاه اسـت .نـام
برخی از این نمایشنامهها به این ترتیب است« :یک تصمیم»« ،مـردک چـاپلوس»« ،تـازه مسـلمان»« ،همسـفر عشـق»« ،راز
بحرالعلوم» و مشتمل بر حکایات و گزیدههای عرفـانی و ادبـی و داسـتان هـای تـاریخی اسـت .هـر یـک از ایـن نمایشـنامههـا
دربردارنده پیامی اخالقی و دینی است و قابلیت اجرا در مدارس را دارد .نمایشنامه «مردی كه برای انسان شـدن آمـده بـود»،
حکایتی تاریخی از دوران رسول اكرم (ص) است كه رسم جوانمردی را تبلیغ میكند.
.503گروه مؤلفان باشگاه مغز .مجموعه كتابهای باشگاه مغز :مغزمینورنیگآمییزی4تمیرینمیدیریتتمیایالتو
احساسات.تهران :مهرسا114 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786009751075 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:روانشناسی ،احساسات ،رنگآمیزی ،حافظه
چکیده :كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعة كتابهای "باشگاه مغز" است و به موضوع تاثیر رنگآمیزی بر مغز انسان اختصاص
دارد .در این كتاب مجموعهای از نقوش اسبهای متفاوت برای تقویت مهارت مدیریت كردن احساسات با استفاده از رنگآمیزی
گنجانده شده است .ابزار خوب برای رنگ آمیزی مانند مداد رنگی ،پاسـتل و مـداد شـمعی ،ماژیـک ،گـواش و آبرنـگ و حتـی
خودكار در ابتدای كتاب معرفی شده اند.
تجربهآرامشدرژرفایرنیگهیا.

مغزمنورنگآمیزی6

.504گروه مؤلفان باشگاه مغز .مجموعه كتابهای باشگاه مغز:
تهران :مهرسا96 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786009816613 :
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:هفتم
کلماتکلیدی:رنگآمیزی ،حافظه ،روانشناسی
چکیده :كتاب حاضر نوعی رنگآمیزی برای بزرگساالن است .موضوع این جلد از مجموعه كتابهـای "باشـگاه مغـز" موقعیـت
زمانی پردازشهای مغزی است .نویسنده در ابتدا پنج وضعیت اصلی قابل تفکیک مغز شامل مغـز سـرگردان ،مغـز در گذشـته،
مغز در آیندۀ نزدیک ،مغز در آیندۀ دور و مغز در زمـان حـال را تشـریح میکنـد .بعـد از توضـیح ذهـنآگـاهی و دروننگـری،
پرسشنامه ای در این زمینه ارائه شده است كه خواننده میتواند نمرۀ خود را در هر هشت حوزۀ اصلی پس از پاسخگویی بـه آن
محاسبه كند .بقیه صفحات كتابحاوی نقاشی های آماده رنگ آمیزی است.
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خوشخطی.ساری :شلفین102 .1396 .ص .خشتی .شابک 9786001004308 :

.505نصرتیجید ،رضا .هندسه
مخاطب:دانشآموز
پایهتحصیلی:نهم
کلماتکلیدی:راهنمای آموزشی ،خوشنویسی ،خط نستعلیق
چکیده :در این كتاب ،خط ریز نستعلیق در قالب متن و جمله آموزش داده مـیشـود .در تمـرینهـای ایـن كتـاب بیشـتر از
كلمهها و سطرهایی استفاده شده است كه از نظر ساختار ساده هستند .در البهالی تمرینها ،مطالب و نکاتی آمده است كـه از
نظر تمرین بصری و همچنین كمک به نوشتن درست حروف و كلمات مهم هستند .در ابتدای برخی مطالـب ،عالمـت ذرهبـین
قرار گرفته است كه اشاره به فرم بزرگنمایی شدن یک حرف ،اتصال یا كلمه دارد .در قسمت "تمرینهای بیشتر" جملـههـایی
متناسب با محتوای آموزشی هر درس آمده است.
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کدیور پریسا 446



کراولی آنجال 276



کردی فرزانه 299



کرسول هلن 132



کرکزی کسری ،493 ،492 ،491
496 ،495 ،494



کریمی فرزانه 219 ،211 ،174



کستنر اریش 217 ،186



کشاورز گلناز 487



کشاورز محمدعلی 499 ،498



کلهر مژگان 160



کلی ترو 60



کلیبری بورلی 194




کولیج سوزان 229



گایبرسون برندا 434
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گرامی سعید 125



محمدی پروین 395



گرجی عاطفه 430



محمدی داود 266 ،265



گرشاسبی معصومه 112



محمدی زهرا 431



گروگان حمید 278



محمدی زهره 90



گروهمثلفانانتشارات 431DK



محمودزمانیان راحله 403



گروهمثلفانباشگاهمغز 504 ،503



مختاری نعمتاله 337



گرینوود ماری 315




مدیرشانهچی کاظم 32




گلدبر اسلون هالی 247



مرادیسبزوار فاضل 103



گلزار عصمت 361



مرادی حسین 1



گلشنی سکینه 480



مردیت سوزان 320



گلیکمن کارل 410



مرزوقی محمدرضا 209 ،208



گنجی حمید 266 ،265



مسعودی ناهید 111



گوپتا سوبهادراسین 134



مشف آرانی حامد 488



گودرزنیا محدره 212



مشهدیآقایی سمیه 403



گیبونز گیل 339



مشهدی فرشتهسادات 403



الو فلیسیا 270 ،269



مصباحیان اعظم 370



لبش علیرضا 481 ،21 ،20



مظفری زهره 408



لبل الری 357



معافی محمود 440



لنجانزادهاصفهانی حمید ،265




مقد

266





مکای استن 357

وندورن چارلز 363
لینکلن 






مکتای جی 350


م.هانت لیندا 238





مکدونالد کارولین 189


مادیسون لیندا 80





ملتونکرو ملیندا 86

ماشینی مریم 442





ملکاحمدی فریبا 439


مالینز اولیویا 417





ملکپور سهیال 353


مانکل هنینگ 135





منجزی فرمهر 132

متیوز اندرو 219 ،211 ،174





منصور جوز 482 ،475 ،457

مجدفر مرتضی 18 ،17





مهدوی داوود 335

محبیجهرمی عرفانه 425





مهدوی صبا 264

محبی حامد 425





مهرابی عالیه 300

محمدعلیزاده طاهره 110





مهرام بهروز 2

محمدپورقرایی نسرین 403





مهرآبادی کتایون 257 ،129

محمدخانی شهرام 406 ،405






مهری فرشته 218 ،154

محمدزادهبفراجرد مرتضی 385




موتابی فرشته 406 ،405

آرزو 153



موسسهفرهنگیحماسه،436 17
450



موسویچلک حسن 405




موسوی زهرا 453



موسوی صادق 346




موسوی لیال 468 ،461



موسیرمضانی سونیا ،381 ،374
382



مومنی فرهاد 357



مثسسهفرهنگیهنریهدایت
فرهیختگانجوان 407 ،98



مثیدنیا فریبا 409



مید ریشل 166



میرزاده سیداحمد 282



میرزائیان امیرحسین 178



میرصادقی علی 84



میرکیانی محمد 251



مینایی لیال 263



مینیک کریس 422



ناترسن کارا 108 ،107



ناترسون کارا 87



نادریناصر 133



نادریفر مهدی 373




ناصری مسلم ،157 ،49 ،33 ،27
158



نامآوری نیما 359




نامیساعی حسین 261



نایت ام.جی 336 ،333 ،332 ،313



نجفعلیزاده اعظم 470 ،467




قلینژاد عظیمه 382 ،381
نج .




نجفی حبیبه 358



نجفی حسن 357



نجفی مالحت 3



نزبیت ادیت 178
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نشنالجئوگرافیک ،439 ،314



واتروت کتی 411

440



واکر ریچارد 324



هاشمیمرعشیارسنجانی 
سیدعبدالعلی 25




نصرالهی محمدرضا 364





واالیی علیاکبر 151



هاشمی بتول 26 ،25 ،24

نصرتیجید رضا 505






والی فواد 325



هالند اوا 422

نصری عبداهلل 46





وبستر جین 154



هنسن شارون 356

نصیری سهیال 277





وحدانی مریم 408



هنلی دارن 497

نظاری سیدحبیب 303





وردیک الیزابت ،96 ،89 ،85 ،81



هولبوک نانسی 110

نعیمی جواد ،141 ،140 ،139

127 ،105 ،104 ،97



هیئتعلمیدانشگاهآکسفورد



والدت فهیمه 393

،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
181 ،180 ،150 ،149 ،148





والیتی معصومه 75



یامادا کوبی 82

نوذریتهرانی مریم 7





وندراننوندلین 205




یگانه فاطمه 229

نورمحمدی ساسان 484





ویتکر تاد 404



یوس.پور معصومه 473


نورمحمدی مریم 403





ویتن یاناچ 425



یوسفی سارا 417

نوروزیخزاقی ایرج 214





ویکس سارا 254



یوسفی محمدرضا ،193 ،191

نوری ربابه 406 ،405





ویگنز گرنت 350

نوینی ژاله 87





هارت دنگماین 225

نیستانی محمدرضا 83





هاردینگ فرانسیس 188

نیسینیا علی 340






هاشمیارسنجانی سیدعبدالعلی


نیکزاد نیلوفر 159

26 ،24

323

،207 ،206 ،202 ،201 ،200 ،199
،236 ،235 ،234 ،233 ،226 ،223
253 ،249
 دفو دانیل 192
 لیواین شار 328
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نمایهناشران


آبرنگ 106 ،92 ،86 ،50



پرنیاناندیش 361



آرایان ،290 ،246 ،184 ،183 ،182



پژوهشگاهحوزهودانشگاه 401

449 ،448





پویشاندیشهخوارزمی 276

آرسس 271





پیامآزادی 325

آستانمهر 353





پیامبهاران ،323 ،315 ،273 ،204

آفرنگشرق 15 ،14



آوایآرامش ،116 ،115 ،114 ،113



پیامسما 128



آوایقلم 339



پیامکورر 343 ،109



آواینور ،370 ،358 ،346 ،340



پیدایش ،238 ،212 ،195 ،159 ،19

،387 ،386 ،382 ،381 ،374 ،372
410



پیشرومبتکران 124 ،123 ،122

آونددانش ،422 ،417 ،258 ،125



پیشروان 257 ،129 ،88

424





پیشگامانپژوهشمدار 409 ،396


ابتکاردانش 4





تختجمشید 408 ،111

اختر 412





تسلط 385

اف 160





تکانه 479 ،478 ،447

اندیشهافرینش 351





توانگران 344

ایرانبان ،96 ،89 ،87 ،85 ،81 ،80




تیمورزاده 373

127 ،108 ،107 ،105 ،104 ،97





جمال 44 ،43 ،42 ،39 ،30 ،29

بارسا 84





چشمهسخن 48

بزمقلم 218 ،154 ،91





حجتاهللعباسی 309


بهاردلها 34 ،28






حماسهیاران ،450 ،437 ،436

بهنشر ،139 ،126 ،38 ،37 ،32


121 ،120 ،119 ،118 ،117



،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140
،172 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146
،284 ،283 ،282 ،251 ،181 ،180
،363 ،300 ،297 ،296 ،288 ،285
476 ،414 ،365 ،364


بینالمللیگاج 12 ،11 ،10 ،5




پرتقال ،225 ،205 ،188 ،166 ،153
434 ،255 ،254



174

،441 ،431 ،415 ،327 ،326 ،324
482 ،475 ،457 ،442

پرش 308 ،307

247 ،245

،461 ،460 ،459 ،453 ،452 ،451
،467 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462
،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468
474



خواندنی ،494 ،493 ،492 ،491
496 ،495



دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
438 ،3



دانشنگار 156




دفترنشرفرهنگاسالمی ،40 ،35
306 ،252 ،176 ،151 ،46



دیبایه 328



ذکر ،215 ،211 ،198 ،178 ،174
248 ،224 ،222 ،221 ،219



رازنهان 402



روزاندیش 318



زیارت ،415 ،239 ،49 ،33 ،27
441 ،430



سرخابی 90



سرمستان 79 ،47



سرویاسین 31



سفیرصادق 366



سالمکتاب 268



سیاهرود 78



شرکتانتشاراتسورهمهر ،354
484 ،355



شرکتانتشاراتفنیایران ،292
486 ،336 ،334 ،333 ،332 ،313



شرکتانتشاراتکانونفرهنگی
آموزش 480 ،311 ،266 ،265 ،264



شرکتانتشاراتویژهنشر ،193



حوضنقره 497



خانهادبیات ،201 ،200 ،199 ،191



،234 ،233 ،226 ،207 ،206 ،202
299 ،249 ،235



شلفین 505

خانهتحول 101 ،99 ،93 ،82



شمیسا 41



شهرراز 26 ،25 ،24



487 ،236
شرکتتعاونیخدماتفرهنگی
نواندیشانمحرابعلم 281
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شهیدحسینفهمیده 301



شورا 331 ،321 ،316



صابرین 13



صحراییسبز ،443 ،295 ،131
445 ،444



ضریحآفتاب 477 ،36



طاهرفرامرزی 23



طالیی 329



طلوعدانش 406 ،405 ،342



فراگیرهگمتانه 341



فرشتگانفردا 403



قدیانی ،243 ،229 ،192 ،190

،250 ،210 ،197 ،196 ،185 ،162
416


کالم 187 ،77



گام 320 ،110



گلآذین 446 ،179



لوپهتو 287 ،227 ،130



لوحزرین 395



لوحسفید 384



مبتکران 483 ،322 ،257 ،129 ،88



محرابقلم ،217 ،189 ،186 ،138
312 ،242 ،230

،498 ،440 ،439 ،433 ،432 ،314
499



مرآت 390 ،389 ،388 ،18 ،17



مرسل 294 ،293 ،214



قلمعلم 9



مرکزتخصصیمهدویتحوزه



کالجبرتر 399 ،397



علمیهقم 45

کانونپرورشفکریکودکانو



مریمنوذریتهرانی 7

نوجوانان ،177 ،161 ،135 ،134



منتشران 369 ،335

،231 ،220 ،216 ،213 ،203 ،194
،270 ،269 ،253 ،240 ،237 ،232
،280 ،279 ،278 ،275 ،274 ،272
،429 ،423 ،303 ،302 ،291 ،289
454



منظومهخرد 411 ،350



مهرزهرا



مهروماهنو 359 ،259



مهرسا ،420 ،338 ،112 ،103 ،100

) 347 ،345 ،75

504 ،503 ،500 ،421



کتابابرار 419 ،418





کتابتارا ،57 ،56 ،55 ،54 ،52 ،51

موجک 352



،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،58
،163 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69
317 ،260

مثسسهخانهکتاب ،368 ،360



کتابجمکران ،167 ،158 ،157





455

175



کتابنیستان ،155 ،137 ،136



383 ،379
مثسسهفرهنگیآرمانرشد ،1
102
مثسسهفرهنگیفاطمی ،53 ،22
،426 ،425 ،263 ،262 ،67 ،60 ،59
428 ،427

مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان ،2
،133 ،132 ،76 ،21 ،20 ،16 ،8 ،6
،223 ،175 ،173 ،168 ،164 ،152
،267 ،261 ،256 ،244 ،241 ،228
،391 ،376 ،337 ،330 ،319 ،277
،490 ،485 ،481 ،456 ،435 ،393
502



مثسسهفرهنگیمنادیتربیت
501 ،489 ،171 ،170 ،169



مثسسهفرهنگیهنریاورنگ
آفرین 348



مثسسهفرهنگیهنریدیباگران
تهران 488



مثسسهفرهنگیهنریهدایت
فرهیختگانجوان 407 ،98



مثسسهکورشچاپ ،380 ،357
398



نامآورانماندگار 362




نخبگانخالق 310



ندایکارآفرین 394



نگارتابان 165



نوروزی 413



نوشته 458 ،371 ،356 ،95 ،94



نویدشیراز 378



وانیا 404 ،400 ،375 ،349



هنراول 392 ،377



هنررسانهاردیبهشت ،298 ،286
305 ،304



هوپا 209 ،208



یارمانا 367 ،83
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آدر ناشران




آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،پل 207 .کدپستی:

تهران :پاسداران ،خ .گلنبی ،خ .ناطق نوری ،ک .بنبست طالیی،

1314843593تلفن 2166407575 :نمابر2166419800:

پ 4 .کدپستی 1947734411 :تلفن 2122893988 :نمابر:

آرایان

2122871522

تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،ک .فاتحی داریان ،پ ،6 .ط .اول



کدپستی 1314734761 :تلفن 2166971344 :نمابر:
2166400235

اول ،سمت راست ،پالک  69کدپستی 3715634561 :تلفن:

آرسس

2537746567نمابر2537746567:

9178178566تلفن 5138831613 :نمابر5138831613:
آستانمهر

5137783778تلفن 4135555393 :نمابر4135555137:

عقاقی-پالک 142کدپستی 3715696336 :تلفن:
2537836691نمابر2537836691:

جاوید  - 1پالک  -2طبقه سوم کدپستی1314675351 :

آفرنگشرق

تلفن 2166413367 :نمابر2166414285:

واحد  6کدپستی 9179185945 :تلفن 5138943516 :نمابر:
5138943516

کدپستی 1365833611 :تلفن 2155463556 :نمابر:

آوایآرامش

2155463556

کدپستی 3198719873 :تلفن 2634656915 :نمابر:
2634656915

کدپستی 1581633317 :تلفن 2188315849 :نمابر:

آوایقلم

2188301453


بارسا

باغ نو -كوچه داود آبادی شرقی  -پالک -4زنگ دوم کدپستی:

تهران :خ .شریعتی ،نرسیده به م .قدس ،روبهروی خ .واعظی،

1418863751تلفن 2166591504 :نمابر2166922989:

بن.الوند ،ساختمان بارسا کدپستی 1963846351 :تلفن:

آواینور

2122677917نمابر2122677917:

تهران :میدان انقالب -خیابان 12فروردین خیابان شهید نظری

176



ایرانبان

تهران :م .فردوسی ،ابتدای ایرانشهر جنوبی ،پ ،5 .ط ،2 .واحد 3

تهران :میدان انقالب -خ كارگر شمالی -ابتدای خ نصرت -كوچه





اندیشهافرینش
تهران 20 :متری جوادیه ،ک .شهیدعلی مهدی ،پ22 .

كرج :گلشهر ،شهرک شهید چمران ،كوی گلستان ،پ48 .





اف
تهران :خیابان  12فروردین -خیابان شهید نظری غربی-كوچه

مشهد :بلوار پیروزی ،بین میدان حکمت و پیروزی  ،64پالک ،36





اختر
تبریز :اول خیابان طالقانی ،روبهروی مصلی ،نشر اختر کدپستی:

قم :خیابان معلم-معلم-10سرای جویشور-جنب پارک شهید





ابتکاردانش
قم :خیابان صفائیه ،كوچه بیگدلی ( ،)28كوچه جاللزاده ،فرعی

مشهد :بل .وكیلآباد ،هاشمیه  ،17پ ،3 .ط .دوم کدپستی:




آونددانش



بزمقلم

غربی پالک 99طبقه  2واحد 4کدپستی 1314675577 :تلفن:

قم :م .توحید ،خ .سواران ،سواران  ،8پ 62 .کدپستی:

2166967355نمابر2166480882:

3717893177تلفن 2538838036 :نمابر2538838133:
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بهاردلها

قم :ب .شهید منتظری ،ک( 18 .ناصر) ،جنب نانوایی ،پ92 .

تهران :خ .جمهوری ،روبهروی سینما اروپا ،ک .شهید مظفری،

کدپستی 3713744873 :تلفن 2537741362 :نمابر:

بنبست اول ،پ 2 .کدپستی 1146813415 :تلفن:

2537836975

2133905515نمابر2133935761:

بهنشر

تهران :میدان انقالب خیابان كارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت
كوچه طاهری پالک  16طبقه سوم کدپستی1417983181 :

كوچة مظفری ،بنبست اول پالک  5کدپستی1146813513 :

تلفن 2188951740 :نمابر2188951739:

تلفن 2133114275 :نمابر2133998752:

بینالمللیگاج




پیامسما

تهران :خیابان انقالب-نبش خیابان  12فروردین-پالک 1302

تهران :خ .ولنجک ،انتهای بلوار دانشجو ،خ .البرز یکم ،سازمان

کدپستی 1314743533 :تلفن 2164363131 :نمابر:

سما ،پ ،11 .ط .اول كتابخانه کدپستی 1984136573 :تلفن:

2166976095

2122174623نمابر2122174623:

پرتقال



پیامکورر

تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ .روانمهر ،پ ،71 .واحد 4

تهران :م .انقالب ،ابتدای كارگر شمالی ،ک .برهانی ،پ ،20 .ط.

کدپستی 1314784665 :تلفن 2163564 :نمابر:

منفی  1کدپستی 1417933181 :تلفن 2166412338 :نمابر:

2166486797

2166413168

پرش



پیدایش

تهران :خ .كارگر جنوبی ،بین جمهوری و آذربایجان ،جنب ک.

تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای ژاندارمری غربی ،پ.

امیركبیر ،ک .فرهاد ،پ 6 .کدپستی 1318785814 :تلفن:

 86کدپستی 1314733963 :تلفن 2166970270 :نمابر:

2166406980نمابر2166123620:

2166401514

پرنیاناندیش



پیشرومبتکران

تهران  :پاسداران ،م .اختیاریه ،انتهای یزدانیان  ،1پ ،1 .ز3 .

تهران :خ لبافی نژاد  -بین خیابان دانشگاه و فخر رازی  -پ 178

کدپستی 1958713815 :تلفن 2122569274 :نمابر:

 -طبقه اول کدپستی 1314883813 :تلفن2166976713 :

2122569274

نمابر2166976713:

پژوهشگاهحوزهودانشگاه



پیشروان

قم :شهرک پردیسان ،بل .دانشگاه ،جنب دانشگاه آزاد ،نبش م.

تهران  :خیابان انقالب خیابان وحید نظری پالک  59کدپستی:

علوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کدپستی3749113361 :

1314764966تلفن 2161094311 :نمابر2161094182:


پیشگامانپژوهشمدار


پویشاندیشهخوارزمی

تهران :خیابان كریم خان زند  -خیابان ماهشهر  -نبش یگانه -

تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .نظری غربی ،پ ،126 .واحد

پالک  - 3واحد  - 12طبقه سوم کدپستی1584733336 :

 1و  3کدپستی 1314683671 :تلفن 2166960000 :نمابر:

تلفن 2188345217 :نمابر2188345218:

2166960000

177



پیامبهاران
تهران :خیابان جمهوری اسالمی ،مابین سعدی و ظهیراالسالم،

تلفن 2532111280 :نمابر2532803090:




پیامآزادی
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تختجمشید
شیراز :فلکه شهرداری -خیابان پیروزی -جنب بانک تجارت شعبه
پیروزی -روبهروی مهمانپذیر دریا  -طبقه اول  -انتشارات تخت

کدپستی 1417755113 :تلفن 218896064 :نمابر:

جمشید کدپستی 7137673996 :تلفن 7132245401 :نمابر:

2188968849

تسلط
تهران  :خ .شریعتی ،باالتر از میرداماد ،خ .زیبا ،جنب پارک نصر،

کدپستی 1314665173 :تلفن 2166468092 :نمابر:

سرای محله قبا  ،ط .اول کدپستی 1639966711 :تلفن:

2166467727


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

پ ،54 .واحد  4کدپستی 1956983884 :تلفن:

کدپستی 1418884619 :تلفن 2166561502 :نمابر:

2122196442نمابر2122196442:


توانگران
تهران :شریعتی ،قلهک ،خ .یزدانیان ،بلوار سیما شمالی ،پ19 .

 249کدپستی 1314713811 :تلفن 2166953686 :نمابر:

کدپستی 1913953366 :تلفن 2122616160 :نمابر:

2166973910






تیمورزاده
تهران :م .هفت تیر ،خ .كریمخان زند ،پ ،111 .ط .سوم شرقی،

رجائی کدپستی 1678815811 :تلفن 2122970042 :نمابر:

انتشارات تیمورزاده کدپستی 1597985735 :تلفن:

2122970003


جمال
قم :خیابان معلم  /معلم  / 21كوچه نهم  /پالک  422کدپستی:

نظری ،پ 142 .کدپستی 1314683171 :تلفن:

3715797744تلفن 2537742528 :نمابر2537837074:

2166400220نمابر2166400110:

چشمهسخن



دفترنشرفرهنگاسالمی

مشهد :خ .خسروی نو ،سرشور  ،37پ 24 .کدپستی:

تهران :پاسداران -میدان هروی -خ .وفامنش-خ .آزادی-خ.

9135963659تلفن 5138543172 :نمابر5138543172:

افتخاریان -كوچه مریم  -پالک  23کدپستی1669747414 :

حجتاهللعباسی


تلفن 2122940054 :نمابر2122956401:

فریدونپور ،پ ،39 .كد پستی7461834139 :

تلفن:

9171351439
حماسهیاران
قم :بل .شهید منتظری ،ک ،12 .پ 340 .کدپستی:
3713744473تلفن 2537748051 :نمابر2537748041:

178

دانشنگار

تهران  :خ .انقالب ،خ .منیری جاوید ،خ .وحید نظری ،نبش وحید

فارس :فسا ،خ .امام خمینی ،ک .مسجد جامع ،ک .شهید



دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
تهران :لویزان ،خ .شهید شعبانلو ،دانشگاه تربیت دبیر شهید

2188809090نمابر2188809898:


خواندنی
تهران :انقالب ،خیابان  12فروردین ،نبش بنبست حقیقت ،پالک

2122604612


خانهتحول
تهران :اقدسیه ،بلوار ارتش ،ب .شهید مژدی ،خ .شهید شفیعی،

2166561506


خانهادبیات
تهران :انقالب ،خیابان  12فروردین ،پالک  ،310طبقه سوم

2122858304نمابر2122858304:


تهران :بلوار كشاورز ،خ .وصال شیرازی ،بنبست قائمی ،پ4 .



7132245401


حوضنقره



دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،شفاپی ،ک .یکم ،پ ،8 .واحد 4
کدپستی 1541654711 :تلفن 2122886452 :نمابر:
2122886450
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ذکر
تهران :خیابان انقالب  -خیابان فلسطین جنوبی  -خیابان محتشم

تهران :م .انقالب ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ ،134 .ط .دوم

 -پالک  - 20طبقه اول غربی کدپستی 1315853493 :تلفن:

کدپستی 1314673991 :تلفن 2166961261 :نمابر:

2166410041نمابر2166468263:

2166961261

رازنهان

179



سیاهرود

تهران :م .انقالب ،اول جمالزاده جنوبی ،ک .دانشور ،پ،12 .

تهران :میدان انقالب ـ ابتدای كارگر جنوبی ـ كوچه رشتچی ـ

واحد  2کدپستی 1313973746 :تلفن 2166901841 :نمابر:

پالک  7ـ طبقه سوم ـ واحد  8کدپستی 1313975445 :تلفن:

2166901841

2166906749نمابر2166906786:

روزاندیش



شرکتانتشاراتسورهمهر

همدان :میدان شریعتی ،ابتدای میرزاده عشقی ،جنب پاركینگ

تهران :زیر پل حاف ،.خ .رشت ،پ ،23 .انتشارات سوره مهر

خانه معلم ،جنب چرم مارال کدپستی 6516736146 :تلفن:

کدپستی 1591817811 :تلفن 2166460993 :نمابر:

8138250072نمابر8138252439:

2166469951

زیارت



شرکتانتشاراتفنیایران

تهران :خیابان جمهوری اسالمی ،مابین سعدی و ظهیراالسالم،

تهران :خیابان مطهری .خیابان میرعماد .روبه روی بانک قوامین.

كوچة مظفری ،بنبست اول ،پالک  5کدپستی1146813513 :

پالک  .24شركت انتشارات فنی ایران کدپستی1587736511 :

تلفن 2133114275 :نمابر2133998752:

تلفن 2188505055 :نمابر2188532136:

سرخابی



شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش

تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالی ،خ .قدر ،پ ،11 .واحد 5

تهران :خ .فلسطین ،نرسیده به انقالب ،بنبست حاجیان ،1شماره

کدپستی 1418884619 :تلفن 2166561502 :نمابر:

 ،7واحد  110کدپستی 1416933341 :تلفن2166962555 :

2166561081

نمابر2166484564:

سرمستان



شرکتانتشاراتویژهنشر

تهران :بزرگراه شهید بابایی ،بعد از دانشگاه امام حسین(ع) ،كوی

تهران :خیابان انقالب ،خیابان شهید نجات اللهی (ویال) ،كوچه

دانشگاه ،فاز  ،2بلوک  ،2/10واحد  4کدپستی1659755454 :

هواپیمایی ،پالک  1کدپستی 1599686411 :تلفن:

تلفن 2177315384 :نمابر2177313471:

2188910091نمابر2188910430:

سرویاسین



شرکتتعاونیخدماتفرهنگینواندیشانمحرابعلم

تهران :بزرگراه آیت اله سعیدی ،شهرک ولیعصر ،خیابان بهرامی،
جنب بانک مسکن ،پالک  ،220طبقه همکف ،مركز فرهنگی

ک .یزدی ،پ ،8 .ط 5 .شرقی کدپستی 1415774851 :تلفن:

هنری سرویاسین کدپستی 1373886489 :تلفن:

2188961059نمابر2188961059:

2166209555نمابر2166216349:




سالمکتاب

تهران :خ .فاطمی ،روبهروی وزارت كشور ،خ .چهارم (میرزایی)،



شلفین

سفیرصادق

ساری :م .امام ،خ .جام جم ،بل .عسگری محمدیان ،خ .پژمان،

قم :صفاشهر 15 ،متری دوم ،پ 65 .کدپستی3716986665 :

پاساژ میالد نور کدپستی 4814635435 :تلفن:

تلفن 2536643511 :نمابر2536643512:

1133297767نمابر1133297767:
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شمیسا
اهر :شهرک شهاب -فاز3كوچه8متری -جنب آپارتمان طوبی

تهران :م .شهدا ،خ .پیروزی ،روبهروی ایستگاه مترو شیخ الرئیس،

کدپستی 5451445571 :تلفن 4144340427 :نمابر:

كوچه رستمی ،پ 1 .کدپستی 1778674611 :تلفن:

4144340427

2188345682نمابر2133646801:


شهرراز
شیراز :قصردشت ،خ .ایمان شمالی ،ک ،5/28 .هشمتری اول
سمت چپ ،پ 78 .کدپستی 7186655911 :تلفن:

کدپستی 6517693138 :تلفن 8132514461 :نمابر:

7136203641نمابر7136203641:

8132517252

شهیدحسینفهمیده



اصفهان :خ .فروغی ،ک .بهارستان ،بنبست شریعتی ،پ69 .
3133382758

کدپستی 3971915781 :تلفن 2176332730 :نمابر:

شورا

2176332740

کدپستی 1314945171 :تلفن 2166490402 :نمابر:
2166490400

شرقی-پالک 90کدپستی 1314733861 :تلفن:

صابرین

2166404410نمابر2166403264:


کدپستی 1415674111 :تلفن 2188968890 :نمابر:
2188976494

1471815451تلفن 2144955584 :نمابر2144955584:


صحراییسبز
قم :خ 19 .دی ،ک ،34 .چهار راه دوم سمت راست ،ک .بنبست،
پ 22 .کدپستی 3714735147 :تلفن 2537704549 :نمابر:

1314733474تلفن 2166972922 :نمابر2166972922:


ضریحآفتاب

5132280166نمابر5132212224:
طاهرفرامرزی
شهرری ،میدان شهرری ،جنب بانک ملی ،ک .حسن كریم،
پالک  ،3واحد 1

تلفن2155952532 :

طالیی
تهران :خیابان طالقانی  -خ سرپرست جنوبی  -كوچه پارس -
پالک  - 11واحد  2کدپستی 1416893571 :تلفن:
2166483066نمابر2166415233:

180

کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
تهران :خیابان بهشتی .خیابان خالد اسالمبولی.شماره 24-22
کدپستی 1511647416 :تلفن 2188715545 :نمابر:

انتشاراتی ضریح آفتاب کدپستی 9133714165 :تلفن:



کالجبرتر
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان ناشران کدپستی:

مشهد :امام خمینی  ،8دفتر مركزی موسسه فرهنگی _ هنری و



قلمعلم
تهران :خ .كاشانی ،خ .الهی ،خ .دهم ،پ ،10واحد 4کدپستی:

2537704549




قدیانی
تهران :انقالب-خیابان  12فروردین-خیابان شهدای ژاندارمری

تهران :خ فاطمی خ شهید علیزاده( )5كوچه مرجان پالک 1



فرشتگانفردا
گیالوند :شهرک ولیعصر عج ،طبقه زیرین مسجد ولیعصر عج،
كانون فرهنگی و هنری فرشتگان ،دفتر انتشارات فرشتگان فردا

تهران :خ انقالب  -خ  12فروردین  -كوچه مینا  -پالک 29



فراگیرهگمتانه
همدان :خ .شریعتی ،باالتر از بانک كارگشایی ،ابتدای ک .مهر

کدپستی 8138684841 :تلفن 3133382758 :نمابر:


طلوعدانش

2188715545


کتابابرار
تهران :میدان آزادی ،خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه یادگار
امام ،خیابان شهیدان ،ضلع شرقی میدان دكتر هوشیار ،پالک ،5
واحد  2کدپستی 1343643373 :تلفن 2166157338 :نمابر:
2189775204
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کتابتارا



تهران :خ .انقالب ،بین بهار جنوبی و مفتح ،خ .خاقانی ،پ،18 .

تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،خ .اتابک ،ک .حسینی ،ک.

واحد جنوبی ،انتشارات كتاب تارا کدپستی1571616817 :

خدادوست ،پ ،10 .واحد  1کدپستی 1797735574 :تلفن:

تلفن 2155973375 :نمابر2155973375:

2133002527نمابر2133002527:

کتابجمکران



مبتکران

قم :مسجد مقدس جمکران ،ساختمان اداری نیمه شعبان،

تهران :میدان انقالب-خیابان فخر رازی -خیابان وحیدنظری

انتشارات كتاب جمکران کدپستی 3747113135 :تلفن:

کدپستی 1314764965 :تلفن 2161094311 :نمابر:

2537254350نمابر2537255206:

2161094182

کتابنیستان



محرابقلم

تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندری جنوبی ،نبش بنبست ششم ،پ.

تهران :خیابان انقالب ،خیابان  12فروردین ،خیابان شهدای

 ،2زنگ نیستان کدپستی 1939667933 :تلفن:

ژاندارمری ،پالک  104کدپستی 1314733663 :تلفن:

2122612443نمابر2122612445:

2166490879نمابر2166465201:

کالم



مرآت

تهران :م .توحید ،خ .پرچم ،ابتدای ک .شهید كاظم بیگی ،پ69 .

تهران :خیابان كریمخان زند،ابتدای خردمند شمالی ،پالک ،80

(ساختمان شکیبا) واحد  1کدپستی 1457863113 :تلفن:

طبقه چهارم کدپستی 1585814386 :تلفن2188821500 :

2166567151نمابر2166565573:

نمابر2188813519:

گام



مرسل

تهران :میدان هفت تیر  -خیابان بهارمستیان(جنب

كاشان :خیابان شهید رجایی ،خیابان آیتاهلل مدنی ،كوی فرخ ،2

مسجدالجواد)-پالک -13واحد 11کدپستی1574717431 :

پالک  37کدپستی 8713743998 :تلفن3155454513 :

تلفن 2188494091 :نمابر2188303273:

نمابر3155453033:

گلآذین



مرکزتخصصیمهدویتحوزهعلمیهقم

تهران :خیابان انقالب ـ خیابان ابوریحان ـ خیابان لبافینژاد ـ

قم :خ .شهدا ،ک ،24 .بنبست شهید علیان ،مركز تخصصی

پالک  146ـ طبقه اول ـ واحد  4کدپستی1315634755 :

مهدویت کدپستی 3715616464 :تلفن2537841130 :

تلفن 2166970816 :نمابر2166970817:

نمابر2537737160:

لوپهتو



پالک  -3واحد  3کدپستی 1314734314 :تلفن:
2166475867نمابر2166475867:

مریمنوذریتهرانی
تهران :خ .ولی عصر ،خ .فروزش ،ک .توحیدی ،ک .سنگانیان ،پ.
 ،34ط.اول

تهران :خیابان انقالب -خیابان فخر رازی -كوچه فاتحی داریان-



لوحسفید



منتشران

لوحزرین

تهران :انقالب  ،خ فخر رازی  ،خ وحید نظری غربی ،پالک 83

تهران :م .انقالب ،جمالزاده جنوبی ،خ .كلهر ،پ ،28 .واحد 8

کدپستی 1314735311 :تلفن 2166493490 :نمابر:

کدپستی 1913854660 :تلفن 2166918155 :نمابر:

2166964723

2166918155



منظومهخرد
تهران  :ولنجک ،بل .دانشجو ،بعد از م .یاسمن (شهیدان
حسامالحکما) ،انتشارات منظومه خرد کدپستی1984713356 :
تلفن 2122420086 :نمابر2122420085:
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مهرزهرا

)

نجف آباد :خیابان دكتر شریعتی ،حد فاصل خیابان سعدی و
تقاطع رجایی ،بن بست اندیشه ،انتهای بن بست ،پالک ،23

بیمه ،پالک  26کدپستی 1599813813 :تلفن:

ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه دوم ،واحد نشر کدپستی:

2188894296نمابر2188894290:

8513733811تلفن 3142619562 :نمابر3142618871:


تهران :خ انقالب  -خ  12فروردین  -بعد از چهارراه لبافی نژاد -

واحد  1کدپستی 1474954133 :تلفن 2188533326 :نمابر:

كوچه مینا  -پالک  37کدپستی 1314945481 :تلفن:

2144302319





مهرسا
تهران :میدان انقالب .خ كارگر جنوبی .قبل از خ جمهوری .كوچه

لبافی نژاد پالک  1251کدپستی 1314983185 :تلفن:

صابر .پ  .1طبقه اول.انتشارات مهرسا کدپستی1314933781 :

2166410046نمابر2122085112:


موجک
تهران :م .انقالب ،خ .آزادی ،بین خ .جمالزاده جنوبی و خ.

کدپستی 1137834665 :تلفن 2161978000 :نمابر:

نوفالح ،پ ،84 .واحد  ،3ط 6 .کدپستی 1313883713 :تلفن:

2166753226


تهران :انقالب ،بین صبا و فلسطین ،پالک  1080کدپستی:
1315773411تلفن 2188318653 :نمابر2188318653:

کدپستی 1565845116 :تلفن 2177685196 :نمابر:

مثسسهفرهنگیآرمانرشد

2177685206

مثسسهخانهکتاب



مثسسهفرهنگیفاطمی
تهران :میدان فاطمی  -خیابان جویبار  -خیابان میرهادی شرقی-

واحد  6کدپستی 4916714599 :تلفن 1732235463 :نمابر:
1732235463


انتشارات ،پ ،25 .طبقه پنجم کدپستی 5163913541 :تلفن:

2188945545نمابر2188944051:
تهران :خیابان سپهبد قرنی -نرسیده به پل كریمخان زند  -كوچه
شهید حقیقت طلب  -شماره  8کدپستی1598857911 :
تلفن 2188800324 :نمابر2188903809:

نخبگانخالق
تبریز :خ .ارک جدید ،روبهروی داروخانه افخم ،ساختمان

پالک  14واحد 2کدپستی 1415884741 :تلفن:
مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان

نامآورانماندگار

گرگان :خ .شهدا ،بین شهدا  10و  ،12ساختمان كریمی ،ط .سوم،

تلفن 2166486013 :نمابر2166486011:
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مثسسهکورشچاپ
تهران :خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان ملک ،بن بست میر
مجتهدی ،پالک  ،4طبقه اول ،واحد دوم ،انتشارات كورش چاپ

ساختمان فروردین ،ط ،10 .واحد  38کدپستی1315693567 :



مثسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان
تهران :خ .حاف ،.خ .جامی ،خ .شهید محمدبیک ،پ ،14 .ط .دوم

تهران :خ .انقالب ،بین خ .دانشگاه و ابوریحان ،پ،1182 .



مثسسهفرهنگیهنریدیباگرانتهران
تهران :میدان انقالب  ،خیابان كارگر جنوبی نرسیده به چهارراه

2166127593نمابر2189770660:




مثسسهفرهنگیهنریاورنگآفرین

مهروماهنو

تلفن 2166493465 :نمابر2166481989:


تهران :خیابان استاد نجاتالهی ،پایینتر از خیابان طالقانی ،كوچه

تهران :انتهای همت غرب ،خ .شهران جنوبی ،ک .بهار ،پ،31 .

2166968589نمابر2166408400:




مثسسهفرهنگیمنادیتربیت

44135530192نمابر4135567818:


ندایکارآفرین
تهران :خ .انقالب ،روبهروی دانشگاه تهران ،خیابان فخررازی ،نبش
كوچه انوری ،پ 29 .کدپستی 1314853114 :تلفن:
2166402722نمابر2166402722:
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نگارتابان
اندیشه :فاز  ،1خ 11 .شرقی ،پ ،5 .واحد  1کدپستی:
3168988886تلفن 2165517225 :نمابر2155858382:



نوروزی
گرگان :خیابان شهید بهشتی -بازار رضا  -طبقه همکف
کدپستی 4916675369 :تلفن 1732242258 :نمابر:
1732220027



نوشته
اصفهان :خیابان فلسطین ،صد متر مانده به چهارراه فلسطین،
پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید کدپستی8143984136 :
تلفن 3132226445 :نمابر3132208610:



نویدشیراز
شیراز  :بلوار زند ،پشت ارگ كریمخانی ،خ 22 .بهمن ،انتشارات
نوید شیراز کدپستی 7136654416 :تلفن7132226662 :
نمابر7132229676:



وانیا
تهران :خ.انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ ،63 .ط3.
کدپستی 1419994113 :تلفن 2166961163 :نمابر:
2166414831



هنراول
تبریز :گلکار ،خ .نصر ،ک .سینا ،پل 139 .کدپستی:
5156946641تلفن 4133284738 :نمابر4133284738:



هنررسانهاردیبهشت
تهران :بل .كشاورز غربی ،بین كارگر و جمالزاده ،ک .دریا ،نبش
ک .ارجمند ،پ 1/3 .کدپستی 1417833111 :تلفن:
2166917595نمابر2188970131:



هوپا
تهران :میدان فاطمی ،خیابان بیستون ،كوچه دوم الف ،پالک ،1/3
طبقه دوم غربی کدپستی 1431653765 :تلفن:
2188964615نمابر2188964615:



یارمانا
اصفهان :خیابان مهرآباد -كوی  -19پالک  46کدپستی:
8158938131تلفن 3132616360 :نمابر3132603501:

183

کتابنامهدورهآموزشمتوسطهاولشماره 19

فهرست توصیفی كتابهای آموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش متوسطه اول

184

