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مقدمه

 در و نیتدو پرورش و آموزش وزارت در صالحیذ مراجع یسو از نیمع یهدف با و خاص یدرس برنامه اساس بر یدرس یهاتابك

 یهاكتاب نیتدو در معموالً. شوندیم سیتدر كشور سراسر در نیمع یزمان چارچوب

 كتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح یدرس

 طول در آن سیتدر كه است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد کی از یدرس

 . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال کی

 منطقه کی به متعلق همه كه یزمان یحت كالس، کی آموزاندانش همه كه است یهیبد

 ترفیضع آموزاندانش طبعاً. ستندین یذهن ییتوانا و دانش از یواحد سطح در هستند،

 آموزاندانش و شترند؛یب نیتمر و كوشش ازمندین ن،یانگیم حد به دنیرس یبرا كالس

 و دانش گسترش یبرا موجود، یفرصت از تا دارند را امکان نیا ن،یانگیم حد از باالتر

 وجود كه است یلیدال نیتریاصل از یکی رومند،ین لیدل نیا. رندیبگ بهره خود یهامهارت

 . كندیم هیتوج را هاآن از یمندبهره و یتیترب و یآموزش یهاكتاب

 و انس یریادگی یهاوهیش از یکی با است ممکن آموز،دانش هر كه است نیا گرید لیدل

 یبرا یمتنوع یهاوهیش از یآموزش یهاكتاب مؤلفان طبعاً. اموزدیب بهتر را ازین مورد مطالب آن قیطر از و باشد داشته یشتریب الفت

 كنار در هاوهیش نیا از تواندیم ،یریادگی در خود تیموفق زانیم و ذائقه اساس بر آموزدانش كه ندیجویم بهره یدرس میمفاه آموزش

 .ردیبگ بهره خود یكالس آموزش

 از آموزدانش یمندبهره از كه هستند یگرید لیدال از آموزاندانش نیب یبوم و یمیاقل یهاتفاوت ،یدرس یهاكتاب حجم تیمحدود

 . كنندیم یبانیپشت یآموزش یهاكتاب

 در ...و یآموزش زاتیتجه و لیوسا ،ییانمایپو افزار،نرم لم،یف مانند مکتوب ریغ یتیترب و یآموزش منابع از استفاده ،یفناور مدد به امروزه

 دفتر فیوظا از یبخش اكنون ز،ین رمکتوبیغ استاندارد یآموزش منابع یمعرف و یابیارز و است افتهی یاگسترده رواج زین یریادگی

 و یآموزش منابع از یامجموعه كه یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو. دهدیم لیتشک را یآموزش یتکنولوژ و انتشارات

 سال آغاز در مذكور، فهرستگان از یانسخه. است گرفته صورت مبنا نیهم بر رد،یگیدربرم را منتخب رمکتوبیغ و مکتوب یتیترب

 .است شده ارسال كشور سراسر مدارس یبرا 1397 ـ 98 یلیتحص

 

 یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

 یلیتخ یاصبغه كه یداستان یها تابك: شوندیم میتقس یكل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاتابك

. كنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و میمستق ریغ صورت به را آن هستند، یانکته آموزش یپ در هم اگر و دارند

 هاكتاب نیا. بخشد یم وسعت را او واژگان رهیدا و خواننده ذهن ظرف ،یفرد یهاتجربه به افزودن ضمن هاكتاب از دسته نیا خواندن

 .نیز اثرگذارند فرد یلیتحص یهاتیموفق و یریادگی در اما اند؛میمستق آموزش فاقد گرچه
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كتاب یكل عنوان ریز را هاآن ما كه هستند یرداستانیغ یهاكتاب رند،یگ یم بهره ییگومیمستق از موضوعات انیب در كه گر،ید دسته

 . یآموزشكمک یهاكتاب ،یدرسكمک یهاكتاب: میكنیم میتقس گروه دو به و میده می قرار یآموزش یها

برنامه و هاهدف اساس بر یجبران آموزش ردنك فراهم و یریادگی قیتعم و لیمکت ت،یتقو ل،یتسه منظور به یدرس کكم یهاتابك

 شامل هك هستند وابسته یدرس برنامه یها هدف به الزاماً هاتابك نیا. شوندیم میتنظ و هیته خاص یلیتحص هیپا و دوره یدرس یها

 یهاتابك و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش و سنجش یها تابك ن،یتمر یهاتابك ،یریادگی یهاتیفعال و ارك یهاتابك

 .شوند یم خاص هیپا کی به مربوط اغلب و هستند محورتیفعال

 ،یریادگی توسعه زه،یانگ جادیا منظور به و ستندین وابسته یلییا پایه تحص دوره یدرس برنامه به لزوماً اما یآموزشكمک یهاكتاب

دانش یهاتابك شامل و شوندیم نیتدو رندهیادگی یارتقا و یاجتماع روابط رشد ،یعمل مهارت پرورش ،یعلم سواد و دانش شیافزا

 .هستند معلمان یبرا یروش و یمهارت و آموزاندانش یبرا یعمل و یندیفرا یهامهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان یبرا ییافزا

 

 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

 استفاده لزوم نیهمچن و یآموزش یاستانداردها با هاتابك از یتوجه قابل بخش تناسب عدم و یآموزش یهاتابك روزافزون انتشار 

 دیتول یاستانداردساز ،یگذاراستیس با پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، یهایخواندن از یریگهبهر یبرا زمان از نهیبه

 دآورندگانیپد تیهدا در یمؤثرتر نقش ،یتیحما و یقیتشو یهااستیس خصوصاً مناسب، یهااستیس اتخاذ و یردرسیغ یهاتابك

 .ندك فایا یآموزش یها تابك

 ـ یاددهی ندیفرا تیتقو و یآموزش طیمح توسعه در مؤثر یها گام از ،یآموزش و یعلم یهاتابك یبندطبقه و ییشناسا شک یب

 .رود یم شمار به شورك یآموزش نظام تیتقو در ارآمدك یابزار و شود یم محسوب یریادگی

 

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشک

 به ،یآموزش یها كتاب نندگانكدیتول توان كه شد آغاز هدف نیا با 1378 سال در «یآموزش یهاتابك یبخشسامان طرح» یاجرا  

 یها كتاب دیتول عرصه در كه را یاآشفته بازار و شود تیهدا موجود یخألها ردنكپر و معلمان و آموزاندانش یواقع یازهاین یسو

 مواد: یتیترب و یآموزش منابع یده سامان» نامه نییآ بیتصو با طرح نیا دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به یآموزش

 و یآموزش یها رسانه و منابع همه به یآموزش كتاب حوزه از 1389 سال وریشهر در پرورش، و آموزش یعال یشورا توسط «ها رسانه و

 .است شده داده گسترش یتیترب

 گوناگون یانحا به 828 مصوبه اهداف تحقق یبرا است شده موظف یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان نامه، نییآ نیا 5 ماده در   

 فهرستگان هیته و ربطیذ یدولت ریغ و یدولت ینهادها با ارتباط یبرقرار شگاه،ینما و جشنواره یبرگزار استاندارد، نشان یاعطا جمله از

 .كند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع و مواد عرضه و دیتول از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص
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 منبع گونه هر غیتبل و عرضه د،یخر كه است كرده دیتأك صراحت به زین 6 ماده در   

 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً ،یآموزش یواحدها در یتیترب و یآموزش

 

 آموزشىیهاتابکفىیتوصفهرستگانهیته

 به توجه با و یتیترب و یآموزش منابع یسامانده نامة نییآ 6 و 5 ماده به تیعنا با  

 تیتقو در مهم یگام كه یآموزش و یعلم یها كتاب یبند طبقه و ییشناسا تیاهم

 یتیترب و یآموزش منابع یمعرف است، یآموزش نظام و یریادگی ـ یاددهی ندیفرا

 و ضرورت کی عنوان به یتیترب و یآموزش یكتابها خصوصاً استاندارد، و مناسب

 یكتابها كامل فهرست كه رشد، یها كتابنامه دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا راهکار

 تا و رد،یگیدربرم را ییاستثنا كودكان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب

 سال از. ردیگ یم صورت هدف نیهم با است، افتهی انتشار عنوان 90 در 1397 سال

 یکیالکترون یها نسخه و شود یم منتشر یکیالکترون صورت به نامه كتاب انتشار 1395

 و افتیدر قابل samanketab.roshdmag.ir: ینشان به كتاب سامان گاه وب در آن

 .است مطالعه

 منابع شامل كه است یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو بر افزون نیا

 .شودیم فرستاده كشور یهاشگاهآموز تمام به و دیتول 1395 سال از و است، سال منتخب یتیترب و یآموزش

 برگزار سال دوم مهین در معموالً كه رشد یتیترب و یآموزش یهاكتاب جشنواره در ها،نامهكتاب در شده یمعرف یهاكتاب است یگفتن

  .زندیخ یبرم باهم رقابت به یتیترب و یآموزش یریتقد و دهیبرگز كتاب عنوان تصاحب سر بر شود، یم

 
 رشدنامهتابکدیتولندیفرا

 منتشر و آماده یآموزش یها دوره یدرس برنامه با مرتبط و مناسب یها ب كتا یفیتوص فهرست ارائه هدف با «رشد نامهتابك»   

 كارشناسان اریاخت در ها، كتاب. شود یم آغاز یلیتحص گانهپنج یهادوره در رخانهیدب به دهیرس یها كتاب کیتفک با ندیفرا نیا. شود یم

 هر. دهد یم آن به یازیامت شده، نییتع یهااریمع اساس بر كارشناس هر و ردیگ یم قرار مجرب و دهیورز معلمان و یدرس برنامه با آشنا

 بخش ازیامت كهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممکن ازیامت لك از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا كتاب

 .نباشد تر نییپا درصد 60 از زین كتاب یاختصاص

 و یعموم یهایژگیو درباره یقیدق و یجزئ یها پرسش شده، نییتع یارهایمع و هاشاخص براساس استفاده، مورد یهانامهپرسش در   

 ،یبررس مورد كتاب نیتدو در ایآ: دهد پاسخ پرسش سه به دیبا كارشناس هر یكل طور به اما است؛ شده طرح كتاب یاختصاص

 با كتاب نیا یجمع محتوا ایآ پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده تیرعا یآموزش كتاب کی الزم یها چهارچوب و استانداردها

 زین پرسش نیا پاسخ اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب یآموزش ماده کی عنوان به تواند یم و دارد یهماهنگ و ییهمسو ما یدرس برنامه

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع كتاب

 و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

مورد  وستهیپ طور به زین سال طول در یتیترب

 .شودیم یمعرف گیرد و قرار می یابیارز
 

 نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یبرا

 :دییفرما مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مکتوب منابع تیفیک کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مکتوب ریغ منابع تیفیک کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
 



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

7 

 معلمان، ان،یهنرجو آموزان، دانش دبستان، ی كودكان پیشبرا است؛ مناسب مخاطب گروه ای مخاطب كدام یبرا كتاب نیا است مثبت

 ؟معلماندانشجو ای رانیمد پرورش، و آموزش كارشناسان هنرآموزان، مربیان،

 

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

 در. ردیگ یدربرم را آن از قبل سال کی و 1396 سال اول چاپِ مناسب یآموزش یهاتابك یفیتوص فهرست نامه،تابك از شماره نیا   

 هاتابك هیبق. است شده انتخاب دهیرس تابك عنوان 934 مجموع از كه دیشو یم آشنا مناسب تابك عنوان 505 با نامه كتاب نیا

 . اند شده داده صیتشخ( عنوان 429) نامناسب
نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب

 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 26 شعر 10 26 ادبیات فارسی 1
 5 عربی 11 23 های آسمانی پیام 2
 28 علوم تجربی 12 25 تاریخ علم 3
 75 علوم تربیتی 13 2 تربیت بدنی 4
 2 قرآن 14 51 تفکر و سبک زندگی 5
 12 كار و فناوری 15 2 چند موضوعی 6
 6 مرجع 16 126 داستان 7
 52 مطالعات اجتماعی 17 15 ریاضی 8
 19  هنر 18 10 انگلیسی  زبان 9

 

 34 مدرسه برهان با یموسسه فرهنگ به بیترت به نامه كتاب نیا در شده یمعرف مناسب یها كتاب نیتر شیب ناشر، 177 انیم از   

داستان و علوم  زین موضوعات نیب در. دارد تعلق عنوان29با كودكان و نوجوانان یعنوان،كانون پرورش فکر33 به نشر با عنوان، انتشارات

 .برخوردارند یفراوان نیتر شیب از مناسب كتاب عنوان 52و  75 و 126 با بیترت به یو مطالعات اجتماع یتیترب

 نوجوانان با و كودكان فکری پرورش به نشر و كانون عنوان، انتشارات 38 مدرسه برهان و كتاب تارا با ین ناشران، موسسه فرهنگیدر ب

 ن مشاركت را در ارسال كتاب داشتند.یتر شیب عنوان 32گاج با  المللی عنوان، بین 35

 

 اطالعاتمیتنظوهیش

 کیتفک به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاكتاب نیعناو میتنظ نامه، كتاب در مناسب كتاب یوجوجست سهولت منظور به

 .است گرفته صورت الفبا حروف

 خواننده یبرا را مناسب كتاب افتنی كه است شده آورده آن یشناختكتاب هیاول اطالعات و محتوا از یا دهیچک كتاب، هر یمعرف در

 نام و نام كتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و یخانوادگ نام كتاب؛ شماره: است ریز موارد شامل اطالعات نیا. كند یم آسان
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 و یدیكل كلمات ؛یلیتحص هیپا كتاب؛ مخاطب گروه كتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ یخانوادگ

.كتاب دهیچک



 کتابیهاهینما

 معلمان، تا است شده میتنظ زین ناشر ینشان و نام و دآورندگان،یپد نام تاب،ك عنوان اساس بر ییهاهینما نامه، كتاب هر انیپا در   

 شماره کی كتاب هر به متن، در. ابندی دست  مناسب منابع به خود، ازین به توجه با بتوانند مخاطبان ریسا و نیوالد ارشناسان،ك ان،یمرب

نیا ضمن دهند؛ یم ارجاع ها شماره نیا به را ما و اند شده مرتب ها شماره نیا اساس بر كتاب یها هینما. است شده داده اختصاص فیرد

 .وجوست جست قابل زین نامهكتاب یکیالکترون یهالیفا كه

 

 نامهکتابنیادرماهمکاران

 به یادیز دقت و حوصله ها كتاب یبررس در خصوصاً و اند رسانده یاری ما به یمتعدد همکاران نامه كتاب نیا یساز آماده و دیتول در   

 موضوع بیترت به م،یبرد بهره شانیهایهمکار و نظرات از مجموعه نیا یساز آماده در كه یمعلمان و كارشناسان یاسام. اند بسته كار

 :از عبارتند
 ییرزایهداوندم میابراه پور مقدم،حسین قاسم ،ییرضا یعلچی، ادبیات فارسی: زهرا تخمه ■

 محمدیمعصومه سلطان رضوانفر، علی شاه به ارشاد،یطتربیت بدنی:  ■

 سیدمحمد دلبری، یاسین شکرانی، ییاعال نیعالءالدهای آسمانی: پیام ■

 ی، محمود معاف منشادیروفیا دهقان ترا دانشور،یمتفکر و سبک زندگی:  ■

 یماهوت یزاده، مهر وسفی بیحب ،یشجاع یمهدو محمد ،یقربان ی، محمدعلینیحسمحمدحسن داستان:  ■

 ینیرمعیم ه ساداتیسم ،یدصالحیمحمدرضاس چمن آرا، دهیسپ ریاضی: ■

 یگودرز یمعظم دیسع مقدم، یعلو دبهنامیس ،یرآبادیخ رضا ،یوندیپ بایفرزبان انگلیسی:  ■

 یماهوت یمهر ،ینیحس ، محمدحسنیاحمد نیحسشعر:  ■

 یین اعالیاشکبوس، عالءالد عادل: یعرب ■

 مرجان كلهر فرنوش، بتول ،ینیعابد میمر ،یحذرخان حسن ،یانصار میمرعلوم تجربی:  ■

 یمعاف ، محمودیدهقان منشاد ایروفعلوم تربیتی:  ■

 یین اعالی، عالءالدینبات رضاقرآن:  ■

 یمعصومه نوروزكار و فناوری: محسن كیاالشکی،  ■

 اكرم عینیمرجع:  ■

 سالمی، زهرا مروتی مطالعات اجتماعی: مسعود جوادیان ■

 پور، عالءالدین كیاالشکی.هنر: مرضیه پناهیان ■
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نامهکتابنیاازاستفادهیراهنما
 ما به كتاب،اجمالی  یمعرف ضمن اطالعات نیا. است شده داده نشان نمونه صورت به كتاب، کی به مربوط اطالعات راهنما، نیا در

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام یبرا و دارد ییمحتوا چه كتاب كه دیگو یم

 

، عنوان نامه(، نام خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان( شماره مدخل كتاب )در این كتاب این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:

مخاطب كتاب و در صورت  مجموعه و عنوان كتاب، عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع كتاب، 

 نیاز پایه تحصیلی و كلمات كلیدی و باالخره چکیده كتاب. 
 

 کتاب، فرستادن ای نامه کتاب نیا درباره خود یها دگاهید انیب یبرا
 و یآموزش منابع یده سامان رخانهیدب ،یآموزش یتکنولوژ و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان ،یشمال رانشهریا ابانیخ زند، مخانیکر ابانیخ تهران، :ینشان به

 .دییفرما حاصل تماس( 021) 88306071 تلفن شماره با ای مکاتبه یتیترب
 :ینشان به زین رخانهیدب نیا وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست یها دگاهید افتیدر آماده
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 1396-97سال اول متوسطه آموزش دوره مناسب یها کتاب

ادبیاتفارسی

 

 شـابک:  رقعـی.  ص.124 .1396. مؤسسـه فرهنگـی آرمـان رشـد    : تهـران آدامـس )مجموعـه خـاطرات(.   . مـرادی، حسـین  .1

9786008693307  

 آموز دانشمخاطب: 

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خاطره نویسی، معلمان، مدارسکلماتکلیدی:

نـام دارد و  « شخصـیت »ای از خاطرات نویسنده است كه در سه فصـل آمـده اسـت. فصـل اول      كتاب شامل مجموعه چکیده:

است. فصـل دوم و شـامل تجربیـات و    حاوی اتفاقات و خاطراتی است كه برای آشنایی بیشتر با روحیات نویسنده نگاشته شده 

دار امور تربیتی بـوده اسـت. نویسـنده در قسـمتی از فصـل دوم،       خاطرات نویسنده در دورانی است كه مشغول تدریس یا عهده

آموزی كالس اولی است. او حاضر نیست سر كالس برود و تمـام مـدت    كند كه درباره دانش را بیان می« فوبیا»ای به نام  خاطره

 كند و... . مدرسه بازی می در حیاط

 

 وزیـری.  ص.136 .1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهـان : تهرانسرخ.پرورشگل. راحله  پور، سیده مهرام، بهروز/ انصاری.2

 9789640811962 شابک:

 معلممخاطب:

 تعلیم و تربیت، معلمان، خالقیت، برنامه ریزی درسیکلماتکلیدی:

برای كودكانی كه در مرحله رشد روانـی ـــ   « گل سرخ»تالش كرده است تا با استفاده از استعاره  در این اثر نویسنده چکیده:

ای كه اگر كودكان پرورش مناسبی نداشته باشند، پژمرده شده و احساسـی   اجتماعی هستند، این مرحله را بررسی كند. مرحله

كنـد، بخـش دوم    ها و مسئله تحقیـق را بیـان مـی    جز حقارت نخواهند داشت. این كتاب سه بخش دارد. بخش نخست دغدغه

كنـد و   آمـوزان بررسـی مـی    دهی خالقیت یا احساس حقـارت در دانـش   ها را در شکل عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آن

 دهد. بخش سوم راهکارهای توسعه خالقیت را توضیح می

 

: تهـران (.2ویژهمتوننثررواییی 80مشروطهتادههرویکردهایادبیاتداستانیاز. بهمنی، یداله/ نجفی، مالحت.3

 9786006594712 شابک: وزیری. ص.226 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 نثر، نقد، ادبیات داستانیکلماتکلیدی:

های دوره كارشناسی رشته آمـوزش زبـان    درسای برای متون روایی است. متون روایی یکی از  مایه كتاب حاضر درس چکیده:

كنـد و حـاوی    فارسی است. این كتاب سیر تاریخی ـــ سبکی نثر روایی زبان فارسی را از مشروطه تا دهه هشتاد بررسـی مـی  

كنـد. فصـل دوم از ظهـور داسـتان كوتـاه       شش فصل است. فصل اول نثر دوره مشروطه و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی می

كند.  ها اشاره می آن های تاریخی و اجتماعی این دوره و ویژگی گوید. فصل سوم با اشاره به جنگ جهانی دوم، به رمان یسخن م

 فصل چهارم... .
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 شیابک: وزیـری.  ص.248 .1396. ابتکـار دانـش  : قـم فارسیینهیمتیزهوشیانونمونیهدولتیی.. قاسـمی، رضـا  .4

9786001115035 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، تیزهوشان، دانش ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

  بنـدی  شده و طبقه دولتی سراسر كشور به صورت تفکیک  های مدارس استعداد درخشان و نمونة  در این كتاب آزمون چکیده:

نویسـی كلمـات، تـاریخ     نی، امالء و درسـت شناسی و روابط واژگا فصل به مباحث واژه 9شدۀ موضوعی آمده است. این كتاب در 

های نوشتاری و قرابـت معنـایی    های زبانی، درک مطلب و كالبدشناسی متن، نگارش و مهارت شناسی، دانش ادبیات و شخصیت

 در كتاب فارسی اختصاص دارد. هر فصل حاوی سؤاالتی مربوط به موضوع همان فصل است.

 

 9786003595545 شابک: رحلی. ص.172 .1396. المللی گاج بین: تهرانهفتم.فارسی :IQدكتر . صادقی، طاهره.5

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، تیزهوشان، دانش ادبیات فارسی، مواد درسی، آزمونکلماتکلیدی:

ها  ها، مثال شده است. تمریننامة كامل ارائه  این كتاب منطبق بر كتاب درسی است و در آن برای هر درس یک درس چکیده:

های زبانی و ادبی از مباحث مطرح شده در این كتاب است. پس از هـر درس، سـؤاالت تشـریحی،     ها و دانش و نکات مهم درس

آموزان با استعداد و تیزهوش در نظر گرفتـه شـده    ای و جای خالی آمده است. سپس دو سؤال تشریحی برای دانش چهارگزینه

های كالسی گنجانده شده و در انتها نمونه سؤاالتی برای تـرم اول و   ها و آزمون ک كاربرگ برای مرور درساست. در هر درس ی

 دوم و شب امتحان آمده است

 

مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران قصهباغیکهباغبانشرفتهباشید. های یک نویسـنده:  یادداشت. فردی، امیرحسین.6

 9789640812792 شابک: رقعی. ص.64 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، نوجوانان، یادداشتکلماتکلیدی:

كند.  ها، مهارت نوشتن را در نوجوانان تقویت می های كوتاهی است كه مطالعه آن كتاب حاضر شامل خاطرات و نوشته چکیده:

توان به این موارد اشاره كرد: عشق به حیوانـات، مراقبـت از محـیط زیسـت،      میاز جمله موضوعاتی كه به آن توجه شده است، 

نویسنده درباره ظهور امام زمان )عج(، میالد پیامبر و شهادت حضرت علی )ع( نیز مطالبی . فواید ورزش كردن، ارزش زمان و...

ریزی صحیح را موفقیت و  و نتیجه برنامه آورده است. همچنین به نقش مهمی كه هنر و هنرمند در هر كشور دارد، اشاره كرده

 داند. پیروزی می
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یافتهبهزبانپارسی همراهبابرابرهایپارسی(وییژهنویسیندگان ترینواژگانراهکاربردی. نوذری تهرانی، مریم.7

 9786000445485 شابک: پالتویی. ص.192 .1395. مریم نوذری تهرانی  .  آموزان.پژوهشگران دانشجویانودانش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه ها، آموزش زبان فارسی، واژه زبانکلماتکلیدی:

نشیند. این كتاب برای پاسداشت زبان كهن فارسی  نواز دارد كه آوای آن بر دل می زبان فارسی بافتی آهنگین و گوش چکیده:

اسـت.   زبان مادری و همچنین پاالیش زبـان نوشـتاری و گفتـاری از واژگـان بیگانـه تهیـه شـده       دار  های ریشه و استفاده از واژه

منـد بتوانـد    انـد تـا مخاطـب عالقـه     ها و به ترتیب حروف الفبا فهرست شـده  ها به همراه برابرهای فارسی آن ترین واژه كاربردی

 های فارسی را به كار گیرد. واژه

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران هاحیر بیزنم .توانستمبامورچهکاشمی های یک نویسـنده:  یادداشت. فردی، امیرحسین.8

 9789640812815 شابک: رقعی. ص.80 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، یادداشت، نوجوانانکلماتکلیدی:

شوند. كتاب شامل خاطراتی از كودكی نویسنده است كـه   نوجوانان با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا میدر این كتاب  چکیده:

بام، زیبایی زندگی بـا پـدربزرگ و مـادربزرگ در یـک خانـه و       هایش، خوابیدن روی پشت در آن از حیاط خانه، باغچه و گلدان

تابستان، به علت قطـع شـدن درختـان شـکایت كـرده و بـه مـاه        گوید. او از گرمای كشنده كوچه در  ها سخن می احترام به آن

 كند. رمضان، ماه بهمن و پیروزی انقالب اسالمی اشاره می

 

 9786002731197 شابک: رحلی. ص.250 .1395. قلم علم: تهران.8کتابکارفارسی. خانی، فاطمه افضل.9

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها، ادبیات فارسی، راهنمای آموزشی و پاسخ ها پرسشکلماتکلیدی:

درس اسـت. در   3یـا   2فصل تدوین شده است. هر فصل شـامل  6كتاب حاضر مبتنی بر كتاب فارسی پایة هشتم، در  چکیده:

نوبت یا نوبت اول و دوم گنجانـده شـده و در ادامـه،     فصل و یک آزمون میان ها یک آزمون پایان انتهای هر فصل بر اساس درس

ای، جای خـالی و درسـت و نادرسـت     هایی به صورت بازی و سرگرمی آمده است. سؤالهای آزمون به صورت چهارگزینه الیتفع

 آمده است.

 

 شیابک: رحلـی.  ص.148 .1396. المللـی گـاج   بـین : تهـران کتابکارفارسینهیم. كار:. بخش، علی/ ذوقی، رؤیا حیات.10

9786003595293 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، مواد درسی، ادبیات فارسی، دانش تمرینکلماتکلیدی:

از  "درک مطلـب "و همچنـین توجـه بـه     "تـاریخ ادبیـات  "در خواندن، نوآوری در آموزش  "لحن"پرداختن به اصل  چکیده:

فعالیـت اسـت و در آن آمـوزش     ها اشاره شده است. كتـاب حاضـر، تلفیقـی از آمـوزش و     مواردی است كه در این كتاب به آن

محور است  نامه كتاب، فعالیت های آموزشی و درس اند. بخش واژگان، مسائل درسی و مطالب مهم زبانی و ادبی در كنار هم آمده

هـای ابتکـاری تـدوین     كند. برای ایجاد تنوع، مطالب كتاب با سرفصـل  آموز را به مشاركت در فرآیند آموزش ترغیب می و دانش

 .شده است
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 شیابک: رحلـی.  ص.148 .1396. المللـی گـاج   بین: تهرانکتابکارفارسیهشتم. كار:. بخش، علی/ ذوقی، رؤیا حیات.11

9786003595286 

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها، مواد درسی، ادبیات فارسی، یادگیری مشاركتی آزمونکلماتکلیدی:

آموز را با تمامی زوایای مهـم كتـاب آشـنا میکنـد. او بـا       در این كتاب آمده است كه دانشها  نامه ای از درس مجموعه چکیده:

در خواندن، نوآوری در آمـوزش   "لحن"آموزد.  های آموزشی و نکات كلیدی، قواعد و نکات درسی را می ها، مثال توجه به تمرین

ت. در كنـار آمـوزش واژگـان، مسـائل درسـی و      از مباحث مطرح شده در كتـاب اسـ   "درک مطلب"و توجه به  "تاریخ ادبیات"

 ای و جای خالی نیز در كتاب گنجانده شده است. مطالب ادبی، سؤاالت تشریحی، چندگزینه

 

 شیابک: رحلـی.  ص.148 .1396. المللـی گـاج   بـین : تهرانکتابکارفارسیهفتم. كار:. بخش، علی/ ذوقی، رؤیا حیات.12

9786003595446 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، دانش مواد درسی، ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

هـا و   هـا، نکـات مهـم درس    آموز با زوایای مهم كتاب درسی خود آشـنا میشـود و تمرینهـا، مثـال     در این كتاب دانش چکیده:

ز و لذت بردن از درس خواندن است. بخشهای آمو آموزد. هدف این كتاب تركیب فعالیتهای دانش های زبانی و ادبی را می دانش

آمـوز را بـه همکـاری و مشـاركت دعـوت میکنـد. مطالـب كتـاب بـا           محـور اسـت و دانـش    نامة كتاب، فعالیت آموزشی و درس

ها در سه بخش دانش زبانی، دانش ادبـی و دانـش فکـری     های ابتکاری و رایج تدوین شده و در پایان هر درس، پرسش سرفصل

 آمده است.

 

الیدینالهییهاییازدکترحسیینمحییکوینومیدیمروامیدهاست:یادداشت ادبیات عرفـانی: . سینایی، زهرا.13

 9789642785858 شابک: خشتی یوچی. ص.60 .1395. صابرین: تهرانای.قمشه

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 یادداشت، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

هایی است كه نویسنده خطاب به دخترش نوشته است. او درباره آفرینش، خُلق تنـگ، نـوروز، تولـد     كتاب حاضر متن چکیده:

دانـد و   گوید. او علت خُلـق تنـگ را گـذر نکـردن بـه كـوی دوسـت مـی         های تو كجاست؟، صبر، نماز، روزه و... می مسیح، گنج

گفت و شنودی پر رمز و راز میان آفریـده و  »گوید:  ویسنده درباره نماز میهای هر كسی را مهربانی و عشق و بخشندگی. ن گنج

 «پرهیز كردن از هر آنچه آدمی را شایسته نیست و این روزه را همه عمر باید گرفت.»و درباره روزه: « آفریدگار.
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ادب:نگاهیازروساختبیهژر کیمیای. عیسی/ عباسی ، زهرا/ اقبالی، كبری/ صفری جندابه، زهـرا  پارسازاده، محمد.14

 9786007573372 شابک: رحلی. ص.288 .1396. آفرنگ شرق: مشهدساختفارسیهفتم.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها ها، راهنمای آموزشی، تمرین ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

هـای مهـم، تـاریخ ادبیـات و      نویسندگان، معنی و مفهوم واژهها، معرفی شاعران و  كتاب حاضر شامل: نکات مهم درس چکیده:

ها، تجزیـه و   ای شامل مباحث امالیی، آرایه های چهارگزینه های زبانی و ادبی درس فارسی است. پایان هر فصل، به آزمون دانش

لتـی، سـنجش و پیشـرفت    استعداد درخشان، نمونه دو  های آزمون تحلیل و ارتباط معنایی اختصاص یافته است. در انتها سؤال

 تحصیلی نیز در این كتاب گنجانده شده است.

 

ساختفارسیینهیمکیمیایادب:نگاهیازروساختبهژر . عیسی/ عباسی، زهرا/ اقبالی، كبری پارسازاده، محمد.15

 9786007573389 شابک: رحلی. ص.272 .1396. آفرنگ شرق: مشهدویژهتیزهوشانومسابقاتعلمیادبی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، تیزهوشان ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

های ورودی مدارس تیزهوشان، نمونـه دولتـی،    كتاب حاضر بر اساس مفاهیم كتاب درسی تدوین شده و شامل آزمون چکیده:

ای  های چهار گزینـه  ادبی، تاریخ ادبیات و پرسش های زبانی و ها، نکته المپیادها و... است. واژگان و اصطالحات دشوار متن درس

 های المپیاد و سنجش استانی چند سال اخیر در كتاب آمده است. هایی از آزمون در پایان هر فصل آمده است. همچنین نمونه

 

. برهـان مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهرانلبخندزیبایپسرکوهستان. های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.16

 9789640813171 شابک: رقعی. ص.72 .1396

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان یادداشت، داستانکلماتکلیدی:

بیشتر است. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن « حسین فردی»های  ای از سرمقاله كتاب گزیده چکیده:

كند: كربال و شجاعت یاران امام حسین )ع(، زنگ مدرسه و  های كوتاه این مجموعه به این موارد اشاره می كند. داستان آشنا می

. آموزان است، حمایت از حیوانات و مفهوم انسانیت، ارزش وجود سالمندان در خانواده و... یادآوری مسئولیتی كه بر عهده دانش

 درباره پسر چوپان و ارزش كار اوست.« زیبای پسر كوهستانلبخند »داستان كوتاه 

 

هاینهیموآموزانپایهلذتخواندن شوقتغییر ویژهدانش بسته یادگیری فراگیر:. مجدفر، مرتضی/ طاهری، مینو.17

 9786004640299 شابک: رحلی. ص.80 .1396. مرآت: تهراندهم.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، خواندن آموزش و یادگیری، پرسشکلماتکلیدی:

نویسنده در این كتاب چندین داستان، شعر، متن خواندنی و متن اطالعاتی آورده و در پایان هر یـک از داسـتانها یـا     چکیده:

این داسـتانها و  ها پاسخ دهد.  های دیگر، تعدادی پرسش، تمرین، فعالیت، بازی و پژوهش گنجانده است كه خواننده به آن متن

المللـی ارزشـیابی    اند. پرلز یک آزمون جهانی است كه انجمن بین نوشته شده "پرلز"متون مطالعاتی، بر اساس مطالعات جهانی 

آموزان كشورهای جهان تهیه كرده اسـت و برگـزار    پیشرفت تحصیلی با هدف سنجش توانایی خواندن و درک مطالب در دانش

 كند. می
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هیایآموزانپاییهوجو ویژهدانشلذتخواندن شوقجست بسته یادگیری فراگیر:. مرتضی/ طاهری، مینومجدفر، .18

 9786004640237 شابک: رحلی. ص.84 .1396. مرآت: تهرانهفتموهشتم.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ها پاسخها و  آموزش و یادگیری، كودكان و نوجوانان، پرسشکلماتکلیدی:

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و با هـدف سـنجش توانـایی     یک آزمون جهانی است كه توسط انجمن بین "پرلز" چکیده:

آموزان همه كشورهای جهان طراحی شده است. این آزمون به دنبـال آن اسـت كـه متوجـه      خواندن و درک مطلب برای دانش

هـای متـون را تمیـز دهنـد و از      ای گوناگون نوشتاری را درک كنند، ابعاد و الیهه توانند فرم آموزان تا چه میزان می شود دانش

دست آوردن اطالعات و استفاده از محتوای آن در تغییـر زنـدگی روزمـره خـود بهـره       خواندن به مثابه یک تجربه ادبی برای به

 بگیرند.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.152 .1396. پیـدایش : تهـران هیایشییرینبهلیول.لطیفیه طنز نوجـوان: . شمس، محمدرضا.19

9786002964472 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، طنز، لطیفه، نوجوانانکلماتکلیدی:

، یکی از طنزگویان معروف تاریخ اسالم است. او هوشمندی است از یاران امام «بهلول»هایی از  این كتاب حاوی لطیفه چکیده:

ر حکومـت هـارون حفـ. كنـد. بهلـول بـا كارهـا و           جعفر صادق )ع( كه خود را به دیوانگی زده تا با این تدبیر، جـانش را از شـر

دارد كه بسیاری از اعمال و سـخنان، معنـایی خـارج از     خنداند و هم او را به فکر وامی لوحانه، هم مخاطب را می های ساده حرف

 ظاهر آن دارند.

 

مؤسسه فرهنگـی مدرسـه   : تهرانهاییازتذکرةاالولیا.هایعرفانی:لطیفهلطیفه های زیر خاكی: لطیفه. رضا علیلبش، .20

 9789640812952 شابک: رقعی. ص.122 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كالسیک، حکایت، لطیفهکلماتکلیدی:

از آن »، «بینـد  او مـی »ی عطار نیشابوری بازنویسی شده اسـت.  «تذكرۀاالولیا»هایی با اقتباس از  حکایتدر این كتاب  چکیده:

كنـد كـه    این نکته را یادآوری می« گیری حال»هاست. حکایت  نام بعضی از این حکایت« پولدار فقیر»و « هیچ و پوچ»، «لحاظ

ها شادی را برای خواننده به  فا كنند. همچنین طنز بودن این حکایتمسلمانان در شبیه بودن به بزرگان دین نباید به ظاهر اكت

 كند. آورد و او را با نکات عرفانی آشنا می ارمغان می
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مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران حکمدهخیدا.وهایملس:لطیفههاییازامثاللطیفه خاكی: های زیر لطیفه. رضا لبش، علی.21

 9789640813973 شابک: رقعی. ص.122 .1396. مدرسه برهان

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه المثل، طنز، داستان ضربکلماتکلیدی:

چـاه  »المثلـی را در خـود دارد.    انتخاب شده است و هر یک ضـرب « دهخدا« »امثال و حکم»های این كتاب از  لطیفه چکیده:

هاسـت.   نام بعضـی از ایـن لطیفـه   « خیاط در كوزه افتاد»و « ، بمیر و بدم«ناخوش خط»، «طناب ارزن»، «خریدار هیچ»، «نان

خواهد كه ایمانش را در مقابل غـذا   آورد و از او می ای است كه شیطان برایش غذا می ، درباره مرد گرسنه«خریدار هیچ»لطیفه 

گـذارد؛ امـا بعـد از     دن در آتش را به عهده او میدرباره شاگرد آهنگری است كه استاد، دمی« بمیر و بدم»به او بفروشد. لطیفه 

 شود. مدتی پسر از دمیدن خسته می

 

 رقعی. ص.332 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران(.1285-1392مدخلشعرمعاصرفارسی . خسروی، شهریار.22

 9789643189518 شابک:

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 تاریخ معاصر ایرانشعر، نقد ادبی، کلماتکلیدی:

ها و مفاهیم شعر و نقد ادبی، نه بـه تفکیـک شـاعران، روایتـی از ایـن       نویسندۀ این كتاب كوشیده است بر اساس ایده چکیده:

شعر معاصر را نقد و معرفی كرده و سپس بـا اصـالح روایـت رسـمی و معیـار،      « روایت معیار»موضوع ارائه دهد. بنابراین، ابتدا 

است. در پایان نیز گزارشی تـاریخی از شـعر معاصـر     ها و شواهد تاریخی و با دیدگاهی منسجم ارائه كرده دادهروایتی مبتنی بر 

ایران به همراه یک جریان شناسی توصیفی داده است. در این كتاب، شعر معاصر به شعر نو منحصر نشده و انـواع قـدمایی نیـز    

 شود. یز در آن دیده میاند. تحوالت شعر معاصر پس از انقالب اسالمی ن آمده

 

 شیابک: وزیـری.  ص.134 .1395. طـاهر فرامـرزی  .:   مشی سیدیدکافییهانجیامشبیدی..... فرامـرزی، طـاهر  .23

9786000468613 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خط نستعلیق، تمرین، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

ای برای تمرین  هایی است كه در شخصیت فرد تأثیر مثبت دارد. كتاب حاضر شیوه شاخصداشتن خط خوب از جمله  چکیده:

انـد.   نویسی با قلم در این كتاب مدنظر است. در فصل اول حروف الفبا آموزش داده شـده  خط تحریری عرضه كرده است. خوش

 اند. ها نیز در فصل سوم آمده لمهبندی ك های سطر نویسی و تركیب است و تمرین فصل دوم به سرمشق اتصاالت پرداخته
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ورزیفارسییمیوهازدرخت:کتابآموزشیدست میوه از درخت:. ارسنجانی، سیدعبدالعلی/ هاشمی، بتول  هاشمی.24

 9786009811533 شابک: رحلی. ص.200 .1396. شهر راز: شیرازپایهنهم.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها ها، ادبیات فارسی، تمرین ها و پاسخ ها، پرسش آزمونکلماتکلیدی:

های گروهی مبتنی بر كتاب درسی اسـت. هـر درس شـامل جـدولی      ها و پژوهش ها، تمرین كتاب حاضر شامل جدول چکیده:

دا كند و بنویسـد.  های پایان كتاب درسی پی نامه ها را از واژه آموز باید معنی آن های متن است كه دانش ها و كنایه مربوط به واژه

ای و جای خالی گنجانده شده است. در انتهای هـر فصـل، آزمـونی     های چهارگزینه در هر درس پس از ارائه نکات مهم، پرسش

های استانی آمده است. در آخر كتاب، اطالعاتی درباره تاریخ ادبیات  برای تثبیت یادگیری و یک آزمون جامع برگرفته از آزمون

 ها گنجانده شده است. نامه و فرهنگ كنایه و سرگرمی، واژه به صورت جدول بازی

 

ورزیمیوهازدرخت:کتابآموزشیدست میوه از درخـت: . عبدالعلی/ هاشمی، بتول هاشمی مرعشی ارسنجانی ، سید.25

 9786009811526 شابک: رحلی. ص.200 .1396. شهر راز: شیرازفارسیپایههشتم.

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها، راهنمای آموزشی ها، تمرین ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

های مختلـف و   های كاوشگرانه، جدول این كتاب شامل هفده درس است و منطبق بر كتاب درسی و بر اساس پرسش چکیده:

آمـوز   ن آن درس وجـود دارد كـه دانـش   های مت هایی مربوط به واژه های كاربردی تدوین شده است. در هر درس، جدول تمرین

هـایی   های پایانی كتاب درسی یا این كتاب پیدا كند و بنویسد. در پایان هـر فصـل، تمـرین    نامه ها را از واژه باید معنای این واژه

 های جامع استانی آمده است. ای از آزمون های فصلی گنجانده شده و یک آزمون چهارگزینه برای تثبیت آموخته

 

ورزیفارسییپاییهمیوهازدرخت:کتیابدسیت میوه از درخـت: . هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی/ هاشمی، بتول.26

 9786009811502 شابک: رحلی. ص.176 .1396. شهر راز: شیرازهفتم.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، دانش ادبیات فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

در شش فصل و منطبق بر كتاب درسی تدوین شده است. در ابتدای هـر درس، بـرای آمـوزش مفـاهیم      كتاب حاضر چکیده:

نامه كتاب درسـی   های داخل كادرها را در واژه درسی پرسش هایی به صورت جای خالی آمده است. دانش آموز باید معنای واژه

هایی برای نوشتن پاسـخ اسـت.    جای خالی و جدول ای، های چندگزینه ها بنویسد. هر درس شامل پرسش پیدا كند و در جدول

 در انتها دو آزمون كلی به عنوان برداشت فصلی در كتاب گنجانده شده است.
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آسمانیهایپیام

 

آخرینبازمانده:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی السالم: علیه  دوازده قصه از زندگی چهارده معصوم. ناصری، مسلم.27

 9786008525486 شابک: وزیری. ص.84 .1395. زیارت: تهرانالسالم.علیهصادقجعفرامام

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی، امامان، ادبیات كودک و نوجوان داستانکلماتکلیدی:

سـال امامـت    34امـام جعقـر صـادق )ع( مـدت     كتاب حاضر شامل دوازده قصه از زندگی امام جعفر صادق )ع( است.  چکیده:

شیعیان را بر عهده داشت. در این زمان، عباسیان تازه به حکومت رسیده بودند و فرصتی بود تـا حقـایق اسـالم را بیـان كننـد.      

ا آمدند تـ  های اسالمی به مدینه می جلسات درس حضرت صادق )ع( پرآوازه بود، مشتاقان علم و دانش از گوشه و كنار سرزمین

 از محضر امام استفاده كنند. ایشان حدود چهارهزار شاگرد تربیت كردند. هر قصه از این كتاب حاوی تصاویر است.

 

 9786008449140 شابک: پالتویی. ص.72 .1395. ها بهار دل: قمآموزان.احکامبرایدانش. احمدیان، عباس.28

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان، فقه، راهنمای آموزشی احکام شرعی، دانشکلماتکلیدی:

ساله تدوین شده است و مسـائل مربـوط بـه احکـام شـرعی را آمـوزش        12تا  9آموزان  این كتاب برای استفادۀ دانش چکیده:

اتی دهـد. همچنـین موضـوع    گانه، سن تکلیف، تقلید، طهارت و وضو مـی  دهد. نویسنده در ابتدا توضیحاتی دربارۀ احکام پنج می

گـردد. در   كند، بررسـی مـی   ها، نمازهای روزانه، واجبات نماز و چیزهایی كه نماز را باطل می كننده ها و پاک نجس  ازجمله تیمم،

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       

 گردد. بندی مطرح می   ، تهمت، اسراف و شرطگناهان مانند دروغ، غیبت

 

 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. جمـال : قـم دزدم.ازنمیازمنمیی چهـل حـدیث زنـدگی:   . حیدری ابهری، غالمرضـا .29

9789642025497 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 نماز، احادیث، اخالق اسالمیکلماتکلیدی:

اند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درک كند و بـه كـارگیرد. كتـاب     های گوناگونی بیان شده ها و شیوه زباناحادیث به  چکیده:

شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در     « دزدم از نمازم نمی»است و با نام « چهل حدیث زندگی»حاضر جلد دوم از مجموعة 

هایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده   احادیث را شرح و نمونههای عینی  كوشد با بیان مصداق گرفته است. نویسنده می پی

حکایت دارد. شیوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمـده و   40را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند. هر كتاب 

اطب پـس از خوانـدن مـتن    اند كه مخ است. در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمده با تصویرهایی امروزی همراه شده

 اند. های مربوط به هر حکایت مشخص شده باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند. در انتهای كتاب نیز حدیث
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 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. جمـال : قـم بگیودوسیتتدارم. چهـل حـدیث زنـدگی:   . حیدری ابهـری، غالمرضـا  .30

9789642025480 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 احادیث، اخالق اسالمی، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

اند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درک كند و بـه كـارگیرد. كتـاب     های گوناگونی بیان شده ها و شیوه احادیث به زبان چکیده:

شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در     « ارمبگو دوسـتت د »است و با نام « چهل حدیث زندگی»حاضر جلد اول از مجموعة 

هایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده   های عینی احادیث را شرح و نمونه كوشد با بیان مصداق گرفته است. نویسنده می پی

ی را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند. شیوۀ كتاب به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمده و بـا تصـویرهایی امـروز   

اند كه مخاطب پس از خواندن متن باید حدیث مرتبط بـا آن   است. در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمده همراه شده

 را انتخاب كند.

 

 9786007382172 شابک: وزیری. ص.48 .1395. سرو یاسین: تهرانتوحید. كارگاه اندیشه، دفتر نهم:. آذر، احمدرضا.31

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها، تحقیق ها و پاسخ ادبیات كودک و نوجوان، توحید، پرسشکلماتکلیدی:

وگوهـای واقعـی در یـک     است. داستان در قالب گفت "كارگاه اندیشه"های  كتاب حاضر جلد یازدهم از مجموعه كتاب چکیده:

هستند كه در ابتدا به اعضا نوجوان كارگاه و مخاطبـان   هایی های این كارگاه، سؤال كارگاه با موضوع توحید است. مبنای فعالیت

شود تا یک هفته بر روی آن فکر و مشورت كرده و نتایج تحقیق خود را بنویسند. افراد حاضر در كارگاه چهار نفر  كتاب داده می

هـای كتـاب    پرسـد. صـفحه   هـا مـی   هایی از آن آرمین، صالحه و همایون هستند و یک مدیر به نام حامد سؤال  های كیمیا، به نام

 هایی برای فکر كردن مطرح كرده است. كاهی است. نویسنده از تصویر و نقاشی استفاده كرده و در انتها سؤال

 

السالمبهانضمامشرححالوگزارشسیاسیوفرهنگیدورانعلیهچهلحدیثامامرضا. چی، كـاظم   مدیر شانه.32

 9789640224168 شابک: رقعی. ص.128 .1395. نشر به: تهرانامام ره(.

 معلممخاطب:

 ها، احادیث نامه امامان، زندگیکلماتکلیدی:

تواننـد كتـاب حاضـر را     مندان به دانستن شرح حال و رویدادهای سیاسی و فرهنگـی دوران امـام رضـا )ع( مـی     عالقه چکیده:

خانـدان ایشـان، امامـت و سـیرۀ عملـی و اخالقـی و       است: زندگی امام رضـا و   بخوانند. مطالب كتاب در چند بخش عرضه شده

عصر ایشان. در پایان نیز ترجمة چهل گفتار از سـخنان   رویدادهای سیاسی دوران وی، و معرفی صحابه و معاصران و عالمان هم

 است. گهربار حضرت كه استاد باقرزاده به نظم درآورده، به دوستداران تقدیم شده

 

خورشیدانتظار:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی السالم: قصه از زندگی چهارده معصوم علیهدوازده . ناصری، مسلم.33

 9786008525561 شابک: وزیری. ص.96 .1395. زیارت: تهرانپیامبرگرامیاسالم.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی، پیامبران داستانکلماتکلیدی:

آمـوز   بخـش و درس  خصوص كودكان مسلمان لـذت  های زندگی امامان و پیامبران برای مسلمانان و به داستانشنیدن  چکیده:

هـای رفتـاری    قصه است كه مخاطب را با شرایط زندگی حضرت محمـد )ص(، اخـالق و فضـیلت    12است. كتاب حاضر، شامل 

 ، دو نشانة خداوندی، و دیدار شیرین.جواب اند از: فریاد بی ها عبارت كند. بعضی از این قصه ایشان آشنا می
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 9786008449034 شابک: وزیری. ص.104 .1396. ها بهار دل: قمدرمسیرغدیر.. باباجانی، علی.34

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی، ادبیات كودک و نوجوان غدیر خم، داستانکلماتکلیدی:

روایت و با لحنی عامیانه داستان هجرت پیامبر اكـرم )ص( را از مدینـه بـه مکـه بـازگو       23كتاب در نویسنده در این  چکیده:

كند. در این كتاب واقعة غدیرخم در قالب داستان برای مخاطب بیان شده است. از مدینه تـا قـرار، مـرد میـدان، خـداحاف.       می

ره پیروزی و با آهو مهربان باش و ... ازجمله فهرست عناوین ایـن  مدینه، كاروانی از نجران، جایی برای اِحرام، دیدار در شب، سو

سـؤال از   20نامـه شـامل    های سبز و مشکی طراحی شده است. در انتهای كتاب یـک پرسـش   كتاب است. تصاویر كتاب با رنگ

 متن كتاب گنجانده شده است.

 

دفتر نشـر  : تهرانسازیسخنرانیدینی.آمادههایارائهمفاهیمدینی:شیوهروش. جمعی از استادان و پژوهشگران.35

 9789644764141 شابک: وزیری. ص.456 .1395. فرهنگ اسالمی

 معلممخاطب:

 ، خطبه، ادبیات دینی سخنرانیکلماتکلیدی:

هـای   اثر حاضر به منظور رفع خألهـای موجـود در عرصـة روش   . های گوناگونی كاربرد دارد مهارت سخنرانی در عرصه چکیده:

هـای پـرورش كـالم و     سخنرانی دینی در وازده فصل تنظیم شده اسـت. ابتـدا مبـانی نظـری روش سـخنرانی و سـپس شـیوه       

آفرینـی، مانـدگاری    گیری از احساس، رفتارسازی، شادی های بهره اند. شیوه سازی در سخنرانی، و اقناع اندیشه مطرح شده انگیزه

هـای ذكـر    ث هستند. كتاب با موضوع روایتگری فرهنگ ایثار و شـهادت و روش ای نیز از دیگر مباح كالم و سخنرانی چندرسانه

 رسد. مصیبت در سخنرانی به پایان می

 

آموزان مسابقاتاحکیام(متوسیطهاولودوم.زاللاحکام:آموزشاحکامدانش. جعفری، رضا/ صمیمی، مهدی.36

 9786004760966 شابک: رقعی. ص.44 .1396. ضریح آفتاب: مشهد

 معلممخاطب:

 آموزان، ادبیات كودک و نوجوان فقه، احکام اسالمی، دانشکلماتکلیدی:

شود، باید مسائل متعـددی را رعایـت كنـد و از     هر فردی كه به سن تکلیف شرعی میرسد و از نظر دین اسالم بالغ می چکیده:

ا و مراجع ضرورت دارد. نویسنده در این كتاب احکـام  امور بسیاری بپرهیزد. فراگیری احکام از نظر قرآن، سنت و از دیدگاه علم

هـا و نجاسـات از    كننـده  دهد. اقسام احکام، شرایط تکلیف، تقلید، راه تشخیص مجتهد اعلم، پـاک  آموزان آموزش می را به دانش

 اند. جمله مباحث مطرح شده در این كتاب

 

 9789640219898 شابک: رقعی. ص.64 .1395. نشر به: تهرانصبر. راه نیکویی:. رفائی، سیدرضا.37

 معلممخاطب:

 های قرآنی های مذهبی، اسالم، نتایج صبر، جنبه جنبهکلماتکلیدی:

از  "صـبر "رسـاند. در كتـاب    صبر از خصوصیات اخالقی نیکویی است كه به انسان برای رسیدن به اهدافش یاری مـی  چکیده:

صبر در آیینة آیات و روایات، فواید و آثار صبر بررسی شده است. انواع صـبر،  جایگاه صبر در زندگی،  "2راه نیکویی  "مجموعة 

های صبر در زندگی از دیگر مباحث مطـرح شـده در    ارزشی صبر، مواضع و موقعیت صبر و سالمت روان، معیار ارزشمندی و بی

 این كتاب است.



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

21 

 

 9789640219881 شابک: رقعی. ص.64 .1395. نشر به: تهرانغیبت. راه نیکویی:. رفائی، سیدرضا.38

 معلممخاطب:

 اخالق اسالمی، احادیث، ارتباطکلماتکلیدی:

ها از راه سـخن گفـتن بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار        دانند؛ زیرا انسان می "خشونت ارتباطی"شناسان غیبت را یک  روان چکیده:

هـای دوری از   كند و آثار فردی و اجتمـاعی و راه  تعریف می غیبت را "1راه نیکویی "كنند. نویسنده در این جلد از مجموعة  می

نمایـد. در ایـن كتـاب از     وجو و بررسی می دهد. در انتها نیز غیبت را در آثار و اشعار بزرگان و سخنوران جست آن را توضیح می

 سخنان و احادیث امامان و رسول اكرم)ص( نیز دربارۀ موضوع استفاده شده است.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. جمـال : قـم فرزنیدتراببیو . چهـل حـدیث زنـدگی:   . ابهـری، غالمرضـا  حیدری .39

9789642025503 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 احادیث، اخالق اسالمی، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

دهنـد. كتـاب    زنـدگی نکـاتی را آمـوزش مـی    های گوناگون  احادیث دربارۀ سبک زندگی و رفتارهای درست در صحنه چکیده:

شـیوۀ جدیـدی را در عرضـة احادیـث در     « فرزندت را ببوس»است و با نام « چهل حدیث زندگی»حاضر جلد سوم از مجموعة 

هایی از زندگی واقعی ارائه دهد تا خواننـده   های عینی احادیث را شرح و نمونه كوشد با بیان مصداق گرفته است. نویسنده می پی

حکایت دارد. شیوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یک متن آمـده و   40بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند. هر كتاب را 

اند كه مخاطب پـس از خوانـدن مـتن     است. در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمده با تصویرهایی امروزی همراه شده

اند از: عامـل اشـتباه، نتیجـة خشـم، راز پیشـرفت،       های این كتاب عبارت یتباید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند. بعضی حکا

 همیشه و هرجا.

 

. دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی  : تهرانکاربردتحلیلگفتماندرفهممنابعدینی. مجموعه فرهنگ هدایت:. بشیر ، حسن.40

 9789644764196 شابک: رقعی. ص.308 .1395

 معلممخاطب:

 های قرآنی، ادبیات دینی جنبهکلماتکلیدی:

در عصری كه موضوع گفتمان به امری اساسی و فراگیر تبدیل شده است، موضع گیری دینی و چگونگی بهره بـرداری   چکیده:

مطلوب از آن باید مشخص شود. نویسندۀ كتاب حاضر كوشیده است به جمع بنـدی مناسـبی در رابطـه بـا گفتمـان و تحلیـل       

ست یابد، بین رویکردهای دینی و غیر دینی گفتمان معنـای مشـتركی بسـازد و روشـی بـرای تحلیـل       گفتمان از منظر دینی د

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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 شیابک: وزیـری.  ص.116 .1396. شمیسـا : اهـر نهیم.هایآسمانکتابکاروگنجینهآزمونپیام. زاده، اكبر عبدیل.41

9786008459293 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، راهنمای آموزشی، دانش آزمونکلماتکلیدی:

های ماهانـه بـرای    است. این كتاب شامل دوازده درس و آزمونهای آسمان  اثر حاضر شامل نکات و مفاهیم كتاب پیام چکیده:

ها از جمله صحیح و غلط، كامل كردنی، مفهومی،  ها انواع سؤال نوبت است. در آزمون نوبت و پایان هر دو درس و نیز آزمون میان

در كـالس بعـد از تـدریس     هـا  های تکمیلی برای انجام دادن تمـرین  پاسخ و تشریحی گنجانده شده است. فعالیت سؤاالت كوتاه

 معلم آمده است.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. جمـال : قـم کاریدرهیرکیار.محکم چهل حدیث زندگی:. حیدری ابهری، غالمرضا.42

9789642025510 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 احادیث، اخالق اسالمی، آموزش اخالقکلماتکلیدی:

دهنـد. كتـاب    های گوناگون زنـدگی نکـاتی را آمـوزش مـی     دربارۀ سبک زندگی و رفتارهای درست در صحنهاحادیث  چکیده:

شیوۀ جدیدی را در عرضة احادیث « كاری در هر كار محکم»است و با نام « چهل حدیث زندگی»حاضر جلد چهارم از مجموعة 

هـایی از زنـدگی واقعـی ارائـه دهـد تـا        را شرح و نمونه های عینی احادیث كوشد با بیان مصداق گرفته است. نویسنده می در پی

حکایت دارد. شیوۀ كار به این صورت است كـه در هـر صـفحه یـک      40خواننده را بیشتر متوجه مفهوم حدیث كند. هر كتاب 

از  انـد كـه مخاطـب پـس     است. در پایین صفحه چند حدیث به زبان فارسی آمده متن آمده و با تصویرهایی امروزی همراه شده

مـزه و   انـد از: بـا او بسـازید، خـوش     های این كتـاب عبـارت   خواندن متن باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند. بعضی حکایت

 مقوی، نوبتش را به او داد و عادت خوب جواد.

 

 .1396. جمـال : قـم افیزا.مسابقاتدینیکودکانونوجوانان:سیمسابقهجذابمعرفیت. رضا افشاری مقدم، علی.43

 9789642026791 شابک: پالتویی. ص.204

 معلممخاطب:

 ، اسالم، معرفت شناسی، ادبیات نوجوانان بازی و سرگرمیکلماتکلیدی:

در آموزش معارف دینی اگر مطالب به صورت غیرمسـتقیم ارائـه شـوند، تأثیرگـذاری بیشـتری بـر مخاطبـان دارنـد.          چکیده:

طراحی كرده كه مصداق آموزش غیرمستقیم معارف با سرگرمی است. در ابتـدا نکـات كلـی    نویسنده در این كتاب سی مسابقه 

كننـدگان و   ها به صورت انگیزشی، شیوۀ انتخاب شـركت  ای، طرح سؤال ها مانند محتوا و چگونگی اجرا به صورت مرحله مسابقه

 و اجرای هر مسابقه توضیح داده شده است. سازی مدیریت كالس هنگام اجرای مسابقه بیان گردیده و در ادامه، مراحل آماده
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 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. جمـال : قـم مسواکبیزن مسیواک . چهل حدیث زندگی:. حیدری ابهری، غالمرضا.44

9789642025930 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 احادیث، اخالق اسالمی، شیوۀ زندگیکلماتکلیدی:

اند. كتـاب   های رفتار صحیح برای ما به یادگار گذاشته های زیادی دربارۀ شیوه پیامبران و بزرگان دینی مسلمان حدیث چکیده:

كنـد و   های عینـی را بیـان مـی    ها برای نوجوانان به كار گرفته است. نویسنده مصداق ای متفاوت در نشر این حدیث حاضر شیوه

تـر باشـند. در    اند تا بـرای خواننـده جـذاب    ها به زندگی امروزی نزدیک زد. مصداقپردا ها می سپس به شرح و توضیح آن مصداق

ها بـرای   پایان هر متن سه حدیث آمده است كه مخاطب باید حدیث مرتبط را حدس بزند. متن ها تصویر هم دارند تا درک آن

 تر باشد. مخاطب ملموس

 

هایمهدویدرکودکانباروشتربیتیتلقیینسازیآموزه نهادینهمهدیباوریدرکودکان:. عبدالهی، ابراهیم.45

 9786008372110 شابک: وزیری. ص.224 .1396. مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم: قموالگونمایی(.

 معلممخاطب:

 های مذهبی، مهدویت، امام زمان)عج( تربیت، جنبهکلماتکلیدی:

بـاور اسـت كـه بهتـرین سـن آن نیـز دورۀ كـودكی         سازی ظهور، پـرورش نسـلی مهـدی    زمینهترین وظیفه برای  مهم چکیده:

كنـد. سـپس    های مهدوی مناسب را گـزینش مـی   است.كتاب حاضر با همین هدف، ابتدا شخصیت كودک را بازشناسی و آموزه

ی كـودک، پیشـنهاد داوری و   تلقـین، الگونمـایی، پیونـد پیـام مهـدوی بـا زنـدگ       »هـای تربیتـی    ها روش سازی آن برای نهادینه

 كند. های قصه، شعر، نقاشی و نمایش را پیشنهاد می و نیز قالب« خودافشایی محبتی

 

 شیابک: رقعـی.  ص.218 .1395. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی    : تهـران نقدیبررویاهیایرسیوالنه.. نصری، عبداهلل.46

9789644764219 

 معلممخاطب:

 قرآن، وحی، نقدکلماتکلیدی:

اسـت.   هـای ایشـان پرداختـه    است. كتاب حاضر به نقد و رد نظریه دكتر سروش در باب وحی آرای خاصی مطرح كرده  چکیده:

های چهارم و پـنجم در واقـع نقـد مقـاالت پـنجم و       اند و فصل اخذ شده« انکار قرآن»های اول تا سوم این كتاب از كتاب  فصل

ها و مطالب تلگـرام سـروش نیـز     جلسة برنامة پرگار هستند.البته برخی سخنرانیگوهای دو  و ششم رویاهای رسوالنه و نیز گفت

اند. نویسنده تأكید دارد رویاهای رسوالنه هرگز قرائتی جدید از وحی نیست و مقولة وحی باید در چارچوب اصل نبوت  نقد شده

 تفسیر شود.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.292 .1395. سرمسـتان : تهرانمدار .هایدینیدرنهادینهکردنآموزه. ضیایی تربتی ، زهرا.47

9786007269114 

 معلممخاطب:

 تعلیمات دینی، آموزش و پرورش، مدارسکلماتکلیدی:

شـود.   آموزان از مباحثی اسـت كـه در ایـن كتـاب بـه آن اشـاره مـی        داری و نقش دین در جامعه معلمان و دانش دین چکیده:

هـا بیشـترین تـاثیر را بـر نگـرش       آمـوزان و نقـش الگـویی معلمـان، آن     رابطه معلمان و دانـش نویسنده معتقد است با توجه به 

های كاربردی از جمله روش تلقین، روش تکریم شخصـیت، روش بـازی و    گذارند. خواننده با روش داری می آموزان در دین دانش

 شود. های مدارس آشنا می شی و برنامههای آموز های اصالح و تغییر رفتار در تعلیم و تربیت اسالمی در كالس روش
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 ص.224 .1395. چشمه سـخن : مشهدهاینوینتدریس.روش:همیارمعلّم. قلندریان، حمید/ خواجه بیدختی، طیبه.48

 9786009663804 شابک: وزیری.

 معلممخاطب:

 روش تدریس، تعلیمات دینی، آموزش والدینکلماتکلیدی:

های به دست آمـده در ایـن    های آسمان و تجربه های گوناگون تدریس موفق درس پیام حاضر روشنویسنده در كتاب  چکیده:

كند. در فصل اول كتاب، اصول حاكم بر برنامة تعلیم و تربیـت دینـی دورۀ اول متوسـطه در قالـب      زمینه را بررسی و مطرح می

روش تـدریس، مراحـل اجـرا و روش یـادگیری     نامـة ارزشـیابی،    جدول و به تفکیک هر پایه بررسی شده اسـت. سـپس، شـیوه   

هـای   های دوم، سوم و چهارم ضمن بیان اهداف كلی، جزئـی و رفتـاری هـر درس، بهتـرین روش     مشاركتی آمده است. در فصل

 های اجرایی مناسب ارائه شده است. تدریس پیشنهادی و شیوه

 

یکسیبدنیور:مجموعیهدوازدهقصیهاززنیدگی السالم: علیهدوازده قصه از زندگی چهارده معصوم . ناصری، مسلم.49

 9786008525554 شابک: وزیری. ص.96 .1395. زیارت: تهرانالسالم.علیهاحضرتفاطمه

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی فاطمه زهرا )س(، داستانکلماتکلیدی:

آمـوز   بخـش و درس  خصوص كودكان مسلمان لـذت  امامان و پیامبران برای مسلمانان و بههای زندگی  شنیدن داستان چکیده:

قصه است كه مخاطب را با شـرایط زنـدگی حضـرت فاطمـه      12شامل « دوازده قصه از زندگی»است. كتاب حاضر از مجموعة 

اند از: باران مروارید،  ها عبارت این قصهكند. بعضی از  های رفتاری ایشان، و رفتار ایشان در منزل آشنا می )س(، اخالق و فضیلت

 بند. یاد پدر، و گردن به

تاریخعلم

 

 ص.48 .1396. آبرنـگ : تهـران . پور هوشنگ اقبال امیر آلبرتانیشتین. نامه علمی كودكان: مجموعه فرهنگ. رومرو، لیبی.50

 9786002527721 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، ادبیات كودک و نوجوان، دانشمندانکلماتکلیدی:

های جدیدی دربـارۀ زمـان و فضـا و عملکـرد جهـان مطـرح كـرد.         یک دانشمند نابغه بود. او نظریه "آلبرت انیشتین" چکیده:

همچنین علوم جدیدی را بـه  ها  ها و نظریه های انیشتین باعث شهرت او شد و نظر مردم را دربارۀ جهان تغییر داد. این ایده ایده

است. از فیزیک كوانتوم برای ساختن تلویزیون و كامپیوتر استفاده شـده اسـت.    "فیزیک كوانتوم"ها  وجود آورد كه از جملة آن

 اش و شرح داده است. این كتاب از تولد تا مرگ انیشتین را با تصاویری واقعی از او وزندگی
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 ص.48 .1396. كتاب تارا: تهرانآلبرتاینشتین. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا علیرمضانی، احسان/ رمضانی، .51

 9786008499220 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ها، سرگذشتنامه نامه دانشمندان، زندگیکلماتکلیدی:

هـای   انـد. كتـاب پـیش رو یکـی از عنـوان      های فراوانی بوده پیشرفتدانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل  چکیده:

ترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و     كوشد مهم است كه با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»مجموعة 

نـدگی آلبـرت اینشـتین از تولـد تـا      اند مطرح كند. در این جلد، ز داده هایی را كه در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه فعالیت

های كودكی، اولین مهاجرتش، دبیرستان و دانشگاه رفتنش، ازدواج، نظریة نسبیت، جنگ جهانی دوم، اعتقادات دینـی   سرگرمی

 آلبرت، افتخارات جهانی و پایان زندگی او بیان شده اند.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران آلفردنوبیل. دانشمندان:همراه با علم، همگام با . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.52

 9786008499725 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، دانشمندان، آزمایشگاه، اختراعات علمی، اكتشافات علمیکلماتکلیدی:

های  انقالبی در زمینة مواد منفجره ایجاد كرد و سیل درخواست، "آلفرد نوبل"توسط « ژلة انفجاری»نشر خبر اختراع  چکیده:

خرید به سوی آلفرد سرازیر شد. ژلة انفجاری مزیتهای فراوانی داشت؛ از جمله اینکه نه تنها عامل تکامل نمونههای قبلی مـواد  

. نـدی بـه نحـو دلخـواه را داشـت     ب منفجره بود بلکه ارزانتر تمام میشد، حمل و نقل آن ساده تربود و انعطـاف الزم بـرای بسـته   

نامـه و   نویسنده در این كتاب از آغاز زندگی آلفرد نوبل، پدر دینامیت را تا كشف دینامیت و تکامل آن، ساخت فشنگ تا وصیت

 توقف در آخرین ایستگاه زندگی تشریح كرده است.

 

 ص.100 .1396. مؤسسه فرهنگی فـاطمی : تهران. آرش ظهوریان پردل آیزاکنیوتنچهکسیبود؟.. ب پاسکال، ژانت.53

 9789643189945 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان، ادبیات كودک و نوجوان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

نویسـنده در كتـاب حاضـر بـا      نامة مشاهیر مورد توجه بسیاری از افراد به ویژه نوجوانان و جوانان است. مطالعة زندگی چکیده:

پرداخته است. در هر صفحه برای شرح داسـتان از   "آیزاک نیوتن"گونه و با ارائة اطالعاتی دقیق به شرح زندگی  نگاهی داستان

انگیز، كتاب بزرگ نیوتن،  تصاویر ساده استفاده شده است. نیوتن چه كسی بود، پسركی تنها، دانشگاه كمبریج، تلسکوپ شگفت

 حركت و ... از مباحث مطرح شده در این كتاب است.قوانین 
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 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران ابوریحیانبیرونیی. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.54

 9786008499541 شابک: رقعی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ها نامه ایرانی، نجوم، زندگیدانشمندان کلماتکلیدی:

ها بعد در علومی ماننـد   وجود داشت. این شهر شاهد تولد كودكی بود كه سال"بیرون"در اطراف خوارزم شهری به نام  چکیده:

شماری از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان شد. آثار و اكتشافات او در پیشرفت علم و دانـش، نقـش    شناسی، ریاضی و گاه ستاره

هـا و آثـار    احمد ابوریحان بیرونی نبود. در كتاب حاضر زندگی این دانشـمند، كتـاب   و مفیدی داشت. او كسی جز محمدبن مؤثر

 علمی و افکار او بررسی شده است.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران سینا.ابوعلی همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.55

 9786008499589 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 دانشمندان ایرانی، سرگذشتنامه، علوم پزشکی، اختراعات علمیکلماتکلیدی:

و  "ابـوعلی سـینا  "است، بـه سرگذشـت    "همراه با علم، همگام با دانشمندان"این كتاب كه جلد سیزدهم از مجموعة  چکیده:

فعالیتهای او در قالب اختراعات و اكتشافات اختصاص دارد. تولد یک نابغه، مهاجرت به بخارا، اوضاع جهان اسـالم و اروپـا، یـک    

وجوی ابوعلی سینا، ورود به ری، شـاهزادۀ بیمـار، یـک خوشـه      انگیز، ترک بخارا، سلطان محمود غزنوی در جست درمان شگفت

 ین كتاب است.های ا انگور و آثار علمی او، از بخش

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران ارشیمید . همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.56

 9786008499985 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، ریاضیات، دانشمندان، اكتشافات علمیکلماتکلیدی:

زندگی ارشمیدس و فعالیتهـا و اكتشـافات او را    "همراه با علم، همگام با دانشمندان"نویسنده در این جلد از مجموعة  چکیده:

  دستگاهی بود كه ارشمیدس برای انتقـال آب از یـک مخـزن و مکـان كـم      "پیچ هیدرولیکی"یا  "پیچ حلزونی"بررسی میکند. 

هـا و   ها اختراع كرد. اقدام دیگر ارشمیدس، ساخت دستگاهی برای مقابله بـا قـایق   تیها یا پمپاژ آب از كش عمق به نهرها، جوی

 بوده است "Pعدد "ها بود. كشف دیگر در حوزۀ ریاضیات،  كشتیهای جنگی رُمی

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران ایزاکنیوتن. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.57

 9786008499282 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه فیزیک، دانشمندان، زندگیکلماتکلیدی:

هـای جدیـدی از علـوم گونـاگون را پـیش       راه علم هیچگاه به پایان نمیرسد و هر روزی كه میگذرد دانشمندان دریچه چکیده:

های او را بررسی میکنـد.   از تولد تا ورود به دانشگاه، منشور و آزمایش "ایزاک نیوتن"كتاب زندگی روی بشریت میگشایند. این 

دار و كیمیاگری از جملـه مطالـب    نیوتن و سیبی كه از درخت افتاد، قدرت بزرگنمایی تصاویر در تلسکوپ، هالی و ستارۀ دنباله

 مورد بحث در این كتاب است.
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 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران بنجامینفیراکلین. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، علیرمضانی، احسان/ .58

 9786008499770 شابک: رقعی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، فیزیک، ایاالت متحده امریکا، سیاستکلماتکلیدی:

مدار آمریکایی، عالوه بر فعالیـت در دنیـای سیاسـت، در زمینـة علمـی نیـز        دانشمند و سیاست، "بنجامین فرانکلین" چکیده:

ای  موفقیتهای شایانی به دست آورد. او در موضوع انتقال نیروی الکتریسیته از رعدوبرق به زمین، مطالعات و تحقیقات گسـترده 

هـا   انون اساسی آن كشور و امضای عهدنامة صلح با انگلیسـی انجام داد. همچنین، برای تدوین اعالمیة استقالل آمریکا، نوشتن ق

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.

 

 رقعی. ص.96 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فروغ فرجود بیلگیتسچهکسیاست؟.. دموت، پاتریشیابرنان .59

 9789643189525 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ای، علم رایانه های رایانه نویسی رایانه، شبکه ها، برنامه نامه زندگیکلماتکلیدی:

در  "ویلیـام هنـری گیـتس سـوم    "دهد.  را درقالب داستان شرح می "بیل گیتس"در كتاب حاضر در زندگی نویسنده  چکیده:

 "بیـل "زدند اما مـردم بـه او    صدا می "تری"میالدی در شهر سیاتل واشنگتن به دنیا آمد. او را در خانه،  1955اكتبر سال  28

مواجهه با اولین كامپیوتر یعنی ماشین تله تایپ، آغاز به تحصـیل  گفتند. خواندن تمام صفحات یک دانشنامه از اول تا آخر،  می

از جمله اتفاقات زندگی بیل گیـتس اسـت. در ادامـه،    ” مایکروسافت“در دانشگاه هاروارد، ترک كردن دانشگاه و تأسیس شركت 

 كند. رش اشاره می، ازدواج او، تولد فرزندانش و تأسیس بنیاد خیریة او و همس"بیل كیتس"نویسنده به میلیادرشدن 

 

 شیابک: رقعـی.  ص.96 .1396. مؤسسه فرهنگـی فـاطمی  : تهران. فروغ فرجود پابلوپیکاسوچهکسیبود؟.. كلی، ترو.60

9789643189891 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های هنری ها، نقاشی، ادبیات كودک و نوجوان، فعالیت نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

اش شاهد دو جنگ جهـانی، اختـراع بـرق، تلفـن، رادیـو و تلویزیـون، سـینما،         در طول زندگی طوالنی "پابلو پیکاسو" چکیده:

هـایی از   كرد، مجسـمه  كشید، پوستر و كالژ درست می اتومبیل و هواپیما بود. پیکاسو آثار هنری زیادی خلق كرد، او نقاشی می

فصـل   9دهد. كتـاب در   در كتاب حاضر، در قالب داستان زندگی پیکاسو را شرح میساخت. نویسنده  سنگ، فلز و سرامیک می

های آخر عمـر او   های هولناک، ازدواج، جنگ و صلح، سفالگری و سال دوران كودكی، نوجوانی، جوانی، زندگی در پاریس، نقاشی

 كند. را بیان می
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 ص.48 .1396. كتاب تارا: تهرانتوما ادیسون. با دانشمندان: همراه با علم، همگام. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.61

 9786008499268 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمیکلماتکلیدی:

هـای   انـد. كتـاب پـیش رو یکـی از عنـوان      بودههای فراوانی  دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پیشرفت چکیده:

ترین زوایـای زنـدگی دانشـمندان و     كوشد مهم است كه با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»مجموعة 

دیسـون بیـان   اند مطرح كند. در این جلد، داستان زندگی توماس ا داده هایی را كه در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه فعالیت

فروشی در قطار، اختراع، ازدواج، ابتکار او برای موسیقی، اختـراع   شده است؛ از تولد و دوران كودكی، تا اخراج از مدرسه، روزنامه

 های پایانی و مرگ. صدا و گام های بی المپ، فیلم

 

. كتـاب تـارا  : تهـران نصیرالدینطوسیی.خواجه همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.62

 9786008499565 شابک: رقعی. ص.40 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، اختراعات علمی نامه فیلسوف، زندگیکلماتکلیدی:

  طوسی معروف به خواجـه محمد نصیرالدین  شهر طوس كه اكنون در استان خراسان رضوی قرار دارد، زادگاه محمدبن چکیده:

هـای تولـد او تـا فعالیتهـایش در      ترین زوایای زندگی این دانشمند از نخستین سـال  نصیرالدین طوسی است. در این كتاب مهم

 قالب اختراع، اكتشاف و نظریه مطرح و بررسی شده است.

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران رابرتهوک. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.63

 9786004850025 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 دانشمندان، سرگذشتنامه، اختراعات علمی، اكتشافات علمیکلماتکلیدی:

اختراعات و اكتشافات او  "هوک رابرت"زندگی  "همراه با علم، همگام با دانشمندان"نویسنده در این جلد از مجموعة  چکیده:

دهندۀ موجـودات زنـده    ترین عناصر تشکیل های هوک دربارۀ جزئی حاصل افکار و یافته "میکروگرافیا"كند. كتاب  را بررسی می

گیری فشار هوای محیط، تهیة ماكت كشـتی،   است. تکمیل دستگاه میکروسکوپ، بارومتر برای اندازه "سلول"یا  "یاخته"به نام 

 ع پمپ هوا، ساعت جدید فنردار و ساخت دستگاهی به نام حباب غواصی از فعالیتها و اكتشافات این دانشمند است.اخترا

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهرانزکریایرازی. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.64

 9786008499572 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه علوم پزشکی، دانشمندان ایرانی، زندگیکلماتکلیدی:

در بررسی تاریخ علم، به ویژه در زمینة پزشکی و همچنین مطالعة زندگی دانشـمندان ایرانـی، نـام حکـیم محمـدبن       چکیده:

ایرانی متولد شد. ایـن كتـاب از   -دانش و فرهنگ و تمدن اسالمیزكریای رازی به چشم میخورد. رازی در دوران شکوفایی علم، 

هـایش در پزشـکی تـا پایـان      ها و نوآوری ها و كتاب خانه و مدرسه، كیمیاگری، رساله تولد این دانشمندبزرگ و ورود او به مکتب

 زندگی وی را شرح میدهد.
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 رقعی. ص.40 .1396. كتاب تارا: تهرانکوپرنیک. دانشمندان:همراه با علم، همگام با . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.65

 9786008499800 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 شناسی باستان، دانشمندان، اكتشافات علمی سرگذشتنامه، ستارهکلماتکلیدی:

، "كوپرنیـک "اسـت، زوایـای زنـدگی     "دانشمندانهمراه با علم، همگام با "ویکم از مجموعة  این كتاب كه جلد بیست چکیده:

سـازد. در بخشـی از ایـن     پردازی را آشـکار مـی   هایش در قالب اختراعات، اكتشافات و نظریه و فعالیت» پدر علم ستارهشناسی«

حقیق كش و اهل مطالعه و ت شناخت. او بسیار زحمت كوپرنیک در شهر بولونیا یک غریبه بود و جایی را نمی"كتاب آمده است: 

های استواری در دانش اخترشناسی در وجودش شکل بگیرد. وی با اسـتفاده از محاسـبات و    بود. همین عامل باعث شد تا بنیان

 "چرخند. ها به دور خورشید می روشهای علمی دقیق، كارش را در دانش اخترشناسی پی گرفت و ثابت كرد كه سیاره

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران گِرگورمَندل. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.66

 9786008499930 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی سرگذشتنامه، ادبیات كودک و نوجوان، دانشمندان، زیستکلماتکلیدی:

بشر است. موفقیتهای بشر در تکثیر و پرورش گیاهان و تغییراتـی كـه در   زیست شناسی از نخستین علوم مورد توجه  چکیده:

همـراه  "شناسی و علم وراثت یا ژنتیک حکایت دارد. نویسنده در این جلد از مجموعة  نژاد دامها داده است، از توجه او به زیست

را در زمینة ژنتیک بررسی كرده اسـت.  و كارهای علمی  "گرگور مندل"زندگی دانشمندی به نام  "با علم، همگام با دانشمندان

هـای بیشـتر    را كشف كند. او با آزمـایش  "اصول وراثت"های نخود فرنگی تحقیقاتی انجام داد و توانست  این دانشمند روی بوته

 گیرند. ها را از پدر و دیگری را از مادر می متوجه شد كه هر صفت ارثی به دو عامل وابسته است كه فرزندان یکی از آن

 

 ص.100 .1396. مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی   : تهران. آرش ظهوریان پردل گالیلهچهکسیبود؟.. برنان دموت، پاتریشیا.67

 9789643189846 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان، اكتشافات علمی نامه ادبیات كودک و نوجوان، سرگذشتکلماتکلیدی:

دهـد. ایـن كتـاب در قالـب داسـتان و       را شرح می” گالیله“زندگی  "چه كسی بود؟"نویسنده در این جلد از مجموعه  چکیده:

اختراع ترازویی برای وزن "، "نام در دانشگاه از تولد گالیله تا ثبت"تصویر در ده فصل برای نوجوانان و جوانان تألیف شده است. 

كشـف چهـار قمـر سـیارۀ     "، "آور سـتارگان  انتشار كتاب پیـام "، "ع پرگار هندسی و نظامیاخترا"، "كردن اجسام در هوا و آب

است. در انتهـای   "گالیله"های زندگی  از جمله كارها و اتفاق "انتشار كتاب گفتگو دربارۀ دو منظومة بزرگ جهانی"و  "مشتری

 وار آمده است. در یک نگاه و به صورت فهرست "گالیله"كتاب زندگی 
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 رقعـی.  ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهرانگالیله. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.68

 9786008499275 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمیکلماتکلیدی:

علم در دوره های گوناگون تاریخی، با اختراعات خود عامل، پیشرفت های فراوانی بوده اند. كتاب دانشمندان و بزرگان  چکیده:

هایی را كه در  ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیت كوشد مهم می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»پیش رو از مجموعة 

رفـتن تـا تـرک دانشـگاه و      در این جلد، زندگی گالیلـه از تولـد، مدرسـه   اند مطرح كند.  داده قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه

استادی دانشگاه پیزا، كشف قانون حركت، ازدواج، عالقه به نجوم و خشم پاپ نسبت به او، حبس خانگی این دانشـمند و پایـان   

 است. زندگی او بیان شده

 

 ص.48 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران لوییپاستور. با دانشمندان:همراه با علم، همگام . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.69

 9786008499251 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه سرگذشتنامه، دانشمندان، زندگیکلماتکلیدی:

همـراه بـا علـم،    »كتاب پیش رو از مجموعـة  اند.  های فقیر یا متوسط جامعه برخاسته بسیاری از دانشمندان از خانواده چکیده:

پردازد. در این جلد، زندگی  به شرح زندگی یکی از این دانشمندان و چگونگی كشف واكسن توسط او می« همگام با دانشمندان

اكسـن  ای فقیر، تا تحصیل، اولین اكتشـاف، ازدواج، تخمیـر و راز آن، نظریـة میکروبـی بـودن، و      لویی پاستور از تولد در خانواده

 است. هاری، و بازتاب كشفیات او در جهان و در نهایت پایان زندگی این نابغه بیان شده

 

 رقعـی.  ص.40 .1396. كتاب تارا: تهرانمارکُونی. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.70

 9786008499756 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 سرگذشتنامه، دانشمندان، اختراعات علمی، تاریخ، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

از تالش برای فرستادن امواج رادیویی بـه نقـاط مختلـف     "ماركُونی"گذشت و  ها یکی پس از دیگری می روزها و سال چکیده:

مردم از مزایای آن استفاده كنند. خواست شبکة رادیویی را به همه جای جهان برساند تا  اروپا و جهان دست برنمیداشت. او می

هـایش   سرانجام، زحمات ماركُونی نتیجه داد و او هم در فهرست دانشمندان بزرگ قرار گرفت. ماركُونی به پـاس همـة كوشـش   

طور كه گفتـه شـد، كتـاب دربـارۀ      شناخته شد. همان "پدر رادیو"را دریافت كرد و به عنوان  "جایزۀ نوبل"برای اختراع رادیو، 

 ونی، زندگی و كارهای مهم اوست.ماركُ
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 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران ماریکیوری. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.71

 9786008499466 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 دانشمندان سرگذشتنامه، اختراعات علمی،کلماتکلیدی:

اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورده است. كتاب پیش رو از مجموعـة   چکیده:

هـایی را كـه    ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیـت  كوشد مهم با نثری ساده و روان می« همراه با علم، همگام با دانشمندان»

رفـتن، ورود بـه     كـوری از تولـد تـا مدرسـه     اند مطرح كند. در این جلد، زندگی ماری داده شاف و نظریه ارائهدر قالب اختراع، اكت

التحصیلی در رشتة فیزیک، كشف پلونیم، دریافت جایزۀ نوبل، افتتاح انستیتو رادیواكتیـو ورشـو، و    دانشگاه سوربن پاریس، فارغ

 شده است. داده  ختصر شرحپایان زندگی و مرگ این بانوی دانشمند به طور م

 

 ص.40 .1396. كتاب تـارا : تهرانمایکلفارادی. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.72

 9786008499558 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه زندگیفیزیک، دانشمندان، کلماتکلیدی:

است.  ها قبل در اختیار داشته كند، در مقایسه با آنچه قرن ها استفاده می ابزار، وسایل و امکاناتی كه انسان امروزه از آن چکیده:

اند. این پیشرفتها و تحوالت در پناه علم و تالشهای دانشمندان و بزرگان به دست آمده اسـت.   ای یافته تغییر و تحوالت گسترده

هـای چشـمگیری    ، یکی از دانشمندانی است كه در عرصة علم شیمی به موفقیت"مایکل فاردی"نامة  حاضر شامل زندگی كتاب

 توانند به یکدیگر تبدیل شوند. رسید و پی برد گازها، مایعات و جامدات می

 

 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران یوهانکِدلر. همراه با علم، همگام با دانشـمندان: . رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.73

 9786008499978 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 شناسی باستان، دانشمندان، اكتشافات علمی سرگذشتنامه، ستارهکلماتکلیدی:

اكتشـافات و  تـرین زوایـای زنـدگی،     مهـم  "همراه بـا علـم، همگـام بـا دانشـمندان     "نویسنده در این جلد از مجموعة  چکیده:

شهرت دارد. قوانین كپلر كه  "شناسی پدر علم ستاره"و  "پدر نجوم آلمان"كند. كپلر به  را بررسی می "یوهان كپلر"های  نظریه

پـی ثابـت كـرد كـه مسـیر حركـت        در های پی شامل سه قانون مهم است، تحوالت بزرگی به دنبال داشت. كپلر پس از آزمایش

 اند. شکل است. در انتهای این كتاب آثار كپلر معرفی شده سیارات به دور خورشید، بیضی
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 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران یوهیانگیوتنبر . همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.74

 9786008499534 شابک: رقعی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان، اختراعات علمی نامه چاپ، سرگذشتکلماتکلیدی:

ثبت شده اسـت و او را بـه نـام پـدر صـنعت چـاپ        "یوهان گوتنبرگ"اختراع دستگاه چاپ و هنر چاپ كردن به نام  چکیده:

اپ، شناسند. نویسـنده در ایـن كتـاب از تولـد پـدر چـاپ، دوران كـودكی او، در جسـتوجوی فلزهـای مناسـب حـروف چـ             می

هـای چـاپی، نقـش     سرمایهگذاران جدید برای كار چاپ، حروف متحرک و قابل انتقال، دستگاه چاپ گـوتنبرگ و اولـین كتـاب   

 های صلیبی در ترویج صنعت چاپ تا سالهای پایانی عمر گوتنبرگ اطالعاتی داده است. جنگ

تربیتبدنی

 

 خشـتی.  ص.24 .1396. مهر زهرا)س(: نجف آبادرعنا قامتزیبا.کودک. والیتی، معصومه/ حقیقی، مینا/ ربانی، احمد.75

 9786008022329 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آسیب های ورزشی، ورزش، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

مربـوط بـه آن اختصـاص دارد.    هـای   های مختلـف و تمـرین   كتاب حاضر به آموزش صحیح نگهداری بدن در وضعیت چکیده:

ای از علوم تربیتی و دانش كاربردی در جامعه است. افتادگی شانه، سـر بـه جلـو،     های بدنی شاخه های اصالحی و تمرین حركت

كمر گود، انگشت شست كج و پای ضربدری از مشکالت حركتی مطرح شده در ایـن كتـاب اسـت. بعـد از بیـان هـر مشـکل و        

های اصالحی و عوارض آن ناهنجاری نیز مطرح شده اسـت.   ه وجود آمدن آن توضیح داده شده و تمرینناهنجاری، دربارۀ علل ب

 در هر صفحه بعد از توضیحات نحوۀ حركت صحیح به كمک تصاویر نمایش داده شده است.

 

 وزیـری.  ص.130 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. مهناز عسگری ورزش. چرا و چگونه:. پاروآسین، امانوئل.76

 9789640812501 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، علوم ورزشی، ورزشکلماتکلیدی:

از تاریخ فوتبال تـا هنرهـای رزمـی، از دو و میـدانی تـا كشـتی و از        "چرا و چگونه"نویسنده در این جلد از مجموعة  چکیده:

پرسش و پاسـخ همـراه    500كند. در این كتاب، نویسنده اطالعاتی را در قالب  المپیک تا رویدادهای ورزشی دیگر را بررسی می

كرده است. در هر صفحه یک كادر كوچک به ارائـة مطلبـی عجیـب از دنیـای      های واقعی گردآوری با تصاویر، انیمیشن و عکس

 ورزش اختصاص داده شده است.
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زندگیسبکوتفکر

 

 شیابک: رقعـی.  ص.208 .1396. كـالم : تهـران آشناییبامهارتهایزنیدگیبیراینوجوانیان.. اللهی، پرتو سیف.77

9786003500082 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، شیوۀ زندگی  ادبیات كودک و نوجوان، مهارتکلماتکلیدی:

سازمان بهداشت جهانی ده مهارت اصلی از جمله: مهارت خودآگـاهی، همـدلی، روابـط بـین فـردی، ارتبـاط مـؤثر و         چکیده:

شود. در هر فصل،  ها آشنا می خواننده در این كتاب با آنهای زندگی معرفی كرده است كه  مدیریت استرس را به عنوان مهارت

هایی برای تمرین و كادرهایی برای نوشتن در نظر گرفتـه شـده اسـت. كتـاب شـامل ده فصـل اسـت و در هـر فصـل،           فعالیت

ه ها مطرح شده است. نویسنده در بیان مطالب از تصویرسـازی نیـز كمـک گرفتـ     موضوعات مختلف مربوط به هر یک از مهارت

 است.

 

 9786007617342 شابک: رقعی. ص.108 .1395. سیاهرود: تهرانآموزان.آموزشحقوقبهدانش. عبدی، عادل.78

 آموز والدین/ دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری پایهتحصیلی:

 ایران، ادبیات كودک و نوجوانآموزان،  حقوق مدنی، دانشکلماتکلیدی:

آموزان نسبت به حقوق خویش از مباحث مطـرح شـده در    آموزش حقوق با هدف رشد آگاهی فردی و اجتماعی دانش چکیده:

پذیری آشنا میکند. او معتقد است  مداری و مسئولیت آموزان را با قانون این كتاب است. نویسنده در این كتاب نوجوانان و دانش

هـا گذاشـته اسـت، بـا      د از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند، میتوانند تکالیفی را كـه جامعـه بـر دوش آن   كه اگر افرا

احساس مسئولیت انجام دهند. كتاب در شش فصل بـه مباحـث حقـوق فـردی، شـهروندی، خـانواده، اجتمـاعی، اقتصـادی و         

 اشاره كرده است. آموزان در محیط آموزشی فرهنگی و در نهایت حقوق و تکالیف دانش

 

 رقعـی.  ص.280 .1395. سرمسـتان : تهـران هایضروریبهجوانانونوجوانیان.آموزشمهارت. ضیایی تربتی، زهرا.79

 9786007269121 شابک:

 آموز/ معلم/ مشاور دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آموزشیهای مطالعه، تعلیمات دینی، راهنمای  مهارتکلماتکلیدی:

در دنیای امروز كه تضادها در عرصة اندیشه نسل جوان را آشفته كرده است، آنان به تعلیمات مذهبی نیازمندند تا بـه   چکیده:

ایجاد انگیزه در كالس »كوشد این وظیفه را بر عهده گیرد. بخش  زندگی خود قداست ببخشند. كتاب حاضر در چهار بخش می

هـای   كند. در بخش دوم كـه مهـارت   رهنگی نسل جوان و ایجاد انگیزه را دو فصل ارائه میموضوعات پرورش و ارتقای ف« درس

های قرآن مطـرح   خوانی قرآن، و آشنایی با برخی سوره قرآنی نام دارد، اهمیت آموزش قرآن، مروری بر آموزش روخوانی و روان

های مطالعه نیـز مـواردی مثـل خالقیـت، حـل       تهای زندگی، خودشناسی دورۀ بلوغ ذكر شده و مهار اند. در بخش مهارت شده

 گیرد. مسئله، برنامه ریزی برای مطالعه و بهداشت فردی و تغذیه را دربرمی



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

34 

 

معصـومه   احساساتدخترانه:هرچهبایددربارهمیدیریتهیوشهیجیانیبدانیید. ها: دخترانه. مادیسون، لیندا.80

 9786001882159 شابک: رقعی. ص.104 .1395. بان ایران: تهران. رحمانی

 آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی، شیوۀ زندگی، ادبیات كودكان، مدیریت روانکلماتکلیدی:

ها را برانگیزد؛ به طوری كه گاهی احساس خوبی داشته  تواند احساسات انسان چیزهای زیادی در زندگی هست كه می چکیده:

گاهی نه چندان خوب باشد، اما همة این حاالت طبیعی هستند. در این كتاب احساسات دخترانه مانند ترس، حسادت، باشد و 

 گردد. ها پاسخ و راهکار ارائه می شوند و برای آن های مختلف بررسی می درماندگی، وحشت و استرس از جنبه

 

هاینیامرئی حماییت افرادیکهبرایشانمهمهستی :داشته بودن: های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.81

 9786001882524 شابک: رقعی. ص.96 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.آنچهداریمونمی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خانواده، رفتار در مدرسههای اجتماعی، روان شناسی  كودكان و نوجوانان، شبکهکلماتکلیدی:

اعتماد به نفس، عزت نفس و شادكامی در كودكان از مباحثی است كه در این كتاب تشـریح شـده اسـت. در ابتـدا و      چکیده:

های واقعی در زندگی روزمـره گنجانـده شـده اسـت. حمایـت خـانواده، ارتبـاط         هایی برگرفته از نمونه انتهای هر فصل، داستان

 آمیز مدرسه از دیگر موضوعات مطرح شده در این كتاب است. ركت والدین در تحصیالت و فضای محبتخانوادگی مثبت، مشا

 

 شیابک: رحلـی.  ص.40 .1396. خانـه تحـول  : تهـران . حمیـده شـرزئی   کنیی؟.اتچهکارمیبامسأله. یامادا، كـوبی .82

9789648230536 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 حل مسئله، خودسازی، اندیشه و تفکرکلماتکلیدی:

اش چـه   دهد. اینکه هر كسی بـا مسـئله   مسئله در زندگی نقش مهمی دارد؛ ما را به چالش می كشد و به ما شکل می چکیده:

زنـدگی  دهد تا درباید چـرا مسـئله در    كند، خود ماجرایی دارد. كتاب حاضر به مخاطب نگرشی نسبت به رفتار با مسئله می می

ترسـد،   اش بسیار مـی  دهد. كودک در ابتدا از مسئله وجود دارد. داستان این كتاب مواجهة كودكی را با مسئلة خویش نشان می

 بیند. های درونش را می شود، زیبایی رو می اما وقتی با آن روبه

 

آموزشی مدرسه دانشگاه ریزیآموزشی:راهبردهایبهبودکیفیتدرسطحواحدبرنامه. نیستانی، محمدرضا.83

 9786007768662 شابک: وزیری. ص.264 .1395. یار مانا: اصفهانآموزشمجازی(.

 مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ریزی راهبردی های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، نظام برنامهکلماتکلیدی:

ریزی راهبردی و عملیـاتی در سـطح واحـد     مهارت در برنامهریزی باید در عمل و با  اصول و مبانی كلی و نظری برنامه چکیده:

آموزشی همراه شود. كتاب حاضر راهبردهای عملی و عینی در بهبود كیفیـت در واحـدهای آموزشـی و دانشـگاهی را بررسـی      

ی تبیـین  ریزی آموزشی رادر سه حوزۀ مدرسه، واحد دانشگاهی و دانشگاه مجـاز  های برنامه كند. نویسنده كوشیده است گام می

ریزی آموزشی در سطح یک واحد و تشریح دقیق و گام به گام هر یک، عناصـر اصـلی    كند. شناسایی مبانی و فرایندهای برنامه

 دهند. این اثر را تشکیل می
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 9786009332502 شابک: رقعی. ص.310 .1396. بارسا: تهرانریزیبادوربینمداربسته.برنامه. میرصادقی، علی.84

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی موفقیت تحصیلی، روانکلماتکلیدی:

ریـزی را آمـوزش    شناسی و انگیزشی است كه نویسنده به كمک آن روش برنامه این كتاب یک مجموعة تصویری روان چکیده:

ـ  دهد. با ارائة اشکال و جداول روزانه، امکان برنامه می آورد. خواننـده بـا انجـام دادن     رای خواننـده فـراهم مـی   ریزی هفتگی را ب

 تر شود. تواند به اهداف خود نزدیک های روزانه به صورت بازی و سرگرمی می ها و یادداشت تمرین

 

هاینامرئی هویتمثبت آنچیهبهخودتافتخارکن :داشته بـودن:  های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.85

 9786001882401 شابک: رقعی. ص.96 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.نمیداریمو

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، عزت نفس، الگوی مثبتکلماتکلیدی:

گیـری شخصـیت    آن چهار عنصر شکلاست كه در  "های آدم بودن چاشنی"جلدی  8این كتاب یک جلد از مجموعة  چکیده:

انـداز مثبـت بـا     های درونی مانند قدرت فردی، عزت نفس، هدفمندی و چشم نوجوان موفق بیان شده است. در این جلد دارایی

بینانه نسـبت بـه آینـده     كنند دیدگاهی مثبت و خوش ها كمک می اند كه به بچه معرفی شده "های هویت مثبت دارایی"عنوان 

هـایی   های متنوع استفاده شده است. در ابتدا و انتهـای هـر فصـل، داسـتان     آمیزی شاد و نقاشی در كتاب از رنگ داشته باشند.

 كوتاه با موضوع اتفاقات روزمره آمده است.

 

. پـور  امیرهوشـنگ اقبـال   بیاییدگاراژرارنگکنییم . های هوشمند تخیلی فانتزی: مجموعه داستان. ملتون كرو، ملیندا.86

 9786002528865 شابک: وزیری. ص.32 .1396. آبرنگ: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های تخیلی، زبان آموزی، زبان انگلیسی داستانکلماتکلیدی:

بخش از خواندن همراه كرد. مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی       های لذت توان با ایجاد تجربه آموزش زبان دوم را می چکیده:

بیان داستان گونه، به تقویت واژگان، مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد. داسـتان دو       كوشد با

شـان را رنـگ    است كه با همکاری هم گاراژ محل زندگی زبانه )فارسی و انگلیسی( است. در این جلد، داستان چند دوست آمده

 كنند. می

 

: تهـران . ژالـه نـوینی   هایدخترانه:هرچهدوستداریددربارهبلیو بدرسیید.پرسش هـا:  دخترانه. ناترسون، كارا.87

 9786001882265 شابک: رقعی. ص.104 .1395. بان ایران

 آموز/ معلم/ مشاور والدین/ دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، بهداشت، بلوغکلماتکلیدی:

زده هسـتید؟ آیـا دربـارۀ تغییـرات روحـی و جسـمی خـود و نیـز احساسـاتتان           تغییرات بدنتان نگران و شگفتآیا از  چکیده:

های شما دربارۀ بلوغ، مدیریت هـوش هیجـانی و رفتـار بـا پـدر و       توانید از پدر و مادرتان سؤال كنید؟ این كتاب به پرسش نمی

ت، بدن انسان، خلق و خو و احساسـات اطالعـاتی در اختیـار شـما     دهد و نویسنده در زمینة آراستگی و بهداش مادرها پاسخ می

 میگذارد. اشکال و تصاویر رنگارنگ جزئی از محتوای كتاب است
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شیدنبیرایآموزیبااستفادهازهنردرسیتخوانیدنوآمیادههایخود:خودپروازبابال. آقالو، عباس حاجی.88

 9789640726419 شابک: رحلی. ص.100 .1396. پیشروان /مبتکران: تهرانموفقیتعلمی تحصیلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آموزان های مطالعه، دانش موفقیت تحصیلی، مهارتکلماتکلیدی:

برداری، مدیریت اسـترس، آمـادگی بـرای شـركت در آزمـون و حفـ.        یادگیری فعال، خواندن توأم با درک، یادداشت چکیده:

هـا را یـاد    آموزان در این كتاب مهـارت  مؤثر مطالب، بخشی از مهارتهایی است كه از طریق این راهنما ارائه میشود. دانشكردن 

آمـوزان موفـق، مقابلـه بـا اضـطراب       عـادت دانـش   10های خودآزمـایی،   ها را تمرین میکنند و به كار میبرند. برگه میگیرند، آن

راهنمایی برای خواندن ریاضی، ضریب انحراف فراموشی و راهنمـای آمـاده شـدن بـرای      های مطالعه، امتحانی، استفاده از گروه

 ای از دیگر مطالب این كتاب است. ها و راهبردهای پاسخ به سؤاالت كوتاه جواب، تشریحی و چهارگزینه شركت در آزمون

 

هاینامرئی حدوبهترینخودتباش :داشتهتالشترابکنو بودن:  های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.89

 شیابک: رقعـی.  ص.96 .1396. بـان  ایـران : تهـران . سـمیرا ابراهیمـی   دانییم.حدودوانتظیارات آنچیهدارییمونمیی

9786001882609 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 كودک و نوجوانهای اجتماعی، ادبیات  ها، شبکه خانواده، مدرسهکلماتکلیدی:

دارایی مربوط به رشد شخصیت، كه یک مؤسسه تحقیقـاتی در آمریکـا تعیـین كـرده اسـت، بررسـی        6در این كتاب  چکیده:

های حد  كنند. در این جلد از كتاب، دارایی ها از دنیای اطرافشان كسب می ها تجارب مثبتی هستند كه بچه شود. این دارایی می

كند. حد و حدود خانواده، مدرسه، محله، انتظارات  های مثبت راهنمایی می به سمت داشتن انتخاب ها را و حدود انتظارات، بچه

گیـری   دارایـی شـکل   40باال و تأثیر مثبت همساالن از مباحث مطرح شده در این كتاب است. در انتهـای كتـاب، فهرسـتی از    

 .ها گنجانده شده است شخصیت برای دوران نوجوانی به همراه تعاریف آن

 

 وزیـری.  ص.276 .1396. سـرخابی : تهـران .MPخوانیومطالعهمیثرربیهروشتند. محمدی، زهره/ پاشایی، مهدی.90

 9786008651123 شابک:

 معلم/ مشاورمخاطب:

 های مطالعه، تقویت توجه حافظه، مهارتکلماتکلیدی:

تمركز حـواس و تقویـت حافظـه را بیـان كـرده اسـت.       های مؤثر مطالعة مفید، تقویت  نویسنده در این كتاب تکنیک چکیده:

نویسی و ترسـیم نقشـة ذهنـی از مطالـب یادگرفتـه       خوانی، خالصه همچنین، انواع روشهای خواندن و مطالعه، تندخوانی، دقیق

عملی های  اند و سپس تمرین شده، عنوان شده است. در هر فصل نخست، روشها با جداول، نمودارها و تصاویر توضیح داده شده

ای تدوین شده و برای یان رشتة امـور   گنجانده شده است. این كتاب بر اساس استاندارد مهارت تندخوانی سازمان فنی و حرفه

 اداری شاخة كاردانش مناسب است.
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 شیابک: رقعـی.  ص.80 .1396. بـزم قلـم  : قـم . زهره شهرستانی چگونهزندگیبهتریداشتهباشیم؟.. سیرینگ، آلن.91

9786007294499 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، موفقیت الگوی مثبت، شیوۀ زندگی، عادتکلماتکلیدی:

در این كتاب موضوعات مختلفی مانند عزت نفس، تعیین هدف، مسئولیت پذیری، مـدیریت زمـان، انگیـزه و تشـویق      چکیده:

های مناسب و خودسازی تا نگرش مثبت  شده و شامل مطالب مختلف از عادتمطرح شده است. كتاب در چهارده فصل تدوین 

پردازد و سپس با طـرح موضـوعات گونـاگون بـه      در فرهنگ لغت می "عادت"و موفقیت است. نویسنده در ابتدا به معنای واژۀ 

 آموزد كه كیفیت زندگی خود را ارتقا دهد. خواننده می

 

. آبرنـگ : تهـران . پـور  امیرهوشـنگ اقبـال   خرچنگاخمیو. های هوشمند تخیلی فانتزی: داستانمجموعه . كاری، مایستر.92

 9786002527677 شابک: وزیری. ص.32 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های تخیلی، زبان انگلیسی، زبان آموزی داستانکلماتکلیدی:

بخش از خواندن همراه كرد. مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی       های لذت تجربهتوان با ایجاد  آموزش زبان دوم را می چکیده:

كوشد با بیان داستان گونه، به تقویت واژگان، مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد. داسـتان دو      

هم اخمو بود. اما بعـد از   زبانه )فارسی و انگلیسی( است. در این جلد، دربارۀ خرچنگی می خوانیم كه حتی در روز تولد خودش

 اتفاقاتی، متوجه رفتار بد خود شد و سعی كرد خود را اصالح كند.

 

خانـه  : تهـران . حمیـده شـرزئی   داشتنیهستی.خودترابدذیر:توهمینجوریدوست. دایر، وین دبلیو/ دایر، سیج.93

 9786009491858 شابک: خشتی. ص.36 .1395. تحول

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 نفس، رفتار، داستان راه و روش، اعتمادبهکلماتکلیدی:

ها مدام در حال جنگ با وضـع موجـود هسـتند. كتـاب      آیند. آن ها در شرایط خاصی با وضعیت كنار نمی بعضی انسان چکیده:

دست از مقابله بردارند و از قدرت  كوشد به كودكان بیاموزد چگونه شرایط خود را بپذیرند، ای چندجلدی، می حاضر از مجموعه

اسـت   ذهن خود برای بهبود اوضاع بهره ببرند. داستان این كتاب به شرح ماجرایی از زندگی كودكی اختصاص دارد كه توانسـته 

 بر شرایط جسمانی خود غلبه كند و بر مشکل چیره شود.

 

خشـتی   ص.84 .1395. نوشـته : اصـفهان خودشناسیی.دهفرماندربیاب های ده فرمان: كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.94

 9786003860407 شابک: یوچی.

 معلم/ مشاورمخاطب:

 شناسی شخصیت شناسی، روان خودسازی، خودشناسی، روانکلماتکلیدی:

تقویـت كنـد.   ها را  تواند بدها را رفع و ضعف ها بنگرد، می انسان سرشار است از صفات نیک و بد كه اگر با تأمل به آن چکیده:

به موضوع خودشناسی اختصـاص دارد. نویسـنده كوشـیده اسـت در ده فرمـان      « فرمان ده»های  كتاب حاضر از مجموعه كتاب

ها سوق دهد. روح و روان خود را درست تغذیه كـن، نقـاط    مخاطب را به شناخت خود و داشتن اراده واعتماد به تحقق خواسته

بدیل كن، ذهن بهاری داشته باش، و روزی خودت رابـه روزی دیگـران سـنجاق نکـن از     ضعف خود را به نقاط قوت و توانایی ت

 های كتاب هستند. جمله فرمان
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خشتی  ص.144 .1395. نوشته: اصفهانکلیدزندگی.فرماندربابشاهده های ده فرمان: كتاب. اصغر سوادكوهی، علی.95

 9786003860438 شابک: یوچی.

 معلم/ مشاورمخاطب:

 شناسی های روان موفقیت، راه و روش، جنبهکلماتکلیدی:

كند. پس بهتـر اسـت    مان را تعیین كنیم، به ناچار محیط این كار را می توانیم وضعیت آینده و زندگی اگر خود ما نمی چکیده:

كوشد راه  می« انده فرم»های  هدف مطلوب خود را معلوم كنیم و به سمت آن در حركت باشیم. كتاب حاضر از مجموعه كتاب

هـا را دریـاب؛    اند از: ناشـناخته  های كتاب عبارت كلید زندگی را در ده فرمان به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه رسیدن به شاه

 شود؛ شیوه و سبک خارپشت یا سبک و روش روباه. ات عوض می آینده را به بها دهند نه به بهانه؛ هدفت را عوض كن، زندگی

 

هایهاینامرئی تواناییدوستانتراپیداوانتخابکن داشته بودن: های آدم چاشنی. پامال/ وردیک، الیزابتاسپلند، .96

 9786001882616 شابک: رقعی. ص.96 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.اجتماعی آنچهداریمونمی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی، ادبیات كودک و نوجوان های اجتماعی، مهارت های رفتاری، شبکه مهارتکلماتکلیدی:

شوند  ها باعث می ها هستند. نویسندۀ كتاب حاضر معتقد است كه دارایی ها برای زندگی مانند چاشنی برای غذا دارایی چکیده:

هـای اجتمـاعی    رویارویی با مشکالت زنـدگی را كسـب كنـد. توانـایی    های فردی و اجتماعی الزم برای  هر فرد توانایی و مهارت

آمیز اختالفات است كـه در   های مقاومت و حل صلح های بین فردی، فرهنگی، مهارت گیری، توانایی ریزی و تصمیم شامل برنامه

زنـدگی اشـاره كـرده اسـت.     هایی از وقـایع روزمـرۀ    این كتاب بررسی شده است. نویسنده در ابتدا و انتهای هر فصل به داستان

 های رنگی و متناسب با عنوان مطالب است. كتاب حاوی نقاشی

 

هیاینامرئی اسیتفادهمفییداززمانترامدیریتکن :داشته بودن: های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.97

 9786001882715 شابک: رقعی. ص.96 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.زمان آنچهداریمونمی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 اوقات فراغت، مدیریت، كودكان و نوجوانان، خالقیتکلماتکلیدی:

مسئلة مدیریت زمـان و اسـتفادۀ مفیـد از آن بررسـی شـده اسـت.        "های آدم بودن چاشنی"در این جلد از مجموعة  چکیده:

اشاره كرده و برای بیان آنچه در ذهن داشـته،   "چرا به دارایی نیاز است"و  "ها چه هستند دارایی"به موضوعاتی چون نویسنده 

آموزان با مطالعة این كتاب با شـیوۀ انجـام    هایی از وقایع زندگی روزمره را آورده است. دانش در ابتدا و انتهای هر فصل، داستان

 شوند. های مخصوص كودكان و روش درست وقت گذراندن در خانه آشنا می رنامههای خالق، شركت در ب دادن فعالیت
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مؤسسه فرهنگی هنری هـدایت فرهیختگـان   : تهرانزمانتکوککن.. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.98

 9786007857984 شابک: خشتی یوچی. ص.198 .1395. جوان

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم  پایهتحصیلی:

 شناسی شخصیت مدیریت و سازماندهی، راهنمای آموزشی، روانکلماتکلیدی:

هـای   رود. در ایـن كتـاب مخاطـب جـوان راه     های بزرگ بـه شـمار مـی    مدیریت زمان یکی از رمزهای موفقیت انسان چکیده:

مخاطب دربارۀ دریـافتن زمـان حـال و     آموزد. كتاب در هفت فصل تنظیم شده است. در فصل اول مدیریت صحیح زمان را می

اند. فصل چهـارم   آموزد. در فصل های بعد دزدان زمان، بازی زمان و مراحل فرمول بازی با زمان مطرح شده ارزش آن نکاتی می

هـای چهـار و پـنج     روی اختصـاص یافتـه و در فصـل    پـذیری، پشـتکار، ابتکـار و میانـه     بینـی، مسـئولیت   های هدف، واقع به پله

اند. محتوا به صورت داستانی و زبان آن اول شخص  كاری مطرح شده ذاری، ساختن و اجرای نقشة زمانی، و درمان اهمالگ هدف

 است و نویسنده در خالل تعریف داستان، چگونگی مدیریت زمان را به مخاطب می آموزد.

 

 ص.32 .1395. خانه تحـول : تهران. حمیده شرزئی سامیوشیرینیگردویی. هفت عادت كودكان موفق:. كاوی، شون.99

 9789648230437 شابک: خشتی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 های مثبت و منفی، رفتار فردی موفقیت، عادتکلماتکلیدی:

شـوند.   میحال  ها از شادی و برنده بودن هم خوش »كنند. ا های هم حسادت نمی ای موفق به موفقیت كودكان و انسانة چکیده:

)چهارمین عادت از هفت عادت كودكـان موفـق( اختصـاص دارد. در ایـن داسـتان،      « بودن  برنده -  برنده»این كتاب به موضوع 

های متفاوتی دارد كه  شود كه موفقیت خواهرش مانعی در راه موفقیت او نیست. او نیز توانایی شخصیت اصلی ماجرا متوجه می

 اند. های اول آمده گو كنیم و قدم و هایی در قالب گفت انتهای كتاب، راهنمایی كند. در ها بهتر عمل می در آن

 

لـیال كاشـانی    سطلمهربانی:تواننامحدودمغزمنبرایشیادمانی. های باشگاه مغـز:  كتاب. راث، تام/ ركمایر، ماری.100

 9786009816606 شابک: خشتی. ص.32 .1396. مهرسا: تهران. وحید

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های رفتاری داستان، مهارتکلماتکلیدی:

توجهی و طردشدن باشد. در این كتاب، این ظرف بـه   تواند سرشار از محبت و توجه یا بی ظرف احساس هر كسی می چکیده:

تـر دارد. در ایـن كتـاب،     سـالم آموزد كه مغز توان نامحدودی برای ایجاد زندگی شـادتر و   است و مخاطب می سطل تشبیه شده

 شود آن را پر كند. كند و موفق می داستان پسری آمده است كه راه پر كردن سطل خالی احساسش را پیدا می
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 ص.32 .1395. خانـه تحـول  : تهـران . حمیـده شـرزئی   اش.سوفیوشعرعالی هفت عادت كودكان موفق:. كاوی، شون.101

 9789648230451 شابک: بیاضی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 های رفتاری های مثبت و منفی، كار گروهی، مهارت عادتکلماتکلیدی:

شوند. ایـن كتـاب بـه موضـوع      ها ارزش و مزیت محسوب می جا وجود دارد. در واقع، تفاوت تفاوت بین همه و در همه چکیده:

ها در مقابل یـک   موفق( اختصاص دارد. داستان كتاب به قضاوت بچه )ششمین عادت از هفت عادت كودكان« كردن  همکاری»

كـه او فقـط متفـاوت     عرضه اسـت، درحـالی   كنند بی دهند و گمان می ها بدون شناخت دربارۀ او نظر می پردازد. آن نفر دیگر می

 اند. های اول آمده گو كنیم و قدم و هایی در قالب گفت است. در انتهای كتاب، راهنمایی

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی آرمـان رشـد    : تهـران . حسین آوا علی فارسیانگلیسی.-صلح جنگدورشو(. بیتا، الیزا.102

 9786008693291 شابک: رقعی. ص.42

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 صلح، جنگکلماتکلیدی:

ترها نیز هست. كتاب حاضر داستانی  بلکه آرزوی بزرگداشتن دنیایی بدون جنگ، نه تنها آرزوی بسیاری از كودكان،  چکیده:

هایشان را  مرز. جنگ كودكان را از هم و شادی های لب است كودكانه دربارۀ تأثیر منفی جنگ بر دوستی دو كودک در سرزمین

برای همگان  از زندگی دور كرد. این كتاب دو زبانه است و مترجم فارسی آن یک نوجوان است. متن داستان این كتاب صلح را

 كند. طلب می

 

 هاینامناسب.هایناگهانی:توانمغزقدرتمندمنبرایمهارخواستهفکر های باشگاه مغـز:  كتاب. اسمیت، برایان.103

 9786009751068 شابک: خشتی. ص.36 .1396. مهرسا: تهران. لیال كاشانی وحید، فاضل مرادی سبزوار

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، اندیشه و تفکر داستان، مهارتکلماتکلیدی:

فکر كردن، قبل از عمل كردن و حرف زدن، بهترین راه برای مـدیریت فکـر اسـت. داسـتان ایـن كتـاب از مجموعـه         چکیده:

پسـری را تعریـف   ، مـاجرای  «هـای نامناسـب   توان مغز قدرتمند در مهار خواسـته »، با هدف قراردادن «باشگاه مغز»های  كتاب

به گـام، بـه او و دیگـر شـاگردان كـالس       كند كه دوست دارد مركز توجه اطرافیان باشد. مربی او با ذكر مراحل عملی و گام  می

« هـا  مـدیریت تمـایالت و خواسـته   »آموزد چگونه فکرهای ناگهانی را مدیریت كنند. در انتهای كتـاب نیـز دربـارۀ آمـوزش      می

 شده است. توضیحاتی به والدین داده
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هیاینیامرئی کاردرسترابشنا وانجیامبیده :داشیته بـودن:  های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.104

 شیابک: رقعـی.  ص.96 .1396. بـان  ایـران : تهـران . سـمیرا ابراهیمـی   دانییم.هایمثبیت آنچیهدارییمونمییارزش

9786001882661 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اخالقی، كودكان و نوجوانان های اجتماعی، ارزش شیوۀ زندگی، ارزشکلماتکلیدی:

به ارزشهای مثبت از جمله توجه به دیگران، تساوی و عدالت اجتماعی،  "های آدم بودن چاشنی"این جلد از مجموعة  چکیده:

ها برای غـذا هسـتند.    ها برای زندگی مانند چاشنی سالم پرداخته است. دارایی پذیری و شیوۀ زندگی شرافت، صداقت، مسئولیت

های شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی بـا مشـکالت زنـدگی را كسـب      ها و مهارت شوند هر فرد توانایی ها باعث می دارایی

د تا كـار درسـت را شناسـایی كنـد و انجـام      های واقعی به كودک كمک میکن ها و بیان داستان كند. نویسنده با بیان این دارایی

 بندی نکات مهم آمده است. بندی و كادر های مختلف با نقاشی، رنگ های این كتاب در فصل دهد. هر كدام از موضوع

 

شیدن هاینامرئی قدرتمنیدکمککنوایمنبمان :داشته بودن: های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.105

 9786001882647 شابک: رقعی. ص.80 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.داریمونمیآنچه

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی، رفتار اجتماعی، ادبیات كودک و نوجوان، رشد شخصیت ارزشکلماتکلیدی:

دربارۀ قدرتمند شدن، كمک كردن و ایمن مانـدن اسـت. نویسـنده بـا      "بودنچاشنی های آدم "این جلد از مجموعة  چکیده:

هـا باعـث    كنـد كـه ایـن دارایـی     ها برای غذاها هستند، بیـان مـی   اشاره به این موضوع كه دارایی ها برای زندگی، مانند چاشنی

زندگی را كسب كند. در این كتـاب   های شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت ها و مهارت شوند هر فرد توانایی می

های قدرتمند شدن، ارزشمند بودن كودكان از دید جامعه، خدمت به دیگران و امنیت آنان، به عنوان منابع اشاره شده  از دارایی

 ها را انتخاب و امتحان كنند. توانند دارایی های مطرح شده می ها و داستان است. كودكان با نقاشی

 

 .1396. آبرنـگ : تهران. پور امیرهوشنگ اقبال کوسهترسو. های هوشمند تخیلی فانتزی: مجموعه داستان. مایستركاری، .106

 9786002527707 شابک: وزیری. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های تخیلی، زبان آموزی، زبان انگلیسی داستانکلماتکلیدی:

بخش از خواندن همراه كرد. مجموعـة چنـد جلـدی حاضـر مـی       های لذت با ایجاد تجربهتوان  آموزش زبان دوم را می چکیده:

كوشد با بیان داستان گونه، به تقویت واژگان، مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسـی مخاطـب كمـک كنـد. داسـتان دو      

شدن برای مسـابقات ورزشـی اسـت،     های آمده است كه در حال آماد زبانه )فارسی و انگلیسی( است. در این جلد، داستان كوسه

 شود. ترسد، اما در نهایت موفق می است. او از كشیدن دندان می اما به دلیل دندان درد شدید، متوقف شده
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. معصـومه رحمـانی   گوهایمادرانهودخترانه:ازدخترهاگفتنازمادرهاشینیدن.وگفت ها: دخترانه. ناترسن، كارا.107

 9786001882388 شابک: رقعی. ص.64 .1395. بان ایران: تهران

 آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی، هیجان، بهداشت های روان جنبهکلماتکلیدی:

مادرها و دخترانشان دربارۀ مسائل بسیاری مانند احساسات، تغییرات بدن، مقـررات، حـریم خصوصـی و دوستانشـان      چکیده:

وشـو   وگو دربارۀ مطالب مختلف، از شسـت  توانند با هم در میان بگذارند. این كتاب نحوۀ آغاز گفت حرفهای زیادی دارند كه می

دهد. در هر صفحه، مطالبی با عنـوان   گرفته تا اطالعات اساسی دربارۀ بدن، مسائل اجتماعی و موضوعات خانوادگی را نشان می

 ها را طبق شرایط خودش تغییر دهد. ها استفاده كند یا جزئیات آن ی تواند از آنآمده است كه كودک م "چطور بگویم"

 

. معصـومه رحمـانی   گوهایمادرانهودخترانه:ازمادرهاگفتنازدخترهاشینیدن.وگفت ها: دخترانه. ناترسن، كارا.108

 9786001882395 شابک: رقعی. ص.72 .1395. بان ایران: تهران

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 سالمتی، بهداشت روانی، بلوغ، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

گیرند و همه چیـز برایشـان در حـال تغییـر اسـت.       دختران در سن بلوغ میان دو دنیای كودكی و بزرگسالی قرار می چکیده:

گـذرد،   ها مـی  با دخترانشان دربارۀ مسائلی كه اغلب در ذهن هر دوی آندهد كه بتوانند  مطالعة این كتاب به مادران امکان می

هـا   صحبت كنند. همچنین، دربارۀ مسائلی چون بدن و مشکالت بلوغ، غذا و مد و دوستان و خانواده كـه اغلـب كودكـان بـا آن    

 درگیرند، اطالعات اساسی به خواننده میدهد.

 

 9786006010991 شابک: وزیری. ص.126 .1395. پیام كوثر: تهراندخترم.ایبرایتربیتگنجینه. شیخلر، زینب.109

 آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شیوۀ زندگی، علوم تربیتی، خانوادهکلماتکلیدی:

به نفس و توجه بـه نقـش   ها برای ایجاد عزت نفس، اعتماد  از مسائل مهم در رشد و تربیت دختران، حف. حرمت آن چکیده:

دهی نیازهای درونی دختر، بسیار ارزنده است. بنابراین دختـران را بایـد    ها در جامعه است. نقش معنوی مادر در شکل آیندۀ آن

ها از لحاظ فکری زیاد نباشد. در كتاب حاضـر دربـارۀ دوران كـودكی و لحظـة بلـوغ       ای تربیت كرد كه فاصلة بین نسل به گونه

 پذیر امروز مطالبی بیان شده است. ز نقش خانواده در تربیت دختران موفق و دختران مسئولیتدختران و نی

 

 شیابک: وزیـری.  ص.96 .1396. گـام : تهـران . طـاهره محمـد علیـزاده    هاورازهیا.ماجراها شایعه. هولبوک، نانسـی .110

9786007700204 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی نوجوان، ایاالت متحده امریکا، روابط اجتماعی، ادبیات كودک و نوجوان روانکلماتکلیدی:

ها از دشمنی، شایعه، حسادت، اذیـت و   زنند. آن ها و رازهای خود حرف می در این كتاب دختران نوجوان، دربارۀ ترس چکیده:

ند. بعضی از دخترها از این ماجراها و حوادث نامطلوب پنـد  كن آزار دیگران كه برای همة دختران نوجوان آشناست، صحبت می

هـای   هـا و اضـطراب   ها رنج میکشند. این كتاب به خواننده میآموزد كه چگونه با ترس میگیرند و رشد میکنند و برخی هم از آن

دهد كه چگونه میتواند از  میهای مطرح شده در كتاب به خواننده نشان  ها برخورد كند. آزمون خود كنار بیاید و با آرامش با آن

 شروع یک ماجرای ناخوشایند جلوگیری كند و از پیامدهای آن در امان باشد.
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هایاسالمی.مدیریتمثررمدرسهباتأکیدبرآموزه. السادات نژاد، فرزانه اكبر/ مسعودی، ناهید/ حمیدی رحیمی، علی.111

 9786002831798 شابک: رقعی. ص.72 .1395. تخت جمشید: شیراز

 مدیرمخاطب:

 شناسی آموزش و پرورش، فرهنگ اسالمی مدیریت آموزشی، روانکلماتکلیدی:

كنـد.   شناختی و مدیریتی و همچنین نگاه اسالمی، مدیریت مدرسـه را بررسـی مـی    كتاب پیش رو با دو نوع نگاه روان چکیده:

ی بـرای پربـاركردن نقـش مـدیران مـدارس بـا اسـتفاده از اصـول         ها، تأثیرگذاری و بیان نکات هدف نویسندگان، یادآوری ارزش

های اسالمی در این زمینه است. كتاب شامل دو فصل كلی است؛ در فصل اول مدیریت  شناختی مدیریت با تأكید بر آموزه روان

یشوایان اسـالم مطالـب   های قرآن، با تأكید بر سیرۀ پ مدرسه و اصول كاربردی آن بررسی شده و در فصل دوم با اشاره به آموزه

 قابل استفاده در این زمینه مطرح شده است.

 

. مهرسـا : تهرانها.(تمرینآرامشدربا پروانه2آمیزی مغزمنورنگ های باشگاه مغز: كتاب. گرشاسبی، معصومه.112

 9786009751013 شابک: خشتی. ص.102 .1396

 آموز/ مشاور والدین/ دانشمخاطب:

 نهم  پایهتحصیلی:

 شناسی های روان آمیزی، خالقیت، جنبه رنگکلماتکلیدی:

كنـد. كتـاب حاضـر شـامل نمونـه       هایی است كه به گردش خون و فعالیت سلولی مغز كمک می آمیزی از تمرین رنگ چکیده:

سـال، بـا    اند تـا مخاطـب بـزرگ    شدهآمیزی در این اثر جمع  اند و برای رنگ هایی است كه از آثار هنرمندان انتخاب شده نقاشی

آمیزی، بتواند ضمن كاهش اضطراب و اسـترس، خالقیـت و توانـایی مـدیریت احساسـات یـا        های رنگ انجام درست این تمرین

ها ترتیب خاصی ندارند و در هـر زمـانی كـه مخاطـب      تمایالت خود را بهبود بخشد. گردآورندۀ كتاب توصیه كرده است تمرین

 نجام پذیر هستند.میل داشته باشد ا

 

. آوای آرامـش : كرجمهارتاول:شناختخود. محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.113

 9786007615515 شابک: رحلی. ص.30 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، خودشناسی مهارتهای اجتماعی،  شناخت، مهارتکلماتکلیدی:

هـای اجتمـاعی توسـط     جمعی و در نتیجـه كسـب مهـارت    های دسته افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن، بازی چکیده:

جلـد كتـاب اسـت كـه هـر جلـد یکـی از         10شـامل  « های زنـدگی  مهارت»است. مجموعة  كودكان را نیز تحت تأثیر قرار داده

اختصاص دارد. در این كتاب پـنج بـازی،   « شناخت خود»دهد. جلد اول این مجموعه به مهارت میها را مورد توجه قرار  مهارت

انـد كـه همگـی     های نوشتاری، دو داستان و سه شعر ذكـر شـده   كردنی و مهارت پنج كاربرگ )نقاشی، كاردستی، خالقیت، حل

 های خود برسانند. ء كوشند كودک را به درک شناخت خود و كشف توانایی می
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آوای : كرجمهارتپنجم:تفکردقی وخالق. محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.114

 9786007615553 شابک: رحلی. ص.42 .1396. آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 رفتاریهای  های اجتماعی، مهارت تفکر خالق، مهارتکلماتکلیدی:

های ساده و قابل فهم، در حین بازی و سرگرمی، به كودكان آموخـت. مجموعـة    توان با روش های زندگی را می مهارت چکیده:

پردازد. جلد پنجم ایـن مجموعـه    های زندگی می جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارت 10شامل « های زندگی مهارت»

كردنـی و   بازی، پنج كاربرگ )نقاشـی، كاردسـتی، خالقیـت، حـل    10در این كتاب  اختصاص دارد.« صلح و دوستی»به مهارت 

كوشـند مهـارت تفکـر دقیـق و خـالق را بـه مخاطـب         اند كه همگـی مـی   های نوشتاری، دو داستان و دو شعر ذكر شده مهارت

 بیاموزند.ء

 

آوای : كـرج مهارتچهارم:کنتیرلهیجیان. محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.115

 9786007615591 شابک: رحلی. ص.36 .1396. آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی، راهنمای آموزشی، هیجان های رفتاری، مهارت  مهارتکلماتکلیدی:

هـای اجتمـاعی    جمعـی و در نتیجـه كسـب مهـارت     های دسـته  بازیافزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن، انجام  چکیده:

های زندگی  جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارت 10شامل « های زندگی مهارت»است. مجموعة  كودكان را كمتر كرده

گ )نقاشـی،  كـاربر  5بـازی،   10اختصاص دارد. در این كتـاب،  « كنترل هیجان»پردازد. جلد چهارم این مجموعه به مهارت  می

های نوشتاری، دو داستان و چهار شعر برای تقویت مهارت كنترل هیجان بـه مخاطـب    كردنی و مهارت كاردستی، خالقیت، حل

 كنند. كمک می

 

: كـرج مهارتدهم:مرزهاودفیاعازخیود. محور برای كودكـان:  های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.116

 9786007615607 شابک: رحلی. ص.34 .1396. آوای آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، حقوق فردی و اجتماعی، راهنمای آموزشی های اجتماعی، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

كودكان آموخـت. مجموعـة    های ساده و قابل فهم، در حین بازی و سرگرمی، به توان با روش های زندگی را می مهارت چکیده:

پردازد. جلد دهم این مجموعه به  های زندگی می جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارت 10شامل « های زندگی مهارت»

هـای نوشـتاری(، دو    كردنی و مهـارت  پردازد.پنج بازی، پنج كاربرگ )نقاشی، كاردستی، خالقیت، حل می« دفاع از خود»مهارت 

ورزی را به منظـور حمایـت از عقیـدۀ خـود و نیـز توانـایی        كوشند جرئت اند كه همگی می در این كتاب آمدهداستان و دو شعر 

 گفتن را دركودک تقویت كنند. نه
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. آوای آرامـش : كـرج مهارتدوم:عزتنفسء. محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.117

 9786007615522 شابک: رحلی. ص.34 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری های اجتماعی، مهارت عزت نفس، مهارتکلماتکلیدی:

هـای اجتمـاعی توسـط     جمعی و در نتیجـه كسـب مهـارت    های دسته افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن، بازی چکیده:

جلـد كتـاب اسـت كـه هـر جلـد یکـی از         10شـامل  « های زنـدگی  مهارت»است. مجموعة  دادهكودكان را نیز تحت تأثیر قرار 

بازی، پـنج   10اختصاص دارد. در این كتاب « نفس عزت»دهد. جلد دوم این مجموعه به مهارت ها را مورد توجه قرار می مهارت

انـد كـه همگـی     سـه شـعر ذكـر شـده     های نوشـتاری، دو داسـتان و   كردنی و مهارت كاربرگ )نقاشی، كاردستی، خالقیت، حل

 قبولی از عزت نفس در عملکرد برسانند. ء كوشند كودک را به سطح قابل می

 

آوای : كـرج مهارتسیوم:صیلحودوسیتی. محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.118

 9786007615539 شابک: رحلی. ص.60 .1396. آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی، صلح های رفتاری، مهارت  مهارتکلماتکلیدی:

هـای اجتمـاعی    جمعـی و در نتیجـه كسـب مهـارت     های دسـته  افزایش شهرنشینی و شرایط حاكم بر آن، انجام بازی چکیده:

های زندگی  كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارت جلد 10شامل « های زندگی مهارت»است. مجموعة  كودكان را كمتر كرده

كـاربرگ )نقاشـی،    10بـازی،   20اختصاص دارد. در ایـن كتـاب  « صلح و دوستی»پردازد. جلد سوم این مجموعه به مهارت  می

و كوشند مهارت صلح  اند كه همگی می های نوشتاری، پنج داستان وپنج شعر ذكر شده كردنی و مهارت كاردستی، خالقیت، حل

 دوستی را كه عاملی برای سالمت و بهداشت روانی است، به مخاطب بیاموزند.ء

 

گییری.مهارتششم:حلمسئلهوتصیمیم محور برای كودكان: های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.119

 9786007615560 شابک: رحلی. ص.36 .1396. آوای آرامش: كرج

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، حل مسئله های اجتماعی، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

های ساده و قابل فهم، در حین بازی و سرگرمی، به كودكان آموخـت. مجموعـة    توان با روش های زندگی را می مهارت چکیده:

پردازد. جلدششـم ایـن مجموعـه     های زندگی می هارتجلد كتاب است كه هر جلد به یکی از م 10شامل « های زندگی مهارت»

های نوشـتاری(، دو   كردنی و مهارت بازی، پنج كاربرگ )نقاشی، كاردستی، خالقیت، حل 10پردازد. می« حل مسئله»به مهارت 

 د.گیری را دركودكان تقویت كنن كوشند مهارت حل مسئله و تصمیم اند كه همگی می داستان و دو شعر در این كتاب آمده
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آوای : كـرج پذیری.مهارتهشتم:مسئولیت محور برای كودكـان:  های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.120

 9786007615584 شابک: رحلی. ص.34 .1396. آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری مهارتهای اجتماعی،  پذیری، مهارت مسئولیتکلماتکلیدی:

های ساده و قابل فهم، در حین بازی و سرگرمی، به كودكان آموخـت. مجموعـة    توان با روش های زندگی را می مهارت چکیده:

پردازد. جلدهشتم ایـن مجموعـه    های زندگی می جلد كتاب است كه هر جلد به یکی از مهارت 10شامل « های زندگی مهارت»

هـای   كردنـی و مهـارت   بـازی، پـنج كـاربرگ )نقاشـی، كاردسـتی، خالقیـت، حـل        10پردازد. یم« پذیری مسئولیت»به مهارت 

پـذیری را بـه عنـوان عنصـری      كوشـند مهـارت مسـئولیت    اند كه همگی می نوشتاری(، دو داستان و دو شعر در این كتاب آمده

 برجسته در موفقیت كودک تقویت كنند.

 

آوای : كـرج مهارتهفیتم:آداباجتمیاعی. محور برای كودكـان:  های زندگی بازی مهارت. قهرمانی، زهرا/ خودی، تینا.121

 9786007615577 شابک: رحلی. ص.46 .1396. آرامش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رفتاری، آداب معاشرت های اجتماعی، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

هـای اجتمـاعی توسـط     جمعی و در نتیجـه كسـب مهـارت    های دسته شرایط حاكم بر آن، بازیافزایش شهرنشینی و  چکیده:

هـای   جلد كتاب است كه هر جلد بـه یکـی از مهـارت    10شامل « های زندگی مهارت»است. مجموعة  كودكان را نیز كمتر كرده

بـازی، پـنج كـاربرگ     15یـن كتـاب   اختصـاص دارد. در ا « آداب اجتماعی»پردازد. جلد سوم این مجموعه به مهارت زندگی می

كوشـند   اند كه همگـی مـی   های نوشتاری، چهار داستان و چهار شعر ذكر شده كردنی و مهارت )نقاشی، كاردستی، خالقیت، حل

 آداب معاشرت و روابط اجتماعی را به مخاطب بیاموزند.ء

 

راهنمیای:هایاجتماعیدورهاولمتوسطهمهارت های اجتماعی: بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.122

 9789648045536 شابک: رحلی. ص.42 .1396. پیشرو مبتکران: تهرانمعلم.

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 های ارتباطی های اجتماعی، راهنمای معلم، آموزش و یادگیری، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

نامة اجرایی طرح اسـت. در دورۀ اول، كـه    ها و شیوه و مجموعة دستورالعمل این كتاب شامل طرح درس برای مربیان چکیده:

های ابتـدایی   آموز در سه بخش آداب معاشرت، مسئولیت های چهارم، پنجم و ششم دبستان طراحی شده است، دانش برای پایه

ل و دوم طراحی شده است، شهروندی و حف. و اهمیت محیط زیست آموزش میبیند. در دورۀ دوم و سوم كه برای متوسطة او

های عاطفی در متوسـطة دوم آشـنا میشـود.     های ارتباطی در متوسطة اول و مهارت آموز عالوه بر نکات یاد شده با مهارت دانش

 محتوای كتاب برای شانزده هفتة آموزشی در نظر گرفته شده است.
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کیاردر:هایاجتماعیدورهاولمتوسیطهمهارت های اجتماعی: بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.123

 9789648045543 شابک: رحلی. ص.42 .1396. پیشرو مبتکران: تهرانکال .

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آموزان، تعلیم و تربیت، آداب معاشرت های ارتباطی، دانش مهارتکلماتکلیدی:

هـای الزم   آموز برای كسب مهـارت  موقعیتهای یادگیری توسط معلم و در قالب كار در كالس، دانشاین كتاب با خلق  چکیده:

هـای ارتبـاطی    هـای كالمـی و ارتبـاط مـؤثری تاكیـد دارنـد كـه مهـارت         ها بر مهـارت  جهت زندگی بهتر آماده میکند. آموزش

است یادگیرنده را در موقعیت یادگیری قـرار دهـد   آموزان دورۀ اول متوسطه را تقویت میکند. نویسنده در كتاب كوشیده  دانش

 های استاندارد را كسب كند. های اجتماعی یاد شده در سرفصل وگو، فعالیت و تمرین بتواند مهارت تا از طریق مباحثه، گفت

 

کیاردر:هایاجتماعیدورهاولمتوسیطهمهارت های اجتماعی: بسته آموزشی مهارت. دپارتمان علمی موسسه تتا.124

 9789648045550 شابک: رحلی. ص.38 .1396. پیشرو مبتکران: تهرانمنزل.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، حقوق فردی و اجتماعی های ارتباطی، آزمون های اجتماعی، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

هایی  آموزان ده تا هفده ساله سعی كرده است مهارت برای دانشهای یادگیری  نویسنده در این كتاب با ایجاد موقعیت چکیده:

های عـاطفی را بـه یادگیرنـدگان آمـوزش دهـد. ایـن كتـاب بـا توجـه بـه            های ارتباطی و مهارت شامل آداب معاشرت، مهارت

ها از طریق خلـق   های یادگیری از طریق ارائة محتوا برای پانزده هفتة آموزشی و كار در منزل تدوین شده است. آموزش ترجیح

آموز در خالل آموزش به درجه مطلوبی از  شوند؛ با این هدف كه دانش موقعیت یادگیری با رویکرد كارگاهی و كاربردی ارائه می

 تركیب خودآگاهی، مهارت و مشاركت در ایفای نقش برسد.

 

عزیـزاهلل سـمیعی گیالنـی، سـعید      .For Dummiesذهننقشه: های دامیز، كاربردی و سودمند كتاب. راسلر، فلورین.125

 9786008668114 شابک: وزیری. ص.226 .1396. آوند دانش: تهران. گرامی

 معلم/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:

 اندیشه و تفکر، تفکر خالق، چالش ذهنی، حافظهکلماتکلیدی:

كنـیم،   نامند. وقتی دربارۀ چیزی فکـر مـی   می "ذهننقشة "بازسازی نحوۀ تفکر و شیوۀ جذب اطالعات توسط مغز را  چکیده:

كند. در كتاب حاضر، نویسـنده بـه خواننـده     مغز ما بالفاصله شروع به متصل كردن آن فکر با تصورات، افکار و مفاهیم دیگر می

اسـتفاده در   كشی ذهن را برای شده، نقشه  های آزمایش كند. در عین حال، تکنیک دهد كه این سیستم چگونه كار می نشان می

 دهد. كند و ارائه می هر موقعیتی، از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقیت، بهبود حافظه و مطالعه برای امتحان، آماده می
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 رقعـی.  ص.140 .1395. نشـر  به: تهرانهایبحران.خمونوجوانانوجواناندرپیچ. اسدی، علی/ فوالدیان، احمد بنی.126

 9789640223611 شابک:

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 شناسی های روان شناسی، جنبه شناسی نوجوان، آسیب شناسی، روان روانکلماتکلیدی:

شناسان است و  شناسان و روان ترین دوران زندگی است. مشکالت این دوره مورد توجه جامعه دورۀ نوجوانی از بحرانی چکیده:

ترین مشـکالت   با آن است. اثر حاضر كوشیده است نمابری از عمده« تشخیص و شیوۀ برخورد»ها  اقدام برای حل آنترین  مهم

هـای نوجـوانی و    روانی و رفتاری نوجوانان و جوانان و نیز شیوۀ برخورد و راهنمایی والدین را تقدیم كند. در این كتاب مشخصه

گـویی، عـزت نفـس و     گرایی، دروغ رویی، شهوت پردازی، كم ت، اضطراب، خیالشود؛ مواردی مثل: بحران هوی جوانی تشریح می

 های جسمانی. اعتماد به نفس، خودكشی، اختالالت عاطفی و رفتاری، و بیماری

 

هاینامرئی تعهدبیههمیشهدرحالیادگیریباش :داشته بـودن:  های آدم چاشنی. اسپلند، پامال/ وردیک، الیزابت.127

 9786001882708 شابک: رقعی. ص.96 .1396. بان ایران: تهران. سمیرا ابراهیمی دانیم.آنچهداریمونمییادگیری 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شناسی یادگیری، انگیزه، ادبیات كودک و نوجوان آموزش و یادگیری، روانکلماتکلیدی:

هـا   ها برای زندگی ماننـد چاشـنی   دربارۀ تعهد و یادگیری است. دارایی "آدم بودن چاشنی های"این جلد از مجموعة  چکیده:

هـای   هـا و مهـارت   شوند هـر فـرد توانـایی    ها باعث می كند كه دارایی برای غذاها هستند. نویسنده با عنوان این موضوع بیان می

دارایـی تعهـد بـه یـادگیری از جملـه       5جلـد، شخصی و اجتماعی الزم برای رویارویی با مشکالت زندگی را كسب كند. در این 

های مطرح شده در كتاب بایـد بـا همکـاری والـدین و      انگیزۀ موفقیت، دغدغة یادگیری و انجام تکالیف بررسی شده است. ایده

ل ها را در زندگی خـود بـه كـار گیـرد. در ابتـدا و انتهـای هـر فصـ         ترهای خانواده عملی شود تا كودک بتواند این توانایی بزرگ

 ها را متناسب با مسائل روزمرۀ خود انتخاب و امتحان كند. تواند آن هایی آمده است كه كودک می داستان

چندموضوعی

 

پیـام  : تهرانمحوروتلفیقی پایهاول هفتم( دورهاولمتوسطه.فعالیت:کتابکارمکملآموزشی. گروه مؤلفان.128

 9789641043799 شابک: رحلی. ص.55 .1396. سما

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها، راهنمای آموزشی های تکمیلی، تمرین ها، فعالیت آزمونکلماتکلیدی:

ها بـا توجـه بـه محتـوای      محور است. هر یک از این فعالیت های یادگیری فعالیت ای از تجربه كار حاضر مجموعه كتاب چکیده:

ها را انجام دهند و بـه سـؤاالت مطـرح     آموزان بتوانند آن اند تا خود دانش علوم تجربی طراحی شده های فارسی، ریاضی و كتاب

هـایی ماننـد:    شده پاسخ گویند. مطالب كتاب در هفت بخش آمده است. در ابتدای هر بخش پـس از توضـیح مطالـب، فعالیـت    

گنجانده شده اسـت   "وتاه از سفر غذا در بدن بنویسیدیک سفر ك"و  "اجرای نمایشنامه"، "تصویر ابزار ساخته شده را بکشید"

 ها را انجام دهد و حاصل را در كادرهای مشخص شده بنویسد. آموز باید گام به گام آن كه دانش
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 رحلـی.  ص.152 .1396. پیشـروان  /مبتکـران : تهـران هایخالقیتجلدسیوم.مجموعهتمرین. مهرآبادی، كتـایون .129

 9789640726389 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های آموزشی ها، خالقیت، نقاشی، بازی تمرینکلماتکلیدی:

است. در این جلد فعالیتهای جدیدی  "های خالقیت مجموعه تمرین"كتاب حاضر آخرین جلد از مجموعة سه جلدی  چکیده:

كند و از خواننده میخواهد كه بـرای   نویسنده موضوعاتی را مطرح میاست.  "نقاشی با اجسام"ها  شود كه یکی از آن معرفی می

هـا   های خالقیت كه در این مجموعـه بـه آن   ها و زیرشاخه ترین شاخه ها را توضیح بدهد. بخشی از مهم ها نقاشی بکشد یا آن آن

استداللی و خالقیـت هنـری.   -منطقی پردازانه، تخیلی، ایده-پرداخته شده است، عبارت اند از خالقیت واگرایانه، زبانی، تجسمی

 در صفحات سفید كتاب خواننده باید با اجسامی مانند مداد، نخ، پارچه و خالقیت خود اثر جدیدی را به تصویر بکشد.

داستان

 

 9786008761211 شابک: رقعی. ص.24 .1396. لوپه تو: تهرانآواززیرباران.. احمدی، احمدرضا.130

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، داستان كوتاه، صلحکلماتکلیدی:

های گوناگون هستند، در قفسـی زنـدانی    این داستان كوتاه درباره صلح و دوستی است. چند پرنده كه نمادی از انسان چکیده:

ها در كنار هم، ولی از هم دورنـد تـا اینکـه ابـری      . آنكنند ها سر هر چیزی با هم اختالف دارند و با هم دشمنی می هستند. آن

شـوند و   ها با یک صدا شدن و اتحاد از قفس آزاد می خوانند. آن ها با هم و یک صدا، یک آواز را می گیرد و پرنده قفس را دربرمی

 خوانند. ترانه صلح را برای همه می

 

 9786008545033 شابک: رقعی. ص.16 .1395. صحرایی سبز: قماجازههستوقتتانرابگیرم.. روستایی، موسی.131

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودكان، آداب و رسوم مذهبی، داستان كوتاهکلماتکلیدی:

موضوع این كتاب درباره خداجویی و جشن تکلیف است. قهرمان داستان كه دختر كوچولویی است، بـه سـن تکلیـف     چکیده:

رود. او  دوست دارد در جشن تکلیفش خدا هم شركت كند. دخترک با مـادرش بـرای خریـد چادرنمـاز بـه بـازار مـی       رسیده و 

دانـد   آید به او بدهد؛ اما دختر نمی خواهد برای خدا هدیه بخرد كه وقتی به جشن می برد و می های قُلکش را با خودش می پول

 اش را به خدا بدهد؟ او چطور هدیهآید. پس  های دیگر به جشن نمی كه خدا مانند مهمان
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 شیابک: رقعـی.  ص.68 .1396. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان   : تهران. فرمهر منجزی ی.اژدهاسوار. كرسول، هلن.132

9789640813362 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های تخیلی، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

خواهد كه برای روز تولدش یک اژدها بخرند. مـادر   آرزو داشت یک اژدها داشته باشد. او از پدر و مادرش می« جیلی» چکیده:

دهـد كـه    ها می ای را نشان آن دهد كه چنین موجودی وجود ندارد؛ اما جیلی برای اثبات حرفش روزنامه برای جیلی توضیح می

شود. تاریخ روزنامه، روز اول آوریـل، روز   چیز می جیلی با دیدن تاریخ روزنامه متوجه همهمطالبی درباره اژدها نوشته است. پدر 

كنند دروغی بگویند كه همه باور كنند. جیلی با ناراحتی روزنامـه را   انداختن است، روزی كه همه سعی می دروغ گفتن و دست

 ه است؛ اما... .كنند كه او دیگر اژدها را فراموش كرد اندازد و همه فکر می دور می

 

 شیابک: وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهراناستادمطهری. قطره و دریا:. ناصر  نادری،.133

9789640814031 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه ها، كودک و نوجوان، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

را شـرح  « مرتضـی مطهـری  »است كه با دو داسـتان كوتـاه، زنـدگی    « قطره و دریا»های  این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

وجوگری داشـت. از ایـن رو، در    متولد شد. او در كودكی روح جست« فریمان»، در روستای 1299دهد. مرتضی در زمستان  می

ری مقدمات علوم دینی بـه حـوزه علمیـه مشـهد رفـت. در سـال       ، برای یادگی«محمدعلی»آغاز نوجوانی، همراه برادر بزرگش، 

 11گیری انقالب تالش كردنـد. او شـب شـنبه،     پای شکل ، مطهری و دوستانش، موسسه حسنیه ارشاد را ساختند و پابه1346

 به شهادت رسید. 1358اردیبهشت 

 

 .1396. كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان   : تهران. شهناز صاعلی اسرارخانهکبوتران.. هادراسین گوپتا، سوب.134

 9786000103637 شابک: رقعی. ص.132

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

زده است و مشـغول تماشـا و   مقابل سینی زیورآالت بدلی پیرمردی زانو « امینه»، «دهلی»های شهر  در یکی از كوچه چکیده:

شـود.   تر، برادرش، پرویز، منتظر اوست. در همین موقع دوست پرویز نیـز بـه آنـان ملحـق مـی      طرف هاست. كمی آن وارسی آن

چسـبد. پرویـز بـه     گیرد و یقـه او را مـی   اشتباه می« ارشاد»آید بیمار است، پرویز را با فردی به نام  فروشنده پیر كه به نظر می

 كند؛ اما ارشاد كیست؟ و دوستش از دست پیرمرد نجات پیدا می كمک خواهر
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 شیابک: رقعـی.  ص.136 .1396. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانـان : تهراناسراردرونآتش.. مانکل، هنینگ.135

9786000104344 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كنـد. شورشـیان بـه     در كشور موزامبیک زندگی مـی « صوفیا»این داستان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده است.  چکیده:

شـود؛ امـا او، مـادر،     كشند؛ حتی حیوانات را. در این حمله، پدر صوفیا هم كشـته مـی   كنند و همه را می ها حمله می دهکده آن

هـا گرسـنه و تشـنه و     كنند كه گویی پایانی نـدارد. آن  ها به اجبار سفری را شروع می كنند. آن می خواهر و برادرش نجات پیدا

جا بماند. اطراف دهکده مین گذاری شـده اسـت و معلـم     گیرند همان رسد و تصمیم می ای می اند؛ اما سرانجام به دهکده خسته

فت و آمد كنند؛ زیرا ممکن است پایشان را روی مین بگذارند دهد كه باید همیشه از جاده ر دهکده برای همه اهالی توضیح می

 و... .

 

 9789643379377 شابک: جیبی. ص.132 .1396. كتاب نیستان: تهرانجون.افسانهسیبننه. آقایاری، غالمرضا.136

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 نوجوانفرهنگ عامه، افسانه، كودک و کلماتکلیدی:

آب و رنگـی   شـود و نگـار متوجـه سـیب خـوش      اتاق مـی  آید، با او هم ها می به خانه آن« نگار»روز اولی كه مادربزرگ  چکیده:

گوید این سیب معمـولی   رسد و می خواهد سیب را گاز بزند كه مادربزرگ سر می شود كه بین وسایل مادربزرگ است. او می می

ای  روند، مادربزرگ بـرای نگـار قصـه    آن روز وقتی پدر و مادر نگار از خانه بیرون می نیست و یک سیب جادویی و سخنگوست.

 رود؛ اما آنجا دیگر رونق سابق را ندارد! ها می شود. او به شهر قصه گوید و سفر نگار با سیب جادویی آغاز می می

 

 جیبـی.  ص.56 .1395. كتـاب نیسـتان  : تهـران هاییونانباسیتان.افسانه بوی جوراب را قرض نده:. شفیعی، شهرام.137

 9789643378578 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های كوتاه انواع ادبی، طنز، داستانکلماتکلیدی:

مظهر سرعت و شتاب بـود. او بـه   « آكالوس»پردازد.  های خیالی یونان باستان می این كتاب در قالب طنز به شخصیت چکیده:

از شاهزادگان یونان باستان بود. او ماشینش را در هـر جـایی پـارک    « خلوس»آورش با صاعقه ازدواج كرد.  سرعت حیرتخاطر 

بـود. او  « آتـن »مشهورترین شـاعر  « گریز»پز تبدیل شد.  مرغ آب ها، به یک تخم ها و پیرزن كرد و به علت سد كردن راه بچه می

به مخترع تن لش معروف است. او سـی و پـنج   « مولوس»باب گوسفندی بود. یک عمر برای گوسفندان شعر گفت؛ اما عاشق ك

كسـی بـود   « هـارپی »های پارک را اختراع كند.  سال به تنهایی در كوه آلپ زندگی كرد تا توانست چسباندن آدامس به نیمکت

 كه... .
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 شیابک: رقعـی.  ص.312 .1396. محراب قلم: تهران. مهدی ضرغامیان هاینیل.افسون جادوگر لوكسور:. ثابت، كاتیا.138

9786004132121 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

گـردد تـا كـاوش در     ، در جنـوب مصـر بـازمی   «لوكسـور »ها بـه شـهر    شناس معروف، بعد از مدت باستان« دوپره آلن» چکیده:

دهد! دوپره قرار  بیند كه سرنوشتش را تحت تاثیر قرار می گورستان تبس را دنبال كند. در طول سفر، دوپره، خانم جوانی را می

فلـوران  »شناسـی بـرای او رزرو كـرده اسـت؛ امـا در بـدو ورودش،        اقامت كند، جایی كه هئیت باسـتان « ویالی سبز»است در 

كنـد. مـردی كـه در برابـر دوپـره ایسـتاده اسـت، بـا فلـورانی كـه او            باران می را گلوله شناسی، او ، نقاش هئیت باستان«الوِردو

 شناسد، تفاوت بسیاری دارد؛ اما چه بالیی بر سر او آمده است؟ می

 

 ص.104 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علیهباقرامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.139

 9789640224915 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه ادبیات دینی، امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

امام محمد باقر )ع( فرزند امام سجاد)ع( و فاطمه، دختر امام حسن )ع( است. امام باقر )ع( از همان دوران كودكی بـه   چکیده:

، خلیفـه  «هشـام »داده شـد. بـه دسـتور    « ها شکافنده دانش»دادند و به همین علت به ایشان لقب باقر  میها پاسخ  همه پرسش

 وقت، امام باقر )ع( و فرزندش، حضرت صادق، به شام تبعید شدند و سرانجام ایشان را مسموم و به شهادت رساندند.

 

 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علییهجعفرصادقامام السالم: علیهمهای زندگانی چهارده معصوم  قصه. نعیمی، جواد.140

 9789640224922 شابک: جیبی. ص.112

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، امامان، سرگذشت ادبیات دینی، داستانکلماتکلیدی:

دهد. صادق پس از پـدر، بـا    امام جعفر صادق را به خاندان امامت هدیه می همسر امام باقر )ع(، فرزند خود،« ام فروه» چکیده:

هایی از زندگی امام جعفر صـادق )ع(،   شود. در این داستان، ضمن آشنایی با گوشه آنکه سن كمی داشت، پیشوای مسلمانان می

 شود. یقی پرداخته میهای اخالقی و سیاسی ایشان و به طور ویژه در دوران حکومت منصور دوان به توصیف ویژگی

 

 ص.112 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علیهجوادامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.141

 9789640224953 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه مذهبی، سرگذشتهای  ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

هایی از زندگی امام جواد )ع( اختصاص دارد. امام محمد تقـی )ع( در مدینـه بـه     داستان این كتاب به باز روایی گوشه چکیده:

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       

اش را وقف تدریس كرد. بعد از مرگ مأمون، امام به بغداد فراخوانده شد و به تحریک معتصـم،   بازگردد، جایی كه زندگی مدینه

 خلیفه جدید و به دست همسرش مسموم شد.
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 .1395. نشـر  بـه : تهـران السالم.علیهعسگریحسنامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.142

 9789640224977 شابک: جیبی. ص.104

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی ها، امامان، داستان نامه ادبیات دینی، سرگذشتکلماتکلیدی:

امام حسن )ع( پس از درگذشت پدربزرگ و مادرش، تنها مونس پدرش، علی )ع(، است. او تالش دارد تـا ثابـت كنـد     چکیده:

گذارد و با شهادت  گناه است. امام حسن )ع( در كنار پدر، روزهای خالفت را پشت سر می پدرش در ماجرای قتل عثمان بیكه 

 شود. علی )ع( جانشین او می

 

 ص.104 .1395. نشـر  بـه : تهـران السالم.علیهحسنامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.143

 9789640224885 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی ها، داستان نامه ادبیات دینی، امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

گناهی پـدرش را در   امام حسن )ع( پس از درگذشت پدربزرگ و مادرش، تنها مونس علی )ع( بود. او تالش كرد تا بی چکیده:

عثمان ثابت كند. حسن در كنار پدرش، علی )ع(، روزهای خالفت را پشت سر گذاشت و بـا از دسـت دادن پـدر،    ماجرای قتل 

 جانشین او شد.

 

 ص.96 .1395. نشـر  بـه : تهـران السالم.علیهحسینامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.144

 9789640224892 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه ادبیات دینی، امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

شود و با روایـاتی از حضـرت فاطمـه )س(، ادامـه      كتاب حاضر با تولد امام حسین )ع( در سال چهارم هجری آغاز می چکیده:

و امام حسین )ع(. سپس رحلت پیامبر اكـرم )ص( و غـم از   یابد. از جمله داستانِ قضاوت درباره زیبایی خط امام حسن )ع(  می

پـردازد و سـرانجام بـا     كند. آنگاه به داستان مخالفت امام حسین )ع( با یزید و واقعه كربال مـی  دست دادن مادرِ امام را بیان می

 رسد. شهادت امام به پایان می

 

 ص.144 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.رضاعلیهامام السالم: علیهمهای زندگانی چهارده معصوم  قصه. نعیمی، جواد.145

 9789640224946 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

زیست كـه خلفـای    ای می امام رضا )ع( در دورهدر شهر مدینه متولد شد و در دیار توس از دنیا رفت. « موسی بن علی» چکیده:

حلی بود تا امام رضا )ع( را در ایـن مشـکالت دخیـل كنـد و بـه       ای مواجه بودند و مأمون به دنبال راه عباسی با مشکالت عمده

نـدگی  هـایی از ز  های كوتاهی به بررسـی گوشـه   همین منظور پست ولیعهدی را بر عهده او گذاشت. این كتاب با روایت داستان

 پردازد. امام رضا )ع( می
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. نشـر  بـه : تهـران الشیری..فرجهتعالیاهللعجلزمانامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.146

 9789640224984 شابک: جیبی. ص.120 .1395

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، سرگذشت دینی، امامان، داستانادبیات کلماتکلیدی:

شوند. ایشان پس از وفات امام حسـن عسـگری )ع( بـه     در این كتاب، با روایتی داستانی، امام مهدی )عج( معرفی می چکیده:

ـ      امامت رسیدند و از طریق چهار سفیر یا نایب، با شیعیان تماس می ه غیبـت  گرفتند. پس از یـک دوره هفتـاد سـاله، موسـوم ب

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.

 

 ص.104 .1395. نشـر  بـه : تهـران السالم.علیهسجادامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.147

 9789640224908 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه ادبیات دینی، امامان، سرگذشتکلماتکلیدی:

 ، دختر پادشاه ساسانی، بود. او به اسارت مسلمانان درآمد و راهی مدینه شد. شـهربانو «شهربانو»مادر امام سجاد )ع(،  چکیده:

شاهد حماسـه  « حسین بن علی»با امام حسین )ع( ازدواج كرد و هنگام به دنیا آوردن امام سجاد )ع(، چشم از جهان فرو بست. 

كربال بود و همراه حضرت زینب به اسارت گرفته شد. سخنان ایشان در شهر شام، چشـم مـردم را بـه روی حقیقـت گشـود و      

ز امام سجاد )ع( است كه در آن به مسائلی مانند توحیـد، عـدل، رسـالت و...    موجب پشیمانی آنان شد. كتاب صحیفه سجادیه ا

 پرداخته شده است.

 

 ص.96 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علییهعلیامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.148

 9789640224861 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، سرگذشت ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

كند. علی همچـون نهـالی زیبـا در خانـه      هایی از زندگی حضرت علی )ع( را روایت می نویسنده در كتاب حاضر، بخش چکیده:

كرد. چگونگی نزول آیه والیـت و غـدیر بـر پیـامبر و     پیامبر اسالم )ص( پرورش یافت و سرانجام با فاطمه، دختر پیامبر ازدواج 

جانشینی علی )ع( پس از پیامبر و رویارویی مخالفان با حضرت علی )ع( از موضوعاتی است كـه در ایـن كتـاب بررسـی شـده      

 است.

 

 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علییهکاظمموسیامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.149

 9789640224939 شابک: جیبی. ص.120

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، سرگذشت ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

پـردازد. در   مـی هایی از زندگی امام موسـی كـاظم )ع(    این كتاب با نقل سیزده داستان كوتاه، به شرح و بررسی بخش چکیده:

شـود. آشـنایی بـا     الرشید؛ شقیق بلخی؛ صفوان جمال و... بـازگو مـی   ، وزیر هارون«یقطین»ها، روایاتی از علی، پسر  این داستان

 های رفتاری امامان معصوم از اهداف این كتاب است. ویژگی
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 ص.88 .1395. نشـر  بـه : تهـران السیالم.علیههادیامام السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.150

 9789640224960 شابک: جیبی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، سرگذشت ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

سال به مردم زمان خویش امامت كردند، در دوران خلیفـه عباسـی، متوكـل، بـه بغـداد       33امام هادی )ع( كه حدود  چکیده:

فراخوانده شدند و در آنجا مدام تحت فشار قرار گرفتند و اجازه تبلیغ دینی از ایشان سلب شد. امام هادی )ع( به تحریک معتز 

 شود. شان بررسی میهایی از زندگی ای عباسی، مسموم و در سامرا دفن شدند. در این كتاب گوشه

 

 شییابک: وزیــری. ص.68 .1396. دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی: تهــرانایسییتادهدرکمنیید.. اكبــر  واالیــی، علــی.151

9789644764264 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات كودک و نوجوان تاریخ اسالم، داستانکلماتکلیدی:

سُـریده در  »و « بشـارت »، «رهایی در كویر»، «رد شمشیر بر پیشانی»حاوی چهار داستان از تاریخ اسالم است. كتاب  چکیده:

است كه در واقعه كـربال بـه یـاری    « عابس بن ابی شکیب»درباره « رد شمشیر بر پیشانی»هاست. داستان  نام این داستان« دام

است كه به امام حسین خیانت كرده و به ایشان « منذر بن جارود»رباره د« سُریده در دام»شتابد و داستان  امام حسین )ع( می

 كند. پشت می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.88 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهرانآوردیگر.اینک پیام. رضا پرور، محمد دین.152

9789640812341 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، اسالم، پیامبران داستانکلماتکلیدی:

های كوتاه است كه با استفاده از متون تـاریخی، دربـاره زنـدگی، شخصـیت و سـیره       ای از داستان این كتاب مجموعه چکیده:

، «مـرگ و زنـدگی  »، «تولـدی شـگرف  »، «صدای پای آب»توان به داستان  ها می پیامبر اسالم )ص( است. از جمله این داستان

گردد كه بعـد از تجدیـد بنـای     به زمانی باز می« داوری و مشاركت»اشاره كرد. داستان « داوری و مشاركت»و « یسامهمان كل»

 كنند. آید و حضرت محمد )ص( این اختالف را حل می ، اختالف پیش می«حجراالسود»كعبه، بر سر نصب سنگ 

 

 9786008347460 شابک: رقعی. ص.216 .1395. پرتقال: تهران. آرزو مقدس ها.باگر . راندل، كاترین.153

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حیوانات های بلند، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

فروختـه  « پترزبـورگ  سـن »اند، دزدیـده شـده و بـه ثروتمنـدان در      هایی كه هنوز چشم باز نکرده گرگ در روسیه توله چکیده:

ها بنشینند؛ ولـی   حركت در كنار این آدم گیرند كه آرام و بی شوند و یاد می هایی مجلل بزرگ می ها در خانه گرگ شوند. توله می

هـا   های روسی كه معتقدنـد كشـتن گـرگ    زاده شوند و اگر روزی گرگی، كسی را گاز بگیرد، اشراف ها رام نمی ها مثل سگ گرگ

سپارند تا برای بازگشت به طبیعت، آموزششان دهند. این داسـتان دربـاره یکـی از     ها می ندهكن ها را به وحشی شگون ندارد، آن

 هاست. كننده این وحشی
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 9786007294659 شابک: رقعی. ص.200 .1396. بزم قلم: قم. فرشته مهری بابالنگدراز.. وبستر، جین.154

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 11كند. بیشتر كارها به عهده اوست و از  خانه زندگی می ای است كه هنوز هم در یتیم ساله 17دختر « جروشا ابوت» چکیده:

ه او را بـه دانشـگاه   شود یکی از اعضای هیئـت امنـا تصـمیم گرفتـ     كند. روزی جروشا متوجه می ساله نگهداری می 7تا  4بچه 

 بفرستد و در عوض جروشا موظف است كه ماهی یک بار برای او نامه بنویسد و تمام جزئیات را توضیح دهد.

 

 9789643379483 شابک: رقعی. ص.224 .1396. كتاب نیستان: تهرانبادوکاه.. بایرامی، محمدرضا.155

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های روستا های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

همـراه پـدرش،   « سـلیم »كـوبی اسـت و    موضوع این داستان درباره حوادث پیش از پیروزی انقالب است. فصل خرمن چکیده:

فکـر  « علـی »ش، جلیل در حالی كه پادرد، امانش را بریده است، بـه پسـر بـزرگ    به سختی مشغول كار است. مش« جلیل مش»

جـا   رسد، اوضاع به هم ریختـه و همـه   هاست كه خبری از او ندارند. از شهر خبرهایی می كند كه به سربازی رفته است و ماه می

نرسد؛ چون او به شدت نگران پسرش است و هر شب « صفورا»كند تا این خبرها به گوش مادرش،  شلوغ است. سلیم تالش می

كند كه از سربازی فرار كـرده   علی برای پدر و مادرش تعریف می. شود و... روزی سر و كله علی پیدا میبیند تا اینکه  كابوس می

 است و... .

 

 9786003080928 شابک: رقعی. ص.192 .1395. نگار دانش: تهرانبازیغاز.. دوبوسارسکی، ارسال.156

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شناسند تا اینکـه بـا ماجراهـایی كـه      كنند؛ اما یکدیگر را نمی در همسایگی هم زندگی می« ربیت»و « رولی»، «فِرد» چکیده:

ی جعبه نقشـی از یـک   ای به نام بازی غاز! این بازی درون یک جعبه چوبی قرار دارد و رو شوند. بازی بازی می آید، هم پیش می

باز كردن جعبـه و  . گوید، بازش كن... كشد... و رولی می شود. فِرد انگشتش را روی جعبه می پرنده سفید با گردنی بلند دیده می

 دهد. كند كه مرز میان خوبی و بدی را نشان می ها را درگیر ماجرایی وحشتناک می وارد شدن به بازی، هر كدام از بچه

 

 9789649734224 شابک: رقعی. ص.216 .1395. كتاب جمکران: قمبا طوطی.. مسلمناصری، .157

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ها، اسالم، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

شود كه شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»این كتاب زندگی  چکیده:

هـای   آرام، نگـاه  گـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرام     مـی « سـالم »در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است. ماجده نام پسر نوجوان را 

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجده را نمـی  بازد. با گذشت روزها، سالم با اینکه حرف شود و رنگ می انگیزش به سالم كم می نفرت

زند تا ماجده و پسر كـوچکش را نجـات    گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی كه چادرها آتش می ه او میلحن مادران

ها را نجات داده اسـت؛   آید. آری سالم آن زده مردم، همراه ماجده و پسر ک، از آتش بیرون می دهد. او در مقابل چشمان شگفت

 اما او یک جوان عجم است!
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 9789649734361 شابک: رحلی. ص.124 .1395. كتاب جمکران: قمبا طوطی.. ناصری، مسلم.158

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ها، تاریخ اسالم، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

شود كه شـوهرش   فروخته می« ماجده»است. او در نوجوانی اسیر شده و به زنی به نام « میثم تمار»این كتاب زندگی  چکیده:

هـای   آرام، نگـاه  گـذارد و بـا گذشـت زمـان و آرام     مـی « سـالم »در جنگ با ایرانیان ناپدید شده است. ماجده نام پسر نوجوان را 

فهمـد؛ ولـی متوجـه     های ماجده را نمـی  بازد. با گذشت روزها، سالم با اینکه حرف شود و رنگ می انگیزش به سالم كم می نفرت

زند تا ماجده و پسر كـوچکش را نجـات    گیرند، سالم خود را به دل آتش می شود. روزی كه چادرها آتش می ن مادرانه او میلح

ها را نجات داده اسـت؛   آید. آری سالم آن زده مردم، همراه ماجده و پسر ک، از آتش بیرون می دهد. او در مقابل چشمان شگفت

 اما او یک جوان عجم است!

 

 ص.324 .1396. پیـدایش : تهـران . نیلـوفر نیکـزاد   نشینان.بام هایی كه باید خوانـد:  رمان نوجوان، رمان. راندل، كاترین.159

 9786002964571 شابک: پالتویی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كند. ماجرای زنـدگی   است. او نوزادی است كه از یک سانحه كِشتی نجات پیدا می« سوفی»كتاب درباره  داستان این چکیده:

ها بعد سوفی و آن مـرد تصـمیم    برد. سال داشتنی او را به خانه خود می شود كه مردی عجیب و دوست سوفی از زمانی آغاز می

شود و این نکتـه   آشنا می« نشینان بام»، آنجاست كه او با دنیای گیرند به پاریس سفر كنند و به دنبال گذشته سوفی بگردند می

 افتند. ها نیز اتفاق می ترین احتماالت را در زندگی نادیده بگیرد، گاهی غیر ممکن كند كه اگر كوچک مهم را كشف می

 

 9786003533622 شابک: رقعی. ص.240 .1396. افق: تهران. مژگان كلهر باهوش. رمان نوجوان:. اسلیتر، كیم.160

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كـه ماننـد    كنـد، درحـالی   كند. پلیس جسـد را كشـف مـی    نویسنده در این داستان ماجرای قتل نوجوانی را روایت می چکیده:

شود كه جسد متعلـق بـه    متوجه می« جین»كس مهم نیست.  گویی قتل او برای هیچ ای لباس كهنه روی آب شناور است، تکه

 بهترین دوست اوست!!! اما چرا او كشته شده و چه كسی او را به قتل رسانده است؟

 

 ص.248 .1396. كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان    : تهران. حسین ابراهیمی هایدهکده.بچه. ساوثال، ایوان.161

 9786000105167 شابک: رقعی.

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، ادبیات كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

جمعـی   است. همه اهالی دهکده یک روز در سال، به گردش دسته« هیلز اِند»ای به نام  های دهکده داستان درباره بچه چکیده:

هـای   ماند. او قصد دارد به غاری برود كه یکی از بچـه  تنها كسی است كه در دهکده می« گادوِن»و معلم مدرسه، خانم روند  می

ها همـراه خـانم    شوند. آن كنند و از گردش محروم می ها دعوا می هایی را روی دیوار آن دیده است. دو نفر از بچه كالس، نقاشی

 شوند!!! گردند، غافلگیر می دهکده بازمیشوند؛ اما وقتی به  گادون راهی غار می



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

58 

 

 جیبـی.  ص.52 .1395. كتـاب نیسـتان  : تهـران بدتریننویسندگاندنییا. بوی جوراب را قرض نـده: . شفیعی، شهرام.162

 9789643378585 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، طنز، داستان كوتاهکلماتکلیدی:

كنـد. نویسـنده در ایـن كتـاب بـا آزار و اذیـت        با استفاده از طنز، بدترین نویسندگان جهان را توصیف مـی  این كتاب چکیده:

شـود، ماشـینش را در پاركینـگ روشـن      هـا مـی   كند. او بدون اجازه وارد بالکن همسـایه  دیگران موضوعی برای نوشتن پیدا می

گیـرد، زیـر پنجـره     كنـد و مـردم را زیـر مـی     رو حركـت مـی   پیـاده  كند، با موتورسیکلت در جا را پر از دود می گذارد و همه می

 كند!!! داند، شکایت می كس ارزش كار نویسندگان را نمی زند و از اینکه هیچ ها بوق می بیمارستان

 

 ص.40 .1396. كتاب تارا: تهرانبرادرانرایت. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.163

 9786008499947 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، هواپیما، اختراعات نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

رایـت در كـودكی   « اوریـل »و « ویلبـر »اسـت.  « همراه علم، همگام بـا دانشـمندان  »های  این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

هـا بـه    كـوپتر آن  ها شد. هلـی  بازی كوچک موجب اختراع بزرگ آن هدیه گرفتند و همین اسبابكوپتر كوچکی از پدرشان  هلی

كوپتر جدید پـرواز نکـرد؛ ولـی دو     تر بسازند. هلی كوپتر دیگری در ابعاد بزرگ سرعت خراب شد و دو برادر تصمیم گرفتند هلی

ها در مقابل چشمان  ستند هواپیما را اختراع كنند و اختراع آنها بعد توان برادر ناامید نشدند و به تالش خود ادامه دادند تا سال

 زده مردم به پرواز درآمد. بهت

 

 رقعی. ص.104 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانبرندهیابازندهوچندداستاندیگر.. خرامان، مصطفی.164

 9789640814512 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 های اجتماعی های كوتاه، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

اند تا با كیفیت هـر چـه بیشـتر بـه      این كتاب دربردارنده ده داستان كوتاه است. آثاری كه بارها و بارها بازنویسی شده چکیده:

، «هـا  شهر گربه»، «خطر مرگ»، «بازی آب»، «گردش»ببخشد. گان برسد و نوع ادبی داستان كوتاه را جانی دوباره  دست خوانند

ها، نوجوانان  هاست. شایان ذكر است كه موضوع اغلب داستان ، نام بعضی از این داستان«برنده یا بازنده»و « درمان این درد بی»

 و مدرسه است. همچنین نویسنده سه داستان آخر، نویسندگان خارجی هستند.
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 9786008753803 شابک: رقعی. ص.68 .1396. نگار تابان: اندیشههااعتمادنکن .بهسس. آناهیتابذرافکن، .165

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، كودک و نوجوان انواع ادبی، طنز، داستانکلماتکلیدی:

كنـد.   عجیـب و غریبـی را بـا بیـانی طنـز روایـت مـی       كوتـاه اسـت كـه ماجراهـای       این كتاب شامل چهارده داستان چکیده:

هاسـت. در   نام بعضـی از ایـن داسـتان   « ها اعتماد نکن به سُس»و « درد دندان» ، «دوست جدید»، «فال نیک»، «تیغی جوجه»

اسـت و   بار به ایران سفر كـرده  شود كه برای اولین ، قهرمان داستان با مردی خارجی آشنا می«ها اعتماد نکن به سُس»داستان 

دهد كه مرد خارجی، ناسزاگویان رسـتوران را تـرک    روند و آنجا اتفاقی رخ می ها با هم به رستوران می داند. آن زبان فارسی نمی

 كند! می

 

 9786008347033 شابک: رقعی. ص.320 .1396. پرتقال: تهران. زهرا غفاری صدایی.بی. مید، ریشل.166

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

داستان درباره روستایی است كه همه سـاكنانش ناشـنوا هسـتند. در ایـن دهکـده فقـط سـه نـوع كـار وجـود دارد.            چکیده:

انـد، اولـین افـراد     مـرده هنرمندی، كار در معدن و كارهای خدماتی. دو خواهر كه پدر و مادرشان معـدنچی بـوده و در جـوانی    

ها در حال آموختن نقاشی هستند. قدرت بینایی خواهر كوچک هر روز  اند. آن شان هستند كه به رتبه هنرمندی رسیده خانواده

كند این موضوع را مخفی كند؛ زیرا اگر استادان از ایـن موضـوع آگـاه شـوند، او را بـه       تر سعی می شود و خواهر بزرگ كمتر می

 تند.فرس معدن می

 

 شییابک: رقعــی. ص.156 .1396. كتــاب جمکــران: قــمپییروازبییاپییاراموتوررادوسییتدارم .. آرمــین، علــی.167

9789649734859 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی های بلند، ادبیات نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدی:

پـوش و تمیـز، سـراغ     كس را ندارد. روزی پیرمردی شـیک  اش هیچ كند و به غیر از خاله می در تعمیرگاه كار« عباس» چکیده:

گویـد از   دهـد و مـی   پیرمرد پـاراموتور خـود را بـه عبـاس مـی     . داند به كجا... برد؛ اما عباس نمی آید و او را با خود می عباس می

كنـد؛ ولـی    را داشـته اسـت، ایـن هدیـه را قبـول مـی       دوستان قدیمی پدرش است. عباس كه همیشه رویای پرواز با پـاراموتور 

شود؛ اما همیشه با فقر  ، دختر خاله عباس، نفر دوم المپیاد ریاضی می«ثریا»پاراموتور خراب است و باید تعمیر شود. از آن سو، 

 دست به گریبان است و پدر و مادرش هیچ دركی از نخبه بودن او ندارند.
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 وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهرانپروفسورحسابی. قطره و دریا:. رضا بایرامی، محمد.168

 9789640814048 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان ایرانی، كودک و نوجوان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

را شـرح  « حسـابی »است كه در دو داستان كوتـاه، زنـدگی پروفسـور    « قطره و دریا»های  این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

رفت و « سوربن»به دنیا آمد. او در جوانی به دانشگاه « الدوله قوام»، در حوالی بازارچه 1281دهد. محمود روز چهارم اسفند  می

مالقات كرد. محمود با این دیدار، به این نتیجه رسید كه فیزیـک  « فابری»ر های مختلف تحصیل كرد؛ سپس با پرفسو در رشته

بـه رحمـت ایـزدی     1371محمود حسابی به عنوان مرد علمی جهان شناخته شد و در سال  1368هدف غایی اوست. در سال 

 پیوست.

 

 ص.56 .1396. فرهنگی منـادی تربیـت  مؤسسه : تهرانپهلوانگودرزودیوفراموشی. پهلوان گودرز:. شفیعی، مجید.169

 9789643489205 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی، افسانه ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

افکنـده و بـر روح و    دهد كه سایه مخوفش را بـر تـاریخ   را با دیو فراموشی شرح می« گودرز»این رمان مبارزه پهلوان  چکیده:

كند. حکایت سفر روحی و جسمی ایـن   روان مردم گرد فراموشی پاشیده است. داستان مواجهه یادآوری و فراموشی را بیان می

 رسد، در این كتاب روایت شده است. پهلوان كه از دل تاریکی به كمال اساطیری وجود خویش می

 

 ص.64 .1396. مؤسسـه فرهنگـی منـادی تربیـت    : تهـران گودرزوقالیپرنده.پهلوان پهلوان گودرز:. شفیعی، مجید.170

 9789643489199 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی، ادبیات فارسی ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

و در پایـان دوران حماسـی شـاهنامه ظهـور     « رسـتم »از مرگ  كه پس« گودرز»قهرمان داستان پهلوانی است به نام  چکیده:

« كـابوس »و « رؤیـا »های گودرز شاهنامه. این رمان مبارزه میـان   كند. گودرز زاییده ذهن نویسنده است؛ اما با همان ویژگی می

ودرز رؤیـای هـر روز و   های بسیاری دارد و پهلوان گ قراری باف كه بی است. در ذهن گودرز، رؤیا دختركی زیباست؛ دختری قالی

 امیدی حکومت خود را تثبیت كند. شب اوست؛ رؤیایی كه اهریمن در پی نابودی آن است تا بر جهان بی

 

 ص.112 .1396. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهرانپهلوانگودرزوکابو مرگبار. پهلوان گودرز:. شفیعی، مجید.171

 9789643489182 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی، افسانه ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

بـار او را   ای كه ابتدا چون كابوسی مـرگ  با سایه سنگین خودش است. سایه« گودرز»این داستان شرح مصاف پهلوان  چکیده:

رونـد. پهلـوان    تری مـی  آمیزد و هر دو به جدال كابوس بزرگ می روان او در برد؛ اما درنهایت سایه پهلوان با روح و به نیستی می

 شود. دیده آن دوران می كند و تجسم آرزوهای مردم رنج گودرز از اواخر دوران پهلوان رستم ظهور می
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 9789640221075 شابک: رقعی. ص.196 .1395. نشر به: تهرانپیامبر ص(.. سلیمانی، نقی.172

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 پیامبران، اسالم، كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

هـا   و همچنین كتاب« البالغه نهج»، «قرآن كریم»این كتاب درباره دوران میانسالی پیامبر اكرم )ص( نوشته شده و از  چکیده:

هـا،   شود. پیامبر شـادمان از ایمـان آوردن آن   یامبر آغاز میهای معتبر بهره برده است. داستان با سه پرسش قریش از پ و روایت

اندازند. قریشیان به تصور خود،  كنند؛ اما بنا به دالیلی پاسخ دادن را به تأخیر می ها را به فردای آن روز موكول می پاسخ پرسش

 دهند. یها را م گشایند و پاسخ آن اند؛ اما پس از پانزده روز، پیامبر لب به سخن می پیروز شده

 

 رقعی. ص.104 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراننهایتوچندداستاندیگر.تابعبی. خرامان، مصطفی.173

 9789640814529 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی های كوتاه، ادبیات نوجوانان، داستان داستانکلماتکلیدی:

كتاب حاضر دربردارنده ده داسـتان كوتـاه اسـت. هفـت داسـتان نوشـته نویسـندگان ایرانـی و سـه داسـتان آخـر از             چکیده:

نـام برخـی از   « نهایـت  تابع بی»و « توانی تو می»، «تاالر سایه»، «سرزمین بوق»، «دوم خواستگاری»نویسندگان خارجی است. 

یسندگان خارجی هستند كه اولی داستان دختری است كه برای مراقبت از نو« توانی تو می»و « تاالر سایه»هاست.  این داستان

داستان دوم درباره دختری است كه خاطرات زیادی بـا پـدربزرگش دارد؛ امـا    . رود و... ای می از كودكان و كار در منزل، به خانه

حکایـت روزهـای مدرسـه و    « ایتنه تابع بی»كند به او كمک كند. داستان  حاال پدربزرگ بیمار و خسته است و دختر سعی می

 معلم و درس و... است.

 

 شابک: رقعی. ص.64 .1396. ذكر: تهران. فرزانه كریمی تاجرونیزی. های شکسپیر برای نوجوانان: داستان. متیوز، اندرو.174

9789643078850 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند و نوجوان، داستان ادبیات كالسیک، كودککلماتکلیدی:

اسـت. او مـردی   « پورشـیا »بـه  « سـانیو »است، روایت دلباختگی « های شکسپیر داستان»این داستان كه از مجموعه  چکیده:

های نیکوست و پورشـیا دختـری دلرباسـت. پـدر دختـر، تصـویر او را در یکـی از         زاده، جوان و سرشار از خصلت ونیزی، نجیب

ای و مسی پنهان كرده است. پورشیا خواستگاران بسیاری دارد و شرط ازدواج با او دست یافتن به این  رههای طالیی، نق صندوق

 عکس است و... .
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 شیابک: وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران تختیی. قطـره و دریـا:  . بشـیری، بهنـاز  .175

9789640814116 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، ورزش، ادبیات نوجوانان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

ابرهـای  »هـای   ، در دو داسـتان كوتـاه، بـا نـام    «غالمرضـا تختـی  »، زنـدگی  «قطره و دریـا »در این كتاب از مجموعه  چکیده:

شود. او پسـری   متولد می 1309ای مذهبی در شهریور  شود. غالمرضا تختی در خانواده روایت می« جهان پهلوان»و « رنگ قرمز

یابـد. از آن بـه بعـد،     به مقام قهرمانی كشتی ایران دست می 1329های بسیار در سال  مهربان و با گذشت است و پس از تالش

 بندد. دیده از جهان فرو می 1346شود. او در سال  كند تا اینکه قهرمان المپیک می آوری تختی ادامه پیدا می مدال

 

 9789644764080 شابک: رقعی. ص.66 .1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانجانجهان.. افزا، سعید روح.176

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی اسالم، امامان، داستانکلماتکلیدی:

بازگشت از آخرین حج خود، در حالی كه هزاران نفر گویند. پیامبر اكرم )ص( در راه  می« غدیر»اعراب به هر آبگیری  چکیده:

ای پرشـور، حضـرت علـی )ع( را     دهند و در خطابـه  فرمان توقف می« خُم»كنند، در اطراف غدیر یا آبگیر  ایشان را همراهی می

و بـرای آگـاهی   كنند. در پایان كتاب، آیاتی از قرآن كریم، درباره واقعه غدیر خُم، آورده شـده   وصی و جانشین خود معرفی می

 شود. هایی معرفی می بیشتر، كتاب

 

كـانون پـرورش فکـری    : تهـران . نیلـوفر اكبـری   جودرمدرسیه.وجست جو در مدرسه: و جست. آرووینبود، ژان فیلیپ.177

 9786000103699 شابک: رقعی. ص.116 .1395. كودكان و نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شود. این بـار در   كنند كه از زبان خودِ رمی یا دوستانش نقل می داری را خلق می و دوستانش ماجراهای خنده« رمی» چکیده:

اه، دنبـال مقصـر بگـردد.    كند تا در بین شاگردان خوابگ دهد كه آقای مدیر را مجبور می مدرسه اتفاقات عجیب و غریبی رخ می

، مسئول آزمایشگاه، و... رمـی و دوسـتانش را بـه كشـف     «كورنو»صدای رفت و آمد شبانه در راهروهای مدرسه، حمله به آقای 

 كند. حقیقت ترغیب می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.256 .1396. ذكـر : تهـران . امیرحسین میرزائیان جنشنیوآرزوهایپردردسر.. نزبیت، ادیت.178

9789643077198 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

باید مراقب باشید كه آرزوی چه چیزی را دارید؛ زیرا ممکن است آرزویتان برآورده شود! در داستان این كتـاب، پـنج    چکیده:

قـدر بکننننـد كـه بـه      گیرند زمـین را آن  ، تصمیم می«سیریل»و « آنتیا»، «زامیاد»، «جین»، «رابرت»های  قهرمان كوچک با نام

رسند؛ اما در عـوض یـک    ها به هدفشان نمی شود و آن كنند، خیلی عمیق نمی ها حفر می ای كه بچه طرف دیگرش برسند. چاله

هـا مراقـب انتخـاب     ا برآورده كنـد. حـاال اگـر بچـه    تواند هر روز، یکی از آرزوهای آنان ر كنند كه می جن شنی باستانی پیدا می

 آرزوهایشان نباشند، ممکن است حسابی به دردسر بیفتند.
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 رقعـی.  ص.180 .1396. گـل آذیـن  : تهـران . مهناز ایلدرمی ایبزر .چارلیوآسانسورشیشه رولد دال:. دال، رولد.179

 9789647703222 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان الملل، داستان ادبیات بینکلماتکلیدی:

ای  ای شده و ماجراهای تازه ، حاال سوار بر آسانسوری بزرگ و شیشه«وانکا»سازی آقای  برنده كارخانه شکالت« چارلی چکیده:

كنـد و   اش از جوّ زمـین عبـور مـی    ارلی همراه خانوادهكند، چ كشد. وقتی آقای وانکا سرعت آسانسور را زیاد می انتظارش را می

هـا   شـوند و بـین آن   رو مـی  افتد. او و همراهانش در این هتل با موجودات بدجنسی روبـه  چشمش به اولین هتل فضایی دنیا می

 آید. درگیری سختی پیش می

 

 .1395. نشـر  بـه : تهـران علیهاالسیالم.حضرتفاطمیه السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.180

 9789640224878 شابک: جیبی. ص.120

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه های مذهبی، سرگذشت ادبیات دینی، امامان، داستانکلماتکلیدی:

پروراند و برای  كلثوم را در دامن خود می امكند و حسن، حسین، زینب و  فاطمه )س( در جوانی با علی )ع( ازدواج می چکیده:

كند. مرگِ پـدر و نـامردمیِ مردمـان در حـق علـی )ع(،       بازخواستن حق مسلم خود، یعنی فدک، با ستم و ستمگران مبارزه می

 كند. هایش، بهشت را شایسته خود می كشاند و به بهای پیروی از آرمان فاطمه )س( را به بستر بیماری می

 

 .1395. نشـر  بـه : تهرانآله.وعلیهاهللحضرتمحمدصلی السالم: های زندگانی چهارده معصوم علیهم قصه. نعیمی، جواد.181

 9789640224854 شابک: جیبی. ص.128

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، اسالم نامه ادبیات دینی، پیامبران، سرگذشتکلماتکلیدی:

های مهمی از زندگی حضرت محمـد )ص(، روایـت    این كتاب، در قالب هفده داستان كوتاه و به هم پیوسته، بخشدر  چکیده:

اش، آغاز شـده   شود. داستان با بازگویی چگونگی ازدواج آمنه با عبداهلل و متولد شدن محمد و رشد او در دامان حلیمه، دایه می

هایی كه در زمـان پیـامبر رخ داده و نیـز واقعـه      یابد. معرفی جنگ ادامه می و با شرح آشنایی محمد با خدیجه و ازداوجش با او

 یابد. پردازد. داستان با بررسی علل مرگ پیامبر )ص( پایان می ها می غدیر خُم، از دیگر موضوعاتی است كه كتاب به آن

 

 ص.290 .1396. آرایـان : تهـران هایعبییدزاکیانی.حکایت های طنز و پند: مجموعه حکایت. االسالمی، محمد شیخ.182

 9786007133842 شابک: وزیری.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها ادبیات كهن، حکایت، طنز، اقتباسکلماتکلیدی:

 ، رسـاله «االشـراف  اخالق»، «موش و گربه»های  ای از منظومه های فارسی و عربی، گزیده كتاب پیش رو شامل حکایت چکیده:

دار و انتقـاداتی تلـخ از    است كه به زبانی ساده بازنویسی شـده اسـت. در ایـن حکایـات، كنایـات نـیش      « تعریفات»و « صدپند»

گیـری اخالقـی هـر     كند. ضمن آنکه نتیجه ای برای پاكی اخالق معرفی می دردهای جامعه نهفته است كه هزل و مزاح را انگیزه

 حکایت در پایان آن آمده است.
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 وزیـری.  ص.426 .1396. آرایـان : تهـران هایلقمانحکیم.حکایت های طنز و پند: مجموعه حکایت. زاده، فریبا قاسم.183

 9786007133866 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كهن، حکایت، پند و اندرز، طنزکلماتکلیدی:

ها و طرح نکـاتی ظریـف    شناسی روابط انسان ها به روان است و در آن« لقمان حکیم»هایی از  این كتاب حاوی حکایت چکیده:

گیـری اخالقـی از كـل داسـتان آمـده       ها توجه شود. در پایان هر حکایت، نتیجه پردازد كه شاید در امور روزمره كمتر به آن می

 ی اخالقی بوده است.ها است تا بر این نکته تأكید شود كه لقمان، انسانی آگاه و مقید به چارچوب

 

 ص.418 .1396. آرایـان : تهـران هیایمالنصیرالدین.حکایت های طنز و پند: مجموعه حکایت. االسالمی، محمد شیخ.184

 9786007133958 شابک: وزیری.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كهن، پند و اندرز، حکایت، طنزکلماتکلیدی:

هـا، ایـن شخصـیت     است كه در هـر یـک از آن  « مالنصرالدین»های  ها و داستان ای از حکایت كتاب پیش رو مجموعه چکیده:

خاكستری است. در پایان هر حکایت، نتیجه اخالقی آن ارائه شده است. همچنین برخی از حکایات در قالب نظـم آورده شـده   

لوحانـه بـه خـود     شود و رفتارهایش رنگ و بویی ساده دیده می است. در حکایات ارائه شده، در شخصیت اصلی، غفلت به شدت

 گیرد. می

 

 شیابک: جیبـی.  ص.72 .1395. كتـاب نیسـتان  : تهـران خانهببرگرسنه. بوی جوراب را قرض نـده: . شفیعی، شهرام.185

9789643378592 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 كوتاهانواع ادبی، طنز، داستان کلماتکلیدی:

پردازد. نگهداری از حیوانات در آپارتمـان، صـدای بلنـد موسـیقی و      كتاب حاضر در قالب طنز به زندگی آپارتمانی می چکیده:

هـا در خیابـان، تعمیـر وسـایل در خانـه و       هـا، ریخـتن زبالـه    شب، پارک كردن ماشـین در محـل بـازی بچـه     تلویزیون در نیمه

ها  هاست، از جمله موضوعاتی است كه نویسنده به آن د و باعث مزاحمت برای همسایهكش هایی كه تا دیروقت طول می میهمانی

 پردازد و درنهایت پیام داستان، رعایت حقوق دیگران است. می

 

 9786004131353 شابک: رقعی. ص.160 .1396. محراب قلم: تهران. سپیده خلیلی خواهرانغریب.. كستنر، اریش.186

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، داستان كودک ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

هـا موهـای    كننـد. یکـی از آن   دو دختربچه، یکی از وین و دیگری از مونیخ در اردوگاهی تابستانی، با هم مالقـات مـی   چکیده:

، دو «لوته»و « لوئیزه»زنند!  ! این دو دختر با هم مو نمیفرفری بلند دارد و دیگری موهای بافته. تنها تفاوت آن دو، همین است

دارد.  ها را نـزد خـود نگـه مـی     شوند و هر كدام، یکی از بچه ها پیش از هم جدا می خواهر دوقلو هستند كه پدر و مادرشان سال

هـا تصـمیم    نند. در پایان اردو آنك شوند و این راز را كشف می لوئیزه و لوته كه از وجود هم خبر ندارند، در اردو با هم آشنا می

 گیرند جایشان را با هم عوض كنند و... . می
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 ص.88 .1395. كـالم : تهـران . اللهـی  پرتـو سـیف   هاباقیبمانند.جویمعنایزندگیتاگلودرجست. پولس، ترینا.187

 9786003500020 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 شناسی، ادبیات كودک و نوجوان، داستان كودک های روان جنبهکلماتکلیدی:

كنیم؟ و چه معنایی به  در این كتاب چند سوال مطرح شده است. فلسفه وجودی ما چیست؟ چرا و چگونه زندگی می چکیده:

كرم كوچولویی اسـت كـه   « راه راه»دهیم؟ این قصه یک كرم است كه برای تبدیل شدن به پروانه، مشکل دارد.  این زیستن می

كشـد و   شود؛ ولی بعد از چند روز، از خـوردن دسـت مـی    تر می كند و مرتب بزرگ به محض به دنیا آمدن، شروع به خوردن می

خواهـد، بـرای    راه چیزهای بیشتری از زنـدگی مـی   كند كه زندگی باید چیزی بیشتر از خوردن و بزرگ شدن باشد. راه فکر می

كنـد. سـبزه، خـاک،     افتـد و چیزهـای زیـادی پیـدا مـی      آید و به راه می كند، پایین می تی كه روی آن زندگی میهمین از درخ

 كنند. كدام او را راضی نمی های كوچک، همه برایش جالب هستند؛ اما هیچ حشره

 

 9786008111764 شابک: رقعی. ص.396 .1396. پرتقال: تهران. الناز ذهبی درختدرو .. هاردینگ ، فرانسیس.188

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ای دورافتاده هستند. فیث دختـری آرام   اش، با كشتی، در حال سفر به جزیره با خانواده و دایی« فیث»دختری به نام  چکیده:

تواند مقاومت كند، مثل دری كـه قفـل نشـده یـا پـاكتی كـه        انگیز نمی های وسوسه موقعیت اطمینان است؛ ولی در برابر و قابل

كننـد.   شناس است و همه اعضای خانواده به صـداقت او افتخـار مـی    ای از آن بیرون زده است. پدر فیث، كشیش و طبیعت نامه

به كالهبرداری و تقلب متهم شده اسـت   شود كه پدرش دهد و متوجه می اش گوش می های پدر و دایی فیث پنهانی به صحبت

 ها به همین علت بوده است. و سفر ناگهانی آن

 

 شیابک: رقعـی.  ص.228 .1396. محـراب قلـم  : تهـران . نـژاد  پـروین جلـوه   دریاچهآخیردنییا.. دونالد، كارولین  مک.189

9786004131094 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 تخیلی-های علمی های بلند، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند و فقط افراد كمی زنده هستند. سه نفر از اعضای یک خانواده،  همه ساكنان زمین بر اثر بیماری مهلکی از بین رفته چکیده:

دختر خانواده، كـامالً اتفـاقی   « دیانا»اند.  های زیرزمینی ساكن شده كنند و بقیه در تونل ای سحرآمیز زندگی می در كنار دریاچه

هـای زیرزمینـی    پس از چند روز هکتور به كمـک دیانـا از تونـل   . شود و... های زیرزمینی مواجه می ، پسری از انسان«هکتور»با 

 شود. بعد از مدتی، هکتور و دیانا برای به دست آوردن دارو ـــ بـرای معالجـه دیاناـــ بـه      گریزد و به خانواده دیانا ملحق می می

 روند؛ اما ... . تونل می
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 شیابک: رقعـی.  ص.304 .1396. قـدیانی : تهـران . محمـد قصـاع   دشیتکییت. رمـان نوجـوان:  . آلمونـد، دیویـد  .190

9786002517661 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شود. اسکو كیت را با دوسـتان دیگـرش    آشنا می« اسکو»آمده است. او با فردی به نام « گیت استونی»تازه به « كیت» چکیده:

دهند. اسکو پسر مرموزی است و كیـت ناخودآگـاه بـه طـرف او كشـیده       ای به نام بازی مرگ انجام می ها بازی كند. آن آشنا می

 شود. می

 

 پـالتویی.  ص.72 .1396. خانه ادبیـات : تهراندستان.دیواشاهورستم های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.191

 9789645454669 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

ای از  كند، بسـیار خشـمگین اسـت؛ زیـرا عـده      می، فرمانروای دیوان كه با ظلم بر مردم مازندران، پادشاهی «دیواشاه» چکیده:

انـد. دیواشـاه سـپاهی خونخـوار از دیـوان آمـاده        كشته شـده « رستم»ها به دست  بهترین دیوان خود را از دست داده است. آن

رود كـه در   كند، سپس به سوی مردانـی مـی   كند و به گروهی از زنان و كودكانی كه مشغول چیدن میوه هستند، حمله می می

 شود. رسد و او دوباره راهی نبرد دیگری با دیوان می شت سرگرم درو كردن گندم هستند. خبر به رستم مید

 

 9786002516725 شابک: وزیری. ص.128 .1396. قدیانی: تهران. مجید عمیق رابینسونکروزو.. دفو، دانیل .192

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ای های حادثه های بلند، نوجوانان، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

خواهنـد او را از دسـت    وجـه نمـی   اند. پدر و مادر رابینسون به هیچ ، كشته و ناپدید شده«رابینسون»تر  دو برادر بزرگ چکیده:

هـای دور   مـاجراجویی و سـفر بـه سـرزمین    ها حاضرند هر كاری بکنند تا او در كنارشان بماند؛ ولی رابینسون عاشق  بدهند. آن

 های ناشناخته برود. خواهد شبانه فرار كند و با كشتی به سرزمین است. او می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.200 .1396. شـركت انتشـارات ویـژه نشـر    : تهـران .2کچیلرازهایحسین. یوسفی، محمدرضا.193

9789647440592 

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 های كوتاه، نوجوانان ادبیات عامه، طنز، داستانکلماتکلیدی:

لوح، گاه زیرک و گاه مسخره است و بـا   های عامیانه است كه گاه نادان، گاه ساده های قصه از شخصیت« حسن كچل» چکیده:

طلسـم  »تان از این شخصیت است. داس 10زند. كتاب حاوی  های جامعه طعنه می عدالتی ها و بی رفتار و سخنان خود به زشتی

مسگری بـه  »هاست. در داستان  ، از جمله این داستان«گلی روسری گلی»و « تر است كی باهوش»، «های پادشاه سکه»، «خواب

شود. آیا حسـن   رود تا كاری بیابد و دستمزدی بهتر از كار چوپانی بگیرد. او شاگرد آهنگر می ، حسن كچل به شهر می«حوصله

 ند یک آهنگر ماهر شود؟توا كچل می
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 ص.108 .1395. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهران. پرست نورا حق راموناوپدرش.. بری، بورلی كلی.194

 9786000105389 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 بلندهای  ادبیات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

خواهـد بتوانـد    ، كار خود را از دست داده است. دختـرک دلـش مـی   «آقای كیمبی»تازه فهمیده كه پدرش، « رامونا» چکیده:

توانـد   كند، پول زیادی به دست آورد و پدرش را خوشحال كند؛ اما او حتی نمی مانند پسری كه در تبلیغات تلویزیونی بازی می

كنـد   های مختلف سعی می دهد. رامونا با نقشه بفروشد؛ چون عطرش بوی گُل پژمرده می با خیساندن گُل در آب، عطر بگیرد و

 به هدفش برسد.

 

 ص.144 .1396. پیـدایش : تهـران . عشـری  فـائزه اثنـا   راهیدرازبرایرسیدنبهآب. رمان نوجـوان: . پارک، لینداسو.195

 9786002964366 شابک: پالتویی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كنـد. مـردان و پسـران     را هم ویـران مـی  « سالوا»این داستان زندگی دو نوجوان از كشور سودان است. جنگ دهکده  چکیده:

دختـر نوجـوانی اسـت كـه     « نیـا »این كودكان است. گذارد. سالوا یکی از  برد و زنان و كودكان را باقی می نوجوان را با خود می

خوانـد كـه آیـا     روی كند. او هر روز در چهره مادرش این پرسش را مـی  مجبور است برای آوردن آب، روزی هشت ساعت پیاده

 هاست كه عزیزی را از دست بدهند؟ امروز هم شانس یارشان است؟ یا امروز نوبت آن

 

 شیابک: رقعـی.  ص.382 .1395. كتاب نیستان: تهرانخراسان.10رخصتمرشد پهلوانی:های  قصه. آقایاری، خسرو.196

9789643379032 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان ها، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

اكبـر  »، «محمـد مـاالنی  »پهلوانـان خراسـان اسـت. پهلـوان     كتاب دربردارنده داستان زندگی و جوانمردی ده نفـر از   چکیده:

بـرادر  « عبـدالرزاق بیهقـی  »هاسـت.    نـام برخـی از ایـن پهلـوان    « عبـدالرزاق بیهقـی  »و « عبدالحسین مقدم كژی»، «خراسانی

مت مغول را از پیمان شده بودند تا حکو مغول بود. او و جوانمردان شهر بیهق هم« ابو سعید»، وزیر ایرانی سلطان «الدین امین»

كه تمام رقیبان ایرانـی و مغـول خـود را شکسـت داده     « ابو مسلم»به پایتخت رفت و با پهلوان « عبدالرزاق»بین ببرند. پهلوان 

 بود، كُشتی گرفت و به آسانی پیروز شد و... .
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 شیابک: رقعـی.  ص.399 .1396. كتاب نیسـتان : تهرانطهرون.11رخصتمرشد های پهلوانی: قصه. آقایاری، خسرو.197

9789643379087 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های اجتماعی ها، ارزش نامه های اخالقی، سرگذشت ادبیات نوجوانان، ارزشکلماتکلیدی:

حـاج مصـطفی   »كتاب شامل داستان زندگی شش پهلوان شهر تهران در دهه چهل و پنجـاه شمسـی اسـت. پهلـوان      چکیده:

داستان پهلوان اسماعیل قربـانی دربـاره جـوانمردی و بزرگـواری ایـن      . و...« حاج مهدی كریمی»، «اسماعیل قربانی»، «طوسی

پذیرد و بـرخالف   خورد و با مناعت طبع این شکست را می شکست می« عباس حریری»پهلوان است. او از پهلوان جوانی به نام 

تـر شـد؛ امـا     تر و محبوب وان اسماعیل محبوبیت خود را از دست خواهد داد، معروفكردند پهل اعتقاد برخی از مردم كه فکر می

 چرا؟

 

. ذكـر : تهـران رزمرستمواسفندیاروچندقصهدیگیرازشیاهنامه. های شاهنامه: بهترین قصه. شمس، محمدرضا.198

 9789643074319 شابک: رقعی. ص.104 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی، ادبیات كالسیک های كوتاه، داستان داستانکلماتکلیدی:

هـایی دربـاره    است. در این قسمت، داستان« های شاهنامه بهترین قصه»های  كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه كتاب چکیده:

گرفتن رستم از افراسیاب بـرای كشـتن سـیاوش،    ، فرزند سیاوش، انتقام «كیخسرو»، فرزند كیکاووس، به دنیا آمدن «سیاوش»

چهـر اسـت و از كـودكی در     سرشـت و خـوب   شود. او نیک پادشاهی كیخسرو و... آمده است. كتاب با داستان سیاوش شروع می

بازد؛ ولی سیاوش دسـت رد   ، نامادری سیاوش به او دل می«سودابه»آموزد.  زابلستان، نزد رستم جنگاوری و آداب سخنوری می

كند  شود كه سودابه درصدد انتقام برآید و به این ترتیب سیاوش از میان آتش عبور می زند و همین امر باعث می سینه او می به

 آخرین داستان این كتاب است.« شغاد»به دست « رستم»گناهی خویش را ثابت كند. كشته شدن  تا بی

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1396. خانه ادبیـات : تهراندستان.رستم های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.199

9789645454423 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

شـود تـا    روانـه مـی  دهد؛ سپس به سوی گرگساران  ، را شکست می«كوتوال»های سیستان،  راهزن كوهستان« رستم» چکیده:

و نه به تورانیان، ولی جهانِ شادِ سام « نوذرشاه»اندیشد، نه به  ، را ببیند. سام با دیدن رستم نه به جنگ می«سام»پدربزرگش، 

تر به سویش بشـتابد؛ چراكـه تـاج و     شود. پادشاه از او خواسته است كه هر چه سریع با آمدن پیکی از سوی نوذرشاه آشفته می

 است! تختش در خطر
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 ص.60 .1396. خانـه ادبیـات  : تهـران رستمسدهسیاالرسیداهیان. های شـاهنامه:  مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.200

 9789645454430 شابک: پالتویی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

كند. مردم كه از حمله تورانیان بیمناک هسـتند، بـا    را جانشین خود و سپهساالر سپاهیان معرفی می« رستم»« زال» چکیده:

شـوند. اكنـون رسـتم بایـد      ها باشد، به شادی و پایکوپی مشغول می تواند خطری برای آن اطمینان از اینکه دیگر افراسیاب نمی

ها زیـر   تواند به رستم سواری دهد و كمر همه آن بیاورد؛ اما هیچ اسبی نمی وار او را تاب اسبی ورزیده داشته باشد تا هیکل كوه

آیـد؛ اسـبی    ای است كه با مادرش به میـدان مـی   افتد. رخش كُره می« رخش»شود تا اینکه چشمِ رستم به  سنگینی او خم می

 سپید با یالی زرین.

 

 شیابک: پالتویی. ص.84 .1396. خانه ادبیات: تهرانتهمینه.رستمو های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.201

9789645454690 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

، پادشـاه  «انشـتاد » شـود.  ، ناپدید شده و رستم در پی یـافتن او وارد سـرزمین سـمنگان مـی    «رخش»، «رستم»اسب  چکیده:

كس از حضور او باخبر نشود؛ چراكـه اگـر ایـن     كند كه هیچ ای از رستم كرده و تمهیداتی فراهم می سمنگان، استقبال شایسته

، دختر پادشاه سمنگان، از وجود رستم آگـاه  «تهمینه»كند؛ اما  ای درنگ نمی خبر به افراسیاب برسد، برای كشتن رستم لحظه

رسـد   بندند. از سویی دیگر خبـر مـی   ها به یکدیگر دل می آید و آن ا در خواب دیده است. او به دیدار رستم میشود؛ زیرا او ر می

 آید. كه افراسیاب از حضور رستم باخبر شده است و به آن طرف می

 

 شابک: پالتویی. ص.84 .1396. خانه ادبیات: تهراندژ.رستموسدند های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.202

9789645454416 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

و « كوتـوال »كردند تا بیاید و آنان را از چنـگ   ها را صدا می هنوز به دنیا نیامده بود؛ اما مردم، رستم داستان« رستم» چکیده:

نیز به جنگ كوتوال رفت؛ امـا  « سام»راهزن كشته شد. پس از آن « كوتوالِ»در جنگ با « نریمان»سپاهیانش رها كند. پهلوان 

خورده بازگشت. هنگامی كه رستم با تدبیر سیمرغ به دنیا آمد، همچون كودكی یک ساله بود. به چهره چون خورشـید،   شکست

چون آهو و به آوا چون پلنگ بود. رستم نوجـوانی بـیش نبـود كـه فیـل سـپید را        به قد چون سرو، به بازو چون شیر، به چشم

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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 رقعـی.  ص.96 .1396. كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان   : تهران. مجید عمیق شب.روباهنیمه. یارس، بتسی با.203

 9786000105075 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

رود. او نزدیـک مـرداب، روبـاه     مـی « میلی»خانم خواهند به سفر بروند، به مزرعه  به اصرار پدر و مادرش كه می« تام» چکیده:

بیند؛ اما اهالی خانه خاله میلی، ماجرای روباه سیاه را باور ندارند. تام كنار مـرداب چنـد روز بـه انتظـار روبـاه سـیاه        سیاهی می

نیست. تام باید كاری ناتمـام را   اش را پیدا كند؛ اما این تمام ماجرا افتد تا النه بیند، به دنبالش راه می نشیند و وقتی او را می می

 به پایان برساند تا وجدانش راحت باشد.

 

 9789649286280 شابک: رقعی. ص.208 .1395. پیام بهاران: تهرانام.10روز. شیرازی، رضا.204

 آموز/  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی، عاشورا امامان، داستانکلماتکلیدی:

های قبل از  كند. داستان از شب نویسنده با روایتی داستانی، جانبازی خانواده و اصحاب امام حسین )ع( را توصیف می چکیده:

گویـد، نبـرد اولـین نفـر از طایفـه       شود. از پیمان جوانمردی كه بین یاران امام حسین )ع( بسته شد، سخن می عاشورا آغاز می

ــی»هاشــم،  بنــی ــر عل ــدان   ، را شــرح مــی«اكب ــازی فرزن ــس از آن، جانب ــد، پ ــون»، «مســلم»ده ــداهلل ع ــن عب ــر ب ــن جعف ، «ب

كنـد. همچنـین دسـتاوردهای     و... را بازگو كرده و در پایان چگونگی شهادت امام حسین )ع( را بیان می« العباس)ع( ابوالفضل»

 دهد. قیام عاشورا را توضیح می

 

 9786008111825 شابک: رقعی. ص.336 .1396. پرتقال: تهران. حضرتیآناهیتا  رویایدویدن.. وندلین  درانن، ون.205

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

توانـد   دیگر نمیدهد. او  ساله است كه در تصادف، یک پایش را از دست می 16ای  ، دونده«جسیکا»این رمان داستان  چکیده:

كنند كه از پای مصنوعی استفاده كند؛ اما جسیکا دیگر حتی به  كند. پزشکان به او پیشنهاد می بدود و این كابوس رهایش نمی

شـود. دوسـتی رزا بـا     ، دختری كه دچار فلج مغـزی اسـت، آشـنا مـی    «رزا»كند. او در نهایت ناامیدی، با  راه رفتن هم فکر نمی

 های تازه زندگی استفاده كنند و چگونه به زندگی و هستی عشق بورزند. دهد كه چطور از فرصت میجسیکا به آنان یاد 
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 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1396. خانـه ادبیـات  : تهرانزالورودابه. های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.206

9789645454409 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های عاشقانه ها، ادبیات كالسیک، داستان اقتباسکلماتکلیدی:

روایـت  « رودابه»و « زال»است و در این قسمت، داستان عشق « های شاهنامه رمان»های  این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

خـود معرفـی    از آنچه با پسرش كرده، سخت پشیمان اسـت و در جشـن باشـکوهی او را جانشـین    « زال»پدر « سام»شود.  می

خواهـد   اند، نخسـتین شـهری كـه زال مـی     و تبار ضحاک گفته« مهراب كابلی»از « منوچهرشاه»كند. با سخنانی كه سام و  می

كند. زال همواره شنیده اسـت كـه فرمـانروای كابـل از تبـار ضـحاک اسـت و         ببیند، كابل است. بنابراین، به آن سو حركت می

عاشق « رودابه»بندد و از آن طرف  ، دل می«رودابه»دارند؛ اما زال سخت به دختر مهراب، ضحاكیان كینه منوچهرشاه را به دل 

شود كه سـیاهی   شود؛ اما این پیوند امکان ندارد؛ چراكه زال از تبار پهلوانان است و رودابه از تبار ضحاكیان و چگونه می زال می

 به روشنایی مهر ورزد؟

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.84 .1396. خانه ادبیـات : تهرانزالوسیمر . های شاهنامه: رمانمجموعه . یوسفی، محمدرضا.207

9789645454393 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

شـود. خبـر بـه سـام      رساند و سـام صـاحب فرزنـدی مـی     میرا به آرزویش « سام یل»پس از هفت سال، « اهورامزدا» چکیده:

رود؛  می« مشیانه»آید و به دیدار همسرش،  روز است برای نیایش به كوهستان رفته است. او شتابان می رسد كه هفت شبانه می

شـود و   شیانه جویا میای سرخ و مویی سپید دارد. سام پریشان و آشفته علت را از م كند. نوزاد چهره بیند، باور نمی اما آنچه می

 گیرد نوزاد را به كوهستان ببرد و رها كند. ای؟ و... سپس تصمیم می گوید تو چه هستی كه چنین فرزندی به دنیا آورده می

 

 شابک: رقعی. ص.148 .1396. هوپا: تهرانآنژبودم.زمانیکههمسایهمیکل ها: محل نقاش بچه. مرزوقی، محمدرضا.208

9786008655367 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نقاشان، كودک و نوجوان داستانکلماتکلیدی:

ای عجیـب از دایـی پـدری خـود،      با خوانـدن جملـه  « مانی»است. « ها بچه محل نقاش»این كتاب جلد دوم از كتاب  چکیده:

درست زمـانی كـه   »شود. دایی مانی در خاطرات خود نوشته:  وک می، نقاش ایتالیایی، مشک«آنژ میکل»، به رابطه او با «سامان»

ای شاگرد نقاش  شود. دایی با حُقه است، با او آشنا و همسایه می« داستان آفرینش»آنژ در حال نقاشی شاهکار خود یعنی  میکل

آنـژ پـاپوش درسـت     و میکـل  خواهند برای دایی سامان شود كه می هایی پیدا می شود. در این میان سر و كله اسقف معروف می

ها با كنجکاوی و دور از چشم مادربزرگ خاطرات خصوصی  مانی و بقیه بچه« ها بشورانند. را بر علیه آن« ژولیوس»كنند و پاپ 

 كنند و... . دایی سامان را دنبال می
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 شیابک: رقعـی.  ص.172 .1396. هوپا: تهرانسفرونگو بودم.زمانیکههم ها: محل نقاش بچه. مرزوقی، محمدرضا.209

9786008655930 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان نقاشان، داستانکلماتکلیدی:

خواهر و برادر كنجکاو، داسـتانی را روایـت   « مینا»و « مانی»، «ها محل نقاش بچه»های  در جلد سوم از مجموعه كتاب چکیده:

هـایی بـرای    اش نامـه  سال دارد، در جـوانی  75كه « سامان»خوانند. دایی  های مرموز داییِ خود، می كنند كه در یکی از نامه می

شود تـا بـه رازهـای سـر بـه مُهـر        سفر می ، نقاش هلندی، هم«وینسنت ونگوگ»ها، او با  مادرش فرستاده است. در یکی از نامه

انـد،   ها به دنبال كشف این حقیقت هستند كه شایعاتی كـه دربـاره زنـدگی خصوصـی ونگـوگ سـاخته       زندگی او پی ببرد. بچه

 ت دارد یا نه!حقیق

 

 9789643378844 شابک: جیبی. ص.40 .1395. كتاب نیستان: تهرانزیرنگاهماه.. دربندی، سید محمدرضا.210

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مذهبی، نوجوانان امامان، داستانکلماتکلیدی:

اند و حضـرت علـی )ع(، در كنـار     فاطمه زهرا )س(، چشم از جهان فروبستهكند كه  داستان حاضر لحظاتی را بیان می چکیده:

روند تا هنگامی كـه بـه خانـه     گویند كه به خواستگاری ایشان می كنند و از زمانی می جان ایشان نشسته و درد دل می پیکر بی

 روند. ایشان حمله شده و حضرت فاطمه )س( مجروح شده و از دنیا می

 

 رقعـی.  ص.64 .1396. ذكـر : تهـران . فرزانـه كریمـی   ژولیو سزار. های شکسپیر برای نوجوانـان:  داستان. اندرومتیوز، .211

 9789643078829 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كالسیک، كودک و نوجوان، داستان كوتاهکلماتکلیدی:

پـیش از   44ای اسـت كـه در سـال     ، دربـاره توطئـه  «های شکسپیر داستان»های  داستان این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

منجـر  « فیلیپـی »گـران در نبـرد    گیرد كه به قتل او و شکست توطئـه  ، دیکتاتور رومی، صورت می«ژولیوس سزار»میالد، علیه 

ژولیوس سزار است كه قصد دارد با كشتن سزار از آزادی رومیان مردی مقید به اخالقیات و دوست نزدیک « بروتوس»شود.  می

 دفاع كند.

 

 9786002965271 شابک: پالتویی. ص.168 .1396. پیدایش: تهرانستاره. رمان نوجوان:. گودرزنیا، محدثه.212

 آموز دانشمخاطب:

 های بلند، ادبیات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

كند كه مادرش را از دست داه است. پدر او كه پزشک متخصص اطفال اسـت،   دختری را روایت میاین كتاب داستان  چکیده:

دارد. دختر به خاطر ازدواج پدرش از « فریماه»كند كه دختری شش ساله به نام  ازدواج می« مَاللی»با زنی از افغانستان، به نام 

گیرد زن و دخترش را به افغانستان بازگردانـد.   ی شروع تصمیم میخواهد انتقام بگیرد. برا همه دنیا عصبانی و متنفر است و می

 برد تا او را گم و گور كند و... . او فریماه را بیرون می
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 .1396. كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان    : تهران. ابوالقاسم سبطی نام.هایبیسرزمینرودخانه. یر پلو، پی.213

 9786000103057 شابک: رقعی. ص.136

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

هاست كه تنها و سـرگردان در   یکی از این انسان« مانود»ها در آینده است.  این داستان تخیلی، درباره سرنوشت انسان چکیده:

كند باید در مکـان   داند كه این زندگی از كی به او تحمیل شده است. فقط احساس می نمی كند. او زده زندگی می سرزمینی یخ

هـا پـیش از آن، دهکـده     داند كـه مـدت   میالدی است؛ اما می 2337داند كه سال  دیگری حادثه ناگواری رخ داده باشد. او نمی

از این شکارچیان مواجه شده است و بـا خـود فکـر    ها به دلیل وحشت از هجوم شکارچیان انسان، خالی شد. حال او با یکی  آن

 ها افتاده است، چه كند. كند با این شکارچی جوان و زخمی كه بیهوش روی برف می

 

 9789649724560 شابک: رقعی. ص.196 .1396. مرسل: كاشانهایایرج.سروده. نوروزی خزاقی، ایرج.214

 آموز دانشمخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

این مجموعه شعر از غزل، دوبیتی، رباعی و مقطرعات تشکیل شده است. نام بعضی از این غزلیات به این ترتیب اسـت:   چکیده:

زن را « شـاهکار خلقـت  »شاعر در شعر «. معلم»و « اسرار»، «وعده دیدار» ، «یاد دوست»، «مهجور و تنها» ، «شاهکار خلقت»

، معتقد است كه انسان نادان با كسب دانش، دوباره متولد شده و كار معلـم بـرای او عبـادت    «معلم»كند و در شعر  ش میستای

 شود. محسوب می

 

. ذكر: تهرانشب.یکوقصهدیگرازهزار10سفرهایسندبادو های هزار و یک شب: بهترین قصه. شمس، محمدرضا.215

 9789643074210 شابک: رقعی. ص.96 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه ها، فرهنگ عامه، داستان اقتباسکلماتکلیدی:

هـا از دوران ساسـانیان،    است. ایـن داسـتان  « های هزار و یک شب قصه»های سه جلدی  این كتاب جلد سوم از كتاب چکیده:

تـأثیر قـرار    های زیبا، پادشـاه را تحـت   گو با بیان افسانه قصه« شهرزاد»منتقل شده است. سینه به سینه، از نسلی به نسل دیگر 

ها دربردارنده نتایج اخالقی هستند و رویارویی بـا   دهد. هر یک از این داستان داده و دختران جوان بسیاری را از مرگ نجات می

، «سفرهای سندباد«  توان به داستان كتاب آورده شده است، میهایی كه در این  آموزند. از جمله قصه مشکالت را به خواننده می

 ، اشاره كرد.«عبید و حسن تاجر»و « غول و بازرگان»
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كـانون پـرورش فکـری كودكـان و     : تهـران رنیگ.هایطالییوچشیمانآبییفرشتهبابالسه. احمدی، احمدرضا.216

 9786000104207 شابک: خشتی. ص.34 .1395. نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 آمیزی های تخیلی، رنگ ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

روند تا منظـره شـهر را نقاشـی كننـد. ناگهـان بـاران        هاست باران نباریده است، نقاشان به كوه می در شهری كه مدت چکیده:

شـوید و بـه    ها را می گذارند. باران رنگ های رنگشان را جا می كنند؛ ولی قوطی شود و نقاشان با عجله آنجا را ترک می شروع می

چیز بـه حالـت عـادی     كند همه شود و آرزو می كند. كودكی كه شاهد ماجراست، غمگین می جا را رنگی می آورد و همه شهر می

 باز گردد و... .

 

 شیابک: رقعـی.  ص.136 .1396. محـراب قلـم  : تهـران . سـپیده خلیلـی   میه.پینجممیاهوسیی. كسـتنر، اریـش  .217

9786004131674 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

گو، به دریـای جنـوب    ای است كه همراه عمویش و اسبی سخن ، پسربچه«كُنراد»این داستان فانتزی و طنز، ماجرای  چکیده:

آورد. كنـراد ابتـدا وارد سـرزمینی     های عجیب و غریب سردرمی شود و از سرزمین كند و در آنجا وارد فضایی كمدی می سفر می

؛ اما هیچ دری بـرای ورود بـه آن سـرزمین    «ورود برای عموم آزاد است»شود كه روی تابلوی آن نوشته شده است:  جادویی می

شوند. كنراد و عمویش هربار كه دست راسـت   رو می ای عجیب روبه مین شده و با پدیدهها وارد آن سرز وجود ندارد. سرانجام آن

 كنند! كشند، بشقابی پر از كمپوت گیالس دریافت می خود را روی تنه درختی می

 

 شییابک: رقعــی. ص.136 .1396. بــزم قلــم: قــم. فرشــته مهــری شییازدهکوچولییو.. دوســنت اگزوپــری، آنتــوان.218

9786007294505 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ای واقعی شـکل گرفتـه اسـت. در     رود و بر اثر حادثه به شمار می« سنت اگزوپری» ترین آثار  كتاب حاضر یکی از مهم چکیده:

هـای عجیـب و    شود كه سـؤال  رو می ای روبه مجبور است فرود بیاید. او با پسربچهشود و اگزوپری  قلب آفریقا هواپیما خراب می

 ترین شکل تجزیه و تحلیل شده است. پرسد. در طول داستان فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی به ساده غریبی می
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 شیابک: رقعـی.  ص.64 .1396. ذكـر : تهران. فرزانه كریمی شاهلیر. های شکسپیر برای نوجوانان: داستان. متیوز، اندرو.219

9789643078836 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات كالسیک، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

، روایت سرنوشت پادشـاهی مغـرور اسـت كـه فـرق      «های شکسپیر داستان»های  داستان این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

دهد. لیـر، شـاه انگلسـتان،     هایش خاندان و سلطنت خود را به باد می داند و با سبکسری و تندخویی مهربانی و چاپلوسی را نمی

هـای   دارد. گانریل و ریگن با چاپلوسی، هر كـدام یـک سـوم از سـرزمین    « كوردلیا»و « ریگن»، «گانریل»های  سه دختر به نام

ای كه دارد، اهل چاپلوسی كردن نیست و همین موضـوع   ما كوردلیا با صداقت معصومانهآورند؛ ا تحت سلطه پدر را به دست می

 شود. باعث ناراحتی پدرش می

 

 ص.88 .1396. كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان    : تهران. مجید عمیق شبانکوچکدرغار.. رُنگن، بجرون.220

 9786000105501 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

كند. ااُلف كه  های نروژ زندگی می ای، در ارتفاعات كوه است كه در مزرعه« ااُلف»ای به نام  این داستان واقعی پسربچه چکیده:

« آنا»گیرد به مزرعه خانم  ن را نزد عموی خود برود، تصمیم میبه تازگی هشت ساله شده است، به جای اینکه تعطیالت تابستا

دانست كه چه خطر بزرگی در انتظارش است، هرگز به آنجـا   برود و از گله بزهایش مراقبت كند و دستمزد بگیرد؛ اما اگر او می

 رفت. نمی

 

. ذكـر : تهـران دیگیرازشیاهنامه.ضحاکوکاوهآهنگروچندقصه های شـاهنامه:  بهترین قصه. شمس، محمدرضا.221

 9789643074296 شابک: رقعی. ص.64 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی، ادبیات كالسیک های كوتاه، داستان داستانکلماتکلیدی:

اسـت. در ایـن جلـد، داسـتان     « هـای شـاهنامه   بهترین قصـه »های سه جلدی  این كتاب اولین جلد از مجموعه كتاب چکیده:

كه اولین پادشاه جهان است، پیدایش آتش، جشن نوروز و داستان ضحاک روایـت شـده اسـت. همچنـین داسـتان      « كیومرث»

شود. این كتاب با داستان  نام دارند، آورده می« ایرج»و « تور»و « سلم»، سرنوشت ضحاک و سه پسر فریدون كه «كاوه آهنگر»

 رسد. ها به پایان می ه و پیوند آندلدادگی زال به روداب
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: تهرانشب.یکوقصهدیگرازهزار12عالالدینوچرا جادوو شب: یک و های هزار بهترین قصه. شمس، محمدرضا.222

 9789643074203 شابک: رقعی. ص.96 .1396. ذكر

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه فرهنگ عامه، داستانها،  اقتباسکلماتکلیدی:

ای  ها مجموعه است. این داستان« های هزار و یک شب قصه»های سه جلدی  كتاب حاضر اولین جلد از مجموعه كتاب چکیده:

های قدیمی ایرانی و هندی و رویدادهای دوران خالفت عباسیان است كه از دوران ساسانیان، سینه به سینه، از نسـلی   از افسانه

از « مرد خاركن و گوهر شب چراغ»و « حاتم طایی و خاتون چینی»، «الدین و چراغ جادو عال»دیگر انتقال یافته است. به نسل 

 هایی است كه در این جلد آورده شده است. جمله داستان

 

 وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهراناکبرصنعتی.علی قطره و دریا:. رضا یوسفی، محمد.223

 9789640814062 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، كودک و نوجوان ها، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

در قالـب دو داسـتان كوتـاه    « اكبر صـنعتی  علی»است، زندگی « قطره و دریا»های  در این كتاب كه از مجموعه كتاب چکیده:

ماهگی پدرش را از دست داد و مـادرش او   كرمان به دنیا آمد. او در شش« كرون»در روستای « اكبر علی»است. شرح داده شده 

« زاده صـنعتی »خانه  علی را تأمین كند، او را به یتیم های محمد توانست هزینه كه دیگر نمی را به سختی بزرگ كرد؛ اما هنگاهی

سـازی روی آورد. او موفـق شـد هنـر      ه مدرسه راه یافت و به نقاشـی و مجسـمه  خانه ب اكبر با كمک مسئوالن یتیم فرستاد. علی

 نقاشی را كه اغلب مخصوص طبقه مرفه و روشنفکر بود، به كوچه و بازار بیاورد و مردم را با آن آشنا كند.

 

وییکشیب.قصهیدیگرازهزار10باباوچهلدزدوعلی های هزار و یک شـب:  بهترین قصه. شمس، محمدرضا.224

 9789643074197 شابک: رقعی. ص.96 .1396. ذكر: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه ها، داستان فرهنگ عامه، اقتباسکلماتکلیدی:

روایـت  هـا   اسـت. ایـن داسـتان   « هـای هـزار و یـک شـب     قصه»های سه جلدی  این كتاب جلد دوم از مجموعه كتاب چکیده:

ها  ، رخ داده است. هر یک از این داستان«جعفر برمکی»و وزیر ایرانی او، « الرشید هارون»رویدادهایی است كه در زمان خالفت 

خرچنـگ و  »، «بابـا و چهـل دزد بغـداد    علـی »آمـوزد.   نتایج اخالقی دربردارد و رویارویی با مشکالت زندگی را به خواننـده مـی  

 هایی است كه در این كتاب آورده شده است. ، از جمله داستان«دل جوذر و گنج شهر»، «ماهیگیر

 

 9786004621243 شابک: رقعی. ص.242 .1396. پرتقال: تهران. مرجان حمیدی فرارازجزیره.. گماین هارت، دن .225

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 نوجوانانهای بلند،  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شده است، ساختمان بزرگ و بدشکلی كه « اسلبهنج»جدیدترین پسری است كه وارد كانون اصالح پسران « جاناتان» چکیده:

كند لیاقتش را دارد؛ چون مرتکب جـرم وحشـتناكی شـده     در دل اقیانوس قرار دارد. اینجا تنها جایی است كه جاناتان فکر می

شود، پسرها در ندامتگاه  كند تا اینکه اتفاق عجیبی باعث می كم به مکان جدید عادت می كم پذیرد. او است و هر مجازاتی را می

 آورد. ها به وجود می ای را برای آن تنها شوند و این تنهایی خطرات غیرمنتظره
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 پـالتویی.  ص.120 .1396. خانـه ادبیـات  : تهرانفریدون شاهجنگ. های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.226

 9789645454386 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

را بـه جانشـینی خـود    « ایـرج »و « تور»و « سلم»، پادشاه هفت سرزمین، باید یکی از پسرانش، یعنی «فریدون شاه» چکیده:

ترباید جانشین شود؛ اما سلم همیشه به دنبال خوشگذارنی اسـت و تـور در پـی     آیین پادشاهان، فرزند بزرگبرگزیند. بر اساس 

یک را به جانشینی انتخاب كند. سـرانجام   داند كدام اندیشد كه چگونه مردم جهان شاد باشند و فریدون نمی جنگ، اما ایرج می

د. او پادشاهی روم را به سلم، توران زمین را بـه تـور و پادشـاهی    گیرد، هفت سرزمین را بین سه پسرش تقسیم كن تصمیم می

 دهد؛ اما سلم و تور از این تصمیم خشنود نیستند. ایران را به ایرج می

 

 9786008761204 شابک: رقعی. ص.24 .1396. لوپه تو: تهرانقاصدکدرباد.. احمدی، احمدرضا.227

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 های تخیلی كوتاه، داستان  ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

بینـد كـه    رانـی را مـی   رود. او قـایق  شود و با باد به جاهای مختلفی مـی  این داستان قاصدكی است كه از بوته جدا می چکیده:

هـا   خواهـد نـزد آن   قاصـدک مـی  . است و... قایقش را گم كرده است، اسب سفیدی كه تنهاست، پسركی كه مادرش را گم كرده

ران بـه قـایق    گرداند؛ اما پیام قایق اش بازمی برد. سرانجام باد، قاصدک را به خانه دهد و او را با خود می بماند؛ ولی باد اجازه نمی

 ها دیگر تنها نیستند. رسد، پیام اسب سفید به صاحبش، پیام پسرک به مادرش و آن می

 

 شیابک: وزیـری.  ص.104 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران قصیهشییرینفرهیاد.. احمدعربلو، .228

9789640812730 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، طنز خاطره نویسی، داستانکلماتکلیدی:

سـخت  »هـایی كوتـاه و طنـز آورده شـده اسـت.       داستانای از خاطرات نویسنده است كه در قالب  این كتاب مجموعه چکیده:

نـام برخـی از ایـن    « یـک قصـه شـیرین   »و « پنجـه در پنجـه شـیطان   »، «اگر دنیـا وارونـه بـود   »، «گزارش یک قتل»، «نگیر

شـوند.   خواهند به جبهه بروند و سوار یک تریلی مـی  درباره دو پسر سیزده ساله است كه می« یک قصه شیرین»هاست.  داستان

 ای هستند تا پیاده شوند؛ ولی... . افتند و به فکر راه چاره ها با دیدن قیافه راننده به وحشت می آن

 

 9786002517647 شابک: وزیری. ص.232 .1396. قدیانی: تهران. فاطمه یگانه کارکارستانکیتی.. كولیج، سوزان.229

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ها مـادر ندارنـد و بـه جـای مـادر،       كنند. بچه ، زندگی می«دكتر كار»، با پدرشان، «كار»چهار دختر و دو پسر خانواده  چکیده:

داسـتان بـه هـم    تـر اسـت كـه در سـیزده      دختری گستاخ و تا حدی جسور و از همه بزرگ« كیتی»حضور دارد. « ایزی»عمه 

افتند و بـه صـورت    دهد. ماجراهایی كه در قرن نوزدهم و در امریکا اتفاق می پیوسته این كتاب، ماجراهای زیادی برایش رخ می

 پذیر است و... . كنند. دنیای كیتی، دنیای متفاوتی است كه در آن همه چیز امکان ای خواننده را غافلگیر می بینی نشده پیش
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 9786004132114 شابک: رقعی. ص.72 .1396. محراب قلم: تهرانگفت.اشرامیکاشیکیقصه. نیا، شکوه قاسم.230

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 زدگان ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق، جنگکلماتکلیدی:

بـاران آبـادن    موشک. پسری كه معلولیت جسمی دارد، در بمـب باران و  این داستان درباره روزهای جنگ است و بمب چکیده:

ماند و مادربزرگش. مادربزرگ بدون توجه به وضعیت پسـر، مرتـب    دهد و فقط او می پدر، مادر، خواهر و برادرش را از دست می

هـا مجبـور    . آنكند كه چرا این پسر معلول باید بماند و آن پسر دیگر )نـوه دیگـرش( كـه سـالم بـوده اسـت، بـرود        شکایت می

ها درنظر گرفته شده است، سـاكن شوند.پسـرک هـر كـاری كـه از       زده شوند به تهران بیایند و در ساختمانی كه برای جنگ می

 شود تا اینکه... . دهد؛ ولی دل مادربزرگ نرم نمی آید برای مادربزرگ انجام می دستش برمی

 

 وزیـری.  ص.108 .1395. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهران.4کتابداستان. اصغر عزتی پاک، علی.231

 9786000102005 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات جنگ، كودک و نوجوان داستانکلماتکلیدی:

نـام  « بمب اتم»و « اسیر خودی»، «پاها»، «نقاش»، «اكسیژن»كتاب حاوی دوازده داستان كوتاه، درباره جنگ است.  چکیده:

است كه با آغـاز جنـگ، بـه    « سعید»، روایت پسری دوازده ساله به نام «ها در راه با ستاره»هاست. داستان  بعضی از این داستان

ده و حاال كند كه پدربزرگ دیگر پیر ش رود تا پدربزرگ و وسایلش را به تهران بیاورند. سعید فکر می همراه پدرش به آبادان می

شود كه پـدربزرگش تصـمیم دیگـری گرفتـه      رسند، متوجه می حق دارد كه بخواهد از جنگ دور باشد؛ ولی وقتی به تهران می

 است.

 

 ص.36 .1396. كانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان    : تهرانکشتیسرگرداندرمهدریا.. احمدی، احمدرضا.232

 9786000104191 شابک: خشتی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های تخیلی ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

شود و در مه صبحگاهی، در انتهـای دریـا، سـه شـاخه گـل       پیرمرد هر روز صبح از پنجره اتاقش كه رو به دریا باز می چکیده:

هـا پـرواز    اند و سه پرنده سـبز و قرمـز و آبـی اطـراف آن     دریا سربرآوردهبیند كه از دل  نرگس، سه طاووس، سه شمع و... را می

دهد  رسد، اتفاقاتی رخ می ها می رود؛ اما به محض اینکه به آن شود و پاروزنان به آن سمت می كنند. او هر روز سوار قایق می می

تفـاوتی بـه چیسـتی و هسـتی دنیـا دارد و بـه       نویسنده در این داستان، نگـاه م . شود و... كه باعث تعجب بسیار زیاد پیرمرد می

 آموزد با نگاهی نو به اطراف خود بنگرند. مخاطبان می
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 پـالتویی.  ص.96 .1396. خانـه ادبیـات  : تهرانکیکاوو شاهعاش . های شاهنامه: مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.233

 9789645454676 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

دوران خود باشد. به همین علت به مازندران لشکركشی كرد تا دیو سپید « جمشیدشاه»آرزو داشت، « شاه كیکاووس» چکیده:

، «شـاه  فریـدون »خواسـت بـا    شـتافت و نجـاتش داد. كیکـاووس مـی     بـه كمـک او   « رسـتم »را نابود كند؛ اما اسیر و نابینا شد. 

برابر باشد، پس تصمیم گرفت به جنگ پادشاهانی برود كه در روزگار اسارت او به ایران یورش « شاه هوشنگ»و « منوچهرشاه»

آورده و باژ داده بودند. او ابتدا با سپاهی باشکوه به سمت مرزهای توران حركت كرد؛ اما افراسیاب پـذیرفت كـه بـه ایـران بـاژ      

 یکاووس سرمست از پیروزی راهی سرزمین چین شد؛ اما در آنجا هم نتوانست جنگی راه بیندازد و... .بدهد. ك

 

 ص.84 .1396. خانـه ادبیـات  : تهـران کیکاوو وهفیتآسیمان. های شـاهنامه:  مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.234

 9789645454683 شابک: پالتویی.

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهم هفتم،پایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

ها سـرگرم اسـت و تـا بـه      عقاب برایش بیاورند. او شب و روز با جوجه دهد كه چهار جوجه فرمان می« كیکاووس شاه» چکیده:

داند كه در سـر كیکـاووس    كس نمی هیچكنند و  زده او را نگاه می گذارد. همه شگفت ای به دهان نمی ها غذا ندهد، خود لقمه آن

انـد، او   عقاب كه حاال بزرگ و قوی شـده  نشیند و چهار جوجه رسد. پادشاه بر تختی می گذرد. سرانجام روز موعود فرا می چه می

كیکـاووس   كنـد و  رود و از ابرها عبور مـی  برود. تخت در آسمان باال می« اهورامزدا»خواهد به دیدار  برند. او می را به آسمان می

 دهد. شود؛ اما ناگهان توفانی سهمگین همه امید و آرزوی او را بر باد می غرق در غرور می

 

 ص.72 .1396. خانـه ادبیـات  : تهـران کیکاوو  پادشیاهکیوران. های شـاهنامه:  مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.235

 9789645454508 شابک: پالتویی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

هـا   آرزو دارد كار بزرگی انجام دهد تا مردم از او به نیکـی یـاد كننـد. او دربـاره ایـن موضـوع مـدت       « شاه كیکاووس» چکیده:

جنگـد. بزرگـان او را از ایـن كـار منـع      گیرد به سوی مازندران لشکركشی كنـد و بـا دیـوان ب    اندیشد و سرانجام تصمیم می می

تـر   كنند؛ چون معتقدند كه این راهِ بسیار دور و درازی است كه پر از حیوانات درنده است و دیوان مازندران بسیار خشمگین می

بتواند شاه گیرند زال را خبر كنند تا شاید او  تصمیم می« گیو»و « گودرز»، «توس»از سپاه تورانیان هستند؛ پهلوانان، از جمله 

 شود. را از این كار باز دارد؛ اما كیکاووس با جنگجویانی برگزیده راهی آن سرزمین می
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 9789647440622 شابک: رقعی. ص.232 .1395. شركت انتشارات ویژه نشر: تهرانگر وماه.. یوسفی، محمدرضا.236

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حیوانات های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

بیند كه گرگـی، بـره كـوچکش را بـه دنـدان گرفتـه و        ، شکارچی آبادی، خواب می«خان بابا»دختر كوچک « جیران» چکیده:

و صـورتش را  كنـد   شود. گرگ به جیران حمله مـی  رو می رود و ناگهان با گرگ بزرگی روبه برد. جیران هراسان به طویله می می

هاسـت و اهـالی    خورده است. باباخان با تمام نیرو به دنبـال شـکار گـرگ    اندازد. نصف صورت جیران مثل گوشت تیغ چنگ می

خواهد با آن پول زیبایی جیران را به او بـاز گردانـد. آیـا او موفـق      اند كه دستمزد خوبی به او بدهند. باباخان می داده آبادی قول

 شود؟ ها می ار كند یا خود شکار گرگها را شک شود گرگ می

 

 شییابک: رقعــی. ص.48 .1396. كــانون پــرورش فکــری كودكــان و نوجوانــان: تهــرانگمشییده.. خلیلــی، ســپیده.237

9786000105709 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه های اجتماعی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

داسـتان  « گمشـده »اسـت.  « قـاب شکسـته  »و « تالفـی »، «گمشده»های  این كتاب حاوی سه داستان كوتاه با عنوان چکیده:

گیـرد   كند. او تصمیم مـی  هنگام خارج شدن از مدرسه یک دفتر زیبا و تمیز پیدا می« مریم»های دوران مدرسه است.  شیطنت

شود كه دفتر متعلـق بـه معلمشـان اسـت. او بـه       برد. مریم متوجه می ه خانه میصاحب دفتر را بیابد. بنابراین، دفتر را با خود ب

 شود. رو می دنبال نام خود در دفتر است تا بداند خانم معلم چه نظری درباره او دارد كه با حقیقتی تلخ روبه

 

 پـالتویی.  ص.348 .1396. پیـدایش : تهـران . آرزو احمی ماهیباالیدرخت. هایی كه باید خواند:  رمان. م. هانت، لیندا.238

 9786002964281 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

چیز را در ذهنش تصور كنـد؛ امـا او همیشـه     تواند همه كشد و می دختر باهوشی است. او به خوبی نقاشی می« اِالی» چکیده:

تواند كتـاب بخوانـد. االی در جشـن خـداحافظی معلمـش،       كند و آن حقیقت این است كه او نمی حقیقتی را از همه پنهان می

اش در هـم   كنـد، قیافـه   های زرد قشنگی دارد؛ اما وقتی خانم هـال كـارت را بـاز مـی     دهد كه گل ، به او كارتی می«هال»خانم 

بینـد و   ، معلـم جدیـد االی، هـوش زیـاد و خالقیـت بسـیار االی را مـی       «دنیلـز »داند موضوع چیست. آقای  رود و االی نمی می

 و... .« پریشی خوانش»فهمد كه مشکل او چیزی نیست جز  می
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 شییابک: وزیــری. ص.120 .1395. زیــارت: تهــرانهییایآنروزهییا.مجموعییهداسییتان. درخشــانی، مجیــد.239

9786008525004 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، تعلیم و تربیت ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

، «هـا  نامـه »هاسـت.   هـا دربـاره درس و مدرسـه و معلـم و بچـه      كتاب حاضر حاوی ده داستان كوتاه است كه تمام آن چکیده:

دربـاره  « هـا  نامـه »هاسـت. داسـتان    ننام برخی از این داستا« تصمیم آقای مدیر»و « شال گردن»، «درس عملی»، «مصیبت»

كنـد؛ امـا وقتـی خـود بـه نمـاز        های مدرسه درباره نماز اول وقت و درست خواندن آن سخنرانی می معلمی است كه برای بچه

كنـد كـه بـه اجبـار بـه       داستان معلمی را روایت می« مصیبت». كند و... پرتی، بارها اشتباه می ایستد، به علت عجله و حواس می

هـا را از حسـد و    كنـد و آن  ها صـحبت مـی   ها درس بدهد. او به غیر از درس، درباره اخالق هم با بچه رود تا به بچه یی میروستا

خـوانی اسـت، صـدا     كند. روزی كه به شدت سرما خورده است، مبصر كالس كـه بچـه بسـیار درس    دروغ و بدقولی و... منع می

 رود و... .خواهد به شهر ب گوید كه می كند و به او می می

 

كانون پـرورش فکـری كودكـان و    : تهران. نیلوفر اكبری شده.معلمناپدید جو در مدرسه: و جست. آرووینبود، ژان فیلیپ.240

 9786000103705 شابک: رقعی. ص.104 .1395. نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند نوجوان، داستانادبیات ملل، كودک و کلماتکلیدی:

را از زنـدگی در خوابگـاه   « رمی فـارامون »، روایت «وجو در مدرسه جست»های  داستان این كتاب از مجموعه داستان چکیده:

كنند كه از زبـان دوسـتان یـا     هایش، ماجراهای طنزی را خلق می كند. رمی كه سیزده سال دارد، با همکالسی مدرسه بیان می

ها همراه معلمشـان   شوند كه اقامت در ونیز است. آن ای می د. در این داستان رمی و دوستانش برنده جایزهشو خودش بازگو می

 شود و... . شب، به صورت اسرارآمیزی ناپدید می شوند تا به ایتالیا بروند؛ ولی معلم، نیمه سوار قطار می

 

 وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهرانخان.میرزاکوچک قطره و دریا:. حسین فردی، امیر.241

 9789640814055 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های تاریخی، تاریخ ایران ها، داستان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

و « قلـه پـر از بـرف   »هـای   است و در قالب دو داستان كوتـاه، بـه نـام   « قطره و دریا»های  این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

معـروف بـه   « خان جنگلـی  میرزا كوچک»دهد.  خان، را شرح می ، میرزا كوچک«بن میرزابزرگ یونس»، زندگی «سردار جنگل»

ای داشـت. او بـرای    متولد شد. در روزگار او، ایران اوضاع آشفته رشت« استادسرای»، در محله 1259، در سال «سردار جنگل»

در اثـر سـرما و    1300هـا جنگیـد. میـرزا در سـال      آزادی و استقالل ایران، مبارزه با روس را شروع كرد و در ادامه با انگلیسـی 

 خستگی در كوهستان جان باخت.
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 9786004131650 شابک: رقعی. ص.228 .1396. محراب قلم: تهراننجاتاال .. دهقان نیری، فاطمه.242

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، نوجوانانکلماتکلیدی:

هـای   روی این داستان درباره روزهای جنگ است، روزهای بمب و گلوله و آتش! گروهی از رزمندگان در یکی از پیـاده  چکیده:

آلود است. خونی كه از زیر پـای االغ پخـش    سنگی افتاده و زخمی و خاک بینند كه در دیواره دره، روی تخته را می خود، االغی

بسته را نجات دهد؛ اما این، كار یک نفر نیست. دوسـتانش،   خواهد حیوان زبان دلش می« محمد»زند.  شده است، به سیاهی می

آورند. زخم پای االغ عفونت كرده است، حـاال یـا بایـد     ها االغ را به پایگاه می آن. شوند و... با او همراه می« فریدون»و « حسین»

 پایش را قطع كنند یا او را بکشند و راحتش كنند.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.224 .1396. قـدیانی : تهراننشانه:داستانزندگیحضرتابراهیم ع(.. بیگی، ابراهیم حسن.243

9786000800710 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان پیامبران، داستانکلماتکلیدی:

كرد كه قوم خود را از خرافاتی كه بدان اعتقاد داشـتند،   ها در سرزمین بابل رواج داشت و ابراهیم آرزو می پرستش بت چکیده:

. هـا را نـابود كنـد...    كردند و ابراهیم در انتظار فرصتی بود تا بت را اجابت نمی داد؛ ولی آنان دعوت او برهاند. او قومش را پند می

، قربـانی كـردن   «هـاجر »و « سـاره »، ازدواجـش بـا   «آزر»این روایت تاریخی با اشاره به داستان مخالفت ابراهیم بـا عمـویش،   

 كند. پرستی را بررسی می با خرافههایی مانند خداشناسی و توحید و مبارزه  در پیشگاه خدا و... موضوع« اسماعیل»

 

 شیابک: وزیـری.  ص.24 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران نیمیا. قطـره و دریـا:  . شمس، محمدرضـا .244

9789640814079 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، شاعران نامه های كوتاه، سرگذشت داستانکلماتکلیدی:

در قالـب دو داسـتان كوتـاه، بـا     « نیمایوشـیج »اسـت، زنـدگی   « قطره و دریا»های  این كتاب كه از مجموعه كتابدر  چکیده:

در  1276مـتخلص بـه نیمایوشـیج در سـال     « علـی نـوری  »ارائه شده اسـت.  « كماندار برگزیده»و « فرزند كوهستان»های  نام

 كند. نیما پدر شعر نو در ایران است. سالگی اولین شعر بلندش را چاپ می 23در  1299شود. او در سال  متولد می« یوش»

 

 9786002964632 شابک: رقعی. ص.192 .1396. پیدایش: تهرانشبدریاچه.نیمه رمان نوجوان:. عبدی، عباس.245

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  محیط زیست، داستانکلماتکلیدی:

رود تا پـدربزرگش را ببینـد.    اش به جزیره قشم می است كه با خانواده« سورنا»كتاب حاضر داستان سفر پسری به نام  چکیده:

شوند كـه   ها متوجه می های انجام شده، آن كند. در بازرسی پدربزرگ سورنا در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست كار می

خرسی را كه به تازگی مـادرش را   گیرند بچه كنند. سورنا و پدربزرگ تصمیم می ا حیوانات بدرفتاری میمسئوالن سیرک شهر، ب

 از دست داده، نجات دهند؛ ولی... .
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 شیابک: رقعـی.  ص.168 .1395. آرایـان : تهـران هفیتداسیتاندرکتیابقیرآن.. حسـین  محمـد   حسینی، سید.246

9786007133668 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های قرآنی های آسمانی، پیامبران، داستان كتابکلماتکلیدی:

ها درباره تعبیر خواب حضرت یوسف در زنـدان، اصـحاب    كتاب حاضر شامل هفت داستان از قرآن كریم است. داستان چکیده:

حضرت مسیح و سرنوشت اوست. شایان ذكر القریة، والدت حضرت موسی، موسی و حضرت خضر، والدت حضرت مریم، میالد 

 است كه در ابتدای هر داستان آیه مربوط به آن، همراه با معنی آیه آورده شده است.

 

 پـالتویی.  ص.488 .1395. پیدایش: تهران. آرزو احمی تا.تاهفتهفت هایی كه باید خواند: رمان. گلدبرگ اسلون، هالی.247

 9786002964083 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

كنـد و   دقیقـه تمـام مـی    17معتقدند كه او بسیار بااستعداد است؛ اما وقتی ویلو آزمون سراسری را در «ویلو»معلمانِ  چکیده:

و « مـای گـوین  »زنند. ویلو پدر و مادرش را از دست داده است و مجبور اسـت بـا    گیرد، به او تهمت تقلب می نمره كامل را می

 زند. ای را در زندگی ویلو رقم می اش زندگی كند. زندگی با این خانواده، حوادث تازه خانواده ویتنامی

 

 .1396. ذكـر : تهرانخوانرستموچندقصهدیگرازشاهنامه.هفت های شاهنامه: قصهبهترین . شمس، محمدرضا.248

 9789643074302 شابک: رقعی. ص.88

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات كالسیک های حماسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

رسـتم  »هـای ایـن جلـد دربـاره      است. داستان« های شاهنامه بهترین قصه»های  كتاباین كتاب جلد دوم از مجموعه  چکیده:

خوان رستم از جمله این  و هفت« افراسیاب»)اسب رستم(، جنگ رستم و « رخش»است. به دنیا آمدن رستم، انتخاب « دستان

ورد، در حـالی كـه رسـتم در خـواب     آ ها حمله كرده است، از پای درمی هاست. در خوان اول، رخش، شیری را كه به آن داستان

ایـن  . شـود و در خـوان سـوم...    رسد و از تشـنگی بیهـوش مـی    آب و علفی می است. در خوان دوم، رستم به بیابان خشک و بی

 رسد. ها با رزم رستم و سهراب و كشته شدن سهراب به دست رستم به پایان می داستان

 

 شابک: پالتویی. ص.84 .1396. خانه ادبیات: تهرانخوانرستم.هفت شاهنامه:های  مجموعه رمان. یوسفی، محمدرضا.249

9789645454515 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های حماسی ها، داستان ادبیات كالسیک، اقتباسکلماتکلیدی:

راه چـاره  « زال زر»انـد و همـه بزرگـان از     شـده اسـیر و نابینـا   « دیـو سـپید  »و سپاهیانش به دست « شاه كیکاووس» چکیده:

نیست. « رستم دستان»تر از  كس شایسته جویند. باید كسی به جنگ دیوان برود كه خردمند و هشیار و پهلوان باشد و هیچ می

شک و بـی  ای از بیابان خ گذارد؛ در مرحله شود. او هفت مرحله و هفت جادو را پشت سر می رستم راهی مبارزه با دیو سپید می

كنـد... و سـرانجام    جنگد، طلسم زن جادوگر را باطل مـی  دهان می ای دیگر با اژدهای آتشین كند، در مرحله آب و علف عبور می

 شاه و سپاهیانش را نجات دهد. شود دیو سپید را نابود كند و كیکاووس موفق می
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 9789643378332 شابک: جیبی. ص.64 .1395. كتاب نیستان: تهرانهمهدالیلمتحیر.. طرزی، لیدا.250

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه های مذهبی، نوجوانان، داستان امامان، داستانکلماتکلیدی:

هـای   پـردازد. نویسـنده از آرایـه    كتاب حاضر با روایتی داستان گونه، به معرفی پیامبر اكرم )ص( و ائمه معصومین می چکیده:

كنـد و دربـاره آنـان     ادبی مانند تشبیه و استعاره و... بهره برده و در هر بخش با عنوان دلیل... به ترتیب، امامان را توصـیف مـی  

و... بـه عنـوان منبـع اسـتفاده شـده      « بحـاراالنوار »و « البالغه نهج»هایی مانند  دهد. شایان ذكر است كه از كتاب توضیحاتی می

 است.

 

 9789640225127 شابک: رقعی. ص.490 .1395. نشر به: تهرانایهست.همیشهقصه. محمدمیركیانی، .251

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان، فرهنگ عامه حکایت، داستانکلماتکلیدی:

های عامیانه ایرانی اسـت كـه بـرای نوجوانـان      های كهن فارسی و قصه داستان و حکایت از كتاب 25این كتاب شامل  چکیده:

الملـک،   نامـه نظـام   هـای گلسـتان سـعدی، سیاسـت     انـد و از كتـاب   ها به زبـانی سـاده نوشـته شـده     بازنویسی شده است. قصه

هـا دربردارنـده نکـاتی اخالقـی، اجتمـاعی و       داسـتان  اند. هریک از الرویات محمد عوفی و... انتخاب شده الحکایات و لوامع جوامع

 رفتاری است.

 

 ص.48 .1396. دفتر نشر فرهنگ اسـالمی : تهرانانتها.یکلبخندبی مجموعه داستان كتاب خاتم:. ركنی، محمدعلی.252

 9789644764639 شابک: وزیری.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه ادبیات دینی، پیامبران، اسالم، داستانکلماتکلیدی:

، «چهلمـین روز »هـا،   این كتاب مشتمل بر هشت داستان كوتـاه بـرای نوجوانـان اسـت. نـام بعضـی از ایـن داسـتان         چکیده:

)ص( هـایی از زنـدگی پیـامبر اسـالم      ها، گوشه و... است. در تمامی داستان« روز امتحان»، «همسایه»، «نورسیده»، «شتربازی»

دربـاره گذشـت و بخشـش قاتـل     « انتها یک لبخند بی»شود.  ها به مهربانی رسول خدا )ص( اشاره می ترسیم شده و در همه آن

 ، در جنگ اُحد است.«حمزه»عمویشان، 

 

 رقعـی.  ص.88 .1395. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهرانیکوجبازآسمان.. یوسفی، محمدرضا.253

 9786000103897 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

كننـد اگـر    ها فقط شادی ندارند و فکر مـی  چیز. آن چیز دارند؛ خانه، باغ، ویال، ماشین و همه همه« پول»خانم و آقای  چکیده:

كند تا بـاالخره شخصـی را    را به دست خواهند آورد. آقای بنگاهی تمام دفترهایش را نگاه می ای از آسمان را بخرند، شادی تکه

كند؛ یک كپر قدیمی و نیمـه   كند كه قصد دارد یک وجب از آسمان را بفروشد. او به سختی نشانی فروشنده را پیدا می پیدا می

 ت، در آن دراز كشیده و... .تر اس ویران كه با حصیر فرش شده و مردی كه از نی قلیان كمی چاق



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

85 

 

 9786004620970 شابک: رقعی. ص.184 .1396. پرتقال: تهران. میترا امیری دار.یهجابرامنگه. ویکس، سارا.254

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، كودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند؛ اما حاال هـر   سن و سال هستند كه در دو نقطه دور و كامالً متفاوت از هم بزرگ شده ، دو پسر هم«راوی»و « جو» چکیده:

العاده باهوش است؛ اما در مدرسه جدیدش،  راوی از هندوستان به آمریکا آمده است. او فوق«! مدرسه»اند،  جا گیر افتاده دو یک

دارد كه باعث شده نتواند با دیگران به خوبی ارتباط برقرار كنـد. جـو و راوی    فهمد. جو اختالل شنیداری كسی حرف او را نمی

ها یـک ماموریـت    شود. حاال آن كنند وجه اشتراكی داشته باشند؛ اما خیلی زود سر و كله یک دشمن مشترک پیدا می فکر نمی

 مشترک دارند و آن اینکه قلدرترین بچه كالس را دستگیر كنند و... .

 

 رقعـی.  ص.64 .1396. پرتقـال : تهـران . پـور  نگـار عبـاس   روزدرص.برایتماشایجنگستارگان.4. راول، رینبو.255

 9786004621106 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

دختر جوانی است كـه بـا اصـرارزیاد، بـرای دیـدن فـیلم       « اِلِنا»باور داشتن است. این داستان درباره انتظار كشیدن و  چکیده:

در صف انتظار اكران فـیلم حضـور دارنـد.    « گیب»و « تروی»های  رود. پیش از او، دو نفر به نام به سینما می« جنگ ستارگان»

فیلم را ببیند؛ اما بـه محـض ورود بـه سـینما،      كند تا بتواند خوابی را تحمل می ها حدود یک هفته سختی و بی النا به همراه آن

 دهد. دهد كه تماشای فیلم را از دست می اتفاقی رخ می

ریاضی

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسـه برهـان  : تهرانآموزشالمدیادریاضی.. زاده، حسین/ ریحانی، ابراهیم شرقی، هوشنگ/ شفیع.256

 9789640814017 شابک: وزیری. ص.288 .1396

  آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ریاضیات، المپیاد، حل مسئلهکلماتکلیدی:

هـای جبـری،    است كـه شـامل مباحـث جبـر پایـه، عبـارت       "آموزش المپیاد ریاضی"این كتاب جلد اول از مجموعة  چکیده:

المپیادهای ریاضی ایران، المپیادهـای ملـی   هایی از  ها و تمرین ها است. در هر درس نمونه سؤال ها و نامعادله ها، نابرابری معادله

المللی گنجانده شده است. كتاب شامل سه بخش و هفـت فصـل اسـت. در انتهـای      كشورهای مختلف جهان و المپیادهای بین

 كتاب راهنمای حل مسائل آمده است.
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: تهـران . كتایون مهرآبادی ماتیک.هاوانفورازچرتکهتاانقالبدیجیتال:الگوریتم دنیای ریاضیات:. تورا، ویسنس.257

 9789640726594 شابک: وزیری. ص.136 .1396. پیشروان /مبتکران

 معلممخاطب:

 تاریخ علم، ریاضیات، حسابکلماتکلیدی:

انـد.   های عددنویسی هر تمدن بـوده  ابزارهای محاسبه در مسیر تکاملشان همواره برآمد تأثیر متقابل فناوری و دستگاه چکیده:

ها همه بخـش چشـمگیری از    حساب  ها تا نخستین ماشین های عرب های رمی، از الگوریتم های پیش از تاریخ تا چرتکه نقشاز 

رسیم. این كتاب تاریخ الگوریتم  ها می شوند. در پایان این مسیر تکاملی به رایانه تاریخ محاسبه با تاریخ عددنویسی محسوب می

اند. محاسـبه   های آن ارتباط زیادی داشته دهد كه با محاسبه و ابزار  هایی را شرح می ضوعكند. همچنین مو و رایانش را نقل می

افـزار در   نویسـی و نـرم   های رایانش تا اروپای میانه، و نخستین ابزارهای مکـانیکی محاسـبه تـا برنامـه     و اعداد از نخستین سده

 های اخیر از مطالب این كتاب هستند. سده

 

 رقعـی.  ص.160 .1396. آونـد دانـش  : تهـران . شیرین غفوری .2For Dummiesاصولجبر. مری جین استرلینگ،.258

 9786008668046 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 جبر، راهنمای آموزشی، معادالت، مواد درسیکلماتکلیدی:

شده است. نویسنده مطالـب كتـاب را بـه      روانبسیار ساده و  2در این كتاب، نکات مهم و مسائل پیچیده اصول جبر  چکیده:

هـا و عملیـات مقـدماتی گرفتـه تـا ابزارهـای مهـم بـرای تعیـین           های عمومی تقسیم كرده است، از فراینـدها، عبـارت   سرفصل

فاكتورهای معادالت و كاربردها بیان شده است. نمادهای كوچکی در حاشیه كتـاب درج شـده اسـت تـا توجـه مخاطـب را بـه        

 ها و هشدارها جلب كند. ای مانند قوانین ریاضیات، مثال مطلب ویژه

 

 ص.320 .1396. مهر و ماه نـو : تهرانهایمحاسباتسریعریاضینهمتیزهوشان.تکنیک لقمه:. باقری، مصطفی.259

 9786003172371 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزشی، مواد درسیآموزش ریاضی، راهنمای کلماتکلیدی:

كتاب حاضر یک مکمل آموزشی برای كتاب ریاضی پایة نهم و ویژۀ تیزهوشان است. این كتاب در پنج بخـش تـدوین    چکیده:

ای برای محاسبة سریع مباحث ریاضی ارائـه شـده    های ساده شده و هر بخش آن شامل چندین فصل است. در هر فصل تکنیک

 چاپ رسیده است تا خوانندگان بتوانند در همه جا به راحتی از آن استفاده كنند.است. این مجموعه در قطع جیبی به 
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 ص.40 .1396. كتـاب تـارا  : تهـران خیوارزمی. همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.260

 9786008499749 شابک: رقعی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:

 آموزان سرگذشتنامه، دانشمندان ایرانی، اختراعات علمی، دانشکلماتکلیدی:

دانشمند ایرانی، در زمینة نجوم، ریاضـی و جغرافیـا كارهـای تأثیرگـذاری انجـام داده و گامهـای بلنـدی         "خوارزمی" چکیده:

بل از خودش را به مردم بشناساند. اصالح عصر و ق اش تالش كرد، قدر و منزلت دانشمندان هم برداشته است. او در طول زندگی

او با دلیل و منطق انجام داده است. در این  نظرات بعضی از دانشمندان و آثار پژوهشی به جامانده از آنان، اقدام دیگری است كه

زمی، كتاب، عالوه بر این مطالب، مواردی چون نقش ایرانیان در خالفت عباسی، درخشش خـوارزمی در بغـداد، مـذهبی خـوار    

 دانان و سیمای زمین در علم جغرافیا بررسی شده است. مشهورترین ریاضی

 

 شیابک: وزیـری.  ص.80 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهـران ریاضیوزنیدگی.. نامی ساعی، حسـین .261

9789640812358 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آموزان كار و زندگی، معما، دانشآموزش ریاضی، کلماتکلیدی:

كنـد. در ایـن كتـاب برخـی      نویسنده در این كتاب با روایت داستانی در هر بخش یک مبحـث ریاضـی را مطـرح مـی     چکیده:

روز، اقتصاد، سهام، اوراق بهـادار، نفـت و مسـافت در     كاربردهای ریاضیات در زندگی روزمره مانند صرفهجویی، طول عمر، شبانه

 های كوتاه و با زبانی ساده برای كودكان و نوجوانان توضیح داده شده است. داستانقالب 

 

 شیابک: وزیری. ص.254 .1396. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهرانریاضیاتخالقترکیبیاتوجبر.. بهمرام، افشین.262

9789643189501 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها ها، تمرین جبر، المپیاد، ریاضیات، آزمونکلماتکلیدی:

كند. در هر فصل از كتـاب حاضـر، ابتـدا یـک ایـدۀ حـل        تر شدن ذهن كمک می حل مسائل خالقانة ریاضی به خالقچکیده:

هـای متنـوعی از نمونـه     اند. در آخر هـر فصـل، تمـرین    مسئله آموزش داده شده و سپس چندین مسئله به كمک آن حل شده

اند. كتاب منبع مناسبی اسـت بـرای دانـش آمـوزان پایـه       بقات ریاضی جهان ومعماهای سرگرم كننده مطرح شدهسؤاالت مسا

های آخـر هـر فصـل     ها و المپیادها آماده شوند. سطح سختی تمرین هفتم تا دهم كه برای مسابقات ریاضی كانگورو و تورنمنت

 ه است.ها نیز در پایان كتاب آمد و راهنمای حل تمرین  مشخص شده
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 .1396. مؤسسـه فرهنگـی فـاطمی   : تهـران . لـیال مینـایی   ریاضیاتلعنتی:آلیسدرسرزمیناعداد.. فرابتی، كارلو.263

 9789643189716 شابک: رقعی. ص.128

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، كودک و نوجوان ریاضیات، سرگرمیکلماتکلیدی:

خورد، تا اینکه روزی با آدم عجیب و غریبی به  كند ریاضی به هیچ دردی نمی ریاضی متنفر است و خیال میآلیس از  چکیده:

های باورنکردنی بـرای آلـیس رخ    برد. در این سفر، اتفاق شود كه او را با خود به سرزمین اعداد می آشنا می "لوئیس كارول"نام 

شود و .... نویسنده در قالب یک داستان ریاضـی را آمـوزش    جنگل اعداد وارد میخورد، به  دهد، مثالن به هیوالی هزارتو برمی می

خورد، قصة اعداد، بیابان گندم، جنگـل اعـداد، چـای پـنج نفـره، مربـع جـادویی، جـادوگر          دهد. ریاضی به هیچ دردی نمی می

 ریاضیدان و خرگوش فیبوناچی از جمله عناوین مطرح شده در این كتاب است.

 

سهسطحیریاضیپایهنهم دورهاول نسبتا دشوار، دشوار، دشـوارتر: . اسکندری، سمیه/ راسخ، فاطمه/ مهدوی، صبا.264

 9786000006945 شابک: رحلی. ص.124 .1395. شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش: تهرانمتوسطه(.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، ریاضیات، دانش آزمونمواد درسی، کلماتکلیدی:

تهیه شـده اسـت. در كنـار     "دشوارتر"و  "دشوار"، "نسبتاً دشوار"های درس ریاضی در سه سطح  در این كتاب سؤال چکیده:

ها میفهمد كه هر سؤال جزء آزمون كـدام مـاه از    آموز با مراجعه به آن هایی وجود دارد كه دانش ها یا زیرنویس هر سؤال، نشانی

است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتحانات، قبل یا پس از امتحانات و یا در ایام تابستان كاربرد دارد. كتاب در هشت فصـل   سال

هـای جبـری، خـط و     ها، عددهای حقیقی، استدالل و اثبات در هندسـه، تـوان و ریشـه، عبـارت     شامل مباحثی دربارۀ مجموعه

 احت است.های گویا و حجم و مس های خطی، عبارت معادله

 

سیه نسبتا دشوار، دشـوار، دشـوارتر:  . محمد زاده، سید زاده اصفهانی، حمید/ محمدی، داود/ طبیب گنجی، حمید/ لنجان.265

 رحلـی.  ص.136 .1396. شركت انتشارات كانون فرهنگـی آمـوزش  : تهرانسطحیریاضیپایههشتمدورهاولمتوسطه.

 9786000010065 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها، ریاضیات آموزان، آزمون دانشکلماتکلیدی:

ها، جبر و معادله، بردار و مختصات، توان و جـذر از مباحـث مطـرح     عددهای صحیح و گویا، عددهای اول، چند ضلعی چکیده:

هیه شده است. اولـین سـؤال   ت "دشوارتر"و  "دشوار"، "نسبتا دشوار"ها در سه سطح  اند. در این كتاب سؤال شده در این كتاب

بندی تهیه شده و  قرار دارد. در ابتدای هر فصل برای هر مبحث كتاب، جدول و نمودار سطح "نسبتا دشوار"هر بخش در گروه 

هـا و درصـدهای مراجعـه بـه آن مشـخص گردیـده اسـت. در بخـش          های هر سطح، شمارۀ سؤال ها تعداد سؤال در این جدول

 هایی با توضیحات آمده است مشخصات هر سؤال، زیرنویس
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سیه نسبتا دشوار، دشـوار، دشـوارتر:  . محمد زاده، سید زاده اصفهانی، حمید/ محمدی، داود/ طبیب گنجی، حمید/ لنجان.266

 رحلـی.  ص.156 .1396. شركت انتشارات كـانون فرهنگـی آمـوزش   : تهرانسطحیریاضیپایههفتمدورهاولمتوسطه.

 9786000010072 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، ریاضیات، دانش آزمونکلماتکلیدی:

ها مباحثی چون راهبردهای حل مسئله، عدد های صحیح، جبـر و معادلـه،    فصل است كه در آن 9كتاب حاضر شامل  چکیده:

و  "دشـوار "، "نسـبتا دشـوار  "سـه سـطح   ها و اعداد اول، سطح و حجم بررسی میشود. سـؤالها در   هندسه و استدالل، شمارنده

هـا تعـداد    بنـدی تهیـه شـده اسـت. در ایـن جـدول       اند. برای هر مبحث كتاب، جدول و نمودار سـطح  طراحی شده "دشوارتر"

هـا   هـا و نشـانی   ها تنظیم شده اسـت. در هـر بخـش، زیرنـویس     ها و درصدهای مراجعه به آن های هر سطح، شمارۀ سؤال سؤال

 شود. ر سؤال در كدام ماه از سال آزمون گرفته میكنند كه ه مشخص می

 

: تهـران ریاضیپایههشیتم.2015سثاالتقابلانتشارتیمز سؤاالت تیمز:. زاده، شهرناز/ كاشفی، معصومه بخشعلی.267

 9789640813584 شابک: رحلی. ص.120 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 معلممخاطب:

 ها معلمان، آزمونریاضیات، کلماتکلیدی:

نام دارد. در فصل اول كتاب حاضـر بـه اهمیـت مطالعـة      "تیمز"المللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم  مطالعة بین چکیده:

هـای شـناختی ریاضـیات و     تیمز و چهارچوب ارزیابی آن اشاره شده است. درفصل دوم مباحثی مانندعملکرد در ریاضی، حیطه

هـا آمـده    هـا و نمایـه   در قالب جدول 2015آموزان ایرانی در تیمز  شود. جایگاه و عملکرد دانش میآموزان مطرح  عملکرد دانش

آمـوزان بـه تفکیـک جنسـیت از      آموزان ایرانی و عملکرد دانـش  است. توزیع پیشرفت تحصیلی، روند بیست سالة عملکرد دانش

 جمله مباحث مطرح شده در این كتاب است.

 

سالم : تهران.7کتابکارریاضی. پور، احمد/ دلبری، احمد بقایری، مجید/ جهانگشا، الهام/ جمشیدیامدادی، غالمرضا/ .268

 9786008676577 شابک: رحلی. ص.168 .1396. كتاب

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، دانش آموزش ریاضی، مواد درسی، آزمونکلماتکلیدی:

های متنوع آموزش داده شده اسـت. در پایـان هـر     درسی به روش پرسش و پاسخ همراه با مثالدر این كتاب، مطالب  چکیده:

های مربوطـه آمـده اسـت. نویسـنده بـرای عمـق بخشـیدن بـه          آموزان جهت حل مسئله هایی برای تقویت دانش بخش، تمرین

منـد   آمـوزان عالقـه   از آن، بـرای دانـش   آموزان، تمرینهایی مروری در پایان هر فصل در نظر گرفته است. پس های دانش دانسته

 های نوبت اول و دوم آورده است. های تکمیلی و تستی در نظر گرفته و در ادامه، دو نمونه سؤال از آزمون پرسش
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كـانون پـرورش   : تهران. مجید عمیق هندسهعصرحجری خط(. ماجراهای نابغه عصر حجر:. بایلی، جری/ الو، فلیسیا.269

 9786000104559 شابک: رحلی. ص.32 .1396. و نوجوانانفکری كودكان 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 خط، هندسه، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

های هندسی فقط در ریاضی كاربرد ندارند، بلکه در ساختار بسـیاری از آنچـه در طبیعـت وجـود دارد و نیـز در        شکل چکیده:

مخاطـب بـا   « نابغة عصر حجـر »شوند. در این كتاب از مجموعه ماجراهای  و ابزارهای امروزی دیده میطراحی و ساخت وسایل 

های آن به عنوان عنصری اساسی در ترسیم و نمایش همة اشیا و آنچه در اطـراف مـی بینـیم و نیـز هـر چـه        و ویژگی« خط»

 سازد. نظیم شده و نوجوان را با خود همراه میشود. كتاب به صورت بازی و سرگرمی ت چارچوب را نشان می دهد، آشنا می

 

كانون پـرورش  : تهران. مجید عمیق هندسهعصرحجری مربع(. ماجراهای نابغه عصر حجر:. بایلی، جری/ الو، فلیسیا.270

 9786000104566 شابک: رحلی. ص.32 .1396. فکری كودكان و نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 های آموزشی هندسه، اطالعات عمومی، سرگرمیکلماتکلیدی:

های هندسی فقط در ریاضی كاربرد ندارند، بلکه در ساختار بسـیاری از آنچـه در طبیعـت وجـود دارد و نیـز در        شکل چکیده:

مخاطـب بـا   « حجـر نابغة عصر »شوند. در این كتاب از مجموعه ماجراهای  طراحی و ساخت وسایل و ابزارهای امروزی دیده می

های مربعـی شـکل دوران قـدیم و جدیـد آشـنا       اش در وسایل و سازه های این شکل هندسی و نیز موارد استفاده مربع و ویژگی

 سازد. شود. كتاب به صورت بازی و سرگرمی تنظیم شده و نوجوان را با خود همراه می می

زبانانگلیسی

 

 9786008497288 شابک: رقعی. ص.72 .1396. آرسس: مشهدگیمبوک.. صفایی، منصوره.271

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزان، راهنمای آموزشی های آموزشی، زبان انگلیسی، دانش بازیکلماتکلیدی:

تـدریس  های متنوع در حـین   های تدریس زبان خارجی، اجرای بازی ها و شیوه به نظر نویسندۀ این كتاب، یکی از راه چکیده:

هـای   های خـارجی مؤثرنـد، متناسـب بـا روش     هایی را كه در یادگیری زبان ای از بازی است. بر این اساس، او در كتاب مجموعه

ها عالوه بر ایجاد انگیزه در فراگیرنـده، بـه تثبیـت دانـش و مهـارت او در سـطوح و        آموزش زبان طراحی كرده است. این بازی

در پنج فصل دربارۀ یادگیری و تثبیت حروف الفبا، گرامر و لغات، تمرین و تدریس گرامر،  های مختلف كمک میکند. كتاب پایه

های متنـوعی مـرتبط بـا عنـوان فصـل       دهد. در هر فصل بازی های شنیداری اطالعات می مرور لغات و عبارات و تقویت مهارت

 وۀ اجرای بازی آمده است.مطرح میشوند. در ابتدای هر بازی، نام بازی، اهداف آن، دورۀ تحصیلی و شی
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 شابک: رحلی. ص.24 .1396. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان: تهران.A Better Solution. پرست، نورا حق.272

9786000105068 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، زبان انگلیسی، حل مسئلهکلماتکلیدی:

آمـوزان اسـت. نویسـنده در ایـن كتـاب       به زبان انگلیسی بـرای زبـان   "یک راه بهتر"این كتاب حاوی داستانی به نام  چکیده:

كند. ایـن حیوانـات بـه دنبـال خرگوشـی بـه نـام         را كه یک زنبور است، روایت می "بال طالیی"داستان یک بچه موش، آهو و 

شـود. سـرانجام، حیوانـات بـا      ها نیـز در كتـاب بـازگو مـی     ذر روزها و فصلها، گ وجوهای آن هستند. در روند جست "پشمکی"

 فکری راهی برای حل مشکل پشمکی پیدا میکنند. در كتاب از گرافیک و نقاشی بسیار استفاده شده است. هم

 

 9786008341130 شابک: رحلی. ص.122 .1396. پیام بهاران: تهران.Merit Student S Book. آریانپور، جواد.273

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، راهنمای آموزشی ها، تمرین زبان انگلیسی، آموزش مکالمه، آزمونکلماتکلیدی:

سـازی بـه زبـان انگلیسـی بـرای       دی آموزشی برای یادگیری مکالمه و جمله مجموعة حاضر دارای دو كتاب و دو سی چکیده:

آمـده   writingآموز پس از ارائة مطالب آموزشی سؤاالتی به صورت جای خالی یا  آموزان است. در هر بخش كتابِ دانش دانش

آمـوز شـامل    هـا در منـزل بـه پیوسـت اسـت. كتـابِ دانـش        تمـرین دی آموزشی برای انجام  است. یک كتاب كار به همراه سی

ای، جای خالی و  ها به صورت چهارگزینه است. در كتابِ كار نیز سؤال Conversation, Readingو  Listeningهای  بخش

 یا تشریحی گنجانده شده است.

 

 شابک: خشتی. ص.28 .1396. نوجوانانكانون پرورش فکری كودكان و : تهران.My Beautifui Luiu. انوری، سحر.274

9786000105235 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، زبان انگلیسی، داستان كوتاهکلماتکلیدی:

 آمـوزان بیـان كـرده اسـت. بخـش      را به زبان انگلیسی برای زبـان  "لولوی قشنگ من"نویسنده در این كتاب، داستان  چکیده:

های گرم و سـرد در كنـار هـم اسـتفاده شـده       ها از رنگ ها و تصاویر انتزاعی اختصاص دارد. در نقاشی زیادی از كتاب به نقاشی

 است.

 

 .1396. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان: تهران.One Jungie, How Many Animals?. پرست، نورا حق.275

 9786000105402 شابک: خشتی. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 های حیوانات زبان انگلیسی، ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

به زبان انگلیسی است. در جنگل این داستان، نویسنده  "یک جنگل و چند حیوان"كتاب حاضر شامل داستانی به نام  چکیده:

های متنوعی از حیوانات است. در این جنگـل ده حیـوان    است. كتاب حاوی تصویردر هر صفحه دربارۀ یک حیوان توضیح داده 

كنند. در هر دو صفحه از كتـاب   تیغی، زرافه و پلیکان زندگی می پشت، میمون، جوجه شامل شیر، مار، طوطی، فیل، روباه، الک

 جام دهد.تواند این بازی را ان است و كودک می بازی در نظر گرفته شده یک صفحه برای، نقطه
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 شیابک: رقعـی.  ص.428 .1396. پویش اندیشه خوارزمی: تهران.Oxford Elmentary Leamers. كراولی، آنجال.276

9786009801107 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، زبان انگلیسی، راهنمای آموزشی نامه واژهکلماتکلیدی:

های لغت ابزار مفید و كارامـدی هسـتند. در فرهنـگ موجـود، پـس از آشـنایی بـا جـدول          فرهنگدر فراگیری زبان،  چکیده:

ای  گونـه  های فارسی لغات به صورت زیرنویس، در پایین صـفحه، بـه   استفاده از تلف. كلمات و توضیحات اولیة كاربردی، معادل

ای بـه   كنند. همچنین، در ابتدای كتاب، چنـد صـفحه   نیاز های لغت انگلیسی به فارسی نیز بی اند كه مخاطب را از فرهنگ آمده

 ها را به خوبی فراگیرد. عنوان راهنمای تلف. آمده است تا مخاطب طرز تلف.

 

ــه/ نصــیری، ســهیال    ســلیمانی آقچــای، مژگــان/ ارشــد .277 ــی، حانی ــرا/ غالم ــان، زه ــاره/ عزیزی . بخــش، زهــرا/ حمــزه، به

supplementary 2.9789640813607 شابک: رحلی. ص.120 .1396. مدرسه برهانمؤسسه فرهنگی : تهران 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان ها، دانش زبان انگلیسی، تمرینکلماتکلیدی:

تعریف شده  REACTكتاب حاضر بر اساس درس زبان انگلیسی و مبتنی بر رویکرد بافت محور و با استفاده از راهبرد  چکیده:

است. بر اساس این راهبرد، ابتدا بافت و متن جامعة مخاطب بررسی می شود و سپس فعالیت هـای خالقانـه و ارتبـاطی ارائـه     

هـایی بـرای    ها و نمونه سؤال گردد. كتاب از سه فصل تشکیل شده و هر فصل شامل یک موضوع خاص است. در انتها تمرین می

 ه است.آموزان گنجانده شد ارزیابی دانش

 

 رحلـی.  ص.40 .1396. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهران.The Indian Parrot. گروگان، حمید.278

 9786000105273 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، زبان انگلیسی، ادبیات داستانی، داستان كوتاهکلماتکلیدی:

الـدین محمـد بلخـی را بـه زبـان       برگرفته از مثنوی معنوی، اثر جـالل  "طوطی هند"نویسنده در این كتاب، داستان  چکیده:

وگوی میـان   صفحه به كمک تصویر و نقاشی روایت شده است. گفت 40آموزان بیان كرده است. داستان در  انگلیسی برای زبان

 روی عکس آنان آمده است. كادرهای روبه طوطی و بازرگان و نیز بازرگان و همسر و فرزندانش در

 

 ص.24 .1396. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهـران .The Long-Necked Deer. سپهی، جمشید.279

 9786000105259 شابک: خشتی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 های تخیلی، زبان انگلیسی كوتاه، داستان  داستانکلماتکلیدی:

صـفحه بـا نقاشـی و تصـاویر اسـت.       22به زبـان انگلیسـی در    "آهوی گردن دراز"كتاب حاضر شامل داستانی به نام  چکیده:

كند. یک روز در این دشت آهویی متولـد میشـود كـه بـا      های ساكن آن را بازگو می نویسنده، داستان یک دشت سرسبز با آهو

گیـرد   گیرد. بنابراین، تصـمیم مـی   ه همین دلیل، مورد تمسخر دیگران قرار میهای دیگر فرق دارد. او گردن درازی دارد و ب آهو

های دیگر به كمک آهـوی گـردن دراز احتیـاج پیـدا      افتد كه آهو آنجا را ترک كند و به دشت دیگری برود. در ادامه، اتفاقی می

 میکنند و به دنبال او میگردند.
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 شابک: رقعی. ص.40 .1396. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان: تهران.Where is My House?. دیوند، رضا.280

9786000105341 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، زبان انگلیسی، رنگکلماتکلیدی:

هر صفحة این كتاب بـه یـک    آموزان است. به زبان انگلیسی برای زبان "ام كجاست خانه"كتاب حاضر، داستانی به نام  چکیده:

شود. شخصیت داستان یک خانة قرمـز   های مختلف است. در هر صفحه، یک جملة كوتاه انگلیسی آموزش داده می رنگ یا رنگ

اش ناپدید شـده اسـت.    شود، خانه خوابد و وقتی بیدار می اش می دنج و راحت دارد كه بسیار دوستش دارد. او یک شب در خانه

 رو میشود تا اینکه... ها و اشکال هندسی روبه گردد و با رنگ اش می به دنبال خانه او تا آخر داستان

شعر

 

شركت تعاونی خدمات فرهنگی نواندیشان محراب : تهراناوزونآرزوالر:اشعارترکی.. زاده خسروشاهی، محمود قاضی.281

 9786009256907 شابک: رقعی. ص.124 .1396. علم

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، اقوام و عشایرکلماتکلیدی:

های مثنوی و غزل  زاده خسروشاهی، است. این اشعار در قالب هایی به زبان آذری، از محمود قاضی كتاب شامل سروده چکیده:

هـای ادبـی گونـاگون لفظـی و      او از آرایـه و با عناوینی مانند نصیحت، ارباب و رعیت، هدف، والیت و قصاص سروده شده است. 

 معنوی استفاده كرده است.

 

 شیابک: رحلـی.  ص.28 .1395. نشـر  بـه : تهـران بیاکبوترهیایگنبید. هـا:  )ع( و بچـه  رضا امام. احمد  میرزاده، سید.282

9789640224694 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 شعر، امامانانواع ادبی، کلماتکلیدی:

هایی از شاعران معاصر، درباره امام رضا )ع( است. در این اشعار ضـمن اشـاره بـه خصوصـیات      اشعار این كتاب سروده چکیده:

 شود. اخالقی امام، حرم و كبوترهای آن توصیف شده و درباره آداب زیارت توضیحاتی ارائه می

 

نامهواشعارمحیرم جلیداول(.آستانارادت:مصیبتبر ارادت:برآستان . اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.283

 9789640225394 شابک: پالتویی. ص.220 .1395. نشر به: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامانکلماتکلیدی:

جامعه بوده است. اعتقادات مردم زمان متفاوت را در سیمای شعر آن زمان ها و باورهای  از دیرباز، شعر، آیینه اندیشه» چکیده:

بـن   مسـلم »نام دارد كه بـه نثـر اسـت و توضـیحاتی دربـاره      « نامه مصیبت»بخش اول كتاب « توان مشاهده كرد. به روشنی می

هـای بعـدی، سرگذشـت     بخـش  دهـد.  و... مـی « حُر»از مدینه و ورود ایشان به كربال، زندگی « امام حسین )ع(»، خروج «عقیل

 افرادی كه در بخش اول توضیح داده شده، به نظم كشیده است.
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نامهواشعارمحرم جلیددوم(.برآستانارادت:مصیبت بر آستان ارادت:. اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.284

 9789640225400 شابک: پالتویی. ص.192 .1395. نشر به: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، امامانکلماتکلیدی:

ای به مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار ثبت شده است و این امر نشـان   آیین و مکتب هر جامعه» چکیده:

و « تاسـوعا »مجموعه اشعار این كتاب درباره روزهـای  « از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مکتب، در دل جوامع است.

، سروده شده است. قالب شعرها «اكبر حضرت علی»و « اصغر حضرت علی»و همچنین درباره پسران امام حسین )ع(، « عاشورا»

 مثنوی، غزل و قصیده است.
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 9789640225417 شابک: پالتویی. ص.140 .1395. نشر به: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، اعتقادات مذهبی، امامانکلماتکلیدی:

آورده شـده  « هـا  نوحه»است. در پایان كتاب بخشی به نام مجموعه اشعار كتاب درباره حضرت زینب )ع( سروده شده  چکیده:

و... اسـت. شـعرها در قالـب    « حضـرت حُـر  »، «حضرت رقیه»، «حضرت مسلم»های  و نوحه« عصر عاشورا»كه اشعار آن درباره 

دلـش دریـای صـدها    » مثنوی، قصیده و غزل است. در بخشی از اشعاری كه درباره حضرت زینب سـروده شـده اسـت، آمـده:     

هکشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر ــ دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صـبرِ زینـب، صـبر خسـته ــــ      ك

 «صدایش رنگ و بویی آشنا داشت، طنین موج آیات خدا داشت

 

 9786007973202 شابک: رقعی. ص.104 .1396. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانترازمجنون.بیدل. زریان، رحیم.286

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

اند. در میـان ایـن اشـعار، شـعرهایی دربـاره كـربال،        اشعاری است كه در قالب غزل سروده شده  كتاب حاضر مجموعه چکیده:

م خمینی آورده شده است. همچنین شـاعر دربـاره   حضرت فاطمه)س(، حضرت زینب )س(، امام رضا )ع( امام زمان )عج( و اما

آمـده  « گلوی تشنه»نیز اشعاری گفته است. در شعر « تندگویان»، سوگ پدرش و شهید «مشفق كاشانی»، «لنگرود»شهرش، 

 .«ام، نینوا در نینوا...  ها گم كرده شاخه گل در این ویرانه ام، شاخه من دلم را در میان كربال گم كرده»است: 

 

 9786008761228 شابک: رقعی. ص.66 .1396. لوپه تو: تهرانهایشعرمن.پرنده. نژاد، افسانه شعبان.287

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

، «بـه خـاطر تـو   »شعر است. مضمون تمامی شـعرها پرنـده و پـرواز و آسـمان اسـت.       31مجموعه شعر حاضر شامل  چکیده:

اش را بـا   شـاعر تنهـایی  « تنهایی»نام بعضی از این اشعار است. در شعر « رد پا» و « التماس»، «تنهایی»، «یک سار»، «خیال»

هـا   از جای پـای گنجشـک  « رد پا»  كالغی كه لب پرچین نشسته است، شریک شده، كالغی كه به اندازه او غمگین است. شعر

مانـد. شـایان ذكـر اسـت كـه       درباره ساری است كه از كوچ جا مـی « یک سار»گوید كه روی برف به جا مانده است و شعر  می

 های كتاب به حال و هوای اشعار رونق بخشیده است. نقاشی
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 شابک: جیبی. ص.136 .1395. نشر به: تهرانایرویگلدسته.پروانه در پیشگاه شمس یکم:. رضا سرساالری، محمد.288

9789640225042 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم  پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبیکلماتکلیدی:

عشـق بـه   انـد و دربـاره    شعر درباره امام رضا )ع( است. این اشعار در قالب غزل و مثنوی سروده شده 20كتاب شامل  چکیده:

توان به شـعر روح اسـتجابت، تـا     امام، خصوصیات اخالقی ایشان، زیارت، استجابت دعا در حرم و... است. از جمله این اشعار می

در بین محبـانش  »آمده است: « علی گردویی»ها و غزلی از حضور اشاره كرد. در شعر تب جنون از  آخرین نفس، سلطان خوبی

 «تم هستم ـــ حاجت ندهد اگر مرا حرفی نیست، تنها نگران حرف مردم هستم... اگر گم هستم، پیدا شده امام هش

 

 رقعـی.  ص.42 .1396. كانون پرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان   : تهرانهایمهمهتوست.چشم. كیوانی، اشکان پور.289

 9786000104511 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانانکلماتکلیدی:

، «مـداد مـن  »، «هـا  سـکه »این كتاب حاوی هفده شعر كوتاه است. نام بعضی از ایـن شـعرها بـه ایـن ترتیـب اسـت:        چکیده:

ی هایی تشبیه كـرده اسـت كـه سروصـدا     پول خُرد را به آدم« ها سکه»شاعر در شعر «. یاد»، «عید»، «سفره ناهار»، «خانواده»

شـود كـه    از پدربزرگی یاد می« یاد»ها همیشه ساكتند. در شعر  زیادی دارند و مرتب در حال حرف زدن هستند؛ ولی اسکناس

 دارد. خودش دیگر وجود ندارد؛ ولی عینکش همچنان روی میز است و خاطره او را زنده نگه می

 

 شیابک: وزیری. ص.390 .1396. آرایان: تهرانبهلول.هایحکایت های طنز و پند: مجموعه حکایت. زاده، فریبا قاسم.290

9786007133873 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 طنز، حکایت، ادبیات كهن، پند و اندرزکلماتکلیدی:

زبـان طنـز و   توان بعضی از سـخنان را بـه آسـانی بـه زبـان آورد، بـه همـین دلیـل از          در برخی از مقاطع زمانی نمی چکیده:

ای از آن در كتاب حاضر  شود كه گزیده های بهلول نیز دیده می شود. این زبان، زبانی است كه در حکایت گویی استفاده می لفافه

شـود. هـدف ایـن مجموعـه تقویـت قـدرت بیـان كودكـان و          ارائه شده است. در این حکایات از فضای جامعه به تندی نقد می

 نه از قوه عقل و تدبیر است.نوجوانان و نیز استفاده بهی

 

 شیابک: رقعـی.  ص.50 .1396. كانون پرورش فکری كودكـان و نوجوانـان  : تهرانها.درسکوتماسه. شفیعی، كمال.291

9786000105495 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، ادبیات نوجوانانکلماتکلیدی:

اند و برای هر شـعر، تصـویری ارائـه شـده      شامل بیست شعر كوتاه است. اشعار در قالب نیمایی سروده شده این كتاب چکیده:

نـام بعضـی از ایـن    « سیب»و « شوق زندگی»، «تفاوت»، «خدا»، «موسیقی پاییز»، «راز»رساند.  است كه معنای آن را بهتر می

 «شود لحاف. ای می سمان صاف، آسمان ولی برای عدهآسمان پر ستاره، آ»آمده است: « تفاوت»اشعار است. در شعر 
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 شیابک: رقعـی.  ص.24 .1395. شـركت انتشـارات فنـی ایـران    : تهـران هیابیاال .هیادسیتدرخت. حدادی، هدی.292

9789643897505 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، محیط زیست، نوجوانانکلماتکلیدی:

، «درخـت مـزاحم  »كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه درباره محیط زیست و مراقبت از آن سـروده شـده اسـت.     چکیده:

، نـام برخـی از ایـن اشـعار اسـت. شـاعر از هـدر دادن آب، آلـودگی آب         «هـا  بلنـدی »و « ها فرق ما با پرنده»، «زبان مشترک»

كـس بـه آن تـوجهی     یبایی كه النه پرندگان را دربرگرفته است؛ ولی هـیچ ها، از درخت بلند و ز ها و از بین رفتن ماهی رودخانه

ها اگر گرسنه هم باشند، آوازشان را از ما دریغ  داند كه پرنده ها را در این می ها و پرنده گوید. شاعر فرق بین ما آدم كند، می نمی

 یم و... .ای آب پای درختی خشک بریز ها حتی حاضر نیستیم قطره كنند؛ ولی ما آدم نمی

 

 9789649724812 شابک: وزیری. ص.210 .1395. مرسل: كاشاندیوانفجر.. سعیدی طاهری، مهدی.293

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، انقالب اسالمیکلماتکلیدی:

مقـدس، امـام راحـل، مقـام معظـم رهبـری و       این كتاب مجموعه اشعاری اسـت كـه دربـاره انقـالب اسـالمی، دفـاع        چکیده:

پیـام  »، «پایـان هجـران  »، «مقـام امـام  »های انقالبی و ملی سروده شده است. نام برخی از این اشعار از این قرار است:  مناسبت

عر اند. در شـ  شعرها در قالب قصیده و مثنوی سروده شده«. سالم بر صفای معلم»و « تجلیل از بسیج»، «نفس اماره»، «پیروزی

 .«آمدی، آواره وطن سوی ایران خوش آمدی...  ای یوسف عزیز به كنعان خوش» آمده است: « پایان هجران»

 

 شییابک: رقعــی. ص.96 .1395. مرســل: كاشــانبنییدعاشییورایی.روضییهعشییاق:ترکیییب. شــریفی، محمــود.294

9789649724881 

 آموز دانشمخاطب:

 مذهبیانواع ادبی، امامان، شعر کلماتکلیدی:

اند. شاعر كوشیده است تا از زبانی  بند سروده شده ای از اشعار عاشورایی است كه به شیوه تركیب كتاب حاضر مجموعه چکیده:

كنـد. در انتهـای    نام دارد كه از منزل اول تا بیستم ادامـه پیـدا مـی   « منزل»هایی تازه استفاده كند. هر قطعه شعر  نو و تركیب

ضیحات و اشارات آورده شده است كه درباره هر شعر توضیحاتی، ازجمله معنای كلمات، تشـبیهات و  كتاب، بخشی با عنوان تو

 كند. كنایات را ارائه می

 

 9786008545071 شابک: وزیری. ص.24 .1395. صحرایی سبز: قمترینشعر.زخمی. روستایی، موسی.295

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، نوجوانانکلماتکلیدی:

ها اشاره كرد:  توان به این شخصیت های قیام عاشوراست كه از آن جمله می اشعار این كتاب درباره ده تن از شخصیت چکیده:

دوسـت،  هـای دنیا  اعتماد نکردن به آدم«. امام سجاد)ع(»و « حضرت عباس»، «اكبر علی»، «حضرت زینب»، «امام حسین )ع(»

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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 شیابک: جیبـی.  ص.72 .1395. نشـر  بـه : تهـران سیدیدههشیتم. در پیشـگاه شـمس دوم:  . مسـعود  طاهریان، امیـر .296

9789640225073 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبیکلماتکلیدی:

شعر این كتاب درباره امام رضا )ع( سروده شده است. شعرها در قالـب غـزل و شـعر نـو هسـتند و دربـاره حـرم،         20 چکیده:

توان به پنجره فوالد، سـپیده هشـتم،    زیارت، غریبی امام در خراسان و شفاعت ایشان از گناهکاران است. از جمله این اشعار می

آمـده اسـت:   « پـور  قیصـر امـین  »هـای خراسـان از    های خراسـان اشـاره كـرد. در شـعر كوچـه      كبوترانه، خوشه پروین و كوچه

هـای   شناسند ــ پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی ــــ ریـگ   ی پریشان تو را میها شناسند، موج های خروشان تو را می چشمه»

 «شناسند...  بیابان تو را می

 

 شابک: جیبـی.  ص.68 .1395. نشر به: تهرانسفرسبز:ترکیببندرضوی. در پیشگاه شمس سوم:. شنوائی، حسین.297

9789640225066 

 آموز دانشمخاطب:

 نهم هفتم، هشتم،پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان، اعتقادات مذهبیکلماتکلیدی:

بندها كهن است كه  بندهایی است كه درباره امام رضا )ع( سروده شده است. قالب این تركیب این كتاب شامل تركیب چکیده:

هایی مانند روانی زبـان و   ویژگیامروزه كمتر كاربرد دارد؛ اما در مقایسه با دیگر اشعار رضوی، از بعضی جهات امروزی هستند و 

ها پرداخته، هجرت ناخواسته امام بـه خراسـان    دور بودن از تشدید و تنافر در كالم را دارند. از جمله موضوعاتی كه شاعر به آن

 است. همچنین سعی كرده تا در هر بند، به فرازی از تاریخ و رویدادها و معجزات آن حضرت اشاره كند.

 

 9786007973110 شابک: رقعی. ص.168 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانسمتروشندنیا.. رضااسماعیلی، .298

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

است و هـر مکـث   « مکث»ها  كتاب حاضر مجموعه اشعاری است كه شامل چهار بخش است. نام هر یک از این بخش چکیده:

. و...« هـا  كـودكی بادبـادک  » است و نام شعر مکـث دوم،  « زمین با دوستت دارم زبان باز كرد»شعری دارد. نام شعر مکث اول، 

پشت این آسـمان گمشـده، بادبـادكی دنبـال     »نویسند:  نگران كودكانی است كه غریبانه، فراموشی خیابان را مشق می شاعر دل

اسـت و نگـران   « درد مشـترک »های  د كه مشق هر شبش، بابا نان ندارد است! او شاعر سرزمینگرد های كودک پیری می دست

 .«ای باالی سرش نیست و...  دست نوازش هیچ خانه»های مضطرب قرن:  در چهارراه« كودكان طالق»

 

 9789645454751 شابک: خشتی یوچی. ص.16 .1396. خانه ادبیات: تهرانهایروزنامه.قصه. كردی، فرزانه.299

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

سازد و یک نفر عروسک. یک نفر كالغ و دیگری مترسـک؛ امـا    شمشیر می  ای یک قصه دارد. یک نفر با آن هر روزنامه چکیده:

تواند بـه همـه جـا پـرواز      ای كتاب می قایق، بادبادک و نردبان هستند. هواپیمای روزنامهقهرمانان شعرهای این كتاب، هواپیما، 

ها شنا كند. همچنین بادبـادک   تواند تا شهر رنگین كمان و شهر ماهی ای هم می تواند به خدا برسد. قایق روزنامه كند؛ حتی می

 توان به خورشید رسید. ند و با نردبان میهای مهربان سر بز ها پرواز كند و به فرشته قادر است همراه پرنده
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 9789640220696 شابک: رقعی. ص.32 .1395. نشر به: تهرانهایفیروزه.قلمدان. مهرابی، عالیه.300

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامانکلماتکلیدی:

درباره زندگی امام رضا )ع( است. شعرها در قالب غزل سـروده شـده اسـت و اغلـب     شعر مذهبی  25این كتاب شامل  چکیده:

بیت دارد. موضوع اصلی اشعار بیان عواطف و احساسات و ذكر زیبایی و كمال معشوق اسـت. برخـی از اشـعار بـه      14تا  5بین 

ندمم، آری كبوترم ــ باالتر مشتاق دشت گ» آمده است: « بذر اشک»پیشگاه حضرت معصومه )س( تقدیم شده است. در شعر 

 «كشند، از من كه بچه آهوی صیاد دیگرم...  پرم، صیادها ز صید دلم دست می از خیال تو اما نمی

 

گزند:مجموعهشعرمعرفیفردوسیبزر  شاهنامهوچنیدشخصییتآن.کاخیبی. امینی سمیرمی، شـکراهلل .301

 9789642182305 شابک: رقعی. ص.64 .1396. شهید حسین فهمیده: اصفهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات كهنکلماتکلیدی:

ها اشـاره   های آن است. از جمله موضوعاتی كه به آن كتاب حاضر مجموعه اشعاری درباره فردوسی، شاهنامه و داستان چکیده:

خدا، درس توحید فردوسی و زبانی كه میراث اوست را نام بـرد. همچنـین بـه داسـتان     توان آغاز شدن شاهنامه با نام  شده، می

خان رستم، سیاوش، جوان شجاع و پاكی كه از آتش عبور كرد، كاوه آهنگر كه ضحاک را شکسـت داد و سـهراب كـه بـه      هفت

 دست پدرش، رستم، كشته شد، توجه شده است.

 

 رقعـی.  ص.36 .1396. كـانون پـرورش فکـری كودكـان و نوجوانـان     : تهرانکاشحرفیبزنی.. رحماندوست، مصطفی.302

 9786000105631 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

و « گـرگ و مـیش  » ، «توسـت دلـم همـراه   »، «دغدغه»، «غول دلخوری»ای از سیزده شعر است.  این كتاب مجموعه چکیده:

درباره فردی است كه برای صـید مـاهی بـه دریـا     « دلم همراه توست» ، نام برخی از این اشعار است. شعر «كاش حرفی بزنی»

، شاعر معتقد است كه كدورت بین دو نفر فقـط بـا   «كاش حرفی بزنی»رفته است و دل شاعر همراه اوست تا بازگردد. در شعر 

شـود؛   حال می كند كه گرچه شاعر از دیدنش خوش بازگشت دوستی را روایت می« گرگ و میش»و شعر شود  وگو رفع می گفت

 كند. اما خاطرات تلخی را نیز برای او زنده می

 

كانون پرورش فکری كودكان : تهرانکمیانسانموبسیارگنجشک:مجموعهدوبیتینوجوان.. حبیب  نظاری، سید.303

 9786000104481 شابک: رقعی. ص.28 .1396. و نوجوانان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

هایی است كه برای نوجوانان دوازده سال به باال سروده شده است. این شـعرها دربـاره بـاران،     این كتاب حاوی دوبیتی چکیده:

هـایی كـه كنـار     میرنـد. گنجشـک   هایی كه بدون دام، در سکوت، در باران و در برف مـی  گنجشکهاست.  برف، سفر و گنجشک

دهند! شاعر خود را به گنجشک تنهایی تشبیه كـرده، گنجشـکی كـه قفـس او را از      نشینند و به فواره پریدن یاد می حوض می

 م با مفهوم شعرهاست.شایان ذكر است كه تصاویر كتاب در ارتباط مستقی. آسمان دور كرده است و...
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 9786007973097 شابک: رقعی. ص.106 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهرانهاوسحر.گیسوانه. امامی، صابر.304

 آموز  دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

، «كسـی  های بـی  در جاده»غزل، دوبیتی و شعر نو سروده شده است. ای از اشعار است كه در قالب  این كتاب مجموعه چکیده:

، نام برخی از این اشعار است. مضمون اغلب شـعرها  «تمنای پرواز»و « فنجان قهوه»، «برف پاییزی»، «سرگردان»، «قراری بی»

اهوی به هم ریخته از شیهه سركش اسب و هزاران گنجشک، در هی»آمده است: « تمنای پرواز»عاشقانه و لطیف است. در شعر 

 «بوسند و...  شور و سرور، صبح را می

 

 9786007973073 شابک: رقعی. ص.104 .1395. هنر رسانه اردیبهشت: تهراننینوا.. امامی، صابر.305

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، نوجوانان، شعر مذهبیکلماتکلیدی:

مجموعه اشعاری است كه درباره واقعه كربال و روز عاشورا، حضرت علی )ع(، امام رضـا )ع(، مـاه محـرم،    كتاب حاضر  چکیده:

محاصـره  »، «قصیده ظهر روز دهم»، «نینوای دهم»ها مذهبی ــ ملی است.  غزه، كابل و... سروده شده است و مضمون همه آن

، انـدوه و اسـتقامت حضـرت زینـب را     «نینوای دهم»عر در شعر ، نام برخی از این اشعار است. شا«برای صلح»و « كابل»، «غزه

 گوید و... . ، از آنچه بر این دیار گذشته است، سخن می«محاصره غزه»كند و در شعر  روایت می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.92 .1396. دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی    : تهـران ییاقوتشکسیته.. نـژاد، محمدرضـا   سـهرابی .306

9789644764615 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر مذهبی، قیام عاشوراکلماتکلیدی:

تهیه شده است. شعر آیینی قدمتی به عمر زبـان فارسـی   « عاشورایی»و شعر « آیینی»كتاب حاضر در دو بخش شعر  چکیده:

كه با تعالیم اسالمی و باورهای دینی ارتباط تنگـاتنگی دارنـد،   دارد و موضوعات توحیدی، نیایشی، عرفانی، اخالقی، ارزشی و... 

گیرند. شعر عاشورایی شعری است كه موضوعش قیام امام حسین )ع( و وقایع مرتبط با آن اسـت.   در قلمرو شعر آیینی قرار می

و « القمـر  شـق »، «سـوک »، «هبـوط »، «سـاده »شایان ذكر است كه تمامی اشعار در قالب دوبیتی و رباعی سروده شده اسـت.  

، اشعاری با «ها عاشورایی»آورده شده است و در بخش « ها آیینی»، نام برخی از شعرهایی است كه دربخش «صدا های بی گریه»

 خورد. به چشم می« گریه ماه»و « آتش در حرم»، «فرزند آب»، «غریب»های  نام
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عربی

 

 9786009714520 شابک: رحلی. ص.168 .1395. پرش: تهران.7عربی. مهدی طاهری، محمد.307

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها مواد درسی، آموزش زبان عربی، آزمونکلماتکلیدی:

كتاب حاضر به عنوان كتاب كار و منطبق بر كتاب درسی تألیف شده است. در ابتدای هر درس، نکـات مهـم بـا ذكـر      چکیده:

های مهم با تصاویر مربوط بـه هركـدام    های تشریحی، جای خالی و نکته است. سپس تمریننامه آمده  هایی در قالب درس مثال

گنجانده شده است. در انتهای هر درس دو نمونه آزمون برای حل كردن در كالس و خودآموز برای مطالعه در خانه آمده است. 

 ها را پر كند. آموز باید آن كه دانشها و كلمات جدید در انتهای هر درس به صورت جای خالی آمده است  ترجمة درس

 

 9786009714544 شابک: رحلی. ص.192 .1395. پرش: تهران.9عربی. مهدی طاهری، محمد.308

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، تمرین مواد درسی، آموزش زبان عربی، آزمونکلماتکلیدی:

هایی بـرای حـل موضـوع آمـده اسـت. در       و هشتم مرور شده و سپس مثالدر این كتاب ابتدا قواعد عربی سال هفتم  چکیده:

ها به صورت جای خـالی،   هایی گنجانده شده است.تمرین ادامه، نکات مهم هر درس مطرح شده و پس از توضیح و مثال، تمرین

دآمـوز در منـزل در   اند. دو مجموعه تست برای حل كردن در كالس و یـک خو  پاسخ كوتاه، پاسخ بلند، درست و نادرست آمده

 شود. آموز پر می نظر گرفته شده است. در انتهای هر درس ترجمة متن آن به فارسی و به صورت جای خالی به كمک دانش

 

.:   عربیپایهنهیمپییامنسییمدورهمتوسیطهاول.. اهلل/ آقایی، آمنه/ پارسائیان، عصمت عباسی رشیدآبادی،حجت.309

 9786000479503 شابک: رحلی. ص.88 .1396. اهلل عباسی حجت

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 مواد درسی، آموزش زبان عربیکلماتکلیدی:

های دو سال گذشته درس عربی داشته و سپس یک ارزشـیابی ورودی از   كتاب حاضر در ابتدا مروری بر كلیه آموخته چکیده:

نویسنده پس از بیان قواعد موجود در هـر درس تمـارینی مشـابه بـا تمـارین      كلیه مطالب عربی هفتم و هشتم ارائه داده است. 

ای و تعـدادی   سؤال چهارگزینـه  10آموز توانایی خود را در منزل بسنجد. برای هر درس تعداد  كتاب تدوین كرده است تا دانش

اسـتانداردهای تعریـف شـده،     بندی و سؤال تشریحی در نظر گرفته شده است. برای هر درس و هر قسمت یک آزمون با بودجه

 گنجانده شده است.
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 شیابک: فلـش كـارت كوچـک.    ص.102 .1395. نخبگـان خـالق  : تبریـز فلشکارتعربینخبگان.. راستی، محمـد .310

9786009588817 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 آموزش زبان عربی، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

هـا انـواع اسـم، فعـل )ماضـی، مضـارع،        مربوط به درس عربی دورۀ متوسطة اول است. در این كارتها  كارت این فلش چکیده:

اند. به  های مختلف از هم تفکیک شده امرونهی( و ضمیر )متصل و منفصل( نشان داده شده است. ضمایر، اسامی و افعال با رنگ

آمده كه در آن چند روش كاربردی برای مطالعـه پیشـنهاد    آموزان و اولیا، همراه این محصول، جدولی برای استفادۀ بهتر دانش

 شده است

 

شـركت انتشـارات كـانون    : تهـران نهیم(.نامهجامععربیعمار هفیتم هشیتم واژه. بخش، عمار/ رضاداد، پویا تاج.311

 9786000010294 شابک: پالتویی. ص.168 .1396. فرهنگی آموزش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، تمرین نامه آموزش زبان عربی، واژهکلماتکلیدی:

در این كتاب لغات سه سال تحصیلی متوسطة اول به ترتیب و همراه با توضیح مختصری دربارۀ هر واژه آمـده اسـت.    چکیده:

هـا،   هـایی ماننـد متـرادف    لبندی شده و در فهرستی جداگانه آمده است. جدو در آخر هر دورۀ تحصیلی، مطالب متعددی دسته

های مکان و زمان و ... تنظـیم شـده و در    ها، اعداد، قید ها، مشاغل، میوه ها، رنگ های مکسّر، روزهای هفته، فصل متضادها، جمع

 قالب آیات در پایان بخش ضمیمه به همراه ترجمه آمده است.

علومتجربی

 

 شیابک: رحلـی.  ص.28 .1396. محـراب قلـم  : تهـران . مهناز عسـگری  ها.نشانآتش های جهان: شگفتی. فرانکو، كتی.312

9786004132480 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خدمات امدادی، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

هـای   آن ارائه كرده است. ماشـین  نشانی و تجهیزات مربوط به نویسنده در كتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ تاریخچة آتش چکیده:

  آوری جـانوران، زمـین   سازی، واحد به دام انداختن و جمع نشانی ویژه، امدادرسانی در جاده و جنگل، عملیات نجات و پاک آتش

هـا   نشان لرزه، آتش گرفتن سوخت و انفجار مواد شیمیایی از جمله مباحث مطرح شده است. در تمام صفحات تصاویری از آتش

 اع عملیات گنجانده شده است.و انو
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 ص.32 .1395. شركت انتشـارات فنـی ایـران   : تهران. مریم رضازاده آشغالنریزیم . حف. محیط زیست:. نایت، ام.جی.313

 9789643896515 شابک: وزیری.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها، بهداشت محیط زیست، بازیافت زبالهکلماتکلیدی:

توجه به محیط زیست و به خصوص موضوع زباله، از مسائل مهم و مطرح امروز جامعه است. كتاب حاضر از مجموعـة   چکیده:

آموزد چگونه با انجام چند فعالیت ساده گامی بزرگ در پاكیزگی محـیط زیسـت    به مخاطب می« یگ گام كوچک»چندجلدی 

بندی و فست فود بر انباشت زباله چیست و  روند، تأثیر بسته می ها كجا دهد كه آشغال چیست، زباله بردارد. نویسنده توضیح می

 ها مراقبت كرد. ها و ساحل دریاها و اقیانوس توان از بركه چگونه می

 

: تهـران . مهدی چوبینه، سـپیده چوبینـه   اطلسجانورانبراینوجوانان. وجوگران بخوانند: جست. نشنال جئوگرافیک.314

 9786002512734 شابک: رحلی. ص.66 .1396. قدیانی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 جانوران و گیاهان، نقشه، ادبیات نوجوانان، بوم شناسیکلماتکلیدی:

انـد. در ایـن اطلـس تعـدادی از      ای از حیوانات و گیاهان خاص است كـه بـه یکـدیگر وابسـته     هر اكوسیستم مجموعه چکیده:

اند. نویسنده محل زندگی حیوانات را در آمریکای شمالی و جنـوبی،   زمین با تصویر و توضیح معرفی شدههای اصلی  اكوسیستم

آفریقا، استرالیا و قطب جنوب بررسی كرده است. دلتای رود گنگ، ساوانا و سد بزرگ مرجانی از جمله اكوسیستم هـای مـورد   

هـا   های حیوانی مورد توجـه در ایـن اكوسیسـتم    نهنگ آبی از گونه اشاره در كتاب است. پاندای غول پیکر، شامپانزه، كانگورو و

 هستند.

 

 شیابک: خشـتی.  ص.40 .1396. پیـام بهـاران  : تهـران . فوزیـه سـرافراز   اطلیسدنییایحیوانیات.. وود، ماری گرین.315

9786008341093 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 حیوانات، اطالعات عمومیحیوانات، زندگی کلماتکلیدی:

كننده است. كتاب پیش رو در واقع اطلسی است از انـواع   انگیز جانوران جهان برای كودكان بسیار خیره دنیای شگفت چکیده:

است. سپس جانوران،  های جانوران در جهان مشخص شده حیوانات جهان اعم از پستانداران، خزندگان و پرندگان. ابتدا زیستگاه

ای جداگانه، نام جانوران  اند. در صفحه ای مشخص شده اند. هر دسته از جانوران با رنگ ویژه بندی شده قاره، دسته به تفکیک هر

 است. ای نیز اطالعات مربوط به هر جانور و آمار آن ذكر شده است. در صفحه ی هر منطقه آمده ویژه
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 9786007579152 شابک: رحلی. ص.32 .1396. شورا: تهران. مجید عمیق اکتشا فضا.. اسپرو، گیلز.316

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 اكتشافات علمی، فضا، ادبیات كودک و نوجوان، منظومه شمسیکلماتکلیدی:

مرز فضا از ارتفاع صد كیلومتری از سطح زمین شروع میشود، اما نیروی گرانش زمـین هـر چیـزی را كـه بخواهـد از       چکیده:

رود  كشد. در این كتاب، خواننده به همراه نویسنده به یک سفر فضایی تخیلی مـی  ارتفاع بگیرد، به سمت پایین میسطح زمین 

آموزد كه چگونه یک سفینة فضایی كرۀ زمین را بـه سـوی منظومـة شمسـی      با حال و هوای فضانورد بودن آشنا میشود. او می

خطرات آن را مشاهده میکند. كتاب حاوی تصاویر واقعی از هر موضوع های سفرهای فضایی و  كند. همچنین، دشواری ترک می

 مندان گنجانده شده است. نامه ،چند پرسش كوتاه برای عالقه مطرح شده است و در انتها پس از واژه

 

 .1396. تـارا  كتاب: تهرانبل.الکساندرگراهام همراه با علم، همگام با دانشمندان:. رضا رمضانی، احسان/ رمضانی، علی.317

 9786008499459 شابک: رقعی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 اختراعات علمی، سرگذشتنامه، دانشمندانکلماتکلیدی:

است. كتاب پـیش رو از مجموعـة    اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را برای مردم جهان به ارمغان آورده چکیده:

هـایی را كـه    ترین زوایای زندگی دانشمندان و فعالیت كوشد مهم با نثری ساده و روان می« علم، همگام با دانشمندان همراه با»

تولـد  »داده شـده اسـت.    بل شرح اند مطرح كند. در این جلد، زندگی الکساندرگراهام داده در قالب اختراع، اكتشاف و نظریه ارائه

های  عنوان« ت، ساخت جلیقه یا محفظة هوا، دستگاه تهویة هوا، اندوه جنگ و خط آخریک نابغه، تولد تلفن، دستگاه ضبط صو

 این كتاب هستند.

 

 9786005090437 شابک: وزیری. ص.42 .1396. روز اندیش: همدانامواج.. خزائی، سمیه.318

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 فیزیککلماتکلیدی:

گویند. موج نوعی حركت منظم و تناوبی اسـت   شوند، نوسان می صورت رفت و برگشت تکرار می هایی كه به به حركت چکیده:

هـا   ها و كـاربرد آن  های نوسانی، انواع موج كه در طبیعت نقش مهمی دارد. در این كتاب اطالعات مختصری دربارۀ انواع حركت

ج صـوتی، پـژواک صـدا، فراصـوت و پزشـکی، و امـواج       های مکانیکی، امـوا  آمده است. حركت نوسانی، دورۀ تناوب، بسامد، موج

 الکترومغناطیسی از جمله موضوعات كتاب هستند.
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 وزیـری.  ص.130 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. مهناز عسگری بدنانسان. چرا و چگونه:. فرانکو، كتی.319

 9789640812525 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمهفتم، پایهتحصیلی:

 های علمی، آناتومی انسان، پژوهشکلماتکلیدی:

های مختلـف   در این كتاب به مسائل علمی دربارۀ بدن انسان و مراقبت از آن اشاره شده است. مسائل مربوط به بخش چکیده:

های پزشکی تا مسـائل مربـوط بـه بهداشـت جسـم و روان، از       های رشد، از خواب و رؤیا تا كابوس شبانه، از معاینه بدن تا دوره

های  های گوناگون بدن انسان و پاسخ پرسش دربارۀ جنبه 500در این كتاب مباحث مطرح شده در این كتاب هستند. نویسنده 

های كودكانه در متن كتاب برای خوانندگان كودک و بزرگسال در نظر گرفته شـده   ها را آورده است. تصاویر واقعی و نقاشی آن

 است.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.48 .1396. گـام : تهـران . روژیـن شـاملو   چرابایدنگرانکرهزمینباشییم؟.. مردیت، سـوزان .320

9786007700068 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها آلودگی زمین، زمین، بازیافت زبالهکلماتکلیدی:

شدن زندگی یکی از علل آن  است و صنعتی با گذشت میلیاردها سال از سن زمین، حیات این كره در خطر قرار گرفته چکیده:

ها را حـل كـرد.    توان آن دهد مشکالت كرۀ زمین چگونه به وجود آمدند و چگونه می كتاب حاضر نویسنده توضیح می است. در

توان بازیافت و اسـتفادۀ مجـدد    شود، چگونه می شود، چه چیزی سبب آلودگی هوا می آموزد، زمین چگونه گرم می مخاطب می

 زمین را از نابودی نجات داد.توان كرۀ  جویی چیست و چگونه می های صرفه كرد، راه

 

 9786007579145 شابک: رحلی. ص.32 .1396. شورا: تهران. مجید عمیق خورشیدوستارگان.. اسپرو، گیلز.321

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، اجرام آسمانی، ادبیات كودک و نوجوان منظومه شمسی، كهکشانکلماتکلیدی:

كند. از خورشید كه  كتاب، خواننده را برای یک سفر فضایی تخیلی در جهان هستی با خود همراه می نویسنده در این چکیده:

ترین ستاره به زمین است شروع میکند و پس از گذشتن از كنار اجـرام آسـمانی، بـا چرخـة حیـات یـک سـتاره آشـنا          نزدیک

ها سال نـوری طـول    هایی كه میلیون طی كردن مسافت رود. در ادامة این سفر با ها می شود. به شهرک ستارگان یا كهکشان می

هـای خورشـیدی، تولـد یـک سـتاره،       ها و لکه كند. شراره ها را مشاهده می شود و انواع كهکشان كشد، وارد جهان هستی می می

 اند. كتابها از مباحث مطرح شده در  ها و كهکشان چاله های سیارهای، سیاه های قرمز، سحابی ستارگان جوان، غول
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 9789640726662 شابک: رحلی. ص.68 .1396. مبتکران: تهرانها.دانشاقیانو . عادلی، افشین.322

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، حیوانات دریایی، دانشنامه، خلیج فارسکلماتکلیدی:

ای واحـد بـه نـام دنیـای      ها بـاهم مجموعـه   اند؛ همة آن درصد سطح كرۀ زمین را اشغال كرده 71ها  دریاها و اقیانوس چکیده:

اقیانوسی را به وجود میآورند كه در این كتاب دربارۀ آن توضیح داده شده اسـت. دریاهـای شـور، تولـد اقیـانوس، آب دائمـی،       

س و جانداران استثنایی از مباحث مطرح شـده در ایـن   های اقیانو های زیردریایی، غول ترین سونامی، دریاچة نمک، زلزله بزرگ

ها و اكتشافات دریایی اسـت.   ها، كشتی كتاب است. كتاب شامل صفحات و كادرهای رنگی و تصاویر زیادی از جانداران، اقیانوس

 های در خطر و آیندۀ دریا اشاره شده است. در انتهای كتاب به ذخایر اقیانوسی، اقیانوس

 

 .1396. پیام بهـاران : تهران. حسین ایرایی سید دانشامهآکسفوردعلموتکنولوژی.. علمی دانشگاه آكسفوردهیئت .323

 9786008260219 شابک: رحلی. ص.162

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ، تکنولوژی، فناوری و علوم تجربی المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

پنج فصل به مباحثی از جمله: علم و مواد، فضا، انرژی در خانه، حمـل و نقـل و تکنولـوژی اطالعـات     كتاب حاضر در  چکیده:

. شـود  ها، عناصر، مواد شیمیایی، تشعشع، نیروی جاذبـه و ... بررسـی مـی    كند. در بخش علم و مواد مواردی مانند: اتم اشاره می

های بخش دوم است. بخش سوم دربـارۀ نیـروی گرمـای     موضوع ها و رصدخانه از ها، كهکشان اكتشافات فضا، ستارگان، موشک

هـای   هاست. حمل و نقل به موضوعاتی از جمله: پرواز، موتورهای جـت، ماشـین   رباها و دینام رسانی، پخت و پز، آهن زمین، برق

یر سـه بعـدی و   سوز اختصاص دارد. در بخش آخر اطالعات مربوط به تلویزیـون، دوربـین عکاسـی، لیزرهـا، تصـاو      بخار و درون

 شود. ها ارائه می ماشین حساب

 

 شیابک: رحلـی.  ص.112 .1395. پیـام بهـاران  : تهـران . حسین ایرایـی  دانشنامهکوچکبدنانسان.. واكر، ریچارد.324

9786008260240 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

  المعارف دایرۀانسان، ادبیات كودک و نوجوان، کلماتکلیدی:

نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است. این كتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است  چکیده:

آموزان قرار گیرد.در كنار هر تصویر اطالعـاتی بـه    تواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانش و مطالب آن می

هـایی دربـارۀ    هـا، واقعیـت   ها، كار ماهیچـه  ها و مفصل كند. استخوان شود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره می میخواننده داده 

 ها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است. چشم، حواس بویایی و چشایی و هورمون
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 رحلـی.  ص.148 .1396. پیـام آزادی : تهـران . فواد والی، امیر صـالحی طالقـانی   دانشنامهنجوموفضا.. كاسان، فابین.325

 9786004140379 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

  المعارف نجوم، فضا، دایرۀکلماتکلیدی:

ای است دربارۀ علم نجوم. كتاب  نامه نجوم از جمله علومی است كه برای جوانان بسیار جذاب است. كتاب حاضر دانش چکیده:

هشت بخش به موضوعات نجومی و جزئیات هر موضوع نجومی پرداخته است: منظومة شمسی )جذب شدن توسط سـیاره،  در 

هـا و مختصـات، جـزر و مـد، و خسـوف و       ها(؛ زمین و ماه )سـیارۀ آبـی رنـگ، حركـت     ها و شهاب سیارات، بقایای مواد سیارک

دار  هـا، شـاتل و فضـانوردی(؛ اكتشـافات دنبالـه      فضـا )موشـک   های فضایی و فضاپیماها(؛ پرواز در كسوف(؛ تسخیر فضا )آژانس

هـای فضـایی(؛ دیـدن دنیاهـای دیگـر، فضـانوردی كـاربردی و مشـاهده جهـان )شـامل            ای، كاوشگرها، زباله )مدارهای ماهواره

 شناسی(. ه های ستار نظریه

 

 شابک: رحلی. ص.156 .1395. پیام بهاران: تهران. زاده اهدایی نسیم علی المعار نجوموفضا.دایرة. فِرن، مارتین رِد.326

9789647789301 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ، علم نجوم، كودكان و نوجوانان المعارف فضا، دایرۀکلماتکلیدی:

زنـدگی  در كتاب پیش رو، گوشه هایی از جهان هستی، زندگی در فضا، منظومة شمسـی و سـیاره هـای آن، تولـد و      چکیده:

ستاره ها، سیاه چال ها و باغ وحش كهکشانی و... به صورت مصور مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول اطلس به پرسـش و  

ها اختصاص دارد و بخش دوم  دار، شهابها، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی و كهکشان پاسخ دربارۀ خورشید، ماه، ستارگان دنباله

كرات عظیم گازی، مشاهدۀ ستارگان و ... است. در ایـن دایرۀالمعـارف، در بخـش پرسـش و      آن، پرسش و پاسخ دربارۀ آسمان،

ای نیز گنجانده شده است. یک دی وی دی حاوی مستندی از فضا بـا دوبلـة فارسـی، عکـس      پاسخ آزمونهای كوتاه چند گزینه

 به زبان اصلی پیوست كتاب است.هایی از ستارگان و منظومة شمسی و شش جلد كتاب الکترونیکی دربارۀ فضا و نجوم 

 

 رحلـی.  ص.126 .1396. پیـام بهـاران  : تهـران . غالمرضا سـاطعی  انگیزدایناسورها.دنیایشگفت. بینگهام، كارولین.327

 9789647789165 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها المعارف ادبیات كودک و نوجوان، دایرۀکلماتکلیدی:

كند. در بعضی صـفحات، مسـابقة    های مختلف تقسیم و بررسی می نویسنده در این اطلس، عصر دایناسورها را به دوره چکیده:

بندی شده اسـت. نگـاهی بـه دایناسـورها،      های تصویری طراحی شده است. هر صفحه بر اساس رنگ تقسیم كنجکاوی با سرنخ

های مختلـف ایـن    ها و پایان كار دایناسورها از عناوین بخش واره نگدایناسورهای عصر تریاس، دورۀ ژوراسیک، دورۀ كرتاسه، س

 دی شامل فیلم سینمایی دایناسورها نیز پیوست كتاب است. وی كتاب است. یک دی
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 ص.120 .1396. دیبایـه : تهران. رضا روحانی راهنمایکاروپژوهشبامیکروسکوپ.. لیواین، شار/ جانستون، لسلی .328

 9786002121547 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها ادبیات كودک و نوجوان، راهنمای آموزشی، پژوهش، آزمایشکلماتکلیدی:

 در این كتاب نحوۀ استفاده از میکروسکوپ و موارد استفاده از آن آموزش داده شده است. چکیده:

 

 .1395. طالیی: تهرانانگیزاززمینبهفضا.دو یکپرتاپ:سفریهیجانسه . برزو، سیروس/ رضایی، محمدرضا.329

 9786006229874 شابک: رحلی. ص.74

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، فضا، سفرکلماتکلیدی:

اند بـه ایـن    نفر توانسته 500ها پیش سفر به فضا آرزوی بسیاری از مردم كرۀ زمین بوده است اما تاكنون فقط  از قرن چکیده:

هـا در فضـا بـرای اغلـب افـراد       های الزم و نحوۀ سفر و زندگی آن سفر بروند. در این میان، چگونگی انتخاب فضانوردان، آموزش

پیوست كتاب است كه فضانوردان در آن از مراحـل مختلـف سفرشـان بـه فضـا،      وی دی   شنیدنی است. یک فیلم در قالب دی

 گویند. زندگی در ایستگاه فضایی و بازگشت به زمین با مخاطب سخن می

 

: تهـران علومپاییههشیتم.2015سثاالتقابلانتشارتیمز سؤاالت تیمـز: . زاده، شهرناز/ كاشفی، معصومه بخشعلی.330

 9789640813591 شابک: رحلی. ص.136 .1396. برهانمؤسسه فرهنگی مدرسه 

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 آموزان علوم، ارزشیابی آموزشی، ریاضیات، دانشکلماتکلیدی:

نام دارد. در مدل تیمز، عوامـل تأثیرگـذار بـر فرصـتهای      "تیمز"المللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم  مطالعة بین چکیده:

اختصاص دارد.  2015آموزان ارزیابی میشود. فصل اول این كتاب به اهمیت و چهارچوب مطالعه و ارزیابی تیمز  دانشآموزشی 

هـای   هـای محتـوایی در رشـته    آموزان در هر حیطه و حوزه های شناختی و عملکرد دانش در فصل دوم عملکرد در علوم، حیطه

ست. میانگین عملکـرد ایـران و كشـورهای مختلـف بـا نقطـة معیـار        شناسی، شیمی، فیزیک و علوم زمین بررسی شده ا زیست

 المللی در جداولی گنجانده شده است بین

 

 9786007579121 شابک: رحلی. ص.32 .1396. شورا: تهران. مجید عمیق سیاراتگازی.. اسپرو، گیلز.331

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 كودک و نوجوان، سیارات، اجرام آسمانیمنظومه شمسی، ادبیات کلماتکلیدی:

پیکر چون مشتری، زحل، اورانـوس و نپتـون سـفر كـرده اسـت. ایـن        های غول نویسنده در این كتاب به دنیای سیاره چکیده:

اند. هدف از این سفر اكتشاف در سیارات سرد، تاریک و خطرناک منظومة شمسـی   سیارات سنگی نیستند و از جنس گاز یا یخ

قمرهـا و   "چرخـد  ترین ستاره به كرۀ زمین و دیگر اجرام آسمانی است كه به دور خورشید مـی  منظومة شمسی نزدیک"است. 

دار و فراسـوی   های زحل، ستارگان دنبالـه  های ضروری، نکات ایمنی برای مسافران فضا، راز حلقه سایر اجرام آسمانی، دانستنی

 سیارات عناوین دیگر بخشهای این كتاب است
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 .1395. شركت انتشارات فنی ایران: تهران. فاطمه باغستانی شیرآبرابازنگذاریم. حف. محیط زیست:. نایت، ام.جی.332

 9789643896225 شابک: وزیری. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 محیط زیستکلماتکلیدی:

یگ »امروز جامعه است. كتاب حاضر از مجموعة چندجلدی توجه به محیط زیست و حف. آن از مسائل مهم و مطرح  چکیده:

آموزد چگونه با انجام چند فعالیت ساده گامی بـزرگ در حفـ. محـیط زیسـت بـردارد. نویسـنده        به مخاطب می« گام كوچک

 آیـد. سـپس بـا اشـاره بـه منـابع محـدود آب قابـل         مـی   ها چه آید و همچنین بر سر فاضالب دهد كه آب از كجا می توضیح می

 شمارد. جویی در مصرف آب و توجه به محدودیت این ماده را برمی های صرفه آشامیدن، راه

 

 وزیـری.  ص.32 .1395. شركت انتشـارات فنـی ایـران   : تهران. مریم رضازاده طبیعترادوستبداریم.. نایت، ام.جی.333

 9789643896522 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 محیط زیست، زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

توجه به محیط زیست و به خصوص طبیعت، از نکات مهمی اسـت كـه بایـد بـه كودكـان آموخـت. كتـاب حاضـر از          چکیده:

اند، زنجیرۀ غذایی  آموزد موجودات طبیعت چگونه برای بقا به هم وابسته به مخاطب می« یگ گام كوچک»مجموعة چندجلدی 

زیر آب چگونه است و حیات وحش چگونه در خطر است، حیات وحش نزدیک خانه و مدرسه چیسـت و   چیست، حیات وحش

توان در محل زندگی خود حیات وحش ساخت. پس از توضیح در هر مورد، نویسـنده بـرای تغییـر آن عـادت غلـط       چگونه می

 دهد. زیست محیطی پیشنهادهایی می

 

 رحلـی.  ص.534 .1395. شركت انتشارات فنـی ایـران  : تهران. محمدابراهیم ابوكاظمی علمچیست..... بوزاک، سوزان.334

 9789643892043 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های آموزشی ها، سرگرمی ادبیات كودک و نوجوان، علوم، آزمایشکلماتکلیدی:

كتاب با موضوعات مختلف است؛ از جملـه:   10ساله در نظر گرفته شده شامل  14تا  6این مجموعه كه برای كودكان  چکیده:

شناسـی،   شناسـی، گیـاه   شناسـی، محـیط زیسـت، زمـین     شناسـی و جامعـه   ماهیت علم و روشهای علمی، مـاده و انـرژی، روان  

موضوع هر فعالیـت در  موضوع علمی بررسی شده و  40شناسی، آب و هوا، اخترشناسی و علم و فناوری. در این مجموعه  جانور

 كادر مستطیلی مربوط به آن آمده است.
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: تهـران علومتجربیپایهنهم دورهاولمتوسطه(تیزهوشیان. مجموعه سؤاالت امتحانی قاصدک:. مهدوی، داوود.335

 9789643785291 شابک: رحلی. ص.62 .1396. منتشران

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، علوم تجربی، تیزهوشان مواد درسی، آزمونکلماتکلیدی:

های مهم هر درس، ابتدا  های درس علوم تجربی ویژۀ تیزهوشان است. پس از نکته ها و نکته نامه این كتاب شامل درس چکیده:

هـای   های نمونـه دولتـی و مسـابقه    های آزمون های تألیفی مشابه آمده است. سؤال های تیزهوشان و سپس سؤال سؤاالت آزمون

ها تشریح شده و سـؤاالت بـه صـورت     ها و فرمول ها با اشکال، جدول اند. نکته جهانی تیمز و ... نیز در ادامه در كتاب قرار گرفته

 اند. ای تدوین گردیده چهارگزینه

 

 .1395. شركت انتشارات فنی ایران: تهران. فاطمه باغستانی المپاضافیخاموش . حف. محیط زیست:. نایت، ام.جی.336

 9789643896539 شابک: وزیری. ص.32

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 نگری محیط زیست، منابع طبیعی، آیندهکلماتکلیدی:

تواند با دانستن دربارۀ انرژی و چگونگی مصـرف بهینـه آن همـراه باشـد. كتـاب حاضـر از        توجه به محیط زیست می چکیده:

تـوان بـدون    شـود، چگونـه مـی    مـی  آموزد انرژی چیست و از كجا تأمین به مخاطب می« كوچکیگ گام »مجموعة چندجلدی 

هـا   های بارانی چه كاربردی دارد، زیر زمین كـدام انـرژی   های فسیلی انرژی تولید كرد، نور خورشید در جنگل سوزاندن سوخت

ز توضیح در هـر مـورد، نویسـنده بـرای تغییـر      جویی كرد. پس ا توان در مصرف انرژی صرفه وجود دارند، و سرانجام چگونه می

 دهد. عادت غلط مصرف انرژی پیشنهادهایی می

 

وسیلهآموزشیوآزمایشیگاهیخالقانیهوجیذابفیزییک101معرفیوراهنمایساخت. اله مختاری، نعمت.337

 ص.232 .1396. برهـان  مؤسسه فرهنگی مدرسه: تهرانسراها.مناسبدورهاولمتوسطه دورهدوممتوسطهوفیزیک

 9789640813010 شابک: وزیری.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، فیزیک عملی، وسایل آموزشی آزمایشگاه، آزمایشکلماتکلیدی:

 هـای  آموزان نقش مهمـی دارنـد. كتـاب پـیش رو پدیـده      های آزمایشگاهی در تفهیم موضوعات علمی به دانش وسیله چکیده:

هـای متوسـطه انـد بـه      های درسـی علـوم دوره   های كتاب هایی را كه مورد نظر ازمایش فیزیکی را معرفی و روش ساخت وسیله

هـا را خـودش مبتکرانـه طراحـی كـرده تـا انجـام آزمـایش را در          گوید بسیاری از این وسـیله  آموزد. نویسنده می آموز می دانش

های كاربردی فیزیک در زنـدگی و   ه نویسنده كوشیده اطالعاتی علمی و فنی از پدیدهتر كند. البت ها آسان های مدرسه آزمایشگاه

 صنعت نیز به مخاطب بدهد.
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. لیال كاشانی وحید ترشود .انگیزتو بهکارشبگیرتاقویوقویمغزشگفت های باشگاه مغز: كتاب. دیک، جوآن.338

 9786006591971 شابک: خشتی. ص.30 .1396. مهرسا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 رشد دانش، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

كند انگیزۀ یادگیری خود را افزایش دهد. در كتاب حاضـر، مخاطـب    داشتن اطالعات دربارۀ مغز به مخاطب كمک می چکیده:

مطالبی ساده و جالب دربارۀ پیچیدگی هـای مغـز انسـان و و    اطالعات دقیقی دربارۀ مغز و ارتباط آن با زندگی كسب می كند؛ 

شنود به زبان بیاورد.  آنچه را می یاد بیاورد و نام خاطر بسپارد و به كند انسان به ظایف هر بخش از آن. اینکه مغز چطور كمک می

 آموزد چگونه مطالب جدید را در ذهن خود نظم بدهد. همچنین كتاب به مخاطب می

 

 ص.30 .1396. آوای قلـم : تهـران . اعظـم خلیلـی، اشـرف خلیلـی     نجاتزمینبابازیافت. كمان: رنگین. گیبونز، گیل.339

 9786007542675 شابک: خشتی.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 ها، آلودگی زمین محیط زیست، بازیافت زبالهکلماتکلیدی:

كودكانمان را با اهمیت این موضوع آشنا كنیم. كتاب حاضر به زبـان سـاده و   به منظور حف. محیط زیست الزم است  چکیده:

توان از حجـم زبالـه و تولیـد پسـماند كـم       شوند، چگونه می ها در كجا و چگونه دفن می دهد زباله كودكانه به مخاطب نشان می

ان آن را بازیافت كرد، و ظروف فلزی یـا  تو شود و چگونه می توان كاغذ را بازیافت كرد، شیشه چگونه ساخته می كرد، چگونه می

تـوانیم   كار می چه»توان دوباره استفاده كرد. در نهایت نیز با عنوان  شوند را چگونه می حتی پالستیکی كه به سادگی تجزیه نمی

 ، به منظور حف. محیط زیست ، پیشنهادهایی به مخاطب داده است.«انجام دهیم

یتیعلومترب

 

 .1396. آوای نـور : تهـران .SWOTگذاریدربرنامهدرسیبراسیا میدلشناسیسیاستآسیب. علینیا،  نیسی.340

 9786003093102 شابک: وزیری. ص.248

 مدیر/ كارشناسانمخاطب:

 پژوهی، ارزشیابی آموزشی، آموزش عالی برنامه ریزی درسی، نمونهکلماتکلیدی:

طرز كار بدن انسان ارائه كرده است. این كتاب حاوی تصاویر رنگارنگ است  نویسنده در این دانشنامه اطالعاتی دربارۀ چکیده:

آموزان قرار گیرد.در كنار هر تصویر اطالعـاتی بـه    تواند به عنوان موضوع درسی یا سرگرمی مورد استفادۀ دانش و مطالب آن می

هـایی دربـارۀ    هـا، واقعیـت   ها، كار ماهیچـه  فصلها و م كند. استخوان شود و با پیکان به تصویر مرتبط اشاره می خواننده داده می

 ها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است. چشم، حواس بویایی و چشایی و هورمون
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 رقعـی.  ص.80 .1396. فراگیـر هگمتانـه  : همـدان آموزشبلو دختیران.. احمدی، مهناز/ عابدی، مریم/ بدر، فرشـته .341

 9786002191861 شابک:

 والدین/ معلممخاطب:

 شناسی، بلوغ، بهداشت، آموزش و پرورش های روان جنبهکلماتکلیدی:

ترین دوران زندگی محسوب میشود و زیربنـای زنـدگی سـالم در بزرگسـالی      نوجوانی و دوران بلوغ در دختران از مهم چکیده:

در این كتاب به مسـائلی چـون نقـش    است. كتاب حاضر حاوی مباحث بهداشتی، شرعی، روانی و اجتماعی بلوغ دختران است. 

هـایی در   والدین در دوران بلوغ، راهکارهای رفتار صحیح با فرزندان در این سن، تأكید بر محبت و پرهیز از خشـونت و توصـیه  

عاطفی دختران اشاره شده است. در انتهای كتاب، پرسش و پاسخ در زمینة بلوغ و عالئم جسمانی  -جهت رشد متعادل عقالنی

 ی آن گنجانده شده است.و روان

 

 .1396. طلـوع دانـش  : تهـران آنچهمعلمانبایددربارهروشتیدریسبداننید.. اله ابوالفضلی، الهام/ آقاجانی، سیف.342

 9786006637419 شابک: وزیری. ص.128

 معلممخاطب:

 شناسی پژوهش آموزش و پرورش، روش تدریس، روشکلماتکلیدی:

سازی از طریق درگیری ذهنـی   كتاب آموزش روش تدریس بر مبنای رویکرد ساختار گرایی یا مفهوممحور اصلی این  چکیده:

های تدریس، تدریس تأثیرگـذار ، ارزیـابی یـادگیری و شـکاف      های آن به معلمان است. كتاب در هفت فصل انواع روش و شیوه

هـا،   ی دانش آمـوز محـور بـه مقایسـة انـواع روش     های یادگیر كند. مؤلفان ضمن تشریح انواع روش تحقیق و عمل را مطرح می

 كنند. پردازند و همچنین راهکارهایی را ارائه می های جدید می گیری از روش مزایای هریک و دالیل مقاومت معلمان در بهره

 

 شیابک: وزیـری.  ص.204 .1395. پیـام كـوثر  : تهـران آنچیهییکمعلیم خیوبباییدبدانید.. شـیخلر، زینـب  .343

9786006010434 

 معلممخاطب:

 شناسی كودک، راهنمای معلم كودكان، روانکلماتکلیدی:

هـای   هایی برای دانستن و اطالعاتی مربوط به شغل خـویش دارد. در كتـاب حاضـر، نویسـنده تجربـه      هر معلمی نکته چکیده:

اخالقـی  » انـد از:   صـل كلـی كتـاب عبـارت    آموز دورۀ ابتـدایی را گـردآورده اسـت. دو ف    داری و دانش خویش در رابطه با كالس

خواهند به مدرسه بروند، راهکارهـای   خورند یا نمی در فصل اول، نکاتی دربارۀ كودكانی كه صبحانه نمی«. آموزشی»و « رفتاری

اند. فصل دوم نیز بـه آنچـه معلـم     دادن آمده های تقویت مهارت گوش های افزایش ضریب هوش و تمرین تقویت حافظه، توصیه

 پردازد. آموزشی در یادگیری می وب باید بداند، هشتاد نکته در تدریس خوب و نقش وسایل كمکخ

 

ازرویاتاهد :کش.خودوساختآیندهرویاییراهنمیایمناسیبهیدایتتحصییلی. پورمهدیان، محمـد .344

 9789647608978 شابک: رقعی. ص.232 .1396. توانگران: تهرانآموزاندبیرستانی.دانش

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 شناسی، نوجوانان های روان های تحصیلی، موفقیت شغلی، جنبه رشتهکلماتکلیدی:

نویسنده در این كتاب با زبان محاوره و در قالب داستانهایی به دانشآموزان آموزش میدهد كـه رؤیاهایشـان را جـدی     چکیده:

های مورد عالقه و ویژگیهای مثبـت و منفـی    توانند فعالیت آموزان می برای تحصیل انتخاب كنند. دانشبگیرند و رشتة مناسبی 

های كـاری، مشـاغل    هایی هم برای درج ارزش های رنگی و تصاویری كه در كتاب آمده است، بنویسند. جدول خود را در جدول

هـا و   هـای تحصـیلی و مشـاغل بـا ویژگـی      شـده اسـت. رشـته    های شخصی آنان در كتاب ارائـه  ها و توانایی مورد عالقه، مهارت

 اند. های حذف شده در انتهای كتاب معرفی شده گرایش
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 ص.90 .1395. مهر زهـرا)س( : نجف آبادهنگامدختران:علل پیامدهاوراهکارها.اسراربلو زود. جوادی، صمد.345

 9786007177754 شابک: رقعی.

 مشاوروالدین/ معلم/ مخاطب:

 شناسی نوجوان، مراحل رشد و تحول بلوغ، اضطراب، روانکلماتکلیدی:

هـای قلبـی    كیسـتیک، دیابـت و بیمـاری    از آنجایی كه بلوغ زودهنگام دختران با ریسک سرطان پستان، تخمدان پلی چکیده:

ا تشریح كـرده اسـت. ایـن رویـداد     ها و دالیل بلوغ زودهنگام دختران ر عروقی در ارتباط است، نویسنده در این كتاب مکانیسم

خصوص زمـانی كـه    كند، به زودهنگام از یک طرف والدین را غافلگیر و از سوی دیگر كودكان را با استرس و اضطراب مواجه می

 ها و هشدارهای بلوغ زودهنگام آشنا می شود. شود، خواننده در این كتاب با چالش باعث ظهور مشکالت ناخواسته می

 

 شیابک: رقعی. ص.160 .1396. آوای نور: تهراناندیشمندانمطالعاتبرنامهدرسی.. ، صادق/ رادمهر، علی موسوی.346

9786003092730 

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 كاوی، فلسفه ها، دانشمندان، برنامه ریزی درسی، درس نامه زندگیکلماتکلیدی:

دهنـدۀ   های سازمان عقاید، مراحل طراحی برنامة درسی، مفاهیم كلیدی و اندیشهنویسنده در این كتاب شرح زندگی،  چکیده:

كـارتی، جـان فـرانکلین و باربـارا اس میترانـو را        بیست و سه پژوهشگر حوزۀ مطالعات درسی از جمله هیلدا تابا، كامرون مـک 

ی است. هـدف ایـن رشـته شناسـایی،     های آموزش و پرورش در هر كشوری، مطالعات برنامة درس كند. یکی از شاخه مطرح می

 های پیچیدۀ آموزشی و تربیتی است. كشف و بیان پدیده

 

هایعملیویژهوالدینمربیانومدرسینآمیوزشبلو مسایلومشکالتتحصیلیتمرین. امیرخانی، اعظـم .347

 9786008022671 شابک: رقعی. ص.112 .1396. مهر زهرا)س(: نجف آبادخانواده.

 والدین/ معلممخاطب:

 شناسی نوجوان شناسی، روان های روان بلوغ، جنبهکلماتکلیدی:

كوشـد بـه    بودن والدین نیاز دارد. كتاب حاضر می روست و رویارویی با تغییر و تحوالت آن به آگاه نوجوانی با بلوغ روبه چکیده:

های بسـیار   بلوغ تأكید كند. كتاب شامل تمرین آگاهی خانواده در برخورد با نوجوان بیفزاید و به خصوص بر مشکالت تحصیلی

های نوجـوان كامـل شـوند. در فصـل      های اصلی و با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی است كه باید بدون عجله و با تمركز بر هدف

شـده اسـت. در فصـل دوم بیسـت آسـیب متـداول و رایـج         های نوجوانی و چند مسئلة شایع نوجـوانی پرداختـه   اول، به ویژگی

 اند. فصل سوم نیز شامل پیشنهادهایی كاربردی است. ها معرفی شده صیلی با راهکارهای آنتح

 

 شیابک: رقعـی.  ص.40 .1396. مؤسسـه فرهنگـی هنـری اورنـگ آفـرین     : تهـران بیهدنبیالآزادی.. اورنگ، سهیال.348

9786005556940 

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 اجتماعی، شیوۀ زندگیهای  آزادی، مهارتکلماتکلیدی:

به عقیدۀ نویسنده، آزادی، حد و حدود آن و انواع آزادی در سنین نوجوانی بیشـترین تـنش را در روابـط والـدین بـا       چکیده:

كند. در این كتاب نویسنده به بررسی آزادی و تعریف آن اشاره كرده است و آزادی واقعی را بـرای نوجوانـان    فرزندان ایجاد می

خواهـد كـه در پـایین همـان      ها و توضیحاتی دربارۀ آزادی از مخاطـب مـی   نویسنده در هر صفحه با بیان مثال كند. تشریح می

 صفحه نظر و فکر خود را در پاسخ به سه سؤال كوتاه بنویسد.
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 ص.162 .1395. وانیـا : تهـران بهداشتزیستمحیطیدرمیدار .. پناه اباتری، سـکینه  افروزان، صغری/ عزت شب.349

 9786008496120 شابک: وزیری.

 معلممخاطب:

 بهداشت، محیط زیست، مدارسکلماتکلیدی:

های امروز حوزه محیط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محیطی است. كتاب حاضر در واقع پژوهشـی   یکی از چالش چکیده:

هـا   اول مبانی نظری و دیدگاه است. نویسندگان در بخش« بهداشت زیست محیطی در مدارس»دانشگاهی است كه موضوع آن 

آورند. در فصل دوم طرح و برنامة آمـوزش   الک و دكارت را در این باره می های سقراط، افالطون، جان دهند و نظریه را شرح می

هـای زیسـت محیطـی     شود. مراحل ایجاد مدرسة پایدار، آموزش المللی بهداشت بررسی می های بین بهداشت مدارس و سازمان

 آموزان در مدرسه از دیگر موضوعات كتاب هستند. های بهداشتی دانش ان و مراقیتآموز دانش

 

: تهـران . تبار ساحل رمضانی برانگیزبراییادگیری.ایچالشهایبنیادینشیوهپرسش. تای، جی/ ویگنز، گرنت مک.350

 9786006475615 شابک: رقعی. ص.168 .1396. منظومه خرد

 دانشجومعلمانمعلم/ مخاطب:

 ها، آموزش و یادگیری، كالس درس، چالش ذهنی پرسشکلماتکلیدی:

هـا   آموزان مطرح می كنند، اما ممکن است هـدف و شـکل ایـن پرسـش     هایی برای دانش معموالً همة معلمان پرسش چکیده:

و نویسـنده در شـش فصـل     اسـت  "پرسش های بنیـادین "متفاوت باشد. این كتاب دربارۀ مشکل خاصی از این پرسشها به نام 

های عملـی و   ها را به كار برد، چالش هایی دارند، چرا باید این پرسش هایی مانند پرسش های بنیادین چه ویژگی كتاب به سؤال

 موارد خاص و چطور در كالس درس فضای پرس و جو ایجاد كنیم، پاسخ میدهد.

 

 شابک: رقعـی.  ص.152 .1396. اندیشه افرینش: تهرانشده.سنجاقهایپروازپروانه. صبری، فاطمه/ خسروی، نگار.351

9786009565191 

 معلممخاطب:

 خالقیت، تدریس اثربخش، اندیشه و تفکر، مدارسکلماتکلیدی:

امروزه وجود تفکر خالق در بین اعضای جامعه یکی از عوامل پیشرفت هر كشور است. پرورش خالقیت به سیسـتمی   چکیده:

كوشد به معلمان كمک كند شاگردان خالقی تربیت كنند. ابتدا نظام آمـوزش و   دارد. كتاب حاضر در هشت فصل میخالق نیاز 

هـا اعـالم    های آموزشی و پرورش خالقیت در مدارس ایران بررسی و راهکارهـای گریـز از آن   پرورش ایران، موانع مسیر نوآوری

ایجاد شود. در فصل سوم نویسنده دربـارۀ پـرورش یـا ذاتـی بـودن       اند. سپس مفهوم خالقیت بیان شده تا دیدی مشترک شده

هـای   های بعد، چگونگی تقویت انگیزه است. در فصل  خالقیت، و چرایی اهمیت آن و در نهایت چگونگی آموزش آن سخن گفته

ارزیـابی خالقیـت و   هـای مربـوط، و    هـای آمـوزش خـالق و مثـال     ها و تکنیک های بیرونی، روش درونی و استفاده از انگیزاننده

 است.  راهبرد آموزش خالق و نمونة عملی از آموزش خالقیت در كالس درس توضیح داده شده 24راهکارهای ارزیابی مثبت، 
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: تهـران . الهام ابـوالفتحی، سـعید شـیخی، مجیـد رسـتمی      هایمبتنیبرفناوریبرایمقطعراهنمایی.پژوهش. -.352

 9786008634805 شابک: وزیری. ص.196 .1396. موجک

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 تکنولوژی آموزشی، علوم، فناوری آموزشی، علم رایانهکلماتکلیدی:

های سریعی كه به سوی پیشرفت و فناوری برداشته ، در حركتی چنـد سـویه بـه     های اخیر، جهان ضمن گام در دهه چکیده:

طرف پیچیدگی و گستردگی علم نیز پیش رفته اسـت. كتـاب حاضـر شـامل پـنج بخـش و بیسـت و هفـت فصـل در زمینـة           

های علمـی و  هـا، مـدلها و پژوهشـ    هـا، نظریـه   های مبتنی بر فناوری است. نویسنده در بخش اول مباحثی مانند فرضیه پژوهش

استانداردهای علم فناوری را مطرح میکند. بخش دوم شامل مباحث مربوط به علوم فیزیکی اسـت و در بخـش سـوم مبـاحثی     

شـود. در بخـش چهـارم مطـالبی در      ها بررسی مـی  در كالس و مشاهدۀ آتشفشان GPSمانند مشاهدۀ ابزارهای نجومی، كاربرد 

 ها گنجانده شده است. و فناوریزمینة علوم زندگی و كاربرد علوم عمومی 

 

 9786008715030 شابک: وزیری. ص.128 .1395. آستان مهر: قمتدریسبرتر.. پور، سهیال ملک.353

 معلممخاطب:

 تعلیم و تربیت، یادگیری، روش تدریسکلماتکلیدی:

تعلیم و تربیت بـا سـهولت بیشـتر و در    های  شود كه هدف ها موجب می كارگیری آن های تدریس و به آشنایی با روش چکیده:

تری تحقق یابد. این كتاب در پنج فصل تألیف شده اسـت؛ در فصـل اول آن یـادگیری و عوامـل مـؤثر بـر آن        مدت زمان كوتاه

گـردد. فصـل سـوم بـه معرفـی انـواع        آموز در عملکـرد كالسـی بررسـی مـی     شود و در فصل دوم نقش معلم و دانش تعریف می

گیـرد. در   گانة آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار می های سه ریس اختصاص دارد و در فصل چهارم، حیطههای فعال تد روش

 شوند. های قبل از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس معرفی می انتها نیز مهارت

 

انتشـارات سـوره   شـركت  : تهـران تربیتبهکمکداستاندرخانهومراکزآموزشیوتربیتی.. آبادی، حسن دولت.354

 9786000304270 شابک: رقعی. ص.96 .1396. مهر

 والدین/ معلممخاطب:

 شناسی های روان گویی، جنبه تربیت، داستان، قصهکلماتکلیدی:

اند. كتاب حاضر نیز ضمن توجه والدین به تربیت مناسب فرزند و  های بسیاری به موضوع تربیت پرداخته امروزه كتاب چکیده:

گیری از امکان بسیار مهمی چون داسـتان در تربیـت فرزنـدان توجـه كـرده       های رفتاری او، به چگونگی بهره نارسایینگرانی از 

های تربیتی آموزشـی داسـتان،    اند، بلکه نویسنده كوشیده است با ذكر قابلیت های تربیتی نیامده است. در این كتاب فقط روش

گـویی   فرزندان كند و بر عملی بودن تربیت تأكید ورزد. نکات مهم در داستانهای  والدین را متوجه حساسیت موضوع و توانایی

 گویی برای كودكان و نوجوانان از جمله مباحث كتاب هستند. های داستان و فعالیت
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شـركت انتشـارات   : تهـران تربیتبهکمکنمایشوتئاتردرخانهومراکزآموزشیوتربیتی.. آبادی، حسن دولت.355

 9786000304287 شابک: رقعی. ص.128 .1396. مهرسوره 

 والدین/ معلممخاطب:

 های آموزشی، تئاتر تربیت، بازیکلماتکلیدی:

هـای تربیتـی را آشـکار     های رفتاری او ضرورت وجود كتـاب  توجه والدین به تربیت مناسب فرزند و نگرانی از نارسایی چکیده:

گیری از امکـان بسـیار مهمـی     نیازهای تربیتی والدین و فرزندان، به چگونگی بهرهكند. این كتاب، ضمن پرداختن به برخی  می

اند، بلکه نویسنده كگشـیده اسـت    های تربیتی نیامده چون داستان در تربیت فرزندان توجه كرده است. در این كتاب فقط روش

یت تأكیـد ورزد. تربیـت بـه كمـک نمـایش      های فرزندان كند و بر عملی بودن ترب والدین را متوجه حساسیت موضوع و توانایی

)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.

 

. اكبـر ابراهیمـی   علی هایاجراییدرنوجوانانبرایموفقیتتحصیلیواجتماعی.تقویتمهارت. هنسن، شارون.356

 9786003860483 شابک: رقعی. ص.152 .1395. نوشته: اصفهان

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 موفقیت تحصیلی، مهارت، نوجوانان، مدیریت و سازماندهیکلماتکلیدی:

هـای   خانـه و فعالیـت  هـا را در مدرسـه،    نویسنده در این كتاب، هشت مهارت مختلف را كه هر نوجوانی باید بتواند آن چکیده:

ها ارائه شده است كه به نوجوان كمک  ها و تقویت قوت هایی برای رفع ضعف كند. در این كتاب ایده دیگر به كار گیردرا ارائه می

های مختلف در نظر  هایی برای انجام دادن تمرین هایی را بهبود بخشد. در هر فصل، جدول میکنند كه تصمیم بگیرد چه مهارت

ریـزی، مـدیریت زمـان و     هـا، سـازماندهی، برنامـه    لیسـت مهـارت   است. چگونه با همدیگر كار كنـیم، اجـرای چـک   گرفته شده 

پذیری از عناوین موضوعات مورد بررسی در این كتاب است. در آخر هر فصل یک راهنما وجـود دارد كـه باعـث بهبـود      انعطاف

 شود. های نوجوان می مهارت

 

گیرانهایدرسی:منبعیبرایتیدوینهایبومیدربرنامهتلفی دیدگاه. پندن، شریمکای، استن/ لبل، الری/ .357

 ص.120 .1396. مؤسسه كورش چاپ: تهران. نژاد، فرهاد مومنی حسن نجفی، عادل ظفری برنامهدرسی معلمانومدیران.

 9786005022926 شابک: رقعی.

 معلممخاطب:

 آموزشی، برنامه ریزی درسیآموزش و پرورش، راهنمای کلماتکلیدی:

ریزی درسی را برای تدوینگران برنامة درسی و معلمان و مـدیران   های بومی در برنامه كتاب پیش رو تلفیقی از دیدگاه چکیده:

انداز، تاریخچه، هندسة اعتقادی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، آموزشی و زیستی مردمـان   فراهم كرده است. اهداف كتاب، چشم

هـای تخصصـی    اند. سپس نتایج بـومی سـازی برنامـة درسـی در حـوزه      تویوبای كانادا در بخش اول كتاب مطرح شدهبومی مان

دهنـدۀ تلفیـق    هـای نشـان   اند. توصیف فهرستی از واژگان تخصصـی و پـروژه   یادگیری)در طول سه مرحلة رشدی( تشریح شده

 ت.اس های دیگر آمده های سنتی در برنامة درسی نیز در بخش دیدگاه
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 شیابک: وزیـری.  ص.200 .1396. آوای نـور : تهـران توانمندسازیمنابعانسانی.. زاهد بابالن، عادل/ نجفی، حبیبه.358

9786003092952 

 مدیرمخاطب:

 مدیریت نیروی انسانی، مدیریت و سازماندهیکلماتکلیدی:

هـا و   توانمندسـازی در مـدیریت، رویکردهـا، مـدل    نویسنده در كتاب حاضر در پنج فصـل بـه سـیر تـاریخی مفهـوم       چکیده:

گیری آن اشـاره كـرده اسـت. توانمندسـازی فراینـدی       گذاری و ابزارهای اندازه های آن، توانمندسازی در راستای سیاست مؤلفه

ـ  است كه با استفاده از آن، توانایی و اختیار كاركنان و مدیران در همکاری، مشاركت و تصمیم ه مـدیریت  گیری برای دستیابی ب

یابـد. نویسـنده در كتـاب از نمودارهـا،      ها و افـراد، افـزایش مـی    ها به گروه مشاركتی و فراهم ساختن زمینة واگذاری مسئولیت

 های مورد استفادۀ خود را نیز در كتاب گنجانده است. نامه های جهانی بهره برده و پرسش ها و مدل جدول

 

 .1396. مهـر و مـاه نـو   : تهـران .9*9تیزهوشانآموزشاستعدادتحلیلیی تیزهوشان:. آوری، نیما/ بناپور، بهنام نام.359

 9786003172401 شابک: خشتی. ص.270

 معلممخاطب:

 ها، استعدادیابی، تیزهوشان آزمونکلماتکلیدی:

دو قسـمت تـدوین   شود. كتاب حاضر در  های استخدامی و تحصیلی سؤاالت استعدادتحلیلی ارائه می امروزه در آزمون چکیده:

شده است؛ در قسمت اول انواع الگوهای مورد نیاز برای حل سؤاالت اسـتعداد تحلیلـی گنجانـده شـده اسـت. در قسـمت دوم       

 "تیـر آخـر  "دهد. در انتهای هر الگو و تیپ، تعدادی پرسش و پاسـخ در قالـب    ها را آموزش می ها و زیرتیپ نویسنده انواع تیپ

 ارائه شده است.

 

خوانیدرهاییدربارهفوایدفردیواجتماعیکتابهاکتاببخوانند؟:بحثچرابایدبچه. اصغر آبادی، علی سید.360

 9786002223746 شابک: رقعی. ص.32 .1395. مؤسسه خانه كتاب: تهرانبینکودکانونوجوانان.

 معلممخاطب:

 كودک و نوجوان، مطالعه، خواندن، انگیزهکلماتکلیدی:

خـوانی و   خوانی كودک و نوجوان است كـه بـه اهمیـت كتـاب     اندازی باشگاه كتاب های راه این كتاب از مجموعه كتاب چکیده:

پردازد. كسب آگاهی، پاسخ به سؤاالت زندگی و رشـته تحصـیلی و كـاری، لـذت بـردن و عالقـه بـه         جلب مشاركت مردمی می

خـوانی اسـت كـه در ایـن      ها و اهـداف كتـاب   ترین انگیزه تمایز از عمدهمطالعه، گذران وقت و سرگرمی و كسب منزلت و ایجاد 

خوانی، تأثیرات اجتماعی كتـاب   كتاب به آن اشاره شده است. كتاب در چهار بخش تولید انگیزه، تأثیرات فردی و درمانی كتاب

 خوانی و پیشرفت تحصیلی را بررسی می كند. و كتاب

 

 .1396. پرنیـان انـدیش  : تهـران . سپهر انصـاری، عصـمت گلـزار    مدیرخودرفتارکنید؟.چگونهبا. جاشی، مانموهان.361

 9786008239055 شابک: رقعی. ص.68

 معلم مخاطب:

 های رفتاری  پژوهش در مدیریت، مدیران، رفتارگرایی، مهارتکلماتکلیدی:

هـای علمـی بـرای     در مدیریت، راهنمـایی  نویسنده در كتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریة نیروی انسانی چکیده:

كنـد. در بخـش اول، هـدف     های رفتار با مـدیران گونـاگون را مطـرح مـی     رفتار با مدیران، عملکردهای اصلی مدیریت و مهارت

هـای مـدیریتی،    دهد و در بخش دوم مسئولیت هایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح می مدیریت، مهارت انسانی، گام

ارتباط، مکاتبه و مذاكره و موانع ارتباط را بررسی میکند. در بخش سوم و چهارم نیز دربارۀ ده ویژگـی كلیـدی مـدیران،    نقش 

 گوید. اثربخشی مدیریتی، مدیران سخت و رفتار با آنان سخن می
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سیرمایهچگونهعملکردمعلمیانرابهبیودبخشییم؟ ارربخشییرهبیریخیدمتگزارو. علیدادیانی، شوكت.362

 9786008848028 شابک: رقعی. ص.98 .1396. آوران ماندگار نام: گرگانشناختیمدیران(.روان

 معلم/ مدیرمخاطب:

 مدیران، مدیریت و سازماندهی، ارزشیابی آموزشی، مدارس، رهبریکلماتکلیدی:

معلمان كارآمد و دلسوز پرداخته اسـت.  كتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار، به آموزش مدیران برای تربیت  چکیده:

هـا و جوامـع اسـت. درمـورد رهبـری، رویکردهـای        یابیم كه رهبری، عامل اصـلی موفقیـت سـازمان    با مطالعه این كتاب درمی

ها و جوامـع   ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمان گوناگونی وجود دارد كه یکی از آن

شـناختی، عملکـرد شـغلی،     مباحث موجود در كتاب میتوان بـه تعریـف و مفـاهیم رهبـری خـدمتگزار، سـرمایة روان       است. از

 های مختلف ارزیابی عملکرد، معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینة تحقیق در داخل و خارج از كشور اشاره كرد. روش

 

 ص.426 .1395. نشر به: تهران. محمد صراف تهرانی کتاببخوانیم.چگونه. دورن، چارلز ون جی.آدلر، مارتیمر/ لینکلن.363

 9789640223390 شابک: وزیری.

 معلممخاطب:

 های مطالعه خواندن، مطالعه، مهارتکلماتکلیدی:

شناسـند. ایـن    را مـی « چگونه كتـاب بخـوانیم  »خوانندگان اهل مطالعه و آنانی كه هدفشان كسب دانش است، كتاب  چکیده:

محسـوب  « هـای زنـدۀ جهـان    كالسـیک »روسـت و در واقـع یکـی از     سال پیش چاپ شد، اما همچنان با اقبال روبه 75كتاب 

ها، خوانش هوشمندانة مـتن و ارتبـاط سـازندۀ     بندی موضوعی كتاب های كامالً مفیدی برای رده شود. در این كتاب، تکنیک می

« ادراک، تفکر و یادگیری» و « ش ابتدایی، اجمالی، تحلیلی و منطقیخوان»اند و میان چها سطح  خواننده با نویسنده ارائه شده

 است. ه تمایز ایجاد شد

 

 شیابک: رقعـی.  ص.88 .1395. نشـر  بـه : تهرانچگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم.. نصرالهی، محمدرضا.364

9789640223352 

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 اجتماعی، اینترنت، بازی و سرگرمی كودكان، والدین، كنترلهای  آسیبکلماتکلیدی:

این كتاب شامل چهار فصل است. در فصل اول مطالبی دربارۀ ضرورت مراقبت از كودكـان در اینترنـت مطـرح شـده      چکیده:

 ها و تهدیدات سایبری علیه كودكـان در حـوزه هـای مختلـف روحـی، روانـی، جسـمی، اجتمـاعی،         است. در فصل دوم، آسیب

افـزاری و   افزار عملی، نحوۀ نظارت نـرم  اخالقی، دینی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفته است و در فصل ضمن معرفی چند نرم

كنترل هوشمند بر گشت و گذارهای اینترنتی فرزندان به والدین آموزش داده شده است. در نهایت، در فصل چهارم راهکارهای 

 ها در اینترنت مطرح شده است. آن الزم برای نظارت بر فرزندان و كنترل

 

 شابک: رقعی. ص.108 .1395. نشر به: تهرانهاییدربارهبلو نوجوانی.دانستنی. اسدی، علی/ فوالدیان، احمد بنی.365

9789640223604 

 معلم/ مشاورمخاطب:

 های مذهبی، بلوغ، بهداشت روانی، نوجوانان شناسی، جنبه های روان جنبهکلماتکلیدی:

دوران "موضوع این كتاب، چگونگی رویارویی با مسائل نوجوانان در جریان بلـوغ و مـوارد ناشـی از آن اسـت. بلـوغ را       چکیده:

شناسـی   كند. نویسنده ابتـدا تاریخچـة روان   اند كه در آن نوجوان گذر از دوران كودكی به بزرگسالی را تجربه می نامیده "بحران

هـای پزشـکی    هایی عملی همراه با توصـیه  ن مشکالت این دوره از نظر جسمی و روانی، راهکاربلوغ را بررسی كرده و پس از بیا

های متداول دربارۀ تغییرات جسـمی بلـوغ    ها و پاسخ برای غلبه بر این مشکالت مطرح كرده است. در بخش دیگری نیز پرسش

 گنجانده شده است.
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 .1396. سـفیر صـادق  : قـم جوانانبهمصر مشیروباتالکلیی.درآمدیبرعللگرایش. ابوالفضل سجادی، سید.366

 9786008340164 شابک: وزیری. ص.258

 معلم/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:

 های مذهبی، قوانین، احکام اسالمی، زندگی اسالمی، طب اسالمی جنبهکلماتکلیدی:

الکلی را كه به تهدیدی جهانی تبـدیل شـده مـورد    این كتاب آسیب های اجتماعی جوانان ، ازجمله مصرف مشروبات  چکیده:

شناسی، سابقة تقنینی و تحریمی مشروبات الکلی آمده و در ادامه علل گـرایش   بررسی قرار داده است. در ابتدا، درآمدی بر واژه

رتبط با مشـروبات  جوانان به مصرف مشروبات الکلی و نیز تأثیر الکل بر بدن از لحاظ پزشکی ، از لحاظ حقوقی و انواع مسائل م

 الکلی مطرح شده است.

 

. یـار مانـا  : اصفهانشناسیروابطپنهانیدختروپسر.ها آسیبها بایستهواقعیترابطهعاطفی:. باک، محمد بی.367

 9786007768693 شابک: رقعی. ص.144 .1396

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 فردی، جوانان شناسی اجتماعی، روابط بین نوجوان، آسیبشناسی  شناسی عاطفی، روان روانکلماتکلیدی:

شـود. در فصـل دوم،    شناسی بلوغ و دوران نوجوانی بررسی مـی  فصل است؛ در فصل اول روان 5این كتاب مشتمل بر  چکیده:

ایی ها در قالب جداول مختلف مربوط به سن و جنس، تحصیالت، وضعیت شغلی، نحوۀ آشـن  شناختی آزمودنی اطالعات جمعیت

و مدت آشنایی آمده است. نویسنده در فصل سیر روابط دختر و پسـر و سـرانجام آن را بررسـی میکنـد. در فصـل چهـارم بـه        

را در سه بخش   شناختی آن اجتماعی و عوامل روان -پردازد و تأثیرات مثبت، پیامدهای فرهنگی تأثیرات ناشی از این روابط می

شـوند و   هاد و سازمان تأثیرگذار در مدیریت موضوع روابـط دختـر و پسـر معرفـی مـی     ن 9كند. در فصل آخر نیز بندی می جمع

 گردد. راهکارهایی در این باره پیشنهاد می

 

 ص.20 .1395. مؤسسه خانـه كتـاب  : تهرانخوانیکودکونوجوان.اندازیباشگاهکتابراه. اصغر آبادی، علی سید.368

 9786002223777 شابک: رقعی.

 معلممخاطب:

 های مطالعه، خواندن، كودكان و نوجوانان، ایران مهارتکلماتکلیدی:

خـوانی را توضـیح داده اسـت. هـدف ایـن طـرح، تـرویج         انـدازی باشـگاه كتـاب    هـای راه  نویسنده در این كتاب شیوه چکیده:

از: چـه كسـی یـا كسـانی     انـد   خوانی و جلب مشاركت مردمی در این امر است. این طرح چندین مرحله دارد كـه عبـارت   كتاب

خوانی، و  های كتاب گیری باشگاه و الزامات باشگاه توان باشگاه تشکیل داد، مراحل شکل توانند باشگاه تشکیل دهند، كجا می می

 اند. وار ذكر شده در هر مرحله مواردی فهرست

 

 ص.112 .1396. منتشـران : تهـران .RAKMراههایافزایشکیفیتمطالعهراکیم. امیری، معصومه/ امینی، حسن.369

 9789643785499 شابک: وزیری.

 معلممخاطب:

 های مطالعه، موفقیت تحصیلی برنامه ریزی درسی، مطالعه، مهارتکلماتکلیدی:

هـا و مقـدمات آن،    اند. در كتاب حاضر، معنـای مطالعـه، روش   دربارۀ مطالعه و افزایش كیفیت آن مطالب زیادی گفته چکیده:

هـای حضـور فعـال در مطالعـه و تمركـز       اند. سپس تکنیک اساسی در مطالعه اولین مطالبی هستند كه بیان شده ها و نکات گام

هـای   ای مـؤثر در مطالعـه، انگیـزه و راه    های تندخوانی، عوامل تغذیـه  ریزی، مراحل آمادگی برای امتحان، تکنیک حواس، برنامه

اند. كتاب شامل تعدادی نمونه جـدول برنامـة درسـی بـرای      وری مطرح شدهنفس و خودبا های تقویت اعتماد به باالبردن آن، راه

 آموز به تفکیک رشته و پایة تحصیلی است. مطالعة روزانة دانش
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 شیابک: وزیـری.  ص.152 .1396. آوای نـور : تهـران رفتارشهروندیسیازمانی.. اسالمیه، فاطمه/ مصباحیان، اعظم.370

9786003092884 

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ كارشناسانوالدین/ مخاطب:

 های رفتاری، یادگیری سازمانی، حقوق فردی و اجتماعی ای، مهارت اخالق حرفهکلماتکلیدی:

های رفتار  در كتاب حاضر مفاهیمی مانند شهروند و حقوق شهروندی، شهروند خوب و رفتار شهروندی سازمانی، مدل چکیده:

رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در هفت فصل بررسی شده اسـت. در فصـل هفـتم ابـزار سـنجش      شهروندی سازمانی و انواع 

دوستی، امتیازدهی و تفسیر نتایج گنجانده شده  شناسی، نوع نامة رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه رفتار شهروندی مانند پرسش

 نیز آمده است.نامة مربوط به رفتارهای ضدشهروندی سازمانی  است. در انتهای كتاب پرسش

 

رواییی(.پژوهی: راهنمایعمل ویژهاستادان معلمانودانشجومعلمیاندرپیژوهشروایت. خروشی، پوران.371

 9786003861244 شابک: وزیری. ص.128 .1396. نوشته: اصفهان

 معلممخاطب:

 شناسی پژوهش، تحقیق، آموزش و پرورش پژوهی، روش درسکلماتکلیدی:

روایی نیز  پژوهی به آموزش پژوهش نگاری و روایت روایت  نویسنده در این كتاب عالوه بر ارائة مفاهیمی ازجمله روایت، چکیده:

معلـم و یـا معلمـان در     -معلـم در دورۀ كـار ورزی    -آموختن از تجربیات ثبت شدۀ دانشجو  "پژوهی روایت"اشاره كرده است. 

نویسی و اهداف آن و پیشـینة   ف شده است. در فصل اول مباحثی ازجمله روایتكالس درس است. این كتاب در پنج فصل تألی

ها بررسی شده است. فصل سوم انـواع   گردد. در فصل دوم ابزارهای گردآوری اطالعات و فرایند تحلیل داده كارورزی بررسی می

. در فصل چهارم فراینـد تحلیـل   های مفاهیم و مضامین و یک الگوی كدگذاری آمده است كدگذاری، مراحل كدگذاری، ویژگی

هـا،   كننـدگان، اسـتفاده از نقـل قـول     بُعدی ارائه شـده اسـت و در فصـل پـنجم همکـاری بـا مشـاركت        ساختاری و تحلیل سه

 پژوهی پیشنهاد شده است. روایی مطرح شده و راهبردهای ارزشیابی یادگیری درس روایت ها و مخاطرات پژوهش محدودیت

 

آوای : تهرانهاوفنونتدریسباتأکیدبرروشتدریسسخنرانیوپرسشوپاسخ.روش. سیدحمیدرضاعلوی، .372

 9786003092990 شابک: وزیری. ص.224 .1396. نور

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ها، راه و روش ها و پاسخ ، روش تدریس، پرسش سخنرانیکلماتکلیدی:

ها و فنون تدریس، به ویژه روش سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ     تحلیل جزئیات و روشكتاب حاضر در هشت فصل به  چکیده:

اختصاص دارد. روش تدریس سخنرانی به همراه فنون اجرای بهتر آن از فصل اول تا ششم تشریح شده و در فصل هفـتم روش  

 اند. بررسی شدههای تدریس به طور فشرده  پرسش و پاسخ تشریح گردیده است. در آخرین فصل كتاب، دیگر روش

 

 ص.154 .1396. تیمـورزاده : تهـران . فر، زهـرا حسـنی   مهدی نادری هایسادهمدیریتاستر .روش. پرومود، باترا.373

 9786002384362 شابک: رقعی.

 والدین/ معلم/ مشاورمخاطب:

 رفتاریهای   پذیری روانی، مدیریت، پیشگیری، رفتار اجتماعی، مهارت انعطافکلماتکلیدی:

ای بـرای حركـت و رقابـت     توانـد انگیـزه   ناپذیر است. استرس در شکل مفید خود می وجود استرس در زندگی اجتناب چکیده:

سالم باشد اما از آنجا كه ممکن است به بروز مشکالتی بینجامد، باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود. نویسنده در ایـن  

 33كند. كتاب در  تصاویر طنزآمیز و گویا، نکاتی را دربارۀ كنترل رفتار و مدیریت استرس بیان میكتاب با ارائة مطالب علمی و 

فقط افکار خوب "، "خشم خود را با خالقیت و ابتکار كنترل كنید"بخش تدوین شده و حاوی مباحث مختلف با عناوینی چون 

 ، است."قت استرس دارید فریاد بزنیدهر و"و  "خودتان را فقط با خودتان مقایسه كنید"، "داشته باشید
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حسین زنگنه، مرضیه سعیدپور، سونیا موسی  روندهاومسائلتکنولوژیآموزشی.. ای.ریز، رابرت/ دمپسی، جان وی.374

 9786003092853 شابک: وزیری. ص.264 .1396. آوای نور: تهران. رمضانی

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ كارشناسان مخاطب:

 های آموزشی ریزی، نظام تکنولوژی آموزشی، برنامهکلماتکلیدی:

ای در این رشته بتوانند وضعیت فعلی آن  رشتة طراحی و تکنولوژی آموزشی به شناخت بیشتر نیاز دارد تا افراد حرفه چکیده:

بنیـادی ایـن رشـته تأكیـد      است. در جلد اول، بر مسائل  ای دوجلدی را به خوبی درک كنند. كتاب حاضر جلد اول از مجموعه

های مرسوم ارزشیابی  های آموزشی، روش های آموزش و یادگیری، و دیدگاه ها، مدل های كلیدی و تاریخچه، نظریه شود. واژه می

های متعامل با بهبود عملکـرد، از مباحـث    های كلیدی و شیوه و توجه به مباحثی مثل بازگشت سرمایه و مدیریت گروهی، ایده

 تند.این جلد هس

 

 شییابک: وزیــری. ص.184 .1395. وانیــا: تهــرانهییایتربیییت.سییازه. جعفــرزاده، اكــرم/ رضــازاده، حمیدرضــا.375

9786006564838 

 مدیرمخاطب:

 تربیت، آموزش و پرورشکلماتکلیدی:

فـردی و اجتمـاعی.   آموز و فراگیرنده است برای برطرف كـردن نیازهـای    تربیت به فعلیت رساندن استعدادهای دانش چکیده:

تر به عناصر سازۀ تربیت، ضمن توجه به مفهوم، ابعاد، اهداف و كاركردهـای تربیتـی، بـا     كوشد، با نگاهی عمیق كتاب حاضر می

مایة تربیت مـدنی شـهروندان آینـده باشـد.      ها دست های جدید، مباحثی را مطرح كند كه حاصل آن ها و برداشت توجه به یافته

 های اجتماعی از دیگر مباحث كتاب هستند. وزش اثربخش و جایگاه تربیت در جریانالگوهای تربیتی، آم

 

مؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران. پور، رها عابدی، فاطمه رسولی اسماعیل سعدی سنجشکالسینوین.. بی فری، بروس.376

 9789640811795 شابک: وزیری. ص.416 .1396. برهان

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ها، سنجش آموزش و پرورش، ایاالت متحده آزمونکلماتکلیدی:

كتاب پیش رو در باره ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در كالس درس است. نویسنده بر راهبردهای سنجش كالسـی و   چکیده:

مـدرن سـنجش   ای و سنجش مبتنی بـر عملکـرد تمركـز دارد. پـنج روش      های چندگزینه های متواتر از سؤال نیز به ارائة مثال

دهنـد. هـر فصـل     مـی  كالسی )تکوینی، مدادكاغذی، مبتنی بر عملکرد، اصیل و آزمون جامع( محتوای اصلی كتـاب را تشـکیل  

 گیرد. های معلمان در دنیای واقعی و تکنولوژی را دربر می هایی از كالس، یک سؤال خوب، انتخاب مباحثی مثل داستان

 

 شیابک: وزیـری.  ص.308 .1396. هنر اول: تبریزهایپرواز.هاییاددهنده:بالویژگیشناخت. زاده، اقبال سیفی.377

9786007460597 

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 آموزان معلمان، تدریس اثربخش، دانشکلماتکلیدی:

در سـه فصـل ایـن    كند بهتر به تدریس بپردازد. این كتـاب   های یاددهنده به معلم كمک می شناخت وظایف و ویژگی چکیده:

هـای   كند. در فصل اول، مبـاحثی مثـل شـناخت خـود، نظریـه      ها را در دو دستة كلی )عمومی و اختصاصی( بررسی می ویژگی

شوند. در فصل دوم نیز  های یادگیرنده مطرح می یادگیری، ارتباط و تأثیر آن در یادگیری، اهمیت زمان و شناخت ابعاد و سبک

هـای پیشـرفت تحصـیلی و     بنـدی اهـداف آموزشـی، آزمـون     انـد. طبقـه   دریس مورد نظر بودههای ت اصول كلی آموزش و روش

 اند. ها نیز در فصل آخر عنوان شده عملکردی، و شرایط اجرای آزمون
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خواهندیادبگیرندکهچگونهیادبدهنید والیدینوشوقیادگیریبرایآنانکهمی. بخش زمین، محمـود  رخ.378

 9786001926495 شابک: رقعی. ص.232 .1396. نوید شیراز: شیرازمعلمان(.

 معلممخاطب:

 شناسی، آموزش و پرورش، معلمان، والدین یادگیری، روانکلماتکلیدی:

فصل بررسی شده است. بخـش اول   9آموزان در دو بخش و  آموزی به دانش های یادگیری و علم در كتاب حاضر، روش چکیده:

طبعی است كـه در    آموزان مانند هدف، انگیزه، تمركز حواس، رشد اجتماعی و شوخ والدین و دانششامل آن دسته از نیازهای 

كاربردی تدوین شـده و  -ای مطرح میکنند. بخش دوم بنابر روایتی از پیامبر اكرم )ص( و با تکیه بر متون علمی جلسات مشاوره

هـا و روش مطالعـه و پـژوهش مطـرح      وسعه و پایـداری آموختـه  در آن مباحثی مانند حافظه، چگونه بیاموزیم و به كار ببریم، ت

 گردیده است

 

 شیابک: رقعـی.  ص.24 .1395. مؤسسـه خانـه كتـاب   : تهـران خوانی.هایترویجکتابشیوه. اصغر آبادی، علی سید.379

9786002223760 

 معلممخاطب:

 های مطالعه، خواندن، آموزش و یادگیری، كودكان مهارتکلماتکلیدی:

خوانی مطرح شده است.  های ترویج كتاب آموزان به كتاب خواندن و شیوه هایی برای تشویق دانش در این كتاب، روش چکیده:

اند كه در این كتاب بررسی میشود؛ از آن جمله میتوان بـه   كارشناسان دالیل متفاوتی برای پایین بودن سطح مطالعه برشمرده

خوانی و نقش آن در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی،     ها از اهمیت كتاب اطالعی خانواده یتک كتابی بودن نظام آموزش و پرورش، ب

های ترویجی اشاره كرد. نویسنده همچنین مـواردی چـون    ها از تبلیغ در این زمینه و كمبود فعالیت پرهیز صدا و سیما و رسانه

با نویسندگان و رویـدادهای فرهنگـی را بـه عنـوان     گردی، دیدار  خوانی و هنر، برگزاری تور كتاب تنوع در خواندن، تلفیق كتاب

 راهکارهایی برای مشکل یاد شده مطرح كرده است.

 

 شیابک: وزیـری.  ص.84 .1395. مؤسسه كورش چـاپ : تهرانطراحیآموزشازنظرتاعمل.. اسحاق، سهیال حاجی.380

9786005022728 

 معلم/ دانشجومعلمان/ كارشناسان مخاطب:

 های آموزشی یادگیری، نظامکلماتکلیدی:

شود و بـرای پیشـرفت كـار آمـوزش و بنـا بـه        ها آگاه می شناسد و از آن های آموزشی را می ای انواع نظریه معلم حرفه چکیده:

هـا را از قبـل قـرن بیسـتم      های یادگیری و فلسفة آن ها بهره می گیرد. كتاب حاضر انواع نظریه موقعیت و مخاطبان خود از آن

های برنامة درسی در بخش سوم  سوری، روسو، برونر و هلیگارد، و دیدگاه های آموزشی جان دیویی، مونته كند. نظریه بررسی می

 ها و انواع الگوهای آموزشی نیز مباحث بخش چهارم كتاب هستند. شوند. طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه بررسی می
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سونیا موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه سـعیدپور، عظیمـه         (.1طراحیآموزشی جلد. ال اسمیت، پاتریشیا.381

 9786003093157 شابک: وزیری. ص.536 .1396. آوای نور: تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی نجف

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ریزی آموزشی، آموزش و یادگیری، طراحی های آموزشی، برنامه نظامکلماتکلیدی:

و شامل نُه فصل است. در این كتاب مبانی نظری طراحی آموزشی،  "طراحی آموزشی"حاضر جلد اول مجموعة كتاب  چکیده:

های طراحان مبتدی و خبره و واژگان پركاربرد این حوزه بررسی شده است. در آغاز، واژگـان   های آن، ویژگی مزایا و محدودیت

دامه، موضوع تحلیل و ارزیابی نیازهای یادگیرنـدگان و وظـایف   های طراحی آموزشی به دقت تشریح شده و در ا مطرح در مدل

هـا،   كنندۀ یادگیری به هشت طبقة دانش بیانی، مفاهیم، اصـول، رویـه   یادگیری مورد بحث قرار گرفته است. راهبردهای هدایت

نـد. در هـر فصـل،    ا حركتی تقسیم شده-های روانی های خاص، راهبردهای شناختی، تغییر نگرش و مهارت حل مسائل در حوزه

های فرایند طراحی آموزشی آمده و در انتهای هر فصل خالصة مباحث فصـل در یـک نمـودار گنجانـده شـده       نمودارها و مدل

 است.

 

سونیا موسـی رمضـانی، زینـب اسـماعیلی، مرضـیه       (.2طراحیآموزشی جلد. جی من ال/ راگان، تیل اسمیت، پاتریشیا.382

 9786003093164 شابک: وزیری. ص.552 .1396. آوای نور: تهران. نژاد، الهام فردوسیان قلی نجفسعیدپور، عظیمه 

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ریزی های آموزشی، برنامه طراحی آموزشی، آموزش و یادگیری، نظامکلماتکلیدی:

است. در این جلـد راهبردهـای آموزشـی،    های دهم تا بیستم  و شامل فصل "طراحی آموزشی"كتاب حاضر جلد دوم  چکیده:

حركتی مورد بررسی قرار گرفته است. هر فصل حاوی  -حل مسئله، راهبرد شناختی، یادگیری عاطفی و یادگیری مهارت روانی

های درسی دربارۀ موضوع ارائه شده است. از فصل دهم تا پانزدهم راهبردهای سطح خُرد مطرح شده و فصل شانزدهم بـه   مثال

و  نامه درسی طوالنی مدت، چند موضوعی و گروه گسترده اختصاص دارد. در ادامه، ساختارهای برنامه درسـی متنـاوب  سطح بر

هایی برای ارزشیابی بازخورد،  بندی و تلفیق مورد بحث قرار گرفته اند. در هر فصل تمرین مسائل اولیه برنامه درسی مانند فصل

 در انتهای هر فصل خالصه مباحث آن در نموداری گنجانده شده است.پردازش اطالعات،جلب توجه و تمركز آمده و 

 

 .1396. مؤسسه خانه كتـاب : تهرانخوانی.هایاجتماعیبرایترویجکتابهایشبکهظرفیت. افشار نادری، نیما.383

 9786002224057 شابک: رقعی. ص.92

 معلم/ یتابدارمخاطب:

 اجتماعی، پژوهش، مطالعههای  خواندن، شبکهکلماتکلیدی:

كـاوی یـا    كنـد. در فصـل اول داده   های اجتماعی بر ترویج كتابخوانی را بررسی مـی  نویسنده در پنج فصل تاثیر شبکه چکیده:

شـود.   بـوک، تـوییتر و گوگـل مـی     های اجتماعی مانند: فیس ها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهی به تاریخچة شبکه تحلیل داده

كاوی از مباحـث مطـرح    اوی در فضای آنالین در اندونزی، مدلی برای ایران، توانمندسازی نشر ایران از طریق دادهك كاربرد داده

المللی به عنوان الگویی برای ایـران، كتـابخوانی بـرای كودكـان،      ساز ترویج كتاب، بررسی یک سایت بین شده است. چرخة پول

 های مورد بررسی است. از دیگر موضوعمروری بر تاریخچة بازاریابی و تبلیغات آنالین 
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لـوح  : تهراندرآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی.فرآیندهایمدیریتدانش. عسگری، منصوره.384

 9786009552481 شابک: وزیری. ص.254 .1396. سفید

 معلم/ كارشناسانمخاطب:

 پرورش، مدیریت و سازماندهیها، آموزش و  پژوهی، مدرسه نمونهکلماتکلیدی:

این كتاب با هدف ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائة راهکارهایی بـرای بهبـود    چکیده:

آن تدوین شده است. مدیریت دانش یک رویه یا عمل برای رسیدن به فرایندی درمـورد دانـش اسـت كـه بـه بهبـود عملکـرد        

های ارزیابی آموزش و پرورش در ایران  ها، مفاهیم و مدل شود. نویسنده در این كتاب چالش ان منجر میداخلی و خارجی سازم

 كند. نامه بررسی می و جهان را با چندین الگوی طراحی و تنظیم پرسش

 

کلییهمقیاطعآموزانفوتوفنمطالعهویژهدانش ای تسلط: های مشاوره سری كتاب. زاده بفراجرد، مرتضی محمد.385

 9786008305750 شابک: وزیری. ص.64 .1396. تسلط: تهرانتحصیلی.

 معلممخاطب:

 آموزش و یادگیری، موفقیت تحصیلی، برنامه ریزی درسیکلماتکلیدی:

آموز نیازمند آرامش برای رسیدن  به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب، كنترل استرس و اضطراب در شرایط خاصی كه دانش چکیده:

های  زنی و شیوه های تست تواند رمز موفقیت باشد. در این كتاب، خوانندگان عالوه بر شناختن روش بهترین نتیجه است، میبه 

شوند. نقش والدین دركنترل اسـترس واضـطراب    نوین مطالعه، با موارد دیگری كه در فراگیری مفاهیم درسی مؤثرند، آشنا می

 یز در این كتاب مهم شمرده شده است.دانش آموزان ودستیابی آنان به موفقیت ن

 

 ص.224 .1395. آوای نـور : تهـران . سیدحسین سجادی بافقی شناسیدرتدریس.کاربردروان. درویل، لئونور ام.تی.386

 9786003092518 شابک: وزیری.

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 تدریسشناسی، علوم تربیتی، راهنمای تدریس، روش  روانکلماتکلیدی:

شناسی در تدریس از جمله موضوعاتی است كه توجه به آن نتایج مثبتی در آمـوزش دارد. كتـاب حاضـر     كاربرد روان چکیده:

شناسـی در   شناسی تربیتی ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشـترک در كـاربرد روان   هایی بنیادی از روان كوشیده است واقعیت

با هر كودک به عنوان یک فرد را متذكر شود. در كتاب، اصطالحات فنی و نیـز اصـطالحات   تدریس تأكید كند و نیز لزوم رفتار 

 اند. بخش عرضه شده 17است. مطالب در  نامة انتهای كتاب آمده ها در واژه اند و معنای آن آشنا درشت شده نا

 

هاینیوینتیدریسدرآمیوزشوروشکاربرد. پور، یعقـوب  زاده، حسین/ غالمیان، رضا/ علی قلتاش، عباس/ حسن.387

 9786003093249 شابک: وزیری. ص.216 .1396. آوای نور: تهرانآموزان.یادگیریدانش

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 شناسی یادگیری، یادگیری فعال، تدریس اثربخش، روش تدریس روانکلماتکلیدی:

پنج فصل بررسی شده است. در فصل اول مباحثی چـون تعـاریف   های نو در تدریس در  در كتاب حاضر، كاربرد روش چکیده:

های انگیزش در یادگیری مطرح شده است. نویسنده در فصل دوم قـوانین   یادگیری، عوامل مؤثر بر یادگیری و ابعاد آن و نظریه

بـانی تـدریس،   كنـد. فصـل سـوم بـه م     گرایان، رفتارگرایان و گشتالت و سبک شناختی را بررسی مـی  یادگیری، نظریة شناخت

گرایی دربارۀ آموزش و تـدریس اختصـاص دارد. در فصـل چهـارم الگـو و راهبردهـای        آلیسم دربارۀ تدریس و اثبات دیدگاه ایده

 گردد. های فعال و نوین تدریس معرفی می شود و در فصل پنجم روش آموزشی بررسی می



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

124 

 

 .1396. مرآت: تهرانطراحیآموزشیمدرسهپایهنهم.کتابمرجع بسته مدیریت كالسی:. دپارتمان علمی مرآت.388

 9786004640428 شابک: رحلی. ص.332

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب:

 طراحی آموزشی، مدارس، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسیکلماتکلیدی:

دهـد. بخـش اول اطالعـاتی دربـارۀ      مـی این كتاب مجموعة قوانین و مقرراتی را برای طراحی یک واحد آموزشی ارائه  چکیده:

هایی برای  برنامة ساالنة مدیران مدارس از جمله پیش نیازهای مورد نیاز در تدوین برنامه، فرمهای پركاربرد در نظارت و توصیه

هـای   هـای آموزشـی، حیطـه    سـاخته اسـت كـه هفتـه     دهد. بخش دوم دربارۀ طرح درس نیمه جلسات شورای معلمان ارائه می

سـازی،   ها را بررسی میکند. بخش سوم در حوزۀ اجـرا و عملیـاتی   ها و برگة كنترل محتوای درس بندی، آزمون بودجه محتوایی

دهد كه شـامل كـارآزمون، كـاربرگ و محتـوای دیجیتـال       یک بسته با عنوان بستة مدیریت كالسی در اختیار مدارس قرار می

 .های اوقات فراغت است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بسته

 

. مـرآت : تهـران کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهپاییههشیتم. بسته مدیریت كالسی:. دپارتمان علمی مرآت.389

 9786004640435 شابک: رحلی. ص.336 .1396

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب:

 مدارس، طراحی آموزشی، مدیریت آموزشی، قوانینکلماتکلیدی:

قوانین و مقررات، برای طراحی یک واحد آموزشی است. این كتـاب بـه مـدیران، معلمـان و كـادر      این كتاب مجموعة  چکیده:

اجرایی برای انجام وظایفشان ایده میدهد. برنامة ساالنه، ویژۀ مدیران مدرسه به همراه تقویم اجرایـی، برنامـة هفتگـی و طـرح     

ای به عنوان بستة مدیریت كالسی در  سازی، بسته لیاتیدرس از مباحث مطرح در این كتاب است. نویسنده در حوزۀ اجرا و عم

دهد. این بسته با توجه به اسنادی مانند سند تحول بنیادین نظام آمـوزش و پـرورش یـا برنامـة درسـی       اختیار مدارس قرار می

برنامة درسـی،  گویی به نیازهای مدارس در جهت اجرا و مراقبت از  مصوب نظام آموزشی تدوین شده است. نویسنده برای پاسخ

 های نظارتی و پرتکرار به همراه محتوای دیجیتالی استفاده كرده است ساخته، فرم های نیمه از طرح درس

 

. مـرآت : تهـران کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسیه پاییههفیتم. بسته مدیریت كالسی:. دپارتمان علمی مرآت.390

 9786004640091 شابک: رحلی. ص.340 .1396

 معلم/ مدیرمخاطب:

 راهنمای آموزشی، مدیران، مدارسکلماتکلیدی:

های پیشرفت تحصـیلی اسـت.    این كتاب شامل طرح درس، كارآزمون، كاربرگ، كتاب كار محتوای دیجیتال و آزمون چکیده:

در اختیـار   "یبستة مدیریت كالس"ای را به عنوان  سازی طراحی آموزشی، بسته نویسنده در این كتاب در حوزۀ اجرا و عملیاتی

دهد. با توجه به لزوم تطابق و هماهنگی برنامه های مدرسه با سیاستها و اهداف كالن آموزشی در سـطح ملـی،    مدارس قرار می

های ساالنة خود باید مجموعة اسناد باالدستی را مدنظر قرار دهند. كه این اسـناد در یـک دی    مدیران مدارس در تدوین برنامه

 ت.وی دی پیوست كتاب اس
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. حسـینی  جواد سـید  میر آموزاننوجوان.کال خودراباقلبتانادارهکنید:راهنمایتدریسدانش. ریدنوئر، كتی.391

 9789640812976 شابک: وزیری. ص.224 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 معلممخاطب:

 های ارتباطی، نوجوانان، معلمان كالس درس، مهارتکلماتکلیدی:

درصد از مجمـوع   40این اثر در نه فصل و از زبان یک معلم روایت شده است. داستان درباره یک دبیرستان است كه  چکیده:

خوانی، محیطـی پـر    اند. این ناهم های مرفه درصد از آنها سفیدپوست و از خانواده 15پوست و  آموزان آن در اقلیت و سیاه دانش

حل اصلی برای به وجود آوردن یک جامعه یادگیری، مدیریت صـحیح   تنش را در مدرسه ایجاد كرده است. به نظر نویسنده، راه

آموزان، تعادل بین توجه و انضباط و برنامه تحصیلی از جمله مباحث مطـرح   ه و مراقبت، تعامل با دانشكالس درس است. توج

 شده در این كتاب است.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.96 .1396. هنــر اول: تبریـز مبییانیواصیولتعلیییموتربییتاسییالمی.. باغبـانی، امـین  .392

9786007460528 

 كارشناسانمعلم/ دانشجومعلمان/ مخاطب:

 آموزش و پرورش، اسالم، تعلیم و تربیتکلماتکلیدی:

ای است كه برای رسیدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد. كتاب حاضر ابتدا مبانی تعلـیم و   تعلیم و تربیت مقوله چکیده:

كنـد و پـس از آن بـه     را بررسی مـی كند. سپس ماهیت و نیاز انسان به تعلیم و تربیت  تربیت اسالمی را برای خواننده بازگو می

گوید. تعلیم تربیت اسالمی كودكان از راه تشـویق، و سـپس از    پردازد. در ادامه، از تطهیر و تزكیه می تعریف تعلیم و تربیت می

 ساز در جامعه، فصل های بعدی كتاب هستند. راه رغبت، و اركان اخالقی جهت

 

: تهـران بنوشید :مدیریتاستعدادکارکناندرسازمانوکوکاندرمیدار .مدادقرمزخودرا. والدت، فهیمه.393

 9789640813775 شابک: وزیری. ص.80 .1396. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 معلممخاطب:

 شناسی های روان های رفتاری، خالقیت، استعدادیابی، جنبه مهارتکلماتکلیدی:

كاركنان در سازمانها و كودكان در مدارس است و مطالب آن در یازده قسـمت  موضوع كتاب حاضر، مدیریت استعداد  چکیده:

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  

داده میشـود. در پایـان هـر فصـل      شـرح  "نظریة هرم وارونة مداد قرمز"فصلهای بعدی گنجانده شده است. در قسمت آخر نیز 

 تعدادی سؤال و یک پیشنهاد گنجانده شده است.

 

 9786008517306 شابک: وزیری. ص.112 .1396. ندای كارآفرین: تهرانمدار ارربخش.. بهروان، رضا.394

 معلممخاطب:

 پژوهی، مدارس ایران، ارزشیابی آموزشی، نمونهکلماتکلیدی:

اثربخشی و كارایی نمره در مدارس غیرانتفاعی و دولتی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و دبیران بررسی  در كتاب حاضر، چکیده:

گیـری اثربخشـی مدرسـه،     وری، الگوهای انـدازه  شده است. كتاب در چهار فصل به تفاوت بین مفاهیم اثربخشی، كارایی و بهره

ر این زمینه پرداخته است. در این مباحث به لـزوم مشـاركت   علل طرح و تأسیس مدارس غیرانتفاعی و مطالعات پژوهشگران د

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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 ص.328 .1396. زریـن لـوح  : تهـران مدار شاد:طرحتحولجامعدرمیدار .. خانی، ناصر/ محمدی، پـروین  آقا.395

 9786001720291 شابک: وزیری.

 معلممخاطب:

 شناسی اجتماعی پژوهی، مدیریت و سازماندهی، آسیب ها، نمونه مدرسهکلماتکلیدی:

نویسنده در كتاب حاضر پنج ارزش زندگی شامل: شادی، صلح، احترام، همکاری و مسئولیت پـذیری را در رابطـه بـا     چکیده:

آمـوزان بـه گروههـای داسـتانی،      كرده است. در هر فصل، برنامه به طور كلی معرفی شـده اسـت و دانـش    آموزان بررسی دانش

هایی همـراه اسـت. در انتهـای كتـاب      ها و بازی ها، تمرین اند. هر فصل با فعالیت نمایشی، تبلیغات، شعر و موسیقی تقسیم شده

 ه اند، گنجانده شده است.ها را انجام داد تصاویری واقعی از دانش آموزانی كه فعالیت

 

نکتۀکاربردیبیرایمیدیریتدرمیدار متفیاوتو111کاویبرایمدیرانمدار :مدرسه. اصالنی، ابراهیم.396

 9786008529095 شابک: وزیری. ص.256 .1396. مدار پیشگامان پژوهش: تهرانموف .

 مدیرمخاطب:

 مدیریت و سازماندهی مدیران، مدارس، پژوهش در مدیریت،کلماتکلیدی:

كنـد. مـدیریت    نویسنده در این كتاب به حساسیتهای مدیران مدارس دربارۀ مسـائل تربیتـی و آموزشـی اشـاره مـی      چکیده:

بندی شده است. نویسنده  ای طبقه ای از آن كه به امور مدارس اختصاص دارد، در زمرۀ علوم میان رشته آموزشی، به ویژه شاخه

ها حضور در مدارس گوناگون، نکـات ریـز و درشـتی ماننـد مـدیر و نقـش راهنمـایی، مـدیر و نقـش او در          با اتکا به تجربة سال

فصل به اضافة یک نکتة آخر آمده است. هر  10نکتة كتاب در قالب  111برنامهریزی و هماهنگی را مورد توجه قرار داده است. 

 رسد. یان میارزیابی به پا فصل با مقدمهای كوتاه آغاز میشود و با یک خود

 

رییزیومیدیریتمدیرموف =مدرسهموف :برنامه. رضا/ ذوالفقاری، حسین/ قرق دردوست، زهره سلطانی، حمید.397

 9786005065190 شابک: وزیری. ص.170 .1395. كالج برتر: تهراناستراتژیک.

 مدیرمخاطب:

 سازماندهیمدیریت آموزش و پرورش، موفقیت، مدیریت و کلماتکلیدی:

نحوۀ مدیریت مدرسه از جمله عواملی است كه در موفقیت مدرسه تأثیر بسیار دارد. این كتاب در سه فصـل بـه ایـن     چکیده:

ای  ریزی برای طراحـی مدرسـه   هایی برای موفقیت مدرسه، برنامة پردازد. موضوعاتی مثل كیستی مدیر موفق، توصیه موضوع می

ریـزی بـرای موفقیـت در     بخشی به شـورای معلمـان و برنامـه    وزشی و پرورش مدارس، كیفیتاثربخش، تنظیم برنامة ساالنة آم

 مدرسه، مدیریت تغییر، و مدیریت مشاركتی از جمله مطالب كتاب هستند.

 

 شیابک: وزیری. ص.256 .1395. مؤسسه كورش چاپ: تهرانهایمعلمی.مدیریتآموزشی:مهارت. حاتمی، زهرا.398

9786005022810 

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 ای، كالس درس های آموزشی، معلمان، اخالق حرفه مهارتکلماتکلیدی:

هـای منطقـی و عملـی و     ای است از ایده ای نیز نیاز دارد. كتاب حاضر چکیده تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفه چکیده:

در حرفة تدریس تازه كار هستند، بتوانند به درستی هـدایت  راهنمای سریع تدریس برای مرور نکات معلمی، تا آموزگارانی كه 

هـایش بـا بافـت و سیسـتم آموزشـی و       شوند. نویسنده همة دوره های تحصیلی را در نظر دارد و كوشـیده اسـت دسـتورالعمل   

ی ارتبـاط،  های شخصیتی، مدیریتی، برقـرار  اخالقی حاكم بر جامعة ایران سازگار باشد. پنج فصل اول كتاب به ویژگی-فرهنگی

ای از مجموعه مقاالت برخی مشاهیر دربارۀ معلمی در فصل آخـر جمـع    كنند و گزیده انگیزشی و فنون تدریس معلم اشاره می

 اند. شده
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 شیابک: وزیـری.  ص.184 .1395. كـالج برتـر  : تهـران گیرنیده.هاییادمدیریتدانشوسازمان. قربانیان، حسین.399

9786005065664 

 معلم/ مدیرمخاطب:

 رشد دانش، عناصر مدیریت، یادگیری سازمانیکلماتکلیدی:

مـدیریت  »ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند. در كتاب حاضر موضـوع   های قدیمی ادارۀ سازمان امروزه روش چکیده:

بنـدی مـدیران، مراحـل     هشود. طبق تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبیین می« های یادگیرنده دانش و سازمان

هـایی از   دهی رسمی، تعارض در سازمان، خالقیت و نوآوری، كنترل و عوامل مؤثر بر آن، تعاریف مدیریت دانش، نمونـه  سازمان

 دهند. كارگیری دانش، و بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی دیگر مطالب كتاب را تشکیل می به

 

 .1396. وانیـا : تهـران مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدار .. محمودافروزان، صغری/ صفری،  شب.400

 9786008496342 شابک: وزیری. ص.160

 والدین/ مدیرمخاطب:

 ها محیط زیست، مدیریت آموزش و پرورش، مدرسهکلماتکلیدی:

بسزایی دارد. كتاب حاضر پژوهشـی  توجه به محیط زیست به منظور حف. سالمت روحی و روانی كودكانمان اهمیت  چکیده:

است از بهبود سبک تربیتی والـدین دربـارۀ كودكـان و     برانگیز كودكان و هدف آن عبارت است به منظور بهبود رفتارهای چالش

گانة بهبود كیفیت در مـدیریت مدرسـه، تبیـین مفهـوم مـدیریت مـدارس و        های تعاملی كارامد. اصول چهارده استفاده از روش

آموزان، تأثیر آموزش  كردن فضای سبز برای دانش آموزان، محافظت از محیط زیست و فراهم فزایش انضباط در دانشهای ا روش

 ای شاد و بانشاط از جمله مطالب این كتاب هستند. های حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگی داشتن مدرسه و مهارت

 

: قـم تربیتیمربیانمسلمان جلدنخستقرندومتاپنجمهجری.هایمربیانما:تاریخاندیشه. رفیعی، بهـروز .401

 9786002981622 شابک: وزیری. ص.352 .1396. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 تاریخ اسالم، فلسفه اسالمی، آموزش و پرورش، فیلسوفکلماتکلیدی:

هـای   ای برخوردار است. مجموعة حاضر با معرفـی اندیشـه   از جایگاه ویژه های هر جامعه و بزرگان آن شناخت واقعیت چکیده:

كوشد هـم مربیـان بنـامش را معرفـی كنـد و هـم متنـی         تربیتی مربیان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجری، می

های  چندی از مربیان قرناست و به  آموزشی برای تدریس آرای تربیتی آنان فراهم سازد. كتاب حاضر جلد نخست این مجموعه

عمروبن بحـر جـاح.، محمـدبن ابـن سـحنون، ابـو نصـر محمـد فـارابی، گـروه           »اندا ز:  دوم تا پنجم اختصاص دارد كه عبارت

 الرئیس ابن سینا و امام محمد غزالی. الصفا، شیخ اخوان

 

 .1396. رازنهان: تهراننوجوانی.مسیر:راهرسیدنبهشخصیتیمقتدروخودساختهازدوران. طاهری، كاظم پور.402

 9786004481144 شابک: رقعی. ص.218

 معلم/ مشاورمخاطب:

 شناسی، خاطره، نوجوانان های روان شیوۀ زندگی، جنبهکلماتکلیدی:

كند. او معتقد اسـت   نویسنده در این كتاب برای كسب موفقیت نوجوانان راهکارهایی را به شیوۀ داستانی پیشنهاد می چکیده:

خواهـد   ای كه با رسیدن به هـر امتیـاز دیگـری مـی     های انسان رسیدن به قدرت است به گونه ها و گرایش یکی از باالترین میل

از "، "عالئـم انحرافـی را جـدی بگیریـد    "، "تعهدی برای شروع"، "توی كوله پشتیت چی داری"، "داستان من"مقتدرتر باشد. 

همسـفر  "، "شـود  مسـیر دوراهـه مـی   "، "اینجا سبقت آزاده"، "واجهه با پیچ مسائلم"، "تو دیرتر بخور شیرینی"، "كجا به كجا

 ها مطرح كرده است. هایی را در آن عناوینی است كه نویسنده داستان "انتهای مسیر"و  "خوب نعمته
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راضیه/ شریف خطیبی، نژاد پناگاهی، زهره/ صادقیان حقیقی، زهرا/ رحمتی، ندا/ رسمتی اسدآبادی، زهرا/ زهری،  شیرازی.403

ندا/ دستیار ممقـانی، نسـرین/ مشـهدی آقـایی، سـمیه/ اثبـاتی، لـیال/ صـالحی، مرضـیه/ محمـود زمانیـان، راحلـه/ مشـهدی،              

معلیم. سادات/ خاتمی، سمیه/ تعالی، معصومه/ حب عسـگری، نجمـه/ محمـدپور قرایـی، نسـرین/ نورمحمـدی، مـریم        فرشته

فرشـتگان  : گیالوند.96تا90پژوهیآموزشوپرورششهرستاندماوندازسالپژوهنده؛آراربرگزیدهاستانیاقدام

 9786008723400 شابک: رحلی. ص.400 .1396. فردا

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 های علمی، معلمان تحقیق علمی، آموزش و پرورش، پژوهشکلماتکلیدی:

ای اسـت.   های گوناگون شـغلی و حرفـه   های كاركنان در عرصه تواناییرویکردی سازنده برای گسترش  "اقدام پژوهی" چکیده:

گـویی،   انضـباطی، دروغ   های عملی و اجرایـی بعضـی از معلمـان دورۀ ابتـدایی و دبیرسـتان در زمینـة بـی        در اثر حاضر، تجربه

ت تشـویق در موفقیـت   آموزان در درس امال، ارتقاء سطح نوشتاری كودكان پایـة اول دبسـتان، اهمیـ    مشکالت یادگیری دانش

های برگزیدۀ اسـتانی منطقـة    آموزان دچار حواس پرتی بیان شده است. نویسنده پژوهش تحصیلی و نحوۀ افزایش تمركز دانش

 آوری كرده و در كتاب حاضر آورده است. جمع 96تا  90دماوند را از سال تحصیلی 

 

. وانیـا : تهـران . فرمهینـی فراهـانی، شـیرین    نکتهبسیارمهیم.17کنند معلمانموف متفاوتعملمی. ویتکر، تاد.404

 9786008496335 شابک: وزیری. ص.154 .1396

 معلم مخاطب:

 تدریس اثربخشکلماتکلیدی:

رسـاندن   هـا نیسـت، بلکـه در چگـونگی بـه انجـام       تفاوت بین معلمان مؤثر و ضعیف در میزان دانش علمی و سواد آن چکیده:

هـا از   كردن را به معلمان بیاموزد. چارچوب فکری معلمان موفـق، برداشـت آن   كوشد متفاوت عمل كتاب میهاست. این  دانسته

هـا از   ن گیری آ ها، چگونگی مدیریت انرژی و زمان، و اصول تصمیم آموزان، موضوع اصلی مورد تمركز آن مشاهدۀ كالس و دانش

ها و تعامل در چارچوب اصـلی   . كتاب بر نظریات و عملکردها، شیوهاند موضوعات این كتاب هستند كه در نوزده فصل ارائه شده

 دهند، شرح داده است. زندگی در كالس و مدرسه تمركز دارد و تمام مواردی را كه معلمان موفق انجام می

 

رفتاریویژههایهایزندگی مهارتمهارت. ، حسن/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته خانی، شهرام/ موسوی چلک محمد.405

 9786006637396 شابک: رقعی. ص.344 .1396. طلوع دانش: تهرانوالدین(.

 معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:

 های رفتاری شناسی، آموزش والدین، نوجوانان، شیوۀ زندگی، مهارت های روان جنبهکلماتکلیدی:

های زندگی ازجمله شناخت خصوصیات نوجوان، آشنایی بـا مشـکالت    مهارتنویسنده در كتاب حاضر در یازده فصل  چکیده:

های اجتماعی، تفکر نقادانه و خالق، كنترل خشم، مقابله بـا اسـترس، منـابع     روانی و اجتماعی، اصول اولیة پیشگیری از آسیب

ط مؤثر ویـژۀ والـدین را بررسـی    مندی و برقراری ارتبا گیری مؤثر، جرأت رسان، خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم یاری

هـایی بـا ذكـر     كند. نویسنده از نمودار، شکل و جدول برای نوشتن نکات توسط والدین استفاده كرده است. در ادامه فعالیت می

 اهداف و مراحل انجام آن گنجانده شده است.
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آمیوزان(.هایرفتیاری وییژهدانیش مهارتهایزندگیمهارت. خانی، شهرام/ نوری، ربابه/ موتابی، فرشته محمد.406

 9786006637310 شابک: رقعی. ص.280 .1395. طلوع دانش: تهران

 آموز/ معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان/ كارشناسان دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آموزان، نوجوانان های رفتاری، دانش شیوۀ زندگی، مهارتکلماتکلیدی:

منـدی،   گیری مؤثر، جرأت های زندگی ازجمله مهارت خودآگاهی و همدلی، حل مسئله و تصمیم این كتاب مهارتدر  چکیده:

گـردد. در هـر فصـل     آموزان بررسی مـی  برقراری ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، كنترل خشم و تفکر نقادانه و خالق ویژۀ دانش

، نکات و اهداف مربوط به آن مهارت به صـورت مـوردی آمـده اسـت. در     های واقعی از اتفاقات روزمرۀ زندگی پس از بیان مثال

هـا   هـا و شـکل   ها گنجانده شده است. نویسنده از نمودارها، جـدول  ادامه یک یا چند فعالیت فردی یا گروهی برای انجام مهارت

 ها استفاده كرده است. برای طراحی فعالیت

 

مؤسسـه  : تهـران هیایآموزشیی.هایمطالعهدرمحییطمهارت. جـوان مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان .407

 9786008775010 شابک: رقعی. ص.254 .1396. فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان

 معلم/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب:

 ریزی آموزشی، كاركرد های آموزشی، آمادگی برای خواندن های مطالعه، برنامه مهارتکلماتکلیدی:

دهد. او ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در      نویسنده در این كتاب مهارت درست مطالعه كردن را به مخاطب آموزش می چکیده:

هـای   هـای مطالعـة مرمـدل    كند. در مرحلة بعد مقوالتی چون مـدل  شناسی مطالعة ناكارآمد را مطرح می مطالعة كارآمد، آسیب

 دهد. را مورد بررسی قرار می برداری، مرور مطالب و عوامل تمركز حواس یادداشت

 

 .1396. تخت جمشید: شیرازهایمعلمیوتدریساصولی.مهارت. خادمی، حمیدرضا/ مظفری، زهره/ وحدانی، مریم.408

 9786002832467 شابک: وزیری. ص.126

 معلم/ دانشجومعلمانمخاطب:

 معلمان، تدریس اثربخش، راهنمای تدریس، مهارتکلماتکلیدی:

هـای   كتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول دربارۀ مراحل تدریس است. نویسنده در فصـل دوم رسـانه   چکیده:

كند. در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسـب و مراحـل    ها را در نظام آموزش و پرورش بررسی می آموزشی و اهمیت آن

نش كالس برای تدریس نیز آمده است. در بخـش دیگـر فصـل    نوشتن آن توضیح داده شده و نمونه فرم طرح درس و نحوۀ چی

سـازی محتـوای درس    های فـردی فراگیرنـدگان و جـذاب    آموزان، فن بیان، توجه به تفاوت اول به مهارت ایجاد انگیزه در دانش

ده از فناوری شدن و فناوری اطالعات، آموزش الکترونیکی و ضرورت استفا اشاره شده است. در فصل دوم، مباحثی مانند جهانی

 مطرح شده است.

 

 9786008529088 شابک: رقعی. ص.320 .1396. مدار پیشگامان پژوهش: تهرانها.ترینمعلمانهناب. فریبا مؤیدنیا، .409

 معلم/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:

 خاطره، آموزش و پرورش، معلمان، حکایتکلماتکلیدی:

آوری كـرده اسـت.    سال خدمت در آموزش و پرورش را در ایـن كتـاب جمـع    20ها و خاطرات خود از  نویسنده تجربه چکیده:

هایی است كه به تناسب موضوع و بـه فراخـور موقعیـت، در كـالس      كتاب حاضر در دو فصل تألیف شده است؛ فصل اول نمونه

هایی از برنامـة   بخشهایی كه برای فراگیرندگان از خود درس مفیدترند. همان  ها صحبت میشود؛ همان حاشیه درس دربارۀ آن

هایی اشاره میکنـد كـه    ها و حکمت ها كه در كتاب درسی وجود ندارد. نویسنده در فصل دوم به حکایت درسی پنهان برای بچه

 ها میتواند برای معلمان مفید باشد. مرور و بازخوانی آن
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بوسـلیانی، سـمانه بـاقر پنـاهی، شـیما      اكبـر فرجـی ارمکـی، غالمعلـی      نظارتوراهنماییآموزشیی.. گلیکمن، كارل.410

 9786003092792 شابک: رقعی. ص.168 .1396. آوای نور: تهران. زاده طبیب

 معلم/ مدیر/ كارشناسانمخاطب:

 ها، تدریس اثربخش، آموزش و یادگیری، ایاالت متحده امریکا مدرسهکلماتکلیدی:

از علوم آموزشـی اسـت كـه در ایـن كتـاب بررسـی شـده اسـت.         ای  رشته "نظارت و راهنمایی آموزشی یا تعلیماتی" چکیده:

نویسنده در این كتاب در هفت فصل مباحثی چون نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در كالس، سازوكارهایی برای كمک به 

النـدگی  های ارزیـابی قابلیـت و رشـد و ب    هایی برای مشاهدۀ كالس، رویکردهای كار با معلمان، شاخص كالس درس، چهارچوب

 ها و نمودارها آمده است. هایی ملموس از كمک به معلمان در جدول معلم را مطرح كرده است. مثال

 

 .1395. منظومه خـرد : تهران. سودابه تنکانبی .نیستآسانوقتهیچتغییرارزشیابیدرنونگرشی. واتروت، كتی.411

 9786006475561 شابک: رقعی. ص.136

 دانشجومعلمانمعلم/ مخاطب:

 ها، ارزشیابی آموزشی آموزان، آزمون آموزش و پرورش، دانشکلماتکلیدی:

هـا جـایزه و بـرای     موقـع فعالیـت   به عقیدۀ نویسندۀ این كتاب، امروزه در سیستم ارزشیابی مدارس بـرای تکمیـل بـه    چکیده:

آموز از مفاهیم را نشان دهد، از  میزان یادگیری دانشنظمی و رفتار نامناسب، تنبیه در نظر گرفته میشود. نمره پیش از آنکه  بی

میزان انطباق آنها با سیستم آموزشی حکایت دارد. نویسنده در این كتاب نظام ارزشیابی سنتی یا نمرهای را زیر سؤال میبرد و 

های آموزشـی، كاسـتی هـای     رههایی ملموس از همة دو الگوی ارزشیابی بر پایة استاندارد را جایگزین آن میکند. او با ارائة مثال

 دهد. ای را بررسی میکند و الگوهای جدیدی را پیشنهاد می نظام نمره

 

: تبریـز والدینومعلمانعزیزنحوهبرخوردبانوجوانانرابهتربیاموزید .. زادعیوضی، ارسالن/ خانمحمدی، اشرف.412

 9789645179739 شابک: رقعی. ص.152 .1396. اختر

 والدین/ معلممخاطب:

 آموزان، ارتباط شناسی، دانش های روان معلمان، جنبهکلماتکلیدی:

كتاب حاضر شامل دو بخش است. در بخش اول نحوۀ ارتباط والـدین و نوجوانـان و ارتبـاط صـحیح بـین زن و مـرد        چکیده:

علمان در مدارس است. نویسنده با بررسی میشود. بخش دوم دربارۀ شناخت نیازهای نوجوانان و نحوۀ صحیح برقراری ارتباط م

های دینی و سخنان ائمـة اطهـار )ع( محتـوای كتـاب را      تکیه بر مبانی روان شناختی و تربیتی و استفاده از رهنمودها و آموزه

هـای كوتـاه    تدوین كرده است. او در بخش دوم، مباحثی چون جایگاه معلم، نکات مهم در یک تدریس فعال و موفق و داسـتان 

 ز برای والدین و معلمان را مطرح كرده است.پندآمی

 

: گرگـان .هیاهایشخصیتیمعلمانوسبکتیدریسآنویژگی. جرفی، هیام/ صولتی اصل، پروین/ انصاری، سعید.413

 9786004490382 شابک: وزیری. ص.125 .1395. نوروزی

 معلم مخاطب:

 شناسی، روش تدریس روانهای  ای، معلمان، جنبه اخالق حرفهکلماتکلیدی:

كنند. بدیهی است كه  معلمان بیشترین نقش را در بهبود كیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی مدارس ایفا می چکیده:

تواند كارایی مطلوبی داشته باشد كه با روش تدریس مناسب مورد توجه مخاطـب قـرار گیـرد.     دانش تخصصی آنان هنگامی می

هـای آن و   ضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس، انـواع تـدریس، شخصـیت و ویژگـی    نویسنده در این كتاب مو

 كند. های شخصیتی معلمان ارائه می ارتباط سبک تدریس و ویژگی
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هیاهمیهچییزراپیاککناشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک28. علیمرادی، بهمن/ غفوریان نوروزی، پریسا.414

 9789640223154 شابک: رقعی. ص.80 .1395. نشر به: تهرانکنند.نمی

 معلممخاطب:

 كودكان، والدین، رفتار اولیا و فرزندان، تربیتکلماتکلیدی:

داننـد چـه كـار بایـد      شوند و به درسـتی نمـی   های تربیتی گرفتار می دانند كه نباید اشتباه كنند اما در تله والدین می چکیده:

های پذیرفتن نقش والدین، فرزنـدپروری و اشـتباهات والـدین در فرزنـدپروری      این كتاب مباحثی چون الزمهبکنند. در ابتدای 

مطرح شده است. در انتهای هر بخش یک كاربرگ برای نوشتن اهداف والدین از تربیت فرزندان، بیـان انتظـارات از فرزنـدان و    

اشتباه والدین در رابطه بـا تربیـت    28تاب ضمن اشاره به شناخت خصوصیات تحولی و شخصیتی كودک وجود دارد. در این ك

 ها نیز توضیح داده شده است. فرزندان، رفتارهای صحیح جایگزین آن

قرآن

 

 شیابک: رقعـی.  ص.64 .1395. پیـام بهـاران   /زیـارت : تهـران آموزشروخوانیقرآنکیریم.. بابایی لواسانی، طاهره.415

9786009657186 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزان آموزش قرآن، راهنمای آموزشی، دانشکلماتکلیدی:

ها را در مرحلة اول به صـورت   آموزان اختصاص دارد، نویسنده تمرین كتاب حاضربه آموزش روخوانی قرآن برای دانش چکیده:

آورده است. روش تلف. حروف عربـی   "خوانی روان"و مرحلة سوم به صورت  "تفکیک و بخش كردن"، در مرحلة دوم "فرمان"

ها، صداهای كوتاه، صدای كشیده، عالمـت سـکون، عالمـت تشـدید، حـروف مقطعـه و تنـوین از         ها همراه با نشانه و اسامی آن

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.

 

 شیابک: رقعـی.  ص.114 .1395. كتـاب نیسـتان  : تهـران سیرزمینعیددهایقرآنیی.. حیـدری ابهـری، غالمرضـا   .416

9789643378806 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های قرآنی داستان ها، ها، ترجمه سورهکلماتکلیدی:

های آن بیشتر تفکر شود. كتاب حاضر دربارۀ  ها، ماجراها و درس ها، مثال كند در قصه آشنایی بیشتر با قرآن كمک می چکیده:

شـود.   های قرآن نیز آشـنا مـی   ترین گفتنی عددهای قرآنی است. مخاطب به بهانة آشنایی با عددهای قرآنی با بخشی از شیرین

 اند، داستانی آورده است. كه در قرآن آمده 51تا  1های  ام از عددكتاب برای هر كد
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کاروفناوری

 

 رقعی. ص.136 .1396. آوند دانش: تهران. سارا یوسفی هایعلمی.آزمایش دامیز برای كودكان و نوجوانان:. مالینز، اولیویا.417

 9786008668251 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 ها، علوم، كودک و نوجوان های آموزشی، آزمایش سرگرمیکلماتکلیدی:

های علمی و آموزشی ارائه داده شـده اسـت.    آزمایش "های دامیز برای كودكان و نوجوانان كتاب"در این جلد از مجموعة  چکیده:

در مورد علم نهفته در آن آزمایش وجود دارد. در  ای كوتاه و بخشی اند و در هر فصل مقدمه ها در هفت فصل گنجانده شده آزمایش

هـای كتـاب بـا     شـود. آزمـایش   هر آزمایش، ابتدا دربارۀ كاری كه باید انجام شود و وسایل مورد نیاز، توضیحات مختصری ارائه مـی 

و بادكنـک انجـام    ربـا  شیرین، سـركه، تخـم مـرغ و نیـز ماننـد آهـن       استفاده از اقالم خانگی معمولی و ارزان قیمتی از قبیل جوش

 گیرند. می

 

 رقعـی.  ص.104 .1396. كتاب ابرار: تهران.Outlook 2010آشناییبااینترنت آموزش كامپیوتر كودكان:. كاتبی، صدیقه.418

 9786007790465 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی علم رایانه، ادبیات كودک و نوجوان، اینترنت،کلماتکلیدی:

های اتصـال بـه    كتاب حاضر در پنج فصل برای آموزش اینترنت به كودكان تدوین شده است. نویسنده در فصل اول روش چکیده:

(هـا و   سـایت  دهد. در فصل دوم شبکة جهانی وب، آشنایی بـا وبگـاه )وب   اینترنت و كاربرد اینترنت در زندگی روزمره را توضیح می

های دیگر تنظیمات اتصال به اینترنت، پست الکترونیک و ایجاد و ارسال یک نامه را به طـور كامـل    گر و در فصلافزارهای مرور نرم

 ها همراه با عکس از صفحة نمایشگر رایانه و دستورالعمل اجرای آن است. كند. هر مرحله از برنامه بررسی می

 

 شیابک: رقعـی.  ص.152 .1396. كتـاب ابـرار  : تهـران .Excel 2010آمیوزش آموزش كـامپیوتر كودكـان:  . كاتبی، صدیقه.419

9786007790458 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 ای، خودآموزها افزار رایانه علم رایانه، نرمکلماتکلیدی:

رونـد. كتـاب    شـمار مـی  های اساسی و اصلی كامپیوتری از جمله سوادهای امروزی بـه   ها، مهارت در دنیای متنوع فناوری چکیده:

اختصاص دارد. این مهـارت بـه زبـانی بسـیار     « صفحه گستر اكسل»گانة كار با كامپیوتر یعنی  های هفت پیش رو به یکی از مهارت

تواند به صورت خودآموز از این كتاب استفاده كند تـا بـه كـار بـا      ساده و ابتدایی به مخاطب كودک آموزش داده شده و كودک می

 مسلط شود.محیط برنامه 
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(کتابآموزشوتمیرینبیرایفعالسیازی1باشگاهمغز  های باشگاه مغز: كتاب  مجموعه. رضاپور، تارا/ اختیاری، حامد.420

 9786006591520 شابک: رقعی. ص.296 .1396. مهرسا: تهرانهایمغزی.توانمندی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 حافظه، تقویت توجه، چالش ذهنیکلماتکلیدی:

است. این كتاب حاوی شانزده جلسه یـا پلـه اسـت كـه مغـز را در هفـت        "باشگاه مغز"كتاب حاضر جلد اول از مجموعة  چکیده:

فضایی، حل مسئله و منطق تقویت میکند. پیش از آغاز هر پله، در بخشـی  -حیطة شناختی شامل: حافظه، توجه، مهارتهای بصری

تمرین مربوط به آن آموزش و توضیح داده میشود. در بخش آخر هر پله، تمرینهایی بـرای اثبـات مفـاهیم گنجانـده     ای  یک صفحه

تـر تکـرار    شده است. هر یک از مفاهیم از سطح آسان شروع میشود و به طور منظم و به فاصـلة هـر دو جلسـه بـه شـکلی سـخت      

 جدول و نمودار است.ها حاوی تصاویر، نقاشی، اشکال و اعداد،  میگردد. تمرین

 

24(حافظهویادگیری:کتابآموزشوتمیریندر3باشگاهمغز  های باشگاه مغز: كتاب. رضاپور، تارا/ اختیاری، حامد.421

 9786009859412 شابک: رحلی. ص.272 .1396. مهرسا: تهرانجلسه.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 حافظه، تقویت توجه، راه و روش، كارو زندگیکلماتکلیدی:

است. در این كتاب تمرینهای چالشی در بیست و چهار پله برای تقویـت   "باشگاه مغز"كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه  چکیده:

ام دادن آن در پایان هر پله هم یک نمونه تمرین آمده است كه انجـ . است ها و لغات طراحی شده انواع حافظه از جمله حافظه چهره

ها از جدولها، اشـکال، تصـاویر و    دقیقه طول میکشد. هر پله از كتاب شامل دوازده تا چهارده تمرین است. در این تمرین 45تا  30

 اعداد استفاده شده است.

 

. آوند دانـش : تهران. زاده نیلوفر رحیم نویسیکامدیوتری.برنامه دامیز برای كودكان و نوجوانان:. مینیک، كریس/ هالند، اوا.422

 9786008668244 شابک: رقعی. ص.136 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ، كودک و نوجوان، آموزش و یادگیری نویسی رایانه، بازی و سرگرمی برنامهکلماتکلیدی:

كنـد تـا از زبـان     بـه خواننـده كمـک مـی     "های دامیز برای كودكـان و نوجوانـان   كتاب"نویسنده در این جلد از مجموعة  چکیده:

هایی است  های كامپیوتری استفاده كند. این كتاب حاوی پروژه برای ساختن برنامه CSS3 ،HTML5 ،Java Scriptنویسی  برنامه

طـوری كـه بـرای      كنندۀ یکدیگرند؛ به ها تکمیل و تصویر توضیح داده شده است. پروژه كه مراحل هر كدام، از ابتدا تا انتها با عکس

، "نویسـی چیسـت   برنامـه "تواند یک ربات متحرک بسازد و به كمک موشواره آن را كنترل كنـد.   مثال، خواننده در پایان كتاب می

تان را متحـرک   ربات"، "خود سبکی خاص ببخشید به ربات"، "بدن ربات خود را بسازید"، "آوری قطعات برای ساخت ربات جمع"

 عنوان بعضی از مباحث مطرح شده در این كتاب است. "نویسی ساخت برنامة بازی با كلمات در زبان برنامه"و  "كنید
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 كانون پرورش فکـری كودكـان و  : تهرانبُعدیبگیریموببینیم.چگونهعکسسه. جواد/ رادفر، جمال پرداز، محمد پوست.423

 9786000105570 شابک: وزیری. ص.44 .1396. نوجوانان

 معلممخاطب:

 عکاسی، عکس، ارتباط تصویری، تصویرهاکلماتکلیدی:

بیند. همچنـین، بـا مفـاهیمی چـون خـط فرضـی،        بُعدی می یابد كه چرا اجسام را سه با مطالعة این كتاب، خواننده درمی چکیده:

دهد. عالوه بر آشنا كردن خواننده بـا   هایی برای یادگیری بهتر انجام می میشود. سپس تمرین ها آشنا نمایی و سایه پوشانی، ژرف هم

هـای   نما بسـازد و بـا آن عکـس    شیوۀ تهیة عکس، كاربردهای آن نیز بیان شده است. در پایان كتاب، خواننده میتواند یک برجسته

 عدی است.بُ های سه ها و كارت پستال بُعدی را ببیند. كتاب حاوی عکس سه

 

 .1396. آونـد دانـش  : تهـران . زاده نیلوفر رحـیم  هایدیجیتالی.طراحیبازی دامیز برای كودكان و نوجوانان:. برین، درک.424

 9786008668237 شابک: رقعی. ص.124

  مخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 نویسی رایانه، كودک و نوجوان های آموزشی، طراحی، برنامه بازیکلماتکلیدی:

و  "اسـکرچ "اید؟ برای این كار، یک كامپیوتر متصل به اینترنت، یک حساب كاربری  های ویدئویی ساخته آیا تاكنون بازی چکیده:

هـای كـاربردی بـرای     نویسی تصویری برای كودكـان اسـت كـه برنامـه     های این كتاب نیاز دارید. اسکرچ یک زبان برنامه متن پروژه

برهـایی را در اختیـار خواننـده     ها و میان دهد. نمادهای به كار رفته در این كتاب، راهنمایی ئه میطراحی سریع بازیهای ویدئویی ارا

همـه  "گذارند كه فرایند كدگذاری را آسانتر میکند. نویسنده گام به گام از مراحل كار، در كتاب عکس و تصویر گنجانده اسـت.   می

 "هـا  انگیـز و حملـه بـه كلـون     مـوش شـگفت  "، "مار استثنایی"، "سیکطراحی برای یک بازی ویدئویی كال"، "چیز دربارۀ اسکرچ

 هایی از این كتاب است. عناوین بخش

 

فعالیتآموزشیدرمفیاهیمعلیومرایانیهوتفکیر21علومرایانهبدونرایانه :. اچ/ فلوز، مایک بل، تیم/ ویتن، یان.425

 شییابک: رحلــی. ص.244 .1396. فرهنگــی فــاطمی مؤسســه: تهــران. حامــد محبــی، عرفانــه محبــی جهرمــی رایانشییی.

9789643189723 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های رایانه، علم رایانه، تفکر زبانکلماتکلیدی:

ابتـدا و  دهـد. در   ای را ارائه مـی  فعالیت آموزشی است كه مفاهیم علوم رایانه 21های اجرای  این كتاب شامل دستورالعمل چکیده:

های این كتاب بـر پایـه ریاضـیات ماننـد      پردازد. فعالیت هایی گنجانده شده است كه به تشریح مفاهیم می         انتهای هر فعالیت بخش

هـا بـا فنـاوری، دانـش و      سازی و رمزنگاری است، بقیه فعالیت های مرتب عددهای دودویی، كشیدن نقشه و نمودار، الگوها و مسئله

گیرد كه با استفاده از ابزارهای ساده و بدون نیاز به رایانـه   هایی را در بر می اند. این كتاب فعالیت ها مرتبط  ار رایانهدرک چگونگی ك

 قابل اجرا هستند.
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. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. محمد جذبی امیر معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگاماول.. -.426

 9789643189730 شابک: وزیری. ص.216 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، ادبیات كودک و نوجوان معما، علم رایانه، سرگرمیکلماتکلیدی:

یج آمـوزان تـرو   این كتاب كه جلد اول از این مجموعه است، مفاهیم بنیادی علوم رایانه و تفکر رایانشی را در میان دانـش  چکیده:

ای یا تعاملی است. در ابتدای كتـاب تعـاریف    بلند چند گزینه های كوتاه و نیمه ای از مسئله شامل مجموعه "چالش ببراس"كند.  می

ای از  الگوریتم، بازی و معما، برنامه و دستورالعمل، كدگذاری، كلمات و گراف آمده اسـت. هـر فصـل از ایـن كتـاب شـامل گزیـده       

ای كه معما در آن آمده، نقش بسته است. هر معما با توجه به  . پرچم كشور طراحان معما در صفحهمعماهای یک سال ببراس است

 اند. ها و مفاهیم كلی در علوم رایانه ها بیانگر زمینه حل آن، یک یا چند برچسب دارد. برچسب محتوا و راه

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران . محمـد جـذبی   امیـر  دوم.معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگیام. -.427

 9789643189747 شابک: وزیری. ص.224 .1396. فاطمی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها علم رایانه، ادبیات كودک و نوجوان، معما، سرگرمیکلماتکلیدی:

شـامل   "چـالش ببـراس  "هـای اخیـر اسـت.     در سـال  "ببـراس چـالش  "ای از معماهـای   جلد دوم از این مجموعه، گزیده چکیده:

انـد. میـزان    ای یا تعاملی است. این معماها در ارتباط با مفاهیم علـوم رایانـه   های كوتاه و نیمه بلند چند گزینه ای از مسئله مجموعه

ت. هر معما با توجه به محتوا پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با میزان دانش و معلومات خوانندگان كتاب اس

 ها و مفاهیم كلی در علوم رایانه هستند. و راه حل آن، یک یا چند برچسب دارد كه بیانگر برخی از زمینه

 

مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران . محمـد جـذبی   امیـر  معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگامسوم.. -.428

 9789643189754 شابک: وزیری. ص.216 .1396. فاطمی

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، معما، ادبیات كودک و نوجوان راهنمای آموزشی، علم رایانه، سرگرمیکلماتکلیدی:

در ادامـه،  نویسنده در ابتدای این كتاب به تعریف الگوریتم، برنامه و دستورالعمل، كدگذاری، كلمات و گراف را پرداخته و  چکیده:

های اخیر گنجانده شده است. كتاب حاضر به مفاهیم بنیادی علوم رایانه و تفکر رایانشی اختصـاص دارد.   ای از معماهای سال گزیده

 میزان پیچیدگی معماها در هر جلد از این مجموعه متناسب با دانش و معلومات مخاطب كتاب است.
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مرجع

 

 شابک: رحلـی.  ص.312 .1396. كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان: تهراننامهاصکا.اصطالح. طوفانی اصل، وحید.429

9786000105723 

 تابداركمخاطب:

 ها نامه ادبیات كودک و نوجوان، ادبیات فارسی، واژهکلماتکلیدی:

است. مخاطب بـا اسـتفاده از ایـن    كتاب حاضر شامل مجموعه ای از واژگان و اصطالحات حوزۀ ادبیات كودک و نوجوان  چکیده:

نامه میتواند مفاهیم مختلف را جستجو كند و روابط مفهومی میان واژگان را به صورت كارآمد شناسایی و استنباط نماید.  اصطالح

د. كنـ  های موضوعی را بیـان مـی   نامه را توضیح میدهد و سپس تفاوت آن با سرعنوان نویسنده در ابتدا ساختار و تاریخچة اصطالح

 های مطالب مطرح شده در این اثر است. فهرست الفبایی، فهرست ردهای و فهرست گردشی از عنوان

 

 9786008525622 شابک: رحلی. ص.162 .1396. زیارت: تهران. عاطفه گرجی اطلسحیواناتجهان.. آرلون، پنلوپ.430

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

  المعارف حیوانات، ادبیات كودک و نوجوان، دایرۀکلماتکلیدی:

ها از جمله موجودات معرفی شده در این اطلس هسـتند. در   پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و ماهی چکیده:

دارد  هر صفحه یک مسابقه طراحی شده كه جواب آن در صفحات معرفی شده آمده است. كادرهای كنار هر بخش رنگ متفـاوتی 

اختصاص یافته است. در  "خبرهای عجیب اما واقعی"اند. در هر صفحه یک كادر به  ها به این شیوه از یکدیگر تفکیک شده و فصل

 اند. انتهای اطلس نیز حیوانات عجیب معرفی شده

 

: تهـران . سیدحسـین ایرایـی  قاسم قالیباف، زهرا محمدی،  دانشنامهبزر کودکونوجوان.. DKگروه مؤلفان انتشارات .431

 9789647789691 شابک: رحلی. ص.466 .1396. پیام بهاران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

  المعارف ادبیات كودک و نوجوان، تکنولوژی، دانشنامه، دایرۀکلماتکلیدی:

فضا، جهان طبیعت شامل گیاهـان و حیوانـات،    موضوع در هشت بخش پیرامون كرۀ زمین و 200دانشنامة حاضر شامل  چکیده:

عکس و تصویر به همراه  3000هاست.  ها، دایناسورها و پرندگان، پستانداران، بدن انسان، غذا، مردم و سرزمین حشرات و عنکبوت

یـک فهرسـت   ها و نمودارها در این كتاب گنجانده شده و در كنار هر تصویر شرح آن آمده است. عالوه بر فهرست مطالـب،   جدول

 راهنما نیز در انتهای كتاب به ترتیب حروف الفبا گنجانده شده است.



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

137 

 

 شیابک: خشـتی.  ص.40 .1396. قدیانی: تهرانآهنشهری مترو(.راهنمایراه كتاب مرجع ترافیک:. برآبادی، محمود.432

9786002518620 

 آموز/ معلم/ كارشناسان والدین/ دانشمخاطب:

 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:

 ونقل زمینی، ترافیک، نقشه وسایل حملکلماتکلیدی:

كند. استفاده از متـرو آداب   جا می به مترو یکی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است كه مسافران زیادی را جا چکیده:

اب حاضر راهنمایی است به منظور ایـن  كند. كت تر از این وسیله كمک می ها به استفادۀ بهتر و ایمن و مقرراتی دارد كه دانستن آن

های مترو، چگونگی تهیه و شارژ بلیط، و آداب سوار و پیـاده   های متروی تهران، مفاهیم تابلوها و عالئم ایستگاه  كار. راهنمای نقشه

 اند. شدن از مترو در این كتاب تشریح شده

 

 شیابک: خشـتی.  ص.96 .1396. قـدیانی : تهـران نقیل.وحمیلفرهنگمصور كتاب مرجع ترافیک:. برآبادی، محمود.433

9786002515148 

 آموز/ معلم والدین/ دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ونقل زمینی، ترافیک وسایل حمل: کلماتکلیدی

آن برای مامفیـد اسـت.این   های مربوط به ترافیک، دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهی از مقررات  آشنایی با واژه چکیده:

تـر   كنـد تـا بتواننـد بهتـر و سـالم      می آموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنا ای است جامع و مختصر كه دانش نامه كتاب فرهنگ

ـ  ها مطالب تکمیلی آمده اند و در زیر برخی واژه درشهر زندگی كنند. مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائه شده د. ان

ای از  شـود. مجموعـه   ها دیده می ها رعایت شده و در انتهای كتاب نیز فهرست انگلیسی و معادل كلمه ترتیب الفبایی در ارائة واژه

 اند. بینیم، در این كتاب توضیح داده شده ها عالمت و نشانة مربوط به عبور و مرور كه هر روز در اماكن شهری و غیرشهری می ده

 

 رحلـی.  ص.32 .1396. پرتقـال : تهـران . پور شبنم حیدری انگیزترینجانوردریاهستم .منشگفت. برنداگایبرسون، .434

 9786008675075 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 حیوانات دریایی، جانوران وحشیکلماتکلیدی:

ها برای كودكان جالب است. در كتاب حاضر مخاطب با  آنكنند كه شناخت  انگیزی زندگی می در دریا موجودات شگفت چکیده:

فک ماهی و كوسه نهنـگ   چرمی، ماهی مركب جهنمی، اختاپوس مقلد، بی پشت پشت ای، الک جانورانی مثل عروس دریایی جعبه

ضاوت را به عهـدۀ  كند. در پایان، نویسنده ق می انگیزترین موجود دریا معرفی شود. در هر صفحه، یک جانور خود را شگفت آشنا می

 انگیزترین موجود دریا چیست؟ گذارد كه بگوید شگفت خواننده می
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مطالعاتاجتماعی

 

. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان   : تهرانآخرینمسافریکاتوبو . های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.435

 9789640812785 شابک: رقعی. ص.72 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، نوجوانانکلماتکلیدی:

كنـد. انقـالب و تـداوم آن،     های كوتاه این كتاب، نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا مـی  ها و نوشته داستان چکیده:

هـا پرداختـه اسـت. همچنـین      است كه نویسنده به آن جنگ تحمیلی، ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی

درباره مقام واالی معلم، گذشت و بخشش، رعایت حق تقدم، نوعدوستی و توجه به محیط زیسـت مطـالبی آورده شـده اسـت.     

زحمـت  كننـد و   شود، كسانی كه تالش می كند و یادآور می داند كه در كنار ما زندگی می ای آسمانی می نویسنده مادر را فرشته

 كشند، حتماً به پیروزی دست خواهند یافت. می

 

حضیرتاررانگشت:خاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخاباتهمراهبابیانات. 17موسسه فرهنگی حماسه .436

 9786007874578 شابک: پالتویی. ص.120 .1396. حماسه یاران: قمخمینیومقاممعظمرهبری.امام

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

  خاطره نویسی، حکومت اسالمی، سخنرانیکلماتکلیدی:

این كتاب حاوی خاطرات و وصایای شهدا درباره انتخابات و سخنان امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری درباره این  چکیده:

سعید سامانلو، منصور جاللی، یوسـف سـجادی و    نژاد، توان به محسن روحانی، احمد جعفر موضوع است. از جمله این شهدا می

نامه شـهید   محمد سلیمانی اشاره كرد. پایان كتاب تصاویری از شهدا و رزمندگان، هنگام رای دادن آورده شده است. در وصیت

را  خواهـد. حضـور در انتخابـات یعنـی راه سـعادت      گیر از مسائل سیاسـی نمـی   تفاوت و كناره اسالم آدم بی» ترک آمده است: 

 «های شیطان نرفتن. انتخاب كردن و دنبال وسوسه

 

 رقعـی.  ص.80 .1395. حماسه یـاران : قمازدواجبهسبکشهدا:خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا.. كاجی، حسین.437

 9786007874196 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 عراق، خاطره نویسیازدواج، جنگ ایران و کلماتکلیدی:

وحـی، عـاطفی، رفتـاری( تـأثیر     به ویژه در رشد فضایل اخالقـی )ر  ازدواج یک سنت الهی است كه در تربیت انسان،» چکیده:

زیستی در زندگی  سال جنگ تحمیلی را بازنویسی كرده است تا ساده 8ای از خاطرات همسران شهیدانِ  نویسنده گزیده« دارد.

های جوان، درباره اهمیـت ازدواج و كسـب    ای به زوج اهلل خامنه ضمن آنکه رهنمودهایی از حضرت آیتزناشویی را ترویج دهد. 

 زندگی دینی بیان شده است.
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 وزیـری.  ص.288 .1395. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجـائی : تهران.GISاصولومبانی. بیان، سارا عربی، مهدی/ حق.438

 9786006594859 شابک:

 معلممخاطب:

 جغرافیا، تکنولوژی اطالعات، منابع اطالعاتیکلماتکلیدی:

های سیستم اطالعـات جغرافیـایی در عرصـة تحلیـل و تصـمیم فضـایی        كتاب حاضر به طرح اصول و مبانی و قابلیت چکیده:

پرداختـه اسـت.   های نوین در تحلیـل فضـایی    روز و روش های به پردازد و شرح مفصلی از اصول و مفاهیم پایة اجزا، فناوری می

هـای آن، چیسـتی و چگـونگی تشـکیل داده در      نحوۀ پیدایش و تکامل تدریجی سیستم اطالعات جغرافیایی و سپس قابلیـت »

هـای اطالعـاتی نـوین، و در نهایـت نیـز كاربردهـا و        ها و ساختارهای تشکیل بانک سیستم اطالعات جغرافیایی، مفاهیم و شیوه

 از مباحث كتاب هستند.« ها سازی جغرافیایی در تحلیل مسائل فضایی و تصمیمهای اطالعات  تأثیرات حضور سیستم

 

. قـدیانی : تهران. احمدی فریبا ملک اطلسجغرافیجهانبرایکودکان. وجوگران بخوانند: جست. نشنال جئوگرافیک.439

 9786002512710 شابک: رحلی. ص.34 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های بزرگ جهان جغرافیا، ادبیات نوجوانان، تمدنکلماتکلیدی:

نویسنده در این اطلس آب و هوا، گیاهان و حیوانات آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا، استرالیا و جنوبگـان را بررسـی    چکیده:

انـد. در   عکس و تصاویر معرفی شـده ها و كاالهای هر منطقه همراه با نقشه،  كرده است. در ادامه، شهرها و كشورها، مردم، زبان

هـا و پـنج شـهر و كشـور بـزرگ جهـان از نظـر         ترین اقیانوس ترین تا كوچک ها از بزرگ انتهای اطلس نیز اطالعاتی دربارۀ قاره

 های این اطلس جغرافیایی هستند. نامه و نمایه آخرین بخش جمعیت گنجانده شده است. واژه

 

. قـدیانی : تهـران . محمـود معـافی   اطلسجغرافیجهانبراینوجوانان. وجوگران بخواننـد:  جست. نشنال جئوگرافیک.440

 9786002512727 شابک: رحلی. ص.66 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 بوم شناسی، جغرافیا، نوجوانان، زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

اطالعات تصویری كاملی را در خود جای داده اسـت. نویسـنده در ایـن اطلـس     ها، این كتاب نیز  همچون سایر اطلس چکیده:

هـای   كند. نگاهی به اكوسیستم بیابـان، جنگـل   محل زندگی حیوانات در پنج قارۀ جهان، قطب جنوب و جنوبگان را بررسی می

اتی درباره گاومیش آمریکـایی،  های مهم این اطلس است. همچنین اطالع بارانی آمازون، دلتای رود گنگ و ساوانا از دیگر بخش

آسیایی همراه با تصاویر رنگی مربوطه در كتاب آمـده اسـت. حیوانـاتی     -دار، نهنگ آبی و سمور اروپایی های سمی نیش قورباغه

 كه تصویرشان در كتاب آمده در مقیاس واقعی نیستند.
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 شیابک: رحلـی.  ص.158 .1395. زیـارت  /بهـاران پیـام  : تهران. الدن خانلری اطلسجهان.. رویستون، سوهوک آنجال.441

9789647789585 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها المعارف جغرافیا، ادبیات كودک و نوجوان، دایرۀکلماتکلیدی:

هـا   درک آناطلس حاضر از روی مناطق جغرافیایی واقعی ترسیم شده است. نویسـنده در ایـن اطلـس لغـاتی را كـه       چکیده:

رسد، با عالمتی مشخص كرده و در فهرست اصطالحات در انتهای كتاب آورده اسـت. اطالعـاتی دربـارۀ كـرۀ      مشکل به نظر می

های جهان در این اطلس آمده اسـت. در انتهـای    زمین، نقشه و طراحان نقشه، شمال كانادا و قطب شمال، تمام كشورها و قاره

ها، تاریخ استقالل، جمعیت، نوع حکومت، نژاد، دیـن،   كشورهای جهان شامل نام پایتخت اطلس، بخش جامع ازاطالعات آماری

 زبان، واحد پول و شهرهای مهم گنجانده شده است.

 

پیـام  : تهـران . مـریم ماشـینی   هایجهانی:تاریخچهمصورجنگجهیانیاول.اطلسمصورجنگ. آدامز، سایمون.442

 9786008341116 شابک: رحلی. ص.74 .1396. بهاران

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ، جنگ ها، ادبیات كودک و نوجوان المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

جنگ جهانی اول و دوم میان كشورهای اروپـایی تحـت عنـوان متفقـین و متحـدین شـکل گرفـت؛ آمریکـا، ژاپـن و           چکیده:

در نهایت، به سازش كشورهای شروع كننده منجر گردید. اطلس حاضـر حـاوی تاریخچـة     كشورهای خاورمیانه را درگیر كرد و

مصور جنگ جهانی اول و دوم است. تقسیم اروپا، جنگ در غـرب، زنـان در جنـگ، جنـگ در آسـمان، دریـا و بیابـان، حملـة         

ای  دقیقه 110ای  كه گزیدهبس و صلح از مباحث مطرح شده در این اطلس است. یک لوح فشرده  شیمیایی، هزینة جنگ، آتش

 از یک مستند شش قسمتی است، با ترجمه و دوبله به پیوست كتاب آمده است.

 

. صـحرایی سـبز  : قـم بادندیوقندیدرسرزمینزنبورهیایعسیل. كودک، نوجوان و بیمـه: . اصغر بختیاری، علی.443

 9786008545835 شابک: بیاضی. ص.58 .1396

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های حیوانات، بیمه حوادث، ادبیات كودک و نوجوان داستانکلماتکلیدی:

این جلد از ماجرای دندی و قندی به بیمة حوادث تحصیلی اختصاص دارد. بیمة حوادث تحصیلی كودكان را نه تنهـا   چکیده:

دهـد. نویسـنده در انتهـای كتـاب بیمـه       پوشش می در داخل مدرسه بلکه به طور بیست و چهار ساعته در بیرون از مدرسه نیز

دی صـوتی   كند. یک سی آموزی و مهدكودكها را هم به خواننده معرفی می حوادث مسافرتی، حوادث دانشجویی، انفرادی، دانش

 پیوست كتاب است.

 

 .1396. صحرایی سـبز : قمبادندیوقندیدریکروزبارانی. ماجراهای شیرین دندی و قندی:. اصغر بختیاری، علی.444

 9786008545644 شابک: بیاضی. ص.34

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های حیوانات، ادبیات كودک و نوجوان بیمه حوادث، داستانکلماتکلیدی:

حوادث دیگـری  آموزان و والدین آنها را با بیمة خسارت آتش سوزی، انفجار، صاعقه و  نویسنده در قالب داستان، دانش چکیده:

 دی صوتی پیوسته این كتاب است. كند. یک سی را كه تحت پوشش این بیمه است، آشنا می
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 .1396. صحرایی سـبز : قمبادندیوقندیدریکروزبارانی. ماجراهای شیرین دندی و قندی:. اصغر بختیاری، علی.445

 9786008545651 شابک: بیاضی. ص.60

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 های حیوانات، بیمه حوادث ادبیات كودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

اشان آتش گرفته بود، بـرای    كتاب حاضر جلد دوم این مجموعه است. در این داستان آقا شیره و خانم شیره كه خانه چکیده:

 آموزان و والدین آنها را با بیمه حوادث آشنا میکند.گرفتن خسارت از بیمه حوادث میروند. نویسنده در قالب داستان دانش 

 

 .1396. گل آذیـن : تهراننشینانعهدناصری:نگاهیبهحیاتاجتماعیزناندرعهدقاجار.پرده. كدیور، پریسا.446

 9786006414799 شابک: رقعی. ص.346

 معلممخاطب:

 زن، مسائل زنان، تاریخ ایرانکلماتکلیدی:

حضور زنان در تاریخ پرقدمت این سرزمین چندان روشن نیست. كتاب حاضر روایت تـاریخ اجتمـاعی زنـان در     تاریخ چکیده:

های زیست زنان را در عهد قاجار روایـت كنـد.    است با رویکرد تاریخ نگاری اجتماعی، جنبه عهد قاجار است و نویسنده كوشیده

سالة حکومت قاجار، از تغییـرات   137وستایی و ایالتی را در دورۀ های شهری، ر همچنین، تحوالت زندگی تودۀ زنان در جامعه

 ها تا تحركات اجتماعی، سیاسی و آموزشی زنان در این عهد، بررسی كرده است. در پوشاک و مد لباس

 

 شابک: رحلـی.  ص.76 .1396. تکانه: تهرانپیکتکانهمطالعاتاجتماعینهمدورهاولمتوسطه.. حیدری، طاهر.447

9786009698585 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، راهنمای آموزشی، مطالعات اجتماعی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

كتاب حاضر مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه نهم است. در این كتاب خالصه مباحث هر درس بـه زبـان    چکیده:

بنـدی   ای طبقه های تشریحی و چهارگزینه م و كاربردی آمده است. در ادامه، سؤالهای مفهومی و نکات مه ساده به همراه مثال

بنـدی و   های نوبت اول و دوم بـا توجـه بـه بودجـه     های درسی آمده و در انتها نمونه سؤال شده مطابق با آخرین تغییرات كتاب

 بندی سازمان آموزش و پرورش آورده شده است. بارم

 

 وزیـری.  ص.362 .1395. آرایـان : تهـران تاریخایرانبراینوجوانان پیسازوروداسیالم(.. سلمان نصر، كـورش .448

 9786007133576 شابک:

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 نگاری اسالمی، ایران ادبیات نوجوانان، تاریخ اسالم، تاریخکلماتکلیدی:

اعراب و ورود این قوم به سرتاسر سرزمین ایران، دوران جدیـدی در تـاریخ ایـران    با شکست خوردن سپاه ساسانی از  چکیده:

آغاز شد. اعراب عالوه بر پیروزی در جنگ و فتح سـرزمینهای ایـران، تغییـرات مهمـی در عقایـد، افکـار و فرهنـگ و زنـدگی         

حکمرانـی خلفـای نخسـتین،     هـایی چـون اسـالم در ایـران، دوران     اجتماعی مردم به وجود آوردند. كتاب حاضر شـامل بخـش  

های مستقل در ایران، از غزنویان تا حملة مغول و پهلوی تا جمهوری اسالمی است و این مطالب با تصـاویر   گیری حکومت شکل

 شوند ها شرح داده می و نقشه
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 شیابک: وزیـری.  ص.322 .1395. آرایـان : تهـران تاریخایرانبراینوجوانان قبلازاسالم(.. سلمان نصر، كورش.449

9786007133798 

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 نگاری اسالمی كودكان و نوجوانان، تاریخکلماتکلیدی:

زمـین چـه در    هر سرزمین برای معرفی به جهانیان، به شناسنامه نیاز دارد و شناسنامة هر ملت، تاریخ آن است. ایران چکیده:

دورۀ اسالمی با وجود فراز و فرودهایی كه در طول تاریخ پشت سر گذاشته، بـه فرهنـگ و تمـدن جهـان      دورۀ باستان و چه در

و  "نگـاری كـه بایـد بشناسـیم     هرودوت تاریخ"، "تاریخ چیست"هایی كرده است. در كتاب حاضر، دربارۀ مباحثی مانند  خدمت

 شود. ران قبل از ورود اسالم برای نوجوانان شرح داده میآید و در ادامه، تاریخ ای سخن به میان می "سرزمین ایران كجاست"

 

 .1395. حماسـه یـاران  : قـم خاکریزاقداموعمل اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا(.. 17موسسه فرهنگی حماسه .450

 9786007874332 شابک: پالتویی. ص.168

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 اقتصاد، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسیکلماتکلیدی:

نویسـنده  « اثر كردن آن فشارهاسـت.  اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص فشارها بر كشور و تالش برای كنترل و بی» چکیده:

هـا، موضـوع اقتصـاد     بـر یـادآوری زنـدگی سراسـر معنویـت آن      گیری از خاطرات شهدای جنگ تحمیلی، عالوه كوشیده با بهره

و یکی از پیامدهای آن، یعنی تولید و اشتغال را با توجه به مباحث قناعت، اسراف، اصالح الگوی مصـرف و ... بررسـی    مقاومتی

 كند.

 

: قـم  عج(.عصر خاطراتعش شهدابهحضرتولی4خطعاشقی خط عاشقی:. كاجی، حسین/ سعادتمند، فائزه.451

 9786007874592 شابک: بیاضی. ص.80 .1396. حماسه یاران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، امام زمان)عج(کلماتکلیدی:

ای از خاطرات عشق شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم به حضرت ولی عصر )عج( است. از جمله  این كتاب مجموعه چکیده:

ابـراهیم امیـر   »، «محسـن رضـی  »، «الدین مجید زین»توان به شهید  نام برده شده است، میها  شهدایی كه در این كتاب از آن

اشاره كرد. هر صفحه حاوی عکس یک شهید، همـراه  « محسن حججی»و « مصطفی چمران»، «علی صیاد شیرازی»، «عباسی

 شود. بیان میای از آن شهید است كه از زبان مادر، همسر یا فرزندش  مشخصات و محل شهادت او و خاطره

 

 .1395. حماسـه یـاران  : قـم  ره(.:خاطراتعش شهدابهپیرجماران5خطعاشقی خط عاشقی:. كاجی، حسین.452

 9786007874035 شابک: بیاضی. ص.88

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، رهبریکلماتکلیدی:

جوی تاریخ تحـول بـاطنی    و توانند درک كنند كه در جست امام خمینی )ره( و بركات ایشان را تنها كسانی میوجود » چکیده:

انسان بر كره زمین ـــ كه خاستگاه تحوالت ظاهری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست ـــ به تاریخ انبیا رجوع 

ان سید حمید هاشمی، محمد رودباری، سید اسداهلل مدنی و... را به پیـر  هایی از عشق و ارادت شهید نویسنده روایت« كنند. می

 و مرادشان، حضرت امام خمینی )ره(، به رشته تحریر در آورده است.
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 شابک: رقعی. ص.168 .1396. حماسه یاران: قمخودسازیبهسبکشهداازمشارطهتامعاقبه.. / موسوی، زهرا-.453

9786007874608 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگکلماتکلیدی:

اسـت. ایـن   « خودسـازی »این كتاب دربردارنده خاطرات تعدادی از شهدای جنگ ایران و عـراق بـوده و موضـوع آن     چکیده:

ای انجام نـدادن گنـاه(، مراقبـه، محاسـبه، معاتبـه و      خاطرات شامل مراحل خودسازی از جمله مشارطه )شرط كردن با خود بر

معاقبه )مجازات خود برای نرفتن به سمت گناه( است. در هر خاطره، نام شهید ذكر شده و محل و سـال تولـد، محـل و سـال     

شـود. در پایـان هـر خـاطره نیـز       شود. سپس متن خاطره نقل شـده و منبـع ارائـه آن بیـان مـی      شهادت و مزار وی معرفی می

 های مختلف خودسازی از نگاه بزرگان دین و ائمه معصومین )ع( ارائه شده است. دستورالعمل

 

كـانون پـرورش فکـری كودكـان و     : تهـران سوار:سرگذشتگاهشماریدرایران.خورشیدکالسکه. بکایی، حسین.454

 9786000105648 شابک: رحلی. ص.52 .1396. نوجوانان

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 فرهنگ و تمدن ایرانی، ادبیات كودک و نوجوان، تمدن اسالمیکلماتکلیدی:

هـا، خورشـید    های زیادی دربارۀ خورشید ساخته بودند. بنابر یکی از این افسانه ها، افسانه های خیلی دور انسان از زمان چکیده:

كند، اما بر اثر این سـفر طـوالنی    شرق آسمان تا غرب آن سفر می شود، مینشیند و از ای كه دیده نمی هر روز صبح در كالسکه

كند تا صبح استراحت میکند. نویسنده در این كتـاب مصـور بـا ذكـر      های بلند غروب می خسته میشود و بعد از آنکه پشت كوه

شـماری   رین تقویم جهان، گـاه ت كند. دقیق شماری در ایران را نیز بررسی می هایی از پیامبران و پادشاهان، سرگذشت گاه افسانه

 شماری شخصی از مباحث مطرح شده در این كتاب است. دریانوردی و ماهیگیری، قمر در عقرب، عید بهار و گاه

 

: قـم هادرتاریخ آنچهتاامیروزادامیهدارد....ها:روایتانتقادیسرگذشتبردهداستانبرده. سعادت، سعید.455

 9789649734309 شابک: رحلی. ص.180 .1396. كتاب جمکران

 آموز/ معلم دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 نژادی  تاریخ، ایاالت متحده امریکا، تبعیضکلماتکلیدی:

ضـمن بیـان    هـا رادر طـول تـاریخ روایـت مـی كنـد. او       داری و سرگذشت برده نویسنده در كتاب حاضر داستان برده چکیده:

داری، تجارت برده، زندگی  ستم بزرگی كه بر انسان های بسیاری در دنیا رفته است، درباره سابقه بردههای ناگفته از رنج و  نکته

داری به تفصیل سخن می گویـد. از جـدول، نمـودار، عکـس،      در بردگی، جنگ برای آزادی، ممنوعیت در آمریکا و عاقبت برده

 تصویر و نقشه برای بیان مطالب استفاده شده است.
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مؤسسه فرهنگی مدرسـه  : تهراندررؤیاهایمهتابیآننقاشچینی. های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.456

 9789640812808 شابک: رقعی. ص.72 .1396. برهان

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، یادداشتکلماتکلیدی:

های كوتاه این كتاب، نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا كرده و از رمـز و رازهـای آن    داستانها و  نوشته چکیده:

خـوانی،   آمـوز، اهمیـت كتـاب    دارد. در این مجموعه، مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی )ره( و روز دانش پرده برمی

گذشته و... آمده اسـت. نویسـنده بـر مشـورت در كارهـا و مراقبـت از       شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت، آشنایی با فرهنگ 

 كند. همچنین خاطراتی از كودكی نویسنده نیز در كتاب آورده شده است. محیط زیست و طبیعت تأكید می

 

 ص.46 .1395. پیام بهاران: تهران. اسد شکورپور هایجهان.دریاهاواقیانو  اطلس مصور كودكان:. منصور، جوزف.457

 9789647789516 شابک: رحلی.

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، حیوانات دریایی، منابع طبیعی المعارف ادبیات كودک و نوجوان، دایرۀکلماتکلیدی:

آیند، چرا رنگ دریا آبـی   است. آبهای كرۀ زمین از كجا می "اطلس مصور كودكان"این اطلس جلد چهارم از مجموعة  چکیده:

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.    

ماهی، ماهی پرنده و الک پشت دریایی توضیحاتی همـراه بـا تصـویر آمـده      انند ماههمچنین، دربارۀ برخی از حیوانات دریایی م

ها، آبسنگهای مرجانی، اقیانوس آرام، هنـد   های ورزشی دریایی، منابع اقیانوس است. مشهورترین دریانوردان، صید گنجها، بازی

 های بعضی مطالب این اطلس است. و منجمد شمالی عنوان

 

: اصـفهان سرطان پایانوآغازمن:شرحواقعینویسنده مبارزموف درجنگباسیرطان.. شیرینامامی،  تبعه.458

 9786003860476 شابک: رقعی. ص.152 .1395. نوشته

 معلممخاطب:

 ها، موفقیت خاطره نویسی، بیماریکلماتکلیدی:

اش  درمانی و درمـان تکمیلـی   طی دوران شیمی نویسنده به عنوان بیماری سرطانی كه بهبود یافته است، خاطراتش را چکیده:

ها و روند مبارزه جسمی و روحی او با این بیماری، در طول یک سـال اسـت. كتـاب     نوشته است. كتاب حاصل تجربیات، توصیه

ز بـرد. ا  درباره زمانی است كـه او بـه ایـن بیمـاری پـی مـی      « مهمان ناخوانده زندگی من»دوازده فصل دارد و فصل اول، به نام 

« چیزی شبیه مرگ به سراغ مـن آمـد  »و « ارزش و هویت»، «جنگ برای زنده ماندن»توان به فصل  های دیگر كتاب، می فصل

 اشاره كرد.
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 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یـاران : قمشهیدابراهیمیعقوبی. داران جبهه حق: طالیه. طهماسبی، عالمه.459

9786007874431 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشتکلماتکلیدی:

 بعد از مدرک ابتدایی، برای راهنمایی و دبیرستان به ساوه رفت. تا فصل درس بود، پای درس و مشـق مـی  « ابراهیم» چکیده:

بـا   60مام شد و مسجد هم پاتوقش شد. سـال  رفت سر كار. بوی مبارزه كه به مشامش خورد، پسر ا ها هم می نشست و تابستان

، 65های او در روزهای سخت جنگ بود. سـال   لباس سبز پاسداری به جنوب رفت. فرمانده دسته و گروهان و گردان، مسئولیت

 به شهادت رسید.« مریوان»در خط پدافندی  1367جا ماند و سرانجام در تیر ماه « مهران»پاشنه پایش در 

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قـم شهیدحسینسیاعدی. داران جبهه حق: طالیه. مهدیقربانی، .460

9786007874509 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشتکلماتکلیدی:

به دنیا آمد. سوادآموزی را به ناچار كنار گذاشت و بـه كمـک پـدر    « آباد خلیل»در روستای  1335در سال « حسین» چکیده:

اش با كار و كارگری در تهران گذشت و هنوز بیست سال نداشت كه داماد شـد. حسـین در    های نوجوانی و جوانی شتافت. سال

در عملیات خیبر، در جزیره  1362دانست و در سال  معركه ستیز نور و ظلمت، فوالد آبدیده شد. او خودش را فدایی نیروها می

 مجنون به شهادت رسید.

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم شهیدحسیینقاسیمی. ستارگان حرم كریمه:. موسوی، لیال.461

9786007874301 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه عراق، خاطره نویسی، زندگیجنگ ایران و کلماتکلیدی:

 17متولـد شـد. او جانشـین واحـد تخریـب لشـکر        1342در روسـتای كرمجگـان قـم، در سـال     « حسین قاسـمی » چکیده:

، در شـلمچه بـه   1365سال دفاع مقدس، در عملیات گوناگونی شركت داشت و سـرانجام در سـال    8طالب بود و در  ابی ابن علی

نامـه شـهید قاسـمی، بـه معرفـی او       ، با روایـت خـاطرات و وصـیت   «ستارگان حرم كریمه»مجموعه از  28شهادت رسید. جلد 

 كند. هایی از دوران مبارزاتی شهید را ترسیم می اختصاص دارد. تصاویر كتاب نیز گوشه

 

 شیابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قماهللعلیمردانی.شهیدرفعت داران جبهه حق: طالیه. اسالمی، اكرم.462

9786007874400 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشتکلماتکلیدی:

خرج خانواده بود و فرصتی برای درس خواندن نداشت، مگر تا ششم ابتدایی، اما هـوش و   از كودكی كمک« اهلل رفعت» چکیده:

هـای   تنها زبان عربی و ترجمه قرآن، بلکه زبان انگلیسی را هم بیاموزد.در جبهه برای جـوان  نظیرش باعث شد كه نه استعداد بی

اهلل مردانـی در   هایشـان. رفعـت   گذاشت؛ حتی با شسـتن لبـاس   ره برایشان مایه میكرد و همه جو پانزده، شانزده ساله پدری می

 در عملیات محرم به شهادت رسید. 1361سال 



19متوسطهاولشمارهدورهآموزشنامهکتاب

 متوسطه اولآموزش دوره  یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها كتاب یفیفهرست توص

 

 

146 

 

 شابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قمحسنموسوی.شهیدسید داران جبهه حق: طالیه. سعادتمند، فائزه.463

9786007874424 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشتکلماتکلیدی:

چیز تمام بود. نان حالل خورد و در آغوش پدر و مادری انقالبی بزرگ شد كه نمـاز شبشـان تـرک     همه« سیدحسن» چکیده:

پذیر بـود و بـا همـین روحیـه تـا فـوق        شد. از همان كودكی گوشش با قرآن و پایش با مدرسه علمیه خو گرفت. مسئولیت نمی

الم باشد. سیدحسن فقط فرمانده سـپاه نبـود، در روابـط عمـومی،     دیپلم خواند و لباس سبز به تن كرد تا شایسته پاسداری اس

ترین مشاور سیاسی استاندار هم بود. سیدحسـن موسـوی در سـال     تبلیغات و مهندسی هم فعال بود و با این همه مشغله، عالی

 ، در شلمچه دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.1366

 

 شیابک: پالتویی. ص.72 .1395. حماسه یاران: قممحسنروحانی.شهیدسید ستارگان حرم كریمه:. اسالمی، اكرم.464

9786007874349 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیکلماتکلیدی:

ناپذیر بود.پس  و در راه دین خستگیدر زندگی خود به درستی و حقیقت گرایش داشت « سیدحسین روحانی»شهید  چکیده:

، 1365طالب در سال  ابی ابن علی 17سیاسی لشگر  _از پیروزی انقالب، با شركت در جنگ تحمیلی، به عنوان مسئول عقیدتی 

كنـد. ایـن    ، زندگی این شـهید را بررسـی مـی   «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  16در جزیره مجنون به شهادت رسید. جلد 

 ایان كتاب به روایت تصویر انجام شده است.بررسی در پ

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قمزاده.شهیدعبا حاجی ستارگان حرم كریمه:. اسالمی، اكرم.465

9786007874486 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه زندگیجنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، کلماتکلیدی:

های مهم اخالقی او بود. با شروع جنـگ،   در قم متولد شد. تواضع و ادب از ویژگی 1332در سال « زاده عباس حاجی» چکیده:

، «سـتارگان حـرم كریمـه   »از مجموعـه   27در جزیره مجنـون بـه شـهادت رسـید. در جلـد       1363راهی جبهه شد و در سال 

شـود. در پایـان كتـاب، زنـدگی      نامه او آورده مـی  الشهدا بود، بیان شده و وصیت سید خاطراتی از این شهید كه جانشین گردان

 زاده به روایت تصویر ارائه شده است. حاجی

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم شهیدعبیداهللمعییل. ستارگان حرم كریمه:. قربانی، مهدی.466

9786007874455 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، زندگیکلماتکلیدی:

 17، مسـئول بسـیج لشـگر    «عبـداهلل معیـل  »شـهید    دربـاره زنـدگی  « سـتارگان حـرم كریمـه   »از مجموعه  36جلد  چکیده:

یان كرده و سبک زنـدگی دینـی او را بررسـی    هایی از زندگی و خاطرات این شهید را ب طالب، است. نویسنده قسمت ابی ابن علی

 هایی از زندگی اوست. كند. تصاویر انتهای كتاب روایتگر بخش می
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 پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم علیابراهیمیی.شهیدغالم ستارگان حرم كریمـه: . زاده، اعظم نجفعلی.467

 9786007874493 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیکلماتکلیدی:

در روستای بیدهنـد   1336طالب )ع(، در سال  ابی ابن علی 17، جانشین واحد تعاون لشگر «غالمعلی ابراهیمی»شهید  چکیده:

وع جنگ به جبهه رفت. غالمعلی ابراهیمی در های انقالبی شركت مستمر داشت و با شر در حوالی قم به دنیا آمد. او در فعالیت

، زندگی ایـن شـهید بـا روایـت     «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  32در منطقه والفجر به شهادت رسید. در جلد  1367سال 

 هایی از زندگی اوست. شود. تصاویر كتاب نیز روایتگر بخش خاطراتی از او بررسی می

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قماهللخراسانی.شهیدفضل جبهه حق:داران  طالیه. موسوی، لیال.468

9786007874387 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، سرگذشتکلماتکلیدی:

خوانـد، كشـاورزی و    حـال پـدر بـود و در حـالی كـه درس مـی       پسر ارشد خانواده بود. او از كودكی كمک« اهلل فضل» چکیده:

اهلل بـه خـاک    آمـد. فضـل   كرد و البته از ورزش هم غافل نبود. حضور او در جبهه، وزنه سنگینی به حساب مـی  دامداری هم می

هـان   هـای فرمانـده   های دقیق افرادی ماننـد او، نقشـه   گشت. گزارش یگرفت و برم زد، وجب به وجب آن را اندازه می دشمن می

 دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.« مهران»در شهر  1365اهلل خراسانی در سال  كرد. فضل عراقی را نقش برآب می

 

 پالتویی. ص.72 .1395. حماسه یاران: قمحسنی.حسینشیخشهیدمحمد ستارگان حرم كریمه:. طهماسبی، عالمه.469

 9786007874462 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیکلماتکلیدی:

طالب در سپاه پاسـداران بـود و در    ابی ابن علی 17فرمانده واحد تأمین و پشتیبانی لشگر « حسین شیخ حسنی محمد» چکیده:

، با بازنویسی خاطراتی از شهید شیخ حسـنی،  «ستارگان حرم كریمه»جزیره مجنون به شهادت رسید. در این جلد از مجموعه 

 شود. نامه و تصاویری از او، زندگی این شهید بررسی می به همراه وصیت

 

 پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم تبیار.شهیدمحموداحمیدی ستارگان حرم كریمه:. زاده، اعظم نجفعلی.470

 9786007874295 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی، زندگیکلماتکلیدی:

طالب بـود كـه    ابی ابن علی 17سال دفاع مقدس و جانشین واحد اطالعات لشکر  8از سرداران « محمود احمدی تبار» چکیده:

به شهادت « پژواک»رزمانش به منطقه سردشت كردستان داشتند، توسط گروه  در مأموریتی كه با جمعی از هم 1390سال  در

نامه، خاطرات، از تولد تا شهادت و نیز تصاویری از این شـهید   شامل زندگی« ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  38رسید. جلد 

 است.
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 شیابک: جیبی. ص.80 .1395. حماسه یاران: قمپناه.شهیدمحمودجهان جبهه حق:داران  طالیه. طهماسبی، عالمه.471

9786007874370 

 آموز  دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، خاطره نویسیکلماتکلیدی:

هـای قـرآن و    در بهبهان به دنیا آمد. زمانی كه چهار سال داشت، پدرش را از دست داد. در كنار درس و مشق، جلسه چکیده:

رفـت. منافقـان و    كرد، هم به پایگاه می رفت. بعد از انقالب، هم در انجمن اسالمی دبیرستان فعالیت می مجالس مذهبی هم می

شـان   لباس سپاه به تن كرد و همان سال بود كه منافقان، بمبـی در خانـه   60 شدند. سال كن می های وابسته باید ریشه گروهک

پدر شد؛ ولی بـاز هـم راهـی جبهـه      65انداختند؛ اما خواست خدا چیز دیگری بود. او و برادرش ماندند و به جبهه رفتند. سال 

 ، سرش را تقدیم اسالم كرد.«فکه»ی خاک بود و سرانجام در اولین روز ماه رمضان، رو« هاشم بنی»شد. حاال او فرمانده گردان 

 

 شیابک: پـالتویی.  ص.72 .1395. حماسـه یـاران  : قـم شهیدمحمودشیاهدی. ستارگان حرم كریمه:. اسالمی، اكرم.472

9786007874479 

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 عراقها، جنگ ایران و  نامه ادبیات جنگ، زندگیکلماتکلیدی:

، فرمانـده گـردان   «محمـود شـاهدی  »، روایتی از ابعاد شخصیتی شـهید  «ستارگان حرم كریمه»از مجموعه  23جلد  چکیده:

مرداد  15در قم چشم به جهان گشود. او در  1342در سال « قنبرعلی»جعفر )ع( استان قم است. شهید شاهدی فرزند  بن علی

در تنگه دربند عراق انجام شد، بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. نویسنده در ، در غرب كشور كه 3در عملیات والفجر  1362

نامه و تصاویری از دوران زندگی این شهید، خواننده  اش و نیز متن وصیت این كتاب با بیان خاطراتی از شهید به روایت خانواده

 كند. را با سیر و سلوک رفتاری او آشنا می

 

 شیابک: جیبـی.  ص.80 .1395. حماسه یـاران : قمشهیدمسعودپرویز. داران جبهه حق: طالیه. پور، معصومه یوسف.473

9786007874363 

 آموز  دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشتکلماتکلیدی:

پسر زرنگی بود و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را در قزوین خواند. سپس همراه برادرش به تهران رفـت  « مسعود» چکیده:

و هم درس خواند، هم كار كرد و به دلیـل ضـعیفی چشـم از سـربازی معـاف شـد. مسـعود عاشـق كتـاب بـود و تـازه مغـازه             

ها به كردستان، قصر شیرین و ایـالم و...   پاهی شد و با اولین گروهفروشی باز كرده بود كه بنای سپاه گذاشته شد. او هم س كتاب

 به شهادت رسید. 1361رفت. در جنگ ایران و عراق چندین بار مجروح شد و سرانجام در بیست و یک رمضان 
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 جیبـی.  ص.80 .1395. حماسـه یـاران  : قـم شهیدناصربختییاری. داران جبهه حـق:  طالیه. حسینی مهرآبادی، زهرا.474

 9786007874547 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشتکلماتکلیدی:

بـا   58خواند. سـال   ها درس می كرد و شب ها كار می بعد از تمام كردن دوران ابتدایی به دنبال كار رفت. صبح« ناصر» چکیده:

شروع غائله كردستان، راهی پاوه و سقز و بانه و... شد و بـا آغـاز جنـگ توانسـت بـا كمتـرین تجهیـزات و نیروهـای مردمـی و          

قـم بـه    17ای باشد كه قله شیاكوه را فتح كند. در عملیات رمضان، فرماندهی محور عملیاتی تیپ  ندیده، اولین فرمانده آموزش

در  1361، اولین گروهی بودند كه به خاک عراق نفوذ كردنـد. او در بیسـت و سـوم رمضـان     عهده او بود و به همراه نیروهایش

 به شهادت رسید.« زید»پاسگاه 

 

 شابک: رحلی. ص.46 .1395. پیام بهاران: تهران. اسد شکورپور طبیعتجهان. اطلس مصور كودكان:. منصور، جوزف.475

9789647789509 

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها، كودكان و نوجوانان المعارف جغرافیای طبیعی، دایرۀکلماتکلیدی:

است و در آن موضوعاتی چون ظهور غارها، پیدایش كوههـا،   "اطلس مصور كودكان"این اطلس یک جلد از مجموعة  چکیده:

بشارهای مناطق كانادا و آالسـکا، آمریکـای   تشکیل آتشفشان ها و حوادث طبیعی دیگر بررسی شده است. گیاهان، حیوانات و آ

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.

 

 رقعـی.  ص.152 .1395. نشر به: تهرانخوانی.هایروضه:حکایاتیازاصحابومجالسروضهقصه. بیژن شهرامی،.476

 9789640225486 شابک:

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آداب و رسوم مذهبی، خاطره نویسی، اعتقادات مذهبیکلماتکلیدی:

همچنان پای دنـدانم اسـت. بـه همـین خـاطر محـرم را دوسـت دارم و مـرور          گذرد و طعم خوش روضه ها می سال» چکیده:

هایی از خاطرات اصحاب روضـه اسـت كـه سـه فصـل دارد.       كتاب حاوی قصه« دهم. خاطراتش را بر خیلی از چیزها ترجیح می

، پیـر غالمـان و   فصل اول درباره خدای تعالی و حضرات معصومین، فصل دوم درباره عالمان دینی و فصـل سـوم دربـاره شـهدا    

 هنرمندان است.

 

 .1396. ضـریح آفتـاب  : مشـهد ققنو رهیده:برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیادشیرازی.. پورجعفر ، سارا.477

 9789644299896 شابک: رقعی. ص.228

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های بلند داستانها،  نامه ادبیات جنگ، سرگذشتکلماتکلیدی:

با خـانواده ایـن شـهید در      پردازد كه بر اساس مصاحبه این داستان به باز روایی زندگی شهید، علی صیاد شیرازی، می چکیده:

هـای شـهید صـیاد شـیرازی و تـرویج       ایش در نیروی زمینی ارتش است. بازگو كـردن مظلومیـت   مشهد و دوران فعالیت حرفه

 های آینده از اهداف این كتاب است. پایداری و استقامت به نسل فرهنگ ایثار و انتقال فرهنگ
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 رحلـی.  ص.144 .1396. تکانـه : تهـران کارتکانهمطالعاتاجتماعیهشیتمدورهاولمتوسیطه.. حیدری، طاهر.478

 9786009711901 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 مطالعات اجتماعی، مواد درسیها، راهنمای آموزشی،  آزمونکلماتکلیدی:

این كتاب به عنوان مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایة هشتم تدوین شده است. نویسنده هر فصل كتاب را  چکیده:

های درسی به طـور كامـل شـرح داده اسـت. نکـات مهـم و كـاربردی و نمونـه          به زبان ساده و مطابق با آخرین تغییرات كتاب

 و دوم نیز در انتهای كتاب آمده است.های نوبت اول  آزمون

 

 شابک: رحلی. ص.124 .1396. تکانه: تهرانکارتکانهمطالعاتاجتماعیهفتمدورهاولمتوسطه.. حیدری، طاهر.479

9786009711918 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 درسیها، راهنمای آموزشی، مطالعات اجتماعی، مواد  آزمونکلماتکلیدی:

كتاب حاضر راهنمای درس مطالعات اجتماعی پایة هفتم است. در این كتاب، خالصـة مباحـث هـر فصـل كتـاب بـا        چکیده:

ای و تشریحی مطـابق   بندی شدۀ چهارگزینه های طبقه های مفهومی به همراه نکات مهم و كاربردی بیان شده است. سؤال مثال

های پیشرفت تحصیلی برای ارزیابی عملکـرد   آمده و در انتهای آن نیز آزمون های درسی در این كتاب با آخرین تغییرات كتاب

 آموزان گنجانده شده است. دانش

 

شـركت  : تهرانکتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم دورهاولمتوسطه(. كتاب كار:. گلشنی، سکینه/ عباسی، رضا.480

 9786000006297 شابک: رحلی. ص.112 .1395. انتشارات كانون فرهنگی آموزش

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 ها، مواد درسی، مطالعات اجتماعی، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

هـا آورده اسـت. ابتـدا مطالـب مـرور شـده و        درس را با تصاویر و جداول مربوط بـه آن  24كار،  نویسنده در این كتاب چکیده:

هایی با پاسخ كوتاه، پاسخ كامل، جای خالی، درست و نادرست بعد از هر درس آمده است. در انتهـای هـر درس    سپس، پرسش

گة امتحانی و مشاوره پیوست كتاب ای مطرح شده است. یک لوح فشرده حاوی آزمون، بر های چهارگزینه تعداد مشخصی سؤال

 است.

 

 ص.98 .1396. مؤسسه فرهنگـی مدرسـه برهـان   : تهرانانگیز.هایطربلطیفه های زیر خاكی: لطیفه. رضا لبش، علی.481

 9789640812990 شابک: رقعی.

 آموز  دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 لطیفهادبیات كالسیک، حکایت، کلماتکلیدی:

ها كه عنـوان   هایی از كلیات سعدی است. این حکایت دربردارنده حکایت« های زیرخاكی لطیفه»جلد سوم از مجموعه  چکیده:

، نکـاتی  «راه و رسـم گـدایی  »و « گیـر نـادان   كشتی»، «درویش ولخرج»، «تو جیب ما را نزن»ها از این قرار است:  بعضی از آن

كننـد. بیشـتر    هـای اخالقـی را یـادآوری مـی     های اجتمـاعی بیـان كـرده و نیـز ارزش     هدرباره تربیت صحیح، مشکالت و دغدغ

 به موضوع جهل و نادانی توجه كرده است.« پنبه و پشم»ها، به شاهان و وزیران و مدیران طعنه زده است. حکایت  حکایت
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 .1395. پیـام بهـاران  : تهـران . لطیف راشـدی، محمدرضـا راشـدی    مردمجهان. اطلس مصور كودكان:. منصور، جوزف.482

 9789647789486 شابک: رحلی. ص.46

 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:

 ها المعارف شناسی، ادبیات كودک و نوجوان، دایرۀ مردمکلماتکلیدی:

اسـت. در ایـن اطلـس نـوع پوشـش، گـویش و نـوع پوسـت          "اطلس مصور كودكان"این اطلس یک جلد از مجموعة  چکیده:

هـای   های پردرخـت، پسـتی و بلنـدی    مردمان نقاط مختلف جهان با عکس و نقشه آمده است. حیوانات جهان، حیوانات جنگل

دیدنی، وضعیت جوی و گیاهان از مباحث مطرح شده در این اطلس است. در ادامه نویسـنده بـه آداب و رسـوم مـردم اروپـای      

نماید. این مباحـث بـا    افریقا، آسیا و اقیانوسیه و مناطق سردسیر اشاره می شمالی، اقتصاد و تفریحات در اروپای جنوبی، امریکا،

 تصویر و عکس بر روی نقشه آمده است.

 

 شییابک: وزیــری. ص.142 .1395. مبتکــران: تهــرانمشییاهیرخنییدانابییوعلیسییینا.. عبــداللهیان، حمیــد.483

9789640724873 

 آموز دانشمخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، طنز، دانشمندان، ادبیات نوجوانانکلماتکلیدی:

كتاب در قالب داستان و طنز، درباره زندگی ابوعلی سینا نوشته شده و با تصاویری همـراه اسـت. داسـتان از كـودكی      چکیده:

هـایش كـرد و بـا معالجـه      تن كتـاب سالگی شروع به نوش 21یابد. ابوعلی در  شود و با رفتن او به بخارا ادامه می ابوعلی آغاز می

های العالج به شهرت رسید. در بخشی از كتاب آمده است كه او اولین كسی بود كه متوجه شد بیماری سل واگیر دارد  بیماری

ها از راه آب و هـوا و   و نیز فهمید كه بیمار ممکن است در اثر خونریزی مغزی بمیرد. او اولین كسی بود كه متوجه شد بیماری

 شوند و اولین كسی بود كه بیماری مننژیت را توصیف كرد. منتقل می خاک

 

 شیابک: رقعـی.  ص.480 .1395. شـركت انتشـارات سـوره مهـر    : تهـران مهریازنانسیاجی.. نورمحمدی، ساسان.484

9786000303501 

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه و عراق، سرگذشت خاطره نویسی، جنگ ایرانکلماتکلیدی:

هایی از  ، گوشه«شهید رستمی»بر بازگویی خاطرات مرتبط با زندگی  نویسنده این اثر كوشیده با روایتی مستند، عالوه چکیده:

حضور شجاعانه رزمندگان استان كرمانشاه را در دوران دفاع مقدس به تصویر بکشد. كتاب در چهار بخـش تهیـه شـده اسـت.     

نگارنده، بخش دوم خاطرات خویشان و همسـایگان و... و بخـش سـوم خصوصـیات فـردی شـهید ابـراهیم         بخش اول خاطرات

 شمار زندگی شهید رستمی است. رستمی از نگاه نویسنده را دربردارد. بخش پایانی شامل تصاویر، اسناد و سال
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مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه    : تهـران شیوند.هاسنگینمیوقتیپلک های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.485

 9789640813188 شابک: رقعی. ص.72 .1396. برهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های كوتاه، ادبیات نوجوانان یادداشت، داستانکلماتکلیدی:

كنـد. ایـن    نوشـتن، بیشـتر آشـنا مـی    های كوتاه است و مطالعه آن، نوجوانان را با مهارت  ای از داستان كتاب مجموعه چکیده:

هـا،   توان به این موارد اشاره كرد: مردم فلسـطین و مبـارزات آن   های مختلفی است كه از آن جمله می ها درباره موضوع داستان

هـا.   ها در قبال والـدین، ارزش كتـاب و احتـرام بـه سـالمندان و مراقبـت از آن       آمدن بهار، یادآوری دوران كودكی، وظایف بچه

 كند. آموزان گوشزد می ریزی درسی و اجرای دقیق آن را به دانش ، برنامه«شوند ها سنگین می وقتی پلک»ستان دا

 

 شیابک: خشـتی.  ص.48 .1395. شـركت انتشـارات فنـی ایـران    : تهـران . نگار عجـایبی  هایسبز.هدیه. ربکا، كریگ.486

9789643897550 

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ادبیات كودک و نوجوان، محیط زیست، خالقیت، صنایع دستیکلماتکلیدی:

هـای كهنـه را بـه     های مربای خالی تا جوراب تواند با استفاده از وسایل كهنة خانه، از شیشه در این كتاب خواننده می چکیده:

موشی )ماوس پد( بسازد یا بـا اسـتفاده از   ها تبدیل كند. با استفاده از یک لباس كهنه و كمی مقوا، یک زیر ها و كاردستی هدیه

بند یا كاغذ كادو بسازد. در هر صفحه بعد از عنوان مواد الزم مانند قیچی، مداد، خودكـار،   های مجله و روزنامه یک دست صفحه

یـک واقعیـت   "هـا بیـان شـده اسـت. در قسـمت       مو و نوار چسب مرحله به مرحله و با عکس روش ساخت كاردستی رنگ، قلم

 كند. توضیح داده شده است كه چگونه بازیافت به حفاظت محیط زیست كمک می "محیطی تزیس

هنر

 

شركت انتشارات ویژه : تهران. گلناز كشاورز آب کاغذ رنگ:خالقیتباآبرنگوموادترکیبی.. اسمیت جونز، هیثر.487

 9789647440561 شابک: خشتی. ص.156 .1395. نشر

 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 آمیزی، هنر نقاشی، رنگکلماتکلیدی:

یـابی و ... آشـنا    آمیزی است و برای مهارت یافتن در آن باید با انواع كاغذ، رنگها و قلمها، سوژه آبرنگ از ابزارهای رنگ چکیده:

 مقدمات آن آشنا می كند.تمرین و به شکل مصور، خواننده را با نقاشی آبرنگ و  30شد. كتاب پیش رو در قالب 
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مؤسسـه فرهنگـی هنـری    : تهـران آموزشخوشنویسیباخودکارنوینتحریر.. رستمی، آزاده/ مشفق آرانی، حامـد .488

 9786001246470 شابک: وزیری. ص.142 .1396. دیباگران تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، خط نستعلیقخوشنویسی، کلماتکلیدی:

زنـی دارد، آمـوزش داده    در این كتاب خط نستعلیق با خودكار، مداد یا هر وسیلة دیگری كه نوكی غیر از حالـت قلـم   چکیده:

شده است. هر درس در قالب یک جمله یا مصراع است و كلمـات و اتصـاالت خوشنویسـی از آسـان بـه مشـکل آمـوزش داده        

هایی برای یان گنجانده شـده اسـت. در تمـام مراحـل      هشت فصل تدوین گردیده و در هر درس تمرینشوند. این كتاب در  می

 بُر در نظر گرفته شده است. های میان تر آموزش ببینند، راه اند سریع آموزش، برای كسانی كه مایل

 

 .1395. مؤسسه فرهنگـی منـادی تربیـت   : تهراناسبتنها. آموزان: مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. رضا آقایی، علی.489

 9786003900486 شابک: رقعی. ص.36

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، ادبیات نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

شده است و موضـوع   های اول و دوم متوسطه نوشته آموزان دختر و پسر دوره ای است كه برای دانش كتاب نمایشنامه چکیده:

كند. توفان در راه است و حیوانات تا غـروب خورشـید فرصـت     آن درباره توفان نوح است؛ هرچند كه مستقیم به آن اشاره نمی

كند دوسـتی بـرای خـودش پیـدا      دارند كه با جفت خود وارد كشتی شوند تا در امان باشند. اسب كوچک تنهاست. او سعی می

كند. تا غروب آفتاب چیزی نمانده اسـت. آیـا    كند تا با اسب وارد كشتی شود؛ اما اسب قبول نمی میكند. روباه تمام تالشش را 

 شود همراهی پیدا كند؟ اسب كوچولو موفق می

 

 .1396. مؤسسـه فرهنگـی مدرسـه برهـان    : تهرانفروشی.بهشت های مدرسه ویژه نوجوانان: نمایشنامه. قاسمی، مسلم.490

 9789640813805 شابک: رقعی. ص.104

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

است و دربردارنده پانزده نمایشنامه كوتاه از زنـدگی بزرگـان   « های مدرسه نمایشنامه»این كتاب جلد دوم از مجموعه  چکیده:

، هزار و یک نکته اخالقی، از محمدحسین محمـدی و دیگـر كتـب    «داستان راستان»های  دینی و تاریخ و علماست كه از كتاب

نام بعضـی  « دعای مستجاب»و « جایگاه یک ملت»، «پنداشتم تو بیداری»، «راز یک اسم»اخالقی و تاریخی گرفته شده است. 

ای را  لـی )ع( كـه در آن نـام پسـربچه    ، روایت حکایتی تاریخی است از دوران حضرت ع«راز یک اسم»هاست.  از این نمایشنامه

 كنند. گذاری را كشف می حضرت علی )ع( راز این نام«. مرگ دین»اند، به معنای  گذاشته« الدین مات»
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 9786007186633 شابک: خشتی. ص.60 .1396. خواندنی: تهران.1خواندنیبنویس. كركزی، كسری.491

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 خوشنویسی، خط نستعلیق، هنرکلماتکلیدی:

نویسـی نیـاز دارد. كتـاب حاضـر جلـد اول از       هـای خـوش   داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرین چکیده:

هـای اولیـه و    نویسی نستعلیق اختصاص دارد. در این جلد، پس از ارائة آمـوزش  جلدی است كه به آموزش خوش 5ای  مجموعه

شود. در هر صفحه، چگونگی نوشتن حرف بـه طـور كامـل توضـیح داده      بتدایی كار، آموزش حروف الفبا از ابتدا آغاز مینکات ا

آید. در چند خط اول  باید روی حروف سرمشق را پررنگ كنـد و در سـطرهای    شود و در صفحة مقابل تمرین آن حرف می می 

 بعد خودش باید حرف را بنویسد.

 

 9786007186640 شابک: خشتی. ص.60 .1396. خواندنی: تهران.2خواندنیبنویس. كركزی، كسری.492

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 خط نستعلیق، خوشنویسی، هنرکلماتکلیدی:

نویسـی نیـاز دارد. كتـاب حاضـر جلـد دوم از       های خـوش  داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرین چکیده:

هـای اولیـه و    نویسی نستعلیق اختصاص دارد. در این جلد، پس از ارائة آمـوزش  جلدی است كه به آموزش خوش 5ای  مجموعه

شـوند.   ها قرار دارد، به عنوان تمرین ارائه مـی  نویسی، برای هر حرف، كلمات پركاربردی كه آن حرف در آن نکات ابتدایی خوش

ا پررنگ كند و در سطرهای بعد خودش باید كلمه را بنویسد. در نوشـتن كلمـات   در چند خط اول  باید روی كلمات سرمشق ر

 شود. هر صفحه بیشتر روی حرف مورد آموزش آن صفحه تأكید می

 

 9786007186664 شابک: خشتی. ص.60 .1396. خواندنی: تهران.3خواندنیبنویس. كركزی، كسری.493

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 خط نستعلیق، خوشنویسی، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

نویسـی نیـاز دارد. كتـاب حاضـر جلـد سـوم از        های خوش داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرین چکیده:

و نکـات   های اولیـه  پردازد. در این جلد، پس از ارائة آموزش نویسی نستعلیق می جلدی است كه به آموزش خوش 5ای  مجموعه

شود. در چند خـط اول    اند، به عنوان تمرین ارائه می نویسی، هر آنچه از حروف در دو جلد قبل آموزش داده شده ابتدایی خوش

باید روی كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای بعد خودش باید كلمه را بنویسد. در این كتـاب، بـه تركیـب حـروف و     

 شود. یكلمات نسبت به خط زمینه تأكید م

 

 9786007186657 شابک: خشتی. ص.84 .1396. خواندنی: تهران.4خواندنیبنویس. كركزی، كسری.494

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 خوشنویسی، خط نستعلیق، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

جلدی است كـه بـه آمـوزش     5ای  مجموعهنویسی نیاز دارد. كتاب حاضر جلد سوم از  های خوش زیبانویسی به تمرین چکیده:

نویسی، اتصال حروفی مثـل   های اولیه و نکات ابتدایی خوش پردازد. در این جلد، پس از ارائة آموزش نویسی نستعلیق می خوش

شود. در چند خط اول  باید روی كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهای  به ابتدای كلمات آموزش داده می« ط، ف و ه »

 خودش باید كلمه را بنویسد. درس آخر این جلد نیز به آموزش انتخاب صحیح كشیده در سطر اختصاص دارد.بعد 
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 9786007186671 شابک: خشتی. ص.84 .1396. خواندنی: تهران.5خواندنیبنویس. كركزی، كسری.495

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشیخوشنویسی، خط نستعلیق، کلماتکلیدی:

نویسی نیـاز دارد. كتـاب حاضـر جلـد پـنجم از       های خوش داشتن خط زیبا و زیبانویسی به رعایت چند نکته و تمرین چکیده:

های اولیـه و نکـات    پردازد. در این جلد، پس از ارائة آموزش نویسی نستعلیق می جلدی است كه به آموزش خوش 5ای  مجموعه

اند. ابتدا  بایـد روی كلمـات سرمشـق را پررنـگ كنـد و در       مام حروف به كلمه آموزش داده شدهنویسی، اتصال ت ابتدایی خوش

ها،  باید جمله یا بیت داده شده را به صورت نستعلیق تركیـب   سطرهای بعد خودش كلمه را بنویسد. در بخشی دیگر از تمرین

 بزند.

 

 9786007186688 شابک: خشتی. ص.84 .1396. خواندنی: تهران.6خواندنیبنویس. كركزی، كسری.496

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 خط نستعلیق، آموزش و یادگیری، نوشتنکلماتکلیدی:

در این اثر، زاویة نگارش حروف و كلمات، ساختمان حروف و كرسی یا خط زمینه به  آموزش داده میشـود. نویسـنده    چکیده:

وسایل مورد نیاز خوشنویسی، شیوۀ صحیح به دست گرفتن خودكار یا مداد، طرز صحیح نشستن و فاصلة كاغذ ضمن اشاره به 

عنوان سرمشق می آورد كه در چند خط اول،  باید كلمات سرمشق را پررنگ كنـد   ای به ها را بیان میکند. سپس، نمونه تا چشم

 و در سطرهای بعد خودش آن كلمه ها را بنویسد.

 

حوض : تهران. ناتالی چوبینه ها.نکردنیموسیقیکالسیک:راهنماییدوستانهبرایبچهداستانباور. هنلی، دارن.497

 9786001941030 شابک: رقعی. ص.88 .1395. نقره

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:

 تاریخ، موسیقی، ادبیات كودک و نوجوانکلماتکلیدی:

ساز یک بشـقاب   كدام آهنگ"، "ساختند؟ چه كسانی موسیقی می"های دنیا از جمله  تعدادی از قصه این كتاب شامل چکیده:

، دربارۀ موسـیقی كالسـیک اسـت. نویسـنده     "اش پیانو زد چه كسی با بینی"و  "غذا را به سمت پیشخدمت رستوران پرت كرد

هـایی بـاور    ویکـم، در قالـب داسـتان    موسیقی قـرن بیسـت  تاریخ موسیقی كالسیک را در پنج مرحله، از دورۀ موسیقی اولیه تا 

های موسیقی معرفی شده را فهرست و نشـانی   تعدادی از قطعه "آیتونز"نکردنی تألیف كرده است. همچنین با استفاده از روش 

 ها را به صورت برخط گوش بدهد. هایی از این آهنگ ها را قید كرده است تا خواننده بتواند تکه اینترنتی آن
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 .1396. قـدیانی : تهـران . محمـدعلی كشـاورز   دنیایطرحورنگبرایپسیران. بازیگوشی در طراحی:. پیندر، آندرو.498

 9786002515537 شابک: رحلی. ص.160

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آمیزی، كودكان و نوجوانان طراحی آموزشی، رنگکلماتکلیدی:

مندان طراحی كمک میکند طرحی بـدون نقشـه و بـه صـورت      به عالقه "بازیگوشی در طراحی"این جلد از مجموعة  چکیده:

بداهه بکشند. نویسنده این كتاب را طبق عالئق پسران طراحی كرده و در متن برای جلـب مشـاركت خواننـدگان، از عنـاوینی     

برای او یک موتور پـرواز  "، "را كامل كندومینو "، "اسب آبی چی خورده است"، "ای طراحی كن یک بازی جالب رایانه"مانند 

تمام یا مـتن   استفاده كرده است. در هر صفحه یک نقاشی نیمه "ترین ترن هوایی ممکن را طراحی كن ترسناک"، "طراحی كن

 كوتاه به عنوان راهنمایی آمده است كه خواننده باید آن را كامل كند.

 

 .1396. قـدیانی : تهـران . محمـدعلی كشـاورز   طرحورنگبرایدختران.دنیای بازیگوشی در طراحـی: . پیندر، آندرو.499

 9786002515544 شابک: رحلی. ص.160

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آمیزی های هنری، رنگ طراحی آموزشی، خالقیت، فعالیتکلماتکلیدی:

بدون نقشه، در كار هنری خالقیت داشته باشند.  كند تا به صورت بداهه و مندان طراحی كمک می این كتاب به عالقه چکیده:

تـرین تلفـن همـراه دنیـا را      قشنگ"و  "ها پركن بازی قفس همسترها را با اسباب"، "انگیز بکش ها یک خانة شگفت برای ماهی"

آمـده اسـت. در كتـاب از     "بازیگوشـی در طراحـی  "عناوین بعضی از مطالبی است كه در این كتـاب از مجموعـة    "طراحی كن

 ها و طراحی خالقانة خود را در جاهای خالی بکشند. دختران خواسته شده است كه نقاشی

 

 جیبـی.  ص.104 .1396. مهرسا: تهران. سپیده بخت آمیزی:زیستندرلحظهحال.آگاهیبارنگذهن. فارارونز، اما.500

 9786009751051 شابک:

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آمیزی، خالقیت، خودآگاهی شناسی فرایندهای ذهنی، رنگ روانکلماتکلیدی:

آمیزی را به بزرگساالن آموزش میدهد. این كتاب شـامل طرحهـای گونـاگون الگوهـا و      نویسنده در كتاب حاضر رنگ چکیده:

گنجانـده   "زیسـتن در لحظـه حـال   "هایی برای تقویت مهارت  الی صفحات تمرین آمیزی است. البه نقشهای متفاوت برای رنگ

 آموزند كه چطور از حواس پنج گانه خود استفاده كند. ها به خواننده می شده است. این تمرین

 

 .1395. مؤسسه فرهنگی منادی تربیـت : تهرانصبحروشن. آموزان: مجموعه متون نمایشی ویژه دانش. عباسی، یداله آقا.501

 9786003901292 شابک: رقعی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، ادبیات نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

آمـوزان، اجـرای آن را چـه در اجـرا و چـه در       آموزی، تئاتری با اهداف پرورشی و آموزشی است كه دانـش  تئاتر دانش چکیده:

اش را از دسـت داده اسـت. او بـین امیـد و      بینـایی سـت كـه   «مینـا »دهند. این نمایش درباره دختری به نام  تماشا تشکیل می

آورد؛ ولـی سـرانجام ایـن امیـد اسـت كـه پیـروز         اش را به دست نمی كند كه هرگز بینایی زند و فکر می ناامیدی دست و پا می

 شود. می
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مؤسسـه فرهنگـی   : تهـران شدنآمدهبود.مردیکهبرایانسان های مدرسه ویژه نوجوانان: نمایشنامه. قاسمی، مسلم.502

 9789640813799 شابک: رقعی. ص.96 .1396. مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

اسـت. نـام   و حـاوی پـانزده نمایشـنامه كوتـاه     « های مدرسه نمایشنامه»این كتاب جلد نخست از مجموعه دو جلدی  چکیده:

راز »، «همسـفر عشـق  »، «تـازه مسـلمان  »، «مـردک چـاپلوس  »، «یک تصمیم»ها به این ترتیب است:  برخی از این نمایشنامه

هـا   هـای تـاریخی اسـت. هـر یـک از ایـن نمایشـنامه        های عرفـانی و ادبـی و داسـتان    و مشتمل بر حکایات و گزیده« بحرالعلوم

، «مردی كه برای انسان شـدن آمـده بـود   »ابلیت اجرا در مدارس را دارد. نمایشنامه دربردارنده پیامی اخالقی و دینی است و ق

 كند. حکایتی تاریخی از دوران رسول اكرم )ص( است كه رسم جوانمردی را تبلیغ می

 

تمیرینمیدیریتتمیایالتو4آمییزیمغزمینورنیگ های باشگاه مغز: كتاب  مجموعه. گروه مؤلفان باشگاه مغز.503

 9786009751075 شابک: خشتی. ص.114 .1396. مهرسا: تهراناحساسات.

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 آمیزی، حافظه شناسی، احساسات، رنگ روانکلماتکلیدی:

 آمیزی بر مغز انسان اختصاص است و به موضوع تاثیر رنگ "باشگاه مغز"كتاب حاضر جلد چهارم از مجموعة كتابهای  چکیده:

آمیزی  دارد. در این كتاب مجموعهای از نقوش اسبهای متفاوت برای تقویت مهارت مدیریت كردن احساسات با استفاده از رنگ

آمیزی مانند مداد رنگی، پاسـتل و مـداد شـمعی، ماژیـک، گـواش و آبرنـگ و حتـی         گنجانده شده است. ابزار خوب برای رنگ

 خودكار در ابتدای كتاب معرفی شده اند.

 

هیا.آرامشدرژرفایرنیگتجربه6آمیزیمغزمنورنگ های باشگاه مغز: كتاب  مجموعه. گروه مؤلفان باشگاه مغز.504

 9786009816613 شابک: خشتی. ص.96 .1396. مهرسا: تهران

 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:

 شناسی آمیزی، حافظه، روان رنگکلماتکلیدی:

موقعیـت   "باشـگاه مغـز  "آمیزی برای بزرگساالن است. موضوع این جلد از مجموعه كتابهـای   نوعی رنگكتاب حاضر  چکیده:

های مغزی است. نویسنده در ابتدا پنج وضعیت اصلی قابل تفکیک مغز شامل مغـز سـرگردان، مغـز در گذشـته،      زمانی پردازش

نگـری،   آگـاهی و درون  میکنـد. بعـد از توضـیح ذهـن     مغز در آیندۀ نزدیک، مغز در آیندۀ دور و مغز در زمـان حـال را تشـریح   

گویی بـه آن   ای در این زمینه ارائه شده است كه خواننده میتواند نمرۀ خود را در هر هشت حوزۀ اصلی پس از پاسخ نامه پرسش

 حاوی نقاشی های آماده رنگ آمیزی است. محاسبه كند. بقیه صفحات كتاب
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 9786001004308 شابک: خشتی. ص.102 .1396. شلفین: ساریخطی.خوشهندسه. جید، رضا نصرتی.505

 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، خوشنویسی، خط نستعلیقکلماتکلیدی:

هـای ایـن كتـاب بیشـتر از      شـود. در تمـرین   در این كتاب، خط ریز نستعلیق در قالب متن و جمله آموزش داده مـی  چکیده:

ها، مطالب و نکاتی آمده است كـه از   الی تمرین و سطرهایی استفاده شده است كه از نظر ساختار ساده هستند. در البه ها كلمه

بـین   نظر تمرین بصری و همچنین كمک به نوشتن درست حروف و كلمات مهم هستند. در ابتدای برخی مطالـب، عالمـت ذره  

هـایی   جملـه  "های بیشتر تمرین"حرف، اتصال یا كلمه دارد. در قسمت  قرار گرفته است كه اشاره به فرم بزرگنمایی شدن یک

 متناسب با محتوای آموزشی هر درس آمده است.
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نمایهها

نمایهعنوان
 487 آب کاغذ رنگ:خالقیتباآبرنگوموادترکیبی 

 312 هانشانآتش 

 آخرینبازمانده:مجموعهدوازدهقصهاززندگی

 27 السالمعلیهصادقجعفرامام

 435 اتوبو آخرینمسافریک 

 )1 آدامس مجموعهخاطرات 

 417 هایعلمیآزمایش 

 گذاریدربرنامهدرسیبراسا شناسیسیاستآسیب

 SWOT 340مدل

  313 آشغالنریزیم 

 آشناییبااینترنتOutlook 2010 418 

 77 آشناییبامهارتهایزندگیبراینوجوانان 

 50 آلبرتانیشتین 

 51 آلبرتاینشتین 

 52 آلفردنوبل 

 256 آموزشالمدیادریاضی 

 341 آموزشبلو دختران 

 78 آموزانآموزشحقوقبهدانش 

 488 آموزشخوشنویسیباخودکارنوینتحریر 

 415 آموزشروخوانیقرآنکریم 

 79 هایضروریبهجوانانونوجوانانآموزشمهارت 

 آموزشExcel 2010 419 

 342 آنچهمعلمانبایددربارهروشتدریسبدانند 

 343 چهیکمعلم خوببایدبداندآن 

 130 آواززیرباران 

 53 آیزاکنیوتنچهکسیبود؟ 

 54 ابوریحانبیرونی 

 55 سیناابوعلی 

 اررانگشت:خاطراتووصایایشهدادرموضوعانتخابات

 خمینیومقاممعظمرهبریحضرتامامهمراهبابیانات

436 

 131 اجازههستوقتتانرابگیرم 

 دخترانه:هرچهبایددربارهمدیریتهوشاحساسات

 80 هیجانیبدانید

 28 آموزاناحکامبرایدانش 

  56 ارشمید 

 هاوانفورماتیکازچرتکهتاانقالبدیجیتال:الگوریتم 

257 

 ازرویاتاهد :کش.خودوساختآیندهرویاییراهنمای

 344 آموزاندبیرستانیمناسبهدایتتحصیلیدانش

 29 دزدمنمیازنمازم 

 437 ازدواجبهسبکشهدا:خاطراتیکوتاهازازدواجشهدا 

 132 اژدهاسواری 

 489 اسبتنها 

 133 استادمطهری 

 هنگامدختران:علل پیامدهاوراهکارهااسراربلو زود 

345 

 134 اسرارخانهکبوتران 

 135 اسراردرونآتش 

 429 نامهاصکااصطالح 

 2اصولجبرFor Dummies 258 

 اصولومبانیGIS 438 

 314 اطلسجانورانبراینوجوانان 

 439 اطلسجغرافیجهانبرایکودکان 

 440 اطلسجغرافیجهانبراینوجوانان 

 441 اطلسجهان 

 430 اطلسحیواناتجهان 

 315 اطلسدنیایحیوانات 

 هایجهانی:تاریخچهمصورجنگاطلسمصورجنگ

 442 جهانیاول

 هاینامرئی حمایت مهمهستی :داشتهافرادیکهبرایشان

 81 دانیمآنچهداریمونمی
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 136 جونافسانهسیبننه 

 137 هاییونانباستانافسانه 

 138 هاینیلافسون 

 316 اکتشا فضا 

 317 بلالکساندرگراهام 

 139 السالمعلیهباقرامام 

 140 السالمعلیهجعفرصادقامام 

 141 السالمعلیهجوادامام 

 142 السالمعلیهعسگریحسنامام 

 143 السالمعلیهحسنامام 

 144 السالمعلیهحسینامام 

 145 السالمرضاعلیهامام 

 146 الشری.فرجهتعالیاهللعجلزمانامام 

 147 السالمعلیهسجادامام 

 148 السالمعلیهعلیامام 

 149 السالمعلیهکاظمموسیامام 

 150 السالمعلیههادیامام 

 318 امواج 

 346 اندیشمندانمطالعاتبرنامهدرسی 

 281 اوزونآرزوالر:اشعارترکی 

 57 ایزاکنیوتن 

 151 ایستادهدرکمند 

 152 آوردیگراینک پیام 

 443 بادندیوقندیدرسرزمینزنبورهایعسل 

 445، 444 بادندیوقندیدریکروزبارانی 

 282 باکبوترهایگنبد 

  153 هاباگر 

 82 کنی؟اتچهکارمیسألهبام 

 154 بابالنگدراز 

 155 بادوکاه 

 156 بازیغاز 

  کتابآموزشوتمرینبرایفعالسازی1باشگاهمغز)

 420 هایمغزیتوانمندی

  حافظهویادگیری:کتابآموزشوتمرین3باشگاهمغز)

 421 جلسه24در

 158، 157 با طوطی 

 159 نشینانبام 

 160 باهوش 

 161 هایدهکدهبچه 

 162 بدتریننویسندگاندنیا 

 319 بدنانسان 

 283 نامهواشعارمحرم جلداول(آستانارادت:مصیبتبر 

 نامهواشعارمحرم جلددوم(برآستانارادت:مصیبت 

284 

 نامهواشعارمحرم جلدسوم(برآستانارادت:مصیبت 

285 

 163 برادرانرایت 

 آموزشی:راهبردهایبهبودکیفیتدرسطحریزیبرنامه

 83 واحدآموزشی مدرسه دانشگاه آموزشمجازی(

 84 ریزیبادوربینمداربستهبرنامه 

 422 نویسیکامدیوتریبرنامه 

 164 برندهیابازندهوچندداستاندیگر 

 30 بگودوستتدارم 

 هایعملیویژهبلو مسایلومشکالتتحصیلیتمرین

 347 بیانومدرسینآموزشخانوادهوالدینمر

 58 بنجامینفراکلین 

 هاینامرئی هویتمثبت آنچهبهخودتافتخارکن :داشته

 85 دانیمداریمونمی

 348 بهدنبالآزادی 

 165 هااعتمادنکن بهسس 

  349 بهداشتزیستمحیطیدرمدار 

 490 فروشیبهشت 

  86 بیاییدگاراژرارنگکنیم 

 286 مجنونترازبیدل 

 166 صداییبی 

 59 بیلگیتسچهکسیاست؟ 

 60 پابلوپیکاسوچهکسیبود؟ 
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 نشینانعهدناصری:نگاهیبهحیاتاجتماعیزنانپرده

 446 درعهدقاجار

 برانگیزبراییادگیریایچالشهایبنیادینشیوهپرسش 

350 

 هایدخترانه:هرچهدوستداریددربارهبلو پرسش

 87 بدرسید

 287 هایشعرمنپرنده 

 آموزیبااستفادهازهنردرستهایخود:خودپروازبابال

 88 شدنبرایموفقیتعلمی تحصیلیخواندنوآماده

  167 پروازباپاراموتوررادوستدارم 

 351 شدههایسنجاقپروازپروانه 

 288 ایرویگلدستهپروانه 

 2 سرخپرورشگل 

 168 پروفسورحسابی 

 352 هایمبتنیبرفناوریبرایمقطعراهنماییپژوهش 

 169 پهلوانگودرزودیوفراموشی 

 170 پهلوانگودرزوقالیپرنده 

 171 پهلوانگودرزوکابو مرگبار 

 )172 پیامبر ص 

 447 پیکتکانهمطالعاتاجتماعینهمدورهاولمتوسطه 

 173 نهایتوچندداستاندیگرتابعبی 

 174 تاجرونیزی 

 )448 تاریخایرانبراینوجوانان پسازوروداسالم 

 )449 تاریخایرانبراینوجوانان قبلازاسالم 

 175 تختی 

 353 تدریسبرتر 

 تربیتبهکمکداستاندرخانهومراکزآموزشیوتربیتی 

354 

 تربیتبهکمکنمایشوتئاتردرخانهومراکزآموزشیو

 355 تربیتی

 راییدرنوجوانانبرایموفقیتهایاجتقویتمهارت

 356 تحصیلیواجتماعی

 259 هایمحاسباتسریعریاضینهمتیزهوشانتکنیک 

 هاینامرئی حدتالشترابکنوبهترینخودتباش :داشته

 89 دانیموحدودوانتظارات آنچهداریمونمی

 هایدرسی:منبعیبرایهایبومیدربرنامهتلفی دیدگاه

 357 برنامهدرسی معلمانومدیرانگرانتدوین

 خوانیومطالعهمثرربهروشتندMP 90 

 358 توانمندسازیمنابعانسانی 

 31 توحید 

 61 توما ادیسون 

 359 9*9تیزهوشانآموزشاستعدادتحلیلی 

 176 جانجهان 

 177 جودرمدرسهوجست 

 178 جنشنیوآرزوهایپردردسر 

 179 ایبزر چارلیوآسانسورشیشه 

 هاییدربارهفوایدهاکتاببخوانند؟:بحثچرابایدبچه

 خوانیدربینکودکانونوجوانانفردیواجتماعیکتاب

360 

 320 چرابایدنگرانکرهزمینباشیم؟ 

 289 هایمهمهتوستچشم 

 361 چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟ 

 91 چگونهزندگیبهتریداشتهباشیم؟ 

 423 بگیریموببینیمبُعدیچگونهعکسسه 

 چگونهعملکردمعلمانرابهبودبخشیم؟ ارربخشی

 362 شناختیمدیران(رهبریخدمتگزاروسرمایهروان

 363 چگونهکتاببخوانیم 

 364 چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم 

 السالمبهانضمامشرححالوعلیهچهلحدیثامامرضا

 32 امام ره(گزارشسیاسیوفرهنگیدوران

 180 حضرتفاطمهعلیهاالسالم 

 181 آلهوعلیهاهللحضرتمحمدصلی 

 290 هایبهلولحکایت 

 182 هایعبیدزاکانیحکایت 

 183 هایلقمانحکیمحکایت 

 184 هایمالنصرالدینحکایت 

 )450 خاکریزاقداموعمل اقتصادمقاومتیدرسیرهشهدا 
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 185 خانهببرگرسنه 

 92 خرچنگاخمو 

 خاطراتعش شهدابهحضرت4خطعاشقی 

 451  عج(عصرولی

 452  ره(:خاطراتعش شهدابهپیرجماران5خطعاشقی 

 62 خواجهنصیرالدینطوسی 

 260 خوارزمی 

 491 1خواندنیبنویس 

 492 2خواندنیبنویس 

 493 3خواندنیبنویس 

 494 4خواندنیبنویس 

 495 5خواندنیبنویس 

 496 6خواندنیبنویس 

 186 خواهرانغریب 

 93 داشتنیهستیخودترابدذیر:توهمینجوریدوست 

 453 خودسازیبهسبکشهداازمشارطهتامعاقبه 

 خورشیدانتظار:مجموعهدوازدهقصهاززندگیپیامبر

 33 گرامیاسالم

 454 سوار:سرگذشتگاهشماریدرایرانخورشیدکالسکه 

 321 خورشیدوستارگان 

 نکردنیموسیقیکالسیک:راهنماییدوستانهباورداستان

 497 هابرایبچه

 هادرتاریخ ها:روایتانتقادیسرگذشتبردهداستانبرده

 455 …آنچهتاامروزادامهدارد

 365 هاییدربارهبلو نوجوانیدانستنی 

  322 هادانشاقیانو 

 323 دانشامهآکسفوردعلموتکنولوژی 

 431 ونوجواندانشنامهبزر کودک 

 324 دانشنامهکوچکبدنانسان 

 325 دانشنامهنجوموفضا 

 326 المعار نجوموفضادایرة 

 187 هاباقیبمانندجویمعنایزندگیتاگلودرجست 

 456 دررؤیاهایمهتابیآننقاشچینی 

 291 هادرسکوتماسه 

 34 درمسیرغدیر 

  مشروباتالکلیدرآمدیبرعللگرایشجوانانبهمصر 

366 

  188 درختدرو 

 292 هاباال هادستدرخت 

 189 دریاچهآخردنیا 

  457 هایجهاندریاهاواقیانو 

 190 دشتکیت 

 327 انگیزدایناسورهادنیایشگفت 

 498 دنیایطرحورنگبرایپسران 

 499 دنیایطرحورنگبرایدختران 

 94 دهفرماندربابخودشناسی 

 95 کلیدزندگیبابشاهفرماندرده 

 هاینامرئی دوستانتراپیداوانتخابکن داشته

 96 دانیمهایاجتماعی آنچهداریمونمیتوانایی

 191 دستاندیواشاهورستم 

 293 دیوانفجر 

 500 آمیزی:زیستندرلحظهحالآگاهیبارنگذهن 

 63 رابرتهوک 

 :ناسیروابطشها آسیبها بایستهواقعیترابطهعاطفی

 367 پنهانیدختروپسر

 192 رابینسونکروزو 

 193 2کچلرازهایحسن 

 194 راموناوپدرش 

 368 خوانیکودکونوجواناندازیباشگاهکتابراه 

 432 آهنشهری مترو(راهنمایراه 

 328 راهنمایکاروپژوهشبامیکروسکوپ 

 راههایافزایشکیفیتمطالعهراکمRAKM 369 

 195 برایرسیدنبهآبراهیدراز 

 196 خراسان10رخصتمرشد 

 197 طهرون11رخصتمرشد 

 198 رزمرستمواسفندیاروچندقصهدیگرازشاهنامه 

 199 رستمدستان 

 200 رستمسدهساالرسداهیان 
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 201 رستموتهمینه 

 202 دژرستموسدند 

 370 رفتارشهروندیسازمانی 

 استادان معلمانوپژوهی: راهنمایعمل ویژهروایت

 371 روایی(دانشجومعلماندرپژوهش

 203 شبروباهنیمه 

 204 ام10روز 

 هاوفنونتدریسباتأکیدبرروشتدریسسخنرانیروش

 372 وپرسشوپاسخ

 سازیسخنرانیهایارائهمفاهیمدینی:شیوهآمادهروش

 35 دینی

 373 هایسادهمدیریتاستر روش 

 :294 بندعاشوراییترکیبروضهعشاق 

 374 روندهاومسائلتکنولوژیآموزشی 

 205 رویایدویدن 

 ویژه80رویکردهایادبیاتداستانیازمشروطهتادهه

 3 (2متوننثرروایی 

 261 ریاضیوزندگی 

 262 ریاضیاتخالقترکیبیاتوجبر 

 263 ریاضیاتلعنتی:آلیسدرسرزمیناعداد 

 206 زالورودابه 

 207 سیمر زالو 

 295 ترینشعرزخمی 

 64 زکریایرازی 

 آموزان مسابقاتاحکام(زاللاحکام:آموزشاحکامدانش

 36 متوسطهاولودوم

 هاینامرئی استفادهمفیداززمانترامدیریتکن :داشته

 97 دانیمزمان آنچهداریمونمی

 98 زمانتکوککن 

 208 آنژبودمزمانیکههمسایهمیکل 

 209 سفرونگو بودمزمانیکههم 

 210 زیرنگاهماه 

 211 ژولیو سزار 

 375 هایتربیتسازه 

 99 سامیوشیرینیگردویی 

 296 سدیدههشتم 

 212 ستاره 

 213 نامهایبیسرزمینرودخانه 

 416 سرزمینعددهایقرآنی 

 سرطان پایانوآغازمن:شرحواقعینویسنده مبارز

 458 موف درجنگباسرطان

 214 هایایرجسروده 

 100 سطلمهربانی:تواننامحدودمغزمنبرایشادمانی 

 297 سفرسبز:ترکیببندرضوی 

 215 شبیکوقصهدیگرازهزار10سفرهایسندبادو 

 298 سمتروشندنیا 

 376 سنجشکالسینوین 

 )264 سهسطحیریاضیپایهنهم دورهاولمتوسطه 

 265 دورهاولمتوسطهسهسطحیریاضیپایههشتم 

 266 سهسطحیریاضیپایههفتمدورهاولمتوسطه 

 216 رنگهایطالییوچشمانآبیفرشتهبابالسه 

 انگیزاززمینبهفضاسه دو یکپرتاپ:سفریهیجان 

329 

 101 اشسوفیوشعرعالی 

 267 ریاضیپایههشتم2015سثاالتقابلانتشارتیمز 

 330 علومپایههشتم2015تیمزسثاالتقابلانتشار 

 331 سیاراتگازی 

 217 مهپنجمماهوسی 

 218 شازدهکوچولو 

 219 شاهلیر 

 220 شبانکوچکدرغار 

 377 هایپروازهاییاددهنده:بالشناختویژگی 

 459 شهیدابراهیمیعقوبی 

 460 شهیدحسینساعدی 

 461 شهیدحسینقاسمی 

 462 اهللعلیمردانیشهیدرفعت 

 463 حسنموسویشهیدسید 

 464 محسنروحانیشهیدسید 
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 465 زادهشهیدعبا حاجی 

 466 شهیدعبداهللمعیل 

 467 علیابراهیمیشهیدغالم 

 468 اهللخراسانیشهیدفضل 

 469 حسنیحسینشیخشهیدمحمد 

 470 تبارشهیدمحموداحمدی 

 471 پناهشهیدمحمودجهان 

 472 شهیدمحمودشاهدی 

 473 مسعودپرویزشهید 

 474 شهیدناصربختیاری 

 خواهندیادبگیرندکهشوقیادگیریبرایآنانکهمی

 378 چگونهیادبدهند والدینومعلمان(

 332 شیرآبرابازنگذاریم 

 379 خوانیهایترویجکتابشیوه 

 501 صبحروشن 

 37 صبر 

 )102 فارسیانگلیسی-صلح جنگدورشو 

 221 چندقصهدیگرازشاهنامهضحاکوکاوهآهنگرو 

 475 طبیعتجهان 

 333 طبیعترادوستبداریم 

 380 طراحیآموزشازنظرتاعمل 

 381 (1طراحیآموزشی جلد 

 382 (2طراحیآموزشی جلد 

 424 هایدیجیتالیطراحیبازی 

 خوانیهایاجتماعیبرایترویجکتابهایشبکهظرفیت 

383 

 307 7عربی 

 308 9عربی 

 309 پایهنهمپیامنسیمدورهمتوسطهاولعربی 

 شبیکوقصهدیگرازهزار12عالالدینوچرا جادوو 

222 

 334 …علمچیست 

 335 علومتجربیپایهنهم دورهاولمتوسطه(تیزهوشان 

 : فعالیتآموزشیدرمفاهیم21علومرایانهبدونرایانه

 425 علومرایانهوتفکررایانشی

 223 اکبرصنعتیعلی 

 قصهیدیگرازهزارویکشب10باباوچهلدزدوعلی 

224 

 38 غیبت 

 4 فارسینهمتیزهوشانونمونهدولتی 

 5 فارسیهفتم 

 225 فرارازجزیره 

 درآموزشوپرورشباتأکیدبرفرآیندهایمدیریتدانش

 384 راهبردهایکاربردی

  39 فرزندتراببو 

 433 نقلوفرهنگمصورحمل 

 226 ن شاهجنگفریدو 

 هایناگهانی:توانمغزقدرتمندمنبرایمهارفکر

 103 هاینامناسبخواسته

 310 فلشکارتعربینخبگان 

 آموزانکلیهمقاطعتحصیلیفوتوفنمطالعهویژهدانش 

385 

 227 قاصدکدرباد 

 6 قصهباغیکهباغبانشرفتهباشد 

 228 قصهشیرینفرهاد 

 299 هایروزنامهقصه 

 خوانیهایروضه:حکایاتیازاصحابومجالسروضهقصه 

476 

 ققنو رهیده:برگرفتهاززندگینامهشهیدعلیصیاد

 477 شیرازی

 300 هایفیروزهقلمدان 

 گزند:مجموعهشعرمعرفیفردوسیبزر  کاخیبی

 301 شاهنامهوچندشخصیتآن

 478 کارتکانهمطالعاتاجتماعیهشتمدورهاولمتوسطه 

 479 کارتکانهمطالعاتاجتماعیهفتمدورهاولمتوسطه 

 هاینامرئی کاردرسترابشنا وانجامبده :داشته

 104 دانیمهایمثبت آنچهداریمونمیارزش

 229 کارکارستانکیتی 
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 40 کاربردتحلیلگفتماندرفهممنابعدینی 

 386 شناسیدرتدریسکاربردروان 

 تدریسدرآموزشویادگیریهاینوینکاربردروش

 387 آموزاندانش

 یافتهبهزبانپارسی همراهباترینواژگانراهکاربردی

برابرهایپارسی(ویژهنویسندگان پژوهشگران 

 7 آموزاندانشجویانودانش

 302 کاشحرفیبزنی 

 8 هاحر بزنم توانستمبامورچهکاشمی 

 230 گفتاشرامیکاشیکیقصه 

 231 4داستانکتاب 

 268 7کتابکارریاضی 

 9 8کتابکارفارسی 

 10 کتابکارفارسینهم 

 11 کتابکارفارسیهشتم 

 12 کتابکارفارسیهفتم 

 )کتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم دورهاولمتوسطه 

480 

 محوروتلفیقی پایهکتابکارمکملآموزشی:فعالیت

 128 اول هفتم( دورهاولمتوسطه

 41 نهمهایآسمانکتابکاروگنجینهآزمونپیام 

 388 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهپایهنهم 

 389 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسهپایههشتم 

 390 کتابمرجعطراحیآموزشیمدرسه پایههفتم 

 232 کشتیسرگرداندرمهدریا 

 کال خودراباقلبتانادارهکنید:راهنمایتدریس

 391 آموزاننوجواندانش

 شدن هاینامرئی قدرتمندکمککنوایمنبمان :داشته

 105 دانیمآنچهداریمونمی

 کمیانسانموبسیارگنجشک:مجموعهدوبیتینوجوان 

303 

 65 کوپرنیک 

 75 کودکرعنا قامتزیبا 

 106 کوسهترسو 

 هاییازدکترکوینومیدیمروامیدهاست:یادداشت

 13 ایالدینالهیقمشهحسینمحی

  233 کیکاوو شاهعاش 

 234 کیکاوو وهفتآسمان 

 235 کیکاوو  پادشاهکوران 

 کیمیایادب:نگاهیازروساختبهژر ساختفارسی

 14 هفتم

  ساختفارسینهمکیمیایادب:نگاهیازروساختبهژر

 15 ویژهتیزهوشانومسابقاتعلمیادبی

 66 گِرگورمَندل 

 68 هگالیل 

 67 گالیلهچهکسیبود؟ 

 236 گر وماه 

 گوهایمادرانهودخترانه:ازدخترهاگفتنازمادرهاوگفت

 107 شنیدن

 گوهایمادرانهودخترانه:ازمادرهاگفتنازدخترهاوگفت

 108 شنیدن

 237 گمشده 

 109 ایبرایتربیتدخترمگنجینه 

 304 هاوسحرگیسوانه 

 271 گیمبوک 

 336 اضافیخاموش المپ 

 16 لبخندزیبایپسرکوهستان 

 هاینهمآموزانپایهلذتخواندن شوقتغییر ویژهدانش

 17 ودهم

 هایآموزانپایهوجو ویژهدانشلذتخواندن شوقجست

 18 هفتموهشتم

 19 هایشیرینبهلوللطیفه 

 481 انگیزهایطربلطیفه 

 20 تذکرةاالولیاهاییازهایعرفانی:لطیفهلطیفه 

 21 حکمدهخداوهایملس:لطیفههاییازامثاللطیفه 

 69 لوییپاستور 

 110 هاورازهاماجراها شایعه 

 70 مارکُونی 
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 71 ماریکوری 

 238 ماهیباالیدرخت 

 72 مایکلفارادی 

 392 مبانیواصولتعلیموتربیتاسالمی 

 129 هایخالقیتجلدسوممجموعهتمرین 

 239 هایآنروزهاداستانمجموعه 

 42 کاریدرهرکارمحکم 

 مدادقرمزخودرابنوشید :مدیریتاستعدادکارکناندر

 393 سازمانوکوکاندرمدار 

 394 مدار ارربخش 

  395 مدار شاد:طرحتحولجامعدرمدار 

  22 (1285-1392مدخلشعرمعاصرفارسی 

 کاربردیبراینکتۀ111کاویبرایمدیرانمدار :مدرسه

 396 مدیریتدرمدار متفاوتوموف 

 ریزیومدیریتمدیرموف =مدرسهموف :برنامه

 397 استراتژیک

 398 هایمعلمیمدیریتآموزشی:مهارت 

 399 گیرندههاییادمدیریتدانشوسازمان 

 111 هایاسالمیمدیریتمثررمدرسهباتأکیدبرآموزه 

 400 حیطزیستدرمدار مدیریتوآموزشحفاظتازم 

 هایتربیتیمربیانمسلمان جلدمربیانما:تاریخاندیشه

 401 نخستقرندومتاپنجمهجری

 482 مردمجهان 

 502 شدنآمدهبودمردیکهبرایانسان 

 مسابقاتدینیکودکانونوجوانان:سیمسابقهجذاب

 43 افزامعرفت

  44 مسواکبزن مسواک 

 شخصیتیمقتدروخودساختهازمسیر:راهرسیدنبه

 402 دوراننوجوانی

 483 مشاهیرخندانابوعلیسینا 

 23 …مش سدیدکافیهانجامشبدی 

 وسیلهآموزشیو101معرفیوراهنمایساخت

آزمایشگاهیخالقانهوجذابفیزیکمناسبدورهاول

 337 سراهامتوسطه دورهدوممتوسطهوفیزیک

 پژوهیآموزشوبرگزیدهاستانیاقداممعلمپژوهنده؛آرار

 403 96تا90پرورششهرستاندماوندازسال

 240 شدهمعلمناپدید 

 نکتهبسیارمهم17کنند معلمانموف متفاوتعملمی 
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 معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگام

 426 اول

 رایانشیگاممعماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکر

 427 دوم

 معماهایببرا درمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشیگام

 428 سوم

 ترشود انگیزتو بهکارشبگیرتاقویوقویمغزشگفت 

338 

 ها(تمرینآرامشدربا پروانه2آمیزی مغزمنورنگ 

112 

 تمرینمدیریتتمایالتو4آمیزیمغزمنورنگ

 503 احساسات

 504 هاآرامشدرژرفایرنگتجربه6آمیزیمنورنگمغز 

 434 انگیزترینجانوردریاهستم منشگفت 

 113 مهارتاول:شناختخود 

 114 مهارتپنجم:تفکردقی وخالق 

 115 مهارتچهارم:کنترلهیجان 

 116 مهارتدهم:مرزهاودفاعازخود 

 117 مهارتدوم:عزتنفسء 

 118 مهارتسوم:صلحودوستی 

 119 گیریمهارتششم:حلمسئلهوتصمیم 

 120 پذیریمهارتهشتم:مسئولیت 

 121 مهارتهفتم:آداباجتماعی 

 هایاجتماعیدورهاولمتوسطه:راهنمایمعلممهارت 

122 

 123 هایاجتماعیدورهاولمتوسطه:کاردرکال مهارت 

 124 هایاجتماعیدورهاولمتوسطه:کاردرمنزلمهارت 

 405 هایرفتاریویژهوالدین(هایزندگی مهارتمهارت 

 آموزان(هایرفتاری ویژهدانشهایزندگی مهارتمهارت 

406 
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 407 هایآموزشیهایمطالعهدرمحیطمهارت 

 408 هایمعلمیوتدریساصولیمهارت 

 هایمهدویسازیآموزهمهدیباوریدرکودکان: نهادینه

 45 تربیتیتلقینوالگونمایی(درکودکانباروش

 484 مهریازنانساجی 

 241 خانمیرزاکوچک 

 ورزیفارسیپایهنهممیوهازدرخت:کتابآموزشیدست 

24 

 ورزیفارسیپایهمیوهازدرخت:کتابآموزشیدست

 25 هشتم

 26 ورزیفارسیپایههفتممیوهازدرخت:کتابدست 

 409 هاترینمعلمانهناب 

  242 نجاتاال 

 339 نجاتزمینبابازیافت 

 )243 نشانه:داستانزندگیحضرتابراهیم ع 

 410 نظارتوراهنماییآموزشی 

 46 نقدیبررویاهایرسوالنه 

 ذهننقشهFor Dummies 125 

 411 وقتآساننیستنگرشینودرارزشیابیتغییرهیچ 

 47 هایدینیدرمدار نهادینهکردنآموزه 

 126 هایبحرانخموجواناندرپیچنوجوانانو 

 244 نیما 

 245 شبدریاچهنیمه 

 305 نینوا 

 311 نهم(نامهجامععربیعمار هفتم هشتم واژه 

 والدینومعلمانعزیزنحوهبرخوردبانوجوانانرابهتر

 412 بیاموزید 

 76 ورزش 

 485 شوندهاسنگینمیوقتیپلک 

 413 هاتدریسآنهایشخصیتیمعلمانوسبکویژگی 

 486 هایسبزهدیه 

 246 هفتداستاندرکتابقرآن 

 247 تاتاهفتهفت 

 249 خوانرستمهفت 

 248 خوانرستموچندقصهدیگرازشاهنامههفت 

 250 همهدالیلمتحیر 

 48 هاینوینتدریسهمیارمعلّم:روش 

 هاینامرئی تعهدبههمیشهدرحالیادگیریباش :داشته

 127 دانیمیادگیری آنچهداریمونمی

 251 ایهستهمیشهقصه 

 505 خطیهندسهخوش 

 )269 هندسهعصرحجری خط 

 )270 هندسهعصرحجری مربع 

 306 یاقوتشکسته 

 یکسبدنور:مجموعهدوازدهقصهاززندگیحضرت

 49 السالمعلیهافاطمه

 252 انتهایکلبخندبی 

 253 یکوجبازآسمان 

 254 داربرامنگهیهجا 

 73 یوهانکِدلر 

  74 یوهانگوتنبر 

 28هاهمهچیزکناشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک

 414 کنندراپاکنمی

 4255 روزدرص.برایتماشایجنگستارگان 

 A Better Solution 272 

 Merit Student S Book 273 

 My Beautifui Luiu 274 

 One Jungle, How ManyAnimals? 275 

 Oxford ElmentaryLeamers 276 

 supplementary 2 277 

 The Indian Parrot 278 

 The Long-Necked Deer 279 

 Where is My House? 280 
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 نمایهپدیدآورندگان
 442 آدامز سایمون 

 31 آذر احمدرضا 

 430 آرلون پنلوپ 

 167 آرمین علی 

 240، 177 آرووینبود ژانفیلیپ 

 273 آریاندور جواد 

 .342 الهآقاجانی سی 

 395 خانی ناصرآقا 

 501 عباسی یدالهآقا 

 197، 196 آقایاری خسرو 

 136 آقایاری غالمرضا 

 309 آقایی آمنه 

 489 رضاآقایی علی 

 190 آلموند دیوید 

 161 ابراهیمی حسین 

 96، 89، 85، 81 ابراهیمی سمیرا ،

97 ،104 ،105 ،127 

 356 اکبرابراهیمی علی 

 352 ابوالفتحی الهام 

 342 ابوالفضلی الهام 

 334 ابوکاظمی محمدابراهیم 

 403 ارباتی لیال 

 195 عشری فائزهارنا 

 227، 216، 130 احمدی احمدرضا ،

232 

 341 احمدی مهناز 

  28 احمدیان عبا 

 247، 238 احمی آرزو 

 421، 420 اری حامداختی 

  ادارهامورفرهنگیآستانقد

 285، 284، 283 رضوی

 277 بخش زهراارشد 

 331، 321، 316 اسدرو گیلز 

 97، 96، 89، 85، 81 اسدلند پامال ،

104 ،105 ،127 

 264 اسکندری سمیه 

 472، 465، 464، 462 اسالمی اکرم 

 370 اسالمیه فاطمه 

 160 اسلیتر کیم 

  298 رضااسماعیلی 

 382، 381 اسماعیلی زینب 

 487 اسمیتجونز هیثر 

 103 اسمیت برایان 

 382، 381 الاسمیت پاتریشیا 

 396 اصالنی ابراهیم 

 383 افشارنادری نیما 

 43 رضاافشاریمقدم علی 

 9 خانی فاطمهافضل 

 86، 50 پور امیرهوشنگاقبال ،

92 ،106 

 15، 14 اقبالی کبری 

 240، 177 اکبری نیلوفر 

 305، 304 امامی صابر 

 268 امدادی غالمرضا 

 347 امیرخانی اعظم 

 369 امیری معصومه 

 254 امیری میترا 

 301 امینیسمیرمی شکراهلل 

 369 امینی حسن 

 361 انصاری سدهر 

 413 انصاری سعید 

 2 راحلهپور سیدهانصاری 

 274 انوری سحر 

 348 اورنگ سهیال 

 374 ای.ریز رابرت 

 324 ایرایی حسین 

 431، 323 حسینایرایی سید 

 179 ایلدرمی مهناز 

 34 باباجانی علی 

 415 باباییلواسانی طاهره 

 392 باغبانی امین 

 336، 332 باغستانی فاطمه 

 410 باقرپناهی سمانه 

 259 باقری مصطفی 

 203 یار  بتسیبا 

 168، 155 بایرامی محمدرضا 

 270، 269 بایلی جری 

  500 سدیدهبخت 

 444، 443 اصغربختیاری علی ،

445 

 330، 267 زاده شهرنازبخشعلی 

 341 بدر فرشته 

 165 بذرافکن آناهیتا 

 433، 432 برآبادی محمود 

  329 برزو سیرو 

 67، 59 برناندموت پاتریشیا 

 424 برین درک 

 40 بشیر حسن 

 175 بشیری بهناز 

 268 بقایری مجید 

 454 بکایی حسین 

  425 تیمبل 

 359 بناپور بهنام 

 365، 126 اسدی علیبنی 

 394 بهروان رضا 

 262 بهمرام افشین 

 3 بهمنی یداله 

 334 بوزاک سوزان 

 410 بوسلیانی غالمعلی 

 367 باک محمدبی 

 102 بیتا الیزا 
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 327 بینگهام کارولین 

 15، 14 عیسیپارسازاده محمد 

 309 پارسائیان عصمت 

 195 پارک لینداسو 

 76 پاروآسین امانوئل 

 53 بپاسکال ژانت 

 90 پاشایی مهدی 

 373 پرومود باترا 

 213 یرپلو پی 

 357 پندن شری 

 477 پورجعفر سارا 

 402 طاهری کاظمپور 

 289 کیوانی اشکانپور 

 344 پورمهدیان محمد 

 423 جوادپرداز محمدپوست 

 187 پولس ترینا 

 499، 498 پیندر آندرو 

 311 بخش عمارتاج 

 458 امامی شیرینتبعه 

 403 تعالی معصومه 

 411 تنکانبی سودابه 

 257 تورا ویسنس 

 138 رابت کاتیا 

 361 جاشی مانموهان 

 328 جانستون لسلی 

 428، 427، 426 محمدجذبی امیر 

 413 جرفی هیام 

 375 جعفرزاده اکرم 

 36 جعفری رضا 

 189 نژاد پروینجلوه 

 268 پور احمدجمشیدی 

 268 جهانگشا الهام 

 345 جوادی صمد 

 363 جی.آدلر مارتیمر 

 258 جیناسترلینگ مری 

 314 چوبینه سدیده 

 314 چوبینه مهدی 

 497 چوبینه ناتالی 

 398 حاتمی زهرا 

 380 اسحاق سهیالحاجی 

 88 آقالو عبا حاجی 

 403 حبعسگری نجمه 

 292 حدادی هدی 

 243 ابراهیمبیگی حسن 

 387 زاده حسینحسن 

 373 حسنی زهرا 

 474 حسینیمهرآبادی زهرا 

 246 حسینمحمدحسینی سید 

 205 حضرتی آناهیتا 

  438 بیان ساراح 

  275، 272، 194 پرست نوراح 

 75 حقیقی مینا 

 277 حمزه بهاره 

 225 حمیدی مرجان 

 111 الساداتنژاد فرزانهحمیدی 

 12، 11، 10 بخش علیحیات 

 30، 29 حیدریابهری غالمرضا ،

39 ،42 ،44 ،416 

 479، 478، 447 حیدری طاهر 

 434 پور شبنمحیدری 

 403 خاتمی سمیه 

 408 خادمی حمیدرضا 

 441 خانلری الدن 

  412 خانمحمدی اشر 

 173، 164 خرامان مصطفی 

 371 خروشی پوران 

 318 خزائی سمیه 

 22 خسروی شهریار 

  351 نگارخسروی 

  339 خلیلی اشر 

 339 خلیلی اعظم 

 237، 217، 186 خلیلی سدیده 

 48 خواجهبیدختی طیبه 

 116، 115، 114، 113 خودی تینا ،

117 ،118 ،119 ،120 ،121 

 179 دال رولد 

 93 دایر سیج 

 93 دایر ویندبلیو 

 389، 388 دپارتمانعلمیمرآت ،

390 

 122 دپارتمانعلمیموسسهتتا ،

123 ،124 

 210 دربندی سیدمحمدرضا 

 239 درخشانی مجید 

 386 درویل لئونورام.تی 

 403 دستیارممقانی نسرین 

 268 دلبری احمد 

 374 دمدسی جانوی 

 242 دهقاننیری فاطمه 

 156 دوبوسارسکی ارسال 

 218 دوسنتاگزوپری آنتوان 

 355، 354 آبادی حسندولت 

 338 دیک جوآن 

 152 رضامحمدپرور دین 

 280 دیوند رضا 

 188 ذهبی الناز 

 397 ذوالفقاری حسین 

 12، 11، 10 ذوقی رؤیا 

 220 رُنگن بجرون 

 326 فِرن مارتینرِد 

 100 راث تام 

 423 رادفر جمال 

 346 رادمهر علی 
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 310 راستی محمد 

 264 راسخ فاطمه 

 125 راسلر فلورین 

 .482 راشدی لطی 

 482 راشدی محمدرضا 

 382 جیمنراگان تیل 

 159، 153 راندل کاترین 

 255 راول رینبو 

 75 ربانی احمد 

 486 ربکا کریگ 

 302 رحماندوست مصطفی 

 108، 107، 80 رحمانی معصومه 

 403 رحمتی ندا 

 424، 422 زاده نیلوفررحیم 

 111 اکبررحیمی علی 

 378 بخشزمین محمودرخ 

 488 رستمی آزاده 

 352 رستمی مجید 

 403 رسمتیاسدآبادی زهرا 

 376 رسولی فاطمه 

 421، 420 رضاپور تارا 

 311 رضاداد پویا 

 375 رضازاده حمیدرضا 

 333، 313 رضازاده مریم 

 329 رضایی محمدرضا 

 38، 37 رفائی سیدرضا 

 401 رفیعی بهروز 

 100 رکمایر ماری 

 252 رکنی محمدعلی 

 55، 54، 52، 51 رمضانی احسان ،

56 ،57 ،58 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،

66 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،

163 ،260 ،317 

 55، 54، 52، 51 رضارمضانی علی ،

56 ،57 ،58 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،

66 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،

163 ،260 ،317 

 350 تبار ساحلرمضانی 

 176 افزا سعیدروح 

 328 روحانی رضا 

 295، 131 روستایی موسی 

 50 رومرو لیبی 

 441 رویستون سوهوکآنجال 

 256 ریحانی ابراهیم 

 391 ریدنوئر کتی 

 412 زادعیوضی ارسالن 

 358 زاهدبابالن عادل 

 286 زریان رحیم 

 374 زنگنه حسین 

 403 زهری راضیه 

 327 ساطعی غالمرضا 

 161 ساورال ایوان 

 213 سبطی ابوالقاسم 

 279 سدهی جمشید 

 386 بافقی سیدحسینسجادی 

 366 ابوالفضلسجادی سید 

 315 سرافراز فوزیه 

 288 رضاسرساالری محمد 

 455 سعادت سعید 

 463، 451 سعادتمند فائزه 

 376 پور اسماعیلسعدی 

 382، 381، 374 سعیدپور مرضیه 

 293 سعیدیطاهری مهدی 

 397 رضاسلطانی حمید 

 449، 448 سلماننصر کورش 

 277 آقچای مژگانسلیمانی 

 172 سلیمانی نقی 

 125 سمیعیگیالنی عزیزاهلل 

 306 نژاد محمدرضاسهرابی 

 95، 94 اصغرسوادکوهی علی 

 368، 360 اصغرآبادی علیسید ،

379 

 391 جوادحسینی میرسید 

 91 سیرینگ آلن 

 .187، 77 اللهی پرتوسی 

 377 زاده اقبالسیفی 

 13 سینایی زهرا 

  320 روژینشاملو 

 400، 349 افروزان صغریشب 

 101، 99، 93، 82 شرزئی حمیده 

 256 شرقی هوشنگ 

 403 شری.خطیبی ندا 

 294 شریفی محمود 

 287 نژاد افسانهشعبان 

 256 زاده حسینشفیع 

 185، 162، 137 شفیعی شهرام 

 291 شفیعی کمال 

 171، 170، 169 شفیعی مجید 

 475، 457 شکورپور اسد 

  215، 198، 19 محمدرضاشمس ،

221 ،222 ،224 ،244 ،248 

 297 شنوائی حسین 

 476 شهرامی بیژن 

 91 شهرستانی زهره 

 184، 182 االسالمی محمدشیخ 

 343، 109 شیخلر زینب 

 352 شیخی سعید 

 204 شیرازی رضا 

 403 نژادپناگاهی زهرهشیرازی 

 5 صادقی طاهره 

 403 صادقیانحقیقی زهرا 

  134 شهنازصاعلی 

 325 صالحیطالقانی امیر 
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 403 صالحی مرضیه 

 351 صبری فاطمه 

 363 صرا تهرانی محمد 

 271 صفایی منصوره 

 14 صفریجندابه زهرا 

 400 صفری محمود 

 36 صمیمی مهدی 

 413 صولتیاصل پروین 

 138 ضرغامیان مهدی 

 79، 47 ضیاییتربتی زهرا 

 308، 307 مهدیطاهری محمد 

 18، 17 طاهری مینو 

 296 مسعودطاهریان امیر 

 266، 265 محمدزاده سیدطبیب 

 410 زاده شیماطبیب 

 250 طرزی لیدا 

 471، 469، 459 طهماسبی عالمه 

 429 طوفانیاصل وحید 

 357 نژاد عادلظفری 

 67، 53 ظهوریانپردل آرش 

 376 عابدی رها 

 341 عابدی مریم 

 322 عادلی افشین 

  255 پور نگارعبا 

 15، 14 عباسی زهرا 

 309 اهللعباسیرشیدآبادی حجت 

 480 عباسی رضا 

 483 عبداللهیان حمید 

 45 عبدالهی ابراهیم 

 78 عبدی عادل 

  245 عبدی عبا 

 41 زاده اکبرعبدیل 

 486 عجایبی نگار 

 228 عربلو احمد 

 438 عربی مهدی 

 349 پناهاباتری سکینهعزت 

  231 اصغرعلیعزتیپاک 

 277 عزیزیان زهرا 

 384 عسگری منصوره 

 319، 312، 76 عسگری مهناز 

 372 علوی سیدحمیدرضا 

 387 پور یعقوبعلی 

 102 حسین آواعلی 

 362 علیدادیانی شوکت 

 326 زادهاهدایی نسیمعلی 

 414 علیمرادی بهمن 

 220، 203، 192 عمی  مجید ،

269 ،270 ،316 ،321 ،331 

  166 زهراغفاری 

 258 غفوری شیرین 

 414 غفوریاننوروزی پریسا 

 277 غالمی حانیه 

 387 غالمیان رضا 

 500 فارارونز اما 

 263 فرابتی کارلو 

 23 فرامرزی طاهر 

 319، 312 فرانکو کتی 

  60، 59 فرجود فرو 

 410 فرجیارمکی اکبر 

 382، 381 فردوسیان الهام 

 241، 16، 8، 6 فردی امیرحسین ،

435 ،456 ،485 

 404 فرمهینیفراهانی شیرین 

  376 بیفری برو 

 425 فلوز مایک 

 365، 126 فوالدیان احمد 

 290، 183 زاده فریباقاسم 

 230 نیا شکوهقاسم 

 4 قاسمی رضا 

 502، 490 قاسمی مسلم 

 زادهخسروشاهی محمودقاضی 

281 

 431 قالیبا  قاسم 

 466، 460 قربانی مهدی 

  399 حسینقربانیان 

 397 قرقدردوست زهره 

 190 قصاع محمد 

  387 قلتاش عبا 

 48 قلندریان حمید 

 115، 114، 113 قهرمانی زهرا ،

116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 

 419، 418 کاتبی صدیقه 

 452، 451، 437 کاجی حسین 

 106، 92 کاری مایستر 

 325 کاسان فابین 

 338، 103، 100 کاشانیوحید لیال 

 330، 267 کاشفی معصومه 

 101، 99 کاوی شون 

 446 کدیور پریسا 

 276 کراولی آنجال 

 299 کردی فرزانه 

 132 کرسول هلن 

 493، 492، 491 کرکزی کسری ،

494 ،495 ،496 

 219، 211، 174 کریمی فرزانه 

 217، 186 کستنر اریش 

 487 کشاورز گلناز 

 499، 498 کشاورز محمدعلی 

 160 کلهر مژگان 

 60 کلی ترو 

 194 بری بورلیکلی 

 229 کولیج سوزان 

 434 گایبرسون برندا 
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 125 گرامی سعید 

 430 گرجی عاطفه 

 112 گرشاسبی معصومه 

 278 گروگان حمید 

 گروهمثلفانانتشاراتDK 431 

 504، 503 گروهمثلفانباشگاهمغز 

 315 وود ماریگرین 

 247 گلدبر اسلون هالی 

 361 گلزار عصمت 

 480 گلشنی سکینه 

 410 گلیکمن کارل 

 266، 265 گنجی حمید 

 134 هادراسینگوپتا سوب 

 212 گودرزنیا محدره 

 339 گیبونز گیل 

 270، 269 الو فلیسیا 

 481، 21، 20 رضالبش علی 

 357 لبل الری 

 265 زادهاصفهانی حمیدلنجان ،

266 

 363 دورن چارلزونلینکلن 

 238 م.هانت لیندا 

 80 یسون لینداماد 

 442 ماشینی مریم 

 417 مالینز اولیویا 

 135 مانکل هنینگ 

 219، 211، 174 متیوز اندرو 

 18، 17 مجدفر مرتضی 

 425 محبیجهرمی عرفانه 

 425 محبی حامد 

 110 محمدعلیزاده طاهره 

 403 محمدپورقرایی نسرین 

 406، 405 خانی شهراممحمد 

 385 زادهبفراجرد مرتضیمحمد 

 395 محمدی پروین 

 266، 265 محمدی داود 

 431 محمدی زهرا 

 90 محمدی زهره 

 403 محمودزمانیان راحله 

 337 الهمختاری نعمت 

 32 چی کاظممدیرشانه 

 103 مرادیسبزوار فاضل 

 1 مرادی حسین 

 320 مردیت سوزان 

 209، 208 مرزوقی محمدرضا 

 111 مسعودی ناهید 

 488 مشف آرانی حامد 

 403 مشهدیآقایی سمیه 

 403 ساداتمشهدی فرشته 

 370 مصباحیان اعظم 

 408 مظفری زهره 

 440 معافی محمود 

 153 مقد  آرزو 

 357 مکای استن 

 350 تای جیمک 

 189 دونالد کارولینمک 

 86 ملتونکرو ملیندا 

 439 احمدی فریباملک 

 353 پور سهیالملک 

 132 منجزی فرمهر 

  482، 475، 457 جوز منصور 

 335 مهدوی داوود 

 264 مهدوی صبا 

 300 مهرابی عالیه 

 2 مهرام بهروز 

 257، 129 مهرآبادی کتایون 

 218، 154 مهری فرشته 

 406، 405 موتابی فرشته 

 436 17موسسهفرهنگیحماسه ،

450 

 405  حسنموسویچلک 

 453 موسوی زهرا 

 346  صادقموسوی 

 468، 461 موسوی لیال 

 381، 374 موسیرمضانی سونیا ،

382 

 357 مومنی فرهاد 

 مثسسهفرهنگیهنریهدایت

 407، 98 فرهیختگانجوان

  409 فریبامثیدنیا 

 166 مید ریشل 

 282 احمدمیرزاده سید 

 178 میرزائیان امیرحسین 

 84 میرصادقی علی 

 251 میرکیانی محمد 

 263 مینایی لیال 

 422 مینیک کریس 

 108، 107 ناترسن کارا 

 87 ناترسون کارا 

  133 ناصرنادری 

 373 فر مهدینادری 

 157، 49، 33، 27 ناصری مسلم ،

158 

 359 آوری نیمانام 

 261 نامیساعی حسین 

 336، 333، 332، 313 نایت ام.جی 

 470، 467 زاده اعظمنجفعلی 

 .382، 381 نژاد عظیمهقلینج 

 358 نجفی حبیبه 

  357 حسننجفی 

 3 نجفی مالحت 

 178 نزبیت ادیت 
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 439، 314 نشنالجئوگرافیک ،

440 

 364 نصرالهی محمدرضا 

 505 جید رضانصرتی 

 46 نصری عبداهلل 

 277 نصیری سهیال 

 303 حبیبنظاری سید 

 141، 140، 139 نعیمی جواد ،

142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،149 ،150 ،180 ،181 

 7 تهرانی مریمنوذری 

 484 نورمحمدی ساسان 

 403 نورمحمدی مریم 

 214 نوروزیخزاقی ایرج 

 406، 405 نوری ربابه 

 87 نوینی ژاله 

 83 نیستانی محمدرضا 

 340 نیا علینیسی 

 159 نیکزاد نیلوفر 

 411 واتروت کتی 

 324 واکر ریچارد 

 151 اکبرواالیی علی 

 325 والی فواد 

 154 وبستر جین 

 408 وحدانی مریم 

 96، 89، 85، 81 وردیک الیزابت ،

97 ،104 ،105 ،127 

 393 والدت فهیمه 

 75 والیتی معصومه 

 205 وندلیندرانن ون 

 404 ویتکر تاد 

 425 اچویتن یان 

 254 ویکس سارا 

 350 ویگنز گرنت 

 225 گماینهارت دن 

 188 هاردینگ فرانسیس 

 ارسنجانی سیدعبدالعلیهاشمی 

24 ،26 

  هاشمیمرعشیارسنجانی

 25 عبدالعلیسید

 26، 25، 24 هاشمی بتول 

 422 هالند اوا 

 356 هنسن شارون 

 497 هنلی دارن 

 110 هولبوک نانسی 

 هیئتعلمیدانشگاهآکسفورد 

323 

 82 یامادا کوبی 

 229 یگانه فاطمه 

 .473 پور معصومهیوس 

 417 یوسفی سارا 

 193، 191 یوسفی محمدرضا ،

199 ،200 ،201 ،202 ،206 ،207 ،

223 ،226 ،233 ،234 ،235 ،236 ،

249 ،253 

 192 دفو دانیل 

 328 لیواین شار 
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 نمایهناشران
 106، 92، 86، 50 آبرنگ 

 290، 246، 184، 183، 182 آرایان ،

448 ،449 

 271 آرسس 

 353 آستانمهر 

 15، 14 آفرنگشرق 

 116، 115، 114، 113 آوایآرامش ،

117 ،118 ،119 ،120 ،121 

 339 آوایقلم 

 370، 358، 346، 340 آواینور ،

372 ،374 ،381 ،382 ،386 ،387 ،

410 

 422، 417، 258، 125 آونددانش ،

424 

 4 ابتکاردانش 

 412 اختر 

  160 اف 

 351 اندیشهافرینش 

 96، 89، 87، 85، 81، 80 بانایران ،

97 ،104 ،105 ،107 ،108 ،127 

 84 بارسا 

 218، 154، 91 بزمقلم 

 34، 28 هابهاردل 

 139، 126، 38، 37، 32 نشربه ،

140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،

146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،172 ،

180 ،181 ،251 ،282 ،283 ،284 ،

285 ،288 ،296 ،297 ،300 ،363 ،

364 ،365 ،414 ،476 

 12، 11، 10، 5 المللیگاجبین 

 225، 205، 188، 166، 153 پرتقال ،

254 ،255 ،434 

 308، 307 پرش 

 361 پرنیاناندیش 

 401 پژوهشگاهحوزهودانشگاه 

 276 پویشاندیشهخوارزمی 

 325 پیامآزادی 

 323، 315، 273، 204 پیامبهاران ،

324 ،326 ،327 ،415 ،431 ،441 ،

442 ،457 ،475 ،482 

 128 پیامسما 

 343، 109 پیامکورر 

 238، 212، 195، 159، 19 پیدایش ،

245 ،247 

 124، 123، 122 پیشرومبتکران 

 257، 129، 88 پیشروان 

 409، 396 مدارپیشگامانپژوهش 

 408، 111 تختجمشید 

 385 تسلط 

 479، 478، 447 تکانه 

 344 توانگران 

 373 تیمورزاده 

 44، 43، 42، 39، 30، 29 جمال 

 48 چشمهسخن 

 309 اهللعباسیحجت 

 450، 437، 436 حماسهیاران ،

451 ،452 ،453 ،459 ،460 ،461 ،

462 ،463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،

468 ،469 ،470 ،471 ،472 ،473 ،

474 

 497 حوضنقره 

 201، 200، 199، 191 خانهادبیات ،

202 ،206 ،207 ،226 ،233 ،234 ،

235 ،249 ،299 

 101، 99، 93، 82 خانهتحول 

 494، 493، 492، 491 خواندنی ،

495 ،496 

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی 

3 ،438 

 156 نگاردانش 

 40، 35 دفترنشرفرهنگاسالمی ،

46 ،151 ،176 ،252 ،306 

 328 دیبایه 

 215، 211، 198، 178، 174 ذکر ،

219 ،221 ،222 ،224 ،248 

 402 رازنهان 

 318 روزاندیش 

 415، 239، 49، 33، 27 زیارت ،

430 ،441 

 90 سرخابی 

 79، 47 سرمستان 

 31 سرویاسین 

 366 سفیرصادق 

 268 سالمکتاب 

 78 سیاهرود 

 354 شرکتانتشاراتسورهمهر ،

355 ،484 

 292 شرکتانتشاراتفنیایران ،

313 ،332 ،333 ،334 ،336 ،486 

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگی

 480، 311، 266، 265، 264 آموزش

 193 شرکتانتشاراتویژهنشر ،

236 ،487 

 شرکتتعاونیخدماتفرهنگی

 281 نواندیشانمحرابعلم

 505 شلفین 

 41 شمیسا 

 26، 25، 24 شهرراز 
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 301 شهیدحسینفهمیده 

 331، 321، 316 شورا 

 13 صابرین 

 443، 295، 131 صحراییسبز ،

444 ،445 

 477، 36 ضریحآفتاب 

 23 طاهرفرامرزی 

 329 طالیی 

 406، 405، 342 طلوعدانش 

 341 فراگیرهگمتانه 

 403 فرشتگانفردا 

 243، 229، 192، 190 قدیانی ،

314 ،432 ،433 ،439 ،440 ،498 ،

499 

 9 قلمعلم 

 399، 397 کالجبرتر 

 کانونپرورشفکریکودکانو

، 177، 161، 135، 134 نوجوانان

194 ،203 ،213 ،216 ،220 ،231 ،

232 ،237، 240 ،253 ،269 ،270 ،

272 ،274 ،275 ،278 ،279 ،280 ،

289 ،291 ،302 ،303 ،423 ،429 ،

454 

 419، 418 کتابابرار 

 57، 56، 55، 54، 52، 51 کتابتارا ،

58 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،68 ،

69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،163 ،

260 ،317 

 167، 158، 157 کتابجمکران ،

455 

 155، 137 ،136 کتابنیستان ،

162 ،185 ،196 ،197 ،210 ،250 ،

416 

 187، 77 کالم 

 320، 110 گام 

 446، 179 گلآذین 

 287، 227، 130 لوپهتو 

 395 لوحزرین 

 384 لوحسفید 

 483، 322، 257، 129، 88 مبتکران 

 217، 189، 186، 138 محرابقلم ،

230 ،242 ،312 

 390، 389، 388، 18، 17 مرآت 

 294، 293، 214 مرسل 

 مرکزتخصصیمهدویتحوزه

 45 علمیهقم

 7 مریمنوذریتهرانی 

 369، 335 منتشران 

 411، 350 منظومهخرد 

 )  347، 345، 75 مهرزهرا 

 359، 259 مهروماهنو 

 420، 338، 112، 103، 100 مهرسا ،

421 ،500 ،503 ،504 

 352 موجک 

 368، 360 مثسسهخانهکتاب ،

379 ،383 

 1 مثسسهفرهنگیآرمانرشد ،

102 

 53، 22 مثسسهفرهنگیفاطمی ،

59 ،60 ،67 ،262 ،263 ،425 ،426 ،

427 ،428 

 2 مثسسهفرهنگیمدرسهبرهان ،

6 ،8 ،16 ،20 ،21 ،76 ،132 ،133 ،

152 ،164 ،168 ،173 ،175 ،223 ،

228 ،241 ،244 ،256 ،261 ،267 ،

277 ،319 ،330 ،337 ،376 ،391 ،

393 ،435 ،456 ،481 ،485 ،490 ،

502 

 مثسسهفرهنگیمنادیتربیت 

169 ،170 ،171 ،489 ،501 

 مثسسهفرهنگیهنریاورنگ

 348 آفرین

 مثسسهفرهنگیهنریدیباگران

 488 تهران

 مثسسهفرهنگیهنریهدایت

 407، 98 فرهیختگانجوان

 380، 357 مثسسهکورشچاپ ،

398 

 362 آورانماندگارنام 

 310 نخبگانخالق 

 394 ندایکارآفرین 

 165 نگارتابان 

 413 نوروزی 

 458، 371، 356، 95، 94 نوشته 

 378 نویدشیراز 

 404، 400، 375، 349 وانیا 

 392، 377 هنراول 

 298، 286 هنررسانهاردیبهشت ،

304 ،305 

 209، 208 هوپا 

 367، 83 یارمانا 
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 آدر ناشران
 آبرنگ 

 کدپستی: 207ن، پل. یفرورد 12خ. انقالب، خ.  تهران:

 2166419800 نمابر: 2166407575 تلفن: 1314843593

 آرایان 

 ، ط. اول6خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داریان، پ.  تهران:

 نمابر: 2166971344 تلفن: 1314734761 کدپستی:

2166400235 

 آرسس 

 کدپستی: ، ط. دوم3، پ. 17آباد، هاشمیه  وكیلبل.  مشهد:

 5138831613 نمابر: 5138831613 تلفن: 9178178566

 آستانمهر 

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

 تلفن: 3715696336 کدپستی: 142پالک-عقاقی

 2537836691 نمابر: 2537836691

 آفرنگشرق 

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

 نمابر: 5138943516 تلفن: 9179185945 کدپستی: 6واحد 

5138943516 

 آوایآرامش 

 48گلشهر، شهرک شهید چمران، كوی گلستان، پ.  كرج:

 نمابر: 2634656915 تلفن: 3198719873 کدپستی:

2634656915 

 آوایقلم 

كوچه  -نصرتابتدای خ  -خ كارگر شمالی -میدان انقالب تهران:

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

 2166922989 نمابر: 2166591504 تلفن: 1418863751

 آواینور 

فروردین خیابان شهید نظری 12خیابان  -میدان انقالب تهران:

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

 2166480882 نمابر: 2166967355

 آونددانش 

بست طالیی،  نبی، خ. ناطق نوری، ک. بن پاسداران، خ. گل تهران:

 نمابر: 2122893988 تلفن: 1947734411 کدپستی: 4پ. 

2122871522 

 ابتکاردانش 

زاده، فرعی  (، كوچه جالل28خیابان صفائیه، كوچه بیگدلی ) قم:

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

 2537746567 نمابر: 2537746567

 اختر 

 کدپستی: روی مصلی، نشر اختر اول خیابان طالقانی، روبه تبریز:

 4135555137 نمابر: 4135555393 تلفن: 5137783778

  اف 

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

 1314675351 کدپستی: طبقه سوم -2پالک  - 1جاوید 

 2166414285 نمابر: 2166413367 تلفن:

 اندیشهافرینش 

 22متری جوادیه، ک. شهیدعلی مهدی، پ.  20 تهران:

 نمابر: 2155463556 تلفن: 1365833611 کدپستی:

2155463556 

 بانایران 

 3، واحد 2، ط. 5رانشهر جنوبی، پ. یم. فردوسی، ابتدای ا تهران:

 نمابر: 2188315849 تلفن: 1581633317 کدپستی:

2188301453 

 بارسا 

روی خ. واعظی،  خ. شریعتی، نرسیده به م. قدس، روبه تهران:

 تلفن: 1963846351 کدپستی: بن.الوند، ساختمان بارسا

 2122677917 نمابر: 2122677917

 بزمقلم 

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

 2538838133 نمابر: 2538838036 تلفن: 3717893177
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 هابهاردل 

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

 نمابر: 2537741362 تلفن: 3713744873 کدپستی:

2537836975 

 نشربه 

میدان انقالب خیابان كارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت  تهران:

 1417983181 کدپستی: طبقه سوم 16كوچه طاهری پالک 

 2188951739 نمابر: 2188951740 تلفن:

 المللیگاجبین 

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

 نمابر: 2164363131 تلفن: 1314743533 کدپستی:

2166976095 

 پرتقال 

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

 نمابر: 2163564 تلفن: 1314784665 کدپستی:

2166486797 

 پرش 

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

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

 2166123620 نمابر: 2166406980

 پرنیاناندیش 

 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاریه، انتهای یزدانیان  تهران :

 نمابر: 2122569274 تلفن: 1958713815 کدپستی:

2122569274 

 حوزهودانشگاهپژوهشگاه 

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

 3749113361 کدپستی: علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 2532803090 نمابر: 2532111280 تلفن:

 پویشاندیشهخوارزمی 

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

 نمابر: 2166960000 تلفن: 1314683671 کدپستی: 3و  1

2166960000 

 پیامآزادی 

روی سینما اروپا، ک. شهید مظفری،  خ. جمهوری، روبه تهران:

 تلفن: 1146813415 کدپستی: 2بست اول، پ.  بن

 2133935761 نمابر: 2133905515

 پیامبهاران 

خیابان جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم،  تهران:

 1146813513 کدپستی: 5بست اول پالک  بنكوچة مظفری، 

 2133998752 نمابر: 2133114275 تلفن:

 پیامسما 

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

 تلفن: 1984136573 کدپستی: ، ط. اول كتابخانه11سما، پ. 

 2122174623 نمابر: 2122174623

 پیامکورر 

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

 نمابر: 2166412338 تلفن: 1417933181 کدپستی: 1منفی 

2166413168 

 پیدایش 

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

 نمابر: 2166970270 تلفن: 1314733963 کدپستی: 86

2166401514 

 پیشرومبتکران 

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

 2166976713 تلفن: 1314883813 کدپستی: طبقه اول -

 2166976713 نمابر:

 پیشروان 

 کدپستی: 59خیابان انقالب خیابان وحید نظری پالک  تهران :

 2161094182 نمابر: 2161094311 تلفن: 1314764966

 مدارپیشگامانپژوهش 

 -نبش یگانه  -خیابان ماهشهر  -ند خیابان كریم خان ز تهران:

 1584733336 کدپستی: طبقه سوم - 12واحد  - 3پالک 

 2188345218 نمابر: 2188345217 تلفن:
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 تختجمشید 

جنب بانک تجارت شعبه  -خیابان پیروزی -فلکه شهرداری شیراز:

  انتشارات تخت -طبقه اول  -روی مهمانپذیر دریا  روبه -پیروزی

 نمابر: 7132245401 تلفن: 7137673996 کدپستی: جمشید

7132245401 

 تسلط 

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

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

 2122858304 نمابر: 2122858304

 تکانه 

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

 نمابر: 2166561502 تلفن: 1418884619 کدپستی:

2166561506 

 توانگران 

 19شریعتی، قلهک، خ. یزدانیان، بلوار سیما شمالی، پ.  تهران:

 نمابر: 2122616160 تلفن: 1913953366 کدپستی:

2122604612 

 تیمورزاده 

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

 تلفن: 1597985735 کدپستی: ادهانتشارات تیمورز

 2188809898 نمابر: 2188809090

 جمال 

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

 2537837074 نمابر: 2537742528 تلفن: 3715797744

 چشمهسخن 

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

 5138543172 نمابر: 5138543172 تلفن: 9135963659

 اهللعباسیحجت 

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

 تلفن:     7461834139، كد پستی: 39پور، پ.  فریدون

9171351439     

 حماسهیاران 

 کدپستی: 340، پ. 12د منتظری، ک. یبل. شه قم:

 2537748041 نمابر: 2537748051 تلفن: 3713744473

 حوضنقره 

 4بست قائمی، پ.  بلوار كشاورز، خ. وصال شیرازی، بن تهران:

 نمابر: 218896064 تلفن: 1417755113 کدپستی:

2188968849 

 خانهادبیات 

 ، طبقه سوم310فروردین، پالک  12انقالب، خیابان  تهران:

 نمابر: 2166468092 تلفن: 1314665173 کدپستی:

2166467727 

 خانهتحول 

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

 تلفن: 1956983884 کدپستی: 4، واحد 54پ. 

 2122196442 نمابر: 2122196442

 خواندنی 

قت، پالک یبست حق ن، نبش بنیفرورد 12ابان یانقالب، خ تهران:

 نمابر: 2166953686 تلفن: 1314713811 کدپستی: 249

2166973910 

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی 

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

 نمابر: 2122970042 تلفن: 1678815811 کدپستی: رجائی

2122970003 

 نگاردانش 

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

 تلفن: 1314683171 کدپستی: 142نظری، پ. 

 2166400110 نمابر: 2166400220

 نشرفرهنگاسالمیدفتر 

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

 1669747414 کدپستی: 23پالک  -كوچه مریم  -افتخاریان

 2122956401 نمابر: 2122940054 تلفن:

 دیبایه 

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

 نمابر: 2122886452 تلفن: 1541654711 کدپستی:

2122886450 
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 ذکر 

خیابان محتشم  -خیابان فلسطین جنوبی  -خیابان انقالب  تهران:

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

 2166468263 نمابر: 2166410041

 رازنهان 

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

 نمابر: 2166901841 تلفن: 1313973746 کدپستی: 2واحد 

2166901841 

 روزاندیش 

میدان شریعتی، ابتدای میرزاده عشقی، جنب پاركینگ  همدان:

 تلفن: 6516736146 کدپستی: خانه معلم، جنب چرم مارال

 8138252439 نمابر: 8138250072

 زیارت 

خیابان جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم،  تهران:

 1146813513 کدپستی: 5بست اول، پالک  بنكوچة مظفری، 

 2133998752 نمابر: 2133114275 تلفن:

 سرخابی 

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

 نمابر: 2166561502 تلفن: 1418884619 کدپستی:

2166561081 

 سرمستان 

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

 1659755454 کدپستی: 4، واحد 10/2، بلوک 2دانشگاه، فاز 

 2177313471 نمابر: 2177315384 تلفن:

 سرویاسین 

بزرگراه آیت اله سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان بهرامی،  تهران:

، طبقه همکف، مركز فرهنگی 220جنب بانک مسکن، پالک 

 تلفن: 1373886489 کدپستی: هنری سرویاسین

 2166216349 نمابر: 2166209555

 سفیرصادق 

 3716986665 کدپستی: 65متری دوم، پ.  15صفاشهر،  قم:

 2536643512 نمابر: 2536643511 تلفن:

 سالمکتاب 

 ، ط. دوم134م. انقالب، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  تهران:

 نمابر: 2166961261 تلفن: 1314673991 کدپستی:

2166961261 

 سیاهرود 

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

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

 2166906786 نمابر: 2166906749

 شرکتانتشاراتسورهمهر 

 ، انتشارات سوره مهر23زیر پل حاف.، خ. رشت، پ.  تهران:

 نمابر: 2166460993 تلفن: 1591817811 کدپستی:

2166469951 

 کتانتشاراتفنیایرانشر 

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

 1587736511 کدپستی: . شركت انتشارات فنی ایران24پالک 

 2188532136 نمابر: 2188505055 تلفن:

 شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش 

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

 2166962555 تلفن: 1416933341 کدپستی: 110، واحد 7

 2166484564 نمابر:

 شرکتانتشاراتویژهنشر 

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

 تلفن: 1599686411 کدپستی: 1هواپیمایی، پالک 

 2188910430 نمابر: 2188910091

 شانمحرابعلمشرکتتعاونیخدماتفرهنگینواندی 

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

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

 2188961059 نمابر: 2188961059

 شلفین 

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

 تلفن: 4814635435 کدپستی: پاساژ میالد نور

 1133297767 نمابر: 1133297767
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 شمیسا 

 جنب آپارتمان طوبی-متری 8كوچه3فاز-شهرک شهاب  اهر:

 نمابر: 4144340427 تلفن: 5451445571 کدپستی:

4144340427 

 شهرراز 

، هشمتری اول 28/5قصردشت، خ. ایمان شمالی، ک.  شیراز:

 تلفن: 7186655911 کدپستی: 78سمت چپ، پ. 

 7136203641 نمابر: 7136203641

 شهیدحسینفهمیده 

 69بست شریعتی، پ.  خ. فروغی، ک. بهارستان، بن اصفهان:

 نمابر: 3133382758 تلفن: 8138684841 کدپستی:

3133382758 

 شورا 

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

 نمابر: 2166490402 تلفن: 1314945171 کدپستی:

2166490400 

 صابرین 

 1( كوچه مرجان پالک 5زاده)ید علیخ شه یخ فاطم تهران:

 نمابر: 2188968890 تلفن: 1415674111 کدپستی:

2188976494 

 صحراییسبز 

بست،  ، چهار راه دوم سمت راست، ک. بن34دی، ک.  19خ.  قم:

 نمابر: 2537704549 تلفن: 3714735147 کدپستی: 22پ. 

2537704549 

 ضریحآفتاب 

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

 تلفن: 9133714165 کدپستی: انتشاراتی ضریح آفتاب

 5132212224 نمابر: 5132280166

 طاهرفرامرزی 

شهرری، میدان شهرری، جنب بانک ملی، ک. حسن كریم،   

     2155952532 تلفن:     1، واحد 3پالک 

 طالیی 

 -كوچه پارس  -سرپرست جنوبی خ  -ابان طالقانی یخ تهران:

 تلفن: 1416893571 کدپستی: 2واحد  - 11پالک 

 2166415233 نمابر: 2166483066

 طلوعدانش 

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

 تلفن: 1778674611 کدپستی: 1كوچه رستمی، پ. 

 2133646801 نمابر: 2188345682

 فراگیرهگمتانه 

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

 نمابر: 8132514461 تلفن: 6517693138 کدپستی:

8132517252 

 فرشتگانفردا 

عصر عج،  ن مسجد ولییریعصر عج، طبقه ز شهرک ولی الوند:یگ

 كانون فرهنگی و هنری فرشتگان، دفتر انتشارات فرشتگان فردا

 نمابر: 2176332730 تلفن: 3971915781 کدپستی:

2176332740 

 قدیانی 

خیابان شهدای ژاندارمری -فروردین 12خیابان -انقالب تهران:

 تلفن: 1314733861 کدپستی: 90پالک-شرقی

 2166403264 نمابر: 2166404410

 قلمعلم 

 کدپستی: 4، واحد10خ. كاشانی، خ. الهی، خ. دهم، پ تهران:

 2144955584 نمابر: 2144955584 تلفن: 1471815451

 کالجبرتر 

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

 2166972922 نمابر: 2166972922 تلفن: 1314733474

 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان 

 24-22خیابان بهشتی. خیابان خالد اسالمبولی.شماره  تهران:

 بر:نما 2188715545 تلفن: 1511647416 کدپستی:

2188715545 

 کتابابرار 

میدان آزادی، خیابان آزادی، نرسیده به بزرگراه یادگار  تهران:

، 5امام، خیابان شهیدان، ضلع شرقی میدان دكتر هوشیار، پالک 

 نمابر: 2166157338 تلفن: 1343643373 کدپستی: 2واحد 

2189775204 
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 کتابتارا 

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

 1571616817 کدپستی: واحد جنوبی، انتشارات كتاب تارا

 2155973375 نمابر: 2155973375 تلفن:

 کتابجمکران 

مسجد مقدس جمکران، ساختمان اداری نیمه شعبان،  قم:

 تلفن: 3747113135 کدپستی: انتشارات كتاب جمکران

 2537255206 نمابر: 2537254350

 کتابنیستان 

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

 تلفن: 1939667933 کدپستی: ، زنگ نیستان2

 2122612445 نمابر: 2122612443

 کالم 

 69م. توحید، خ. پرچم، ابتدای ک. شهید كاظم بیگی، پ.  تهران:

 تلفن: 1457863113 کدپستی: 1)ساختمان شکیبا( واحد 

 2166565573 نمابر: 2166567151

 گام 

خیابان بهارمستیان)جنب  -میدان هفت تیر  تهران:

 1574717431 کدپستی: 11واحد-13پالک -مسجدالجواد(

 2188303273 نمابر: 2188494091 تلفن:

 گلآذین 

نژاد ـ  خیابان انقالب ـ خیابان ابوریحان ـ خیابان لبافی تهران:

 1315634755 کدپستی: 4ـ طبقه اول ـ واحد  146پالک 

 2166970817 نمابر: 2166970816 تلفن:

 لوپهتو 

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

 تلفن: 1314734314 کدپستی: 3واحد  -3پالک 

 2166475867 نمابر: 2166475867

 لوحزرین 

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

 نمابر: 2166918155 تلفن: 1913854660 کدپستی:

2166918155 

 لوحسفید 

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

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

 2133002527 نمابر: 2133002527

 مبتکران 

 خیابان وحیدنظری -خیابان فخر رازی-میدان انقالب تهران:

 نمابر: 2161094311 تلفن: 1314764965 کدپستی:

2161094182 

 محرابقلم 

فروردین، خیابان شهدای  12خیابان انقالب، خیابان  تهران:

 تلفن: 1314733663 کدپستی: 104ژاندارمری، پالک 

 2166465201 نمابر: 2166490879

 مرآت 

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

 2188821500 تلفن: 1585814386 کدپستی: طبقه چهارم

 2188813519 نمابر:

 مرسل 

، 2اهلل مدنی، كوی فرخ  خیابان شهید رجایی، خیابان آیت كاشان:

 3155454513 تلفن: 8713743998 کدپستی: 37پالک 

 3155453033 نمابر:

 مرکزتخصصیمهدویتحوزهعلمیهقم 

تخصصی بست شهید علیان، مركز  ، بن24خ. شهدا، ک.  قم:

 2537841130 تلفن: 3715616464 کدپستی: مهدویت

 2537737160 نمابر:

 مریمنوذریتهرانی 

خ. ولی عصر، خ. فروزش، ک. توحیدی، ک. سنگانیان، پ.  تهران:

             ، ط.اول34

 منتشران 

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

 نمابر: 2166493490 تلفن: 1314735311 کدپستی:

2166964723 

 منظومهخرد 

ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهیدان  تهران :

 1984713356 کدپستی: الحکما(، انتشارات منظومه خرد حسام

 2122420085 نمابر: 2122420086 تلفن:
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 )  مهرزهرا 

خیابان دكتر شریعتی، حد فاصل خیابان سعدی و  نجف آباد:

، 23بن بست اندیشه، انتهای بن بست، پالک  تقاطع رجایی،

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

 3142618871 نمابر: 3142619562 تلفن: 8513733811

 مهروماهنو 

 -نژاد  یبعد از چهارراه لباف -ن یفرورد 12خ  -خ انقالب  تهران:

 تلفن: 1314945481 کدپستی: 37پالک  -نا یكوچه م

 2166408400 نمابر: 2166968589

 مهرسا 

. كوچه ی. قبل از خ جمهوریدان انقالب. خ كارگر جنوبیم تهران:

 1314933781 کدپستی: . طبقه اول.انتشارات مهرسا1صابر. پ 

 2166481989 نمابر: 2166493465 تلفن:

 موجک 

زاده جنوبی و خ.  م. انقالب، خ. آزادی، بین خ. جمال تهران:

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

 2189770660 نمابر: 2166127593

 مثسسهخانهکتاب 

 کدپستی: 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پالک  تهران:

 2188318653 نمابر: 2188318653 تلفن: 1315773411

 مثسسهفرهنگیآرمانرشد 

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

 1315693567 کدپستی: 38، واحد 10ساختمان فروردین، ط. 

 2166486011 نمابر: 2166486013 تلفن:

 مثسسهفرهنگیفاطمی 

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

 تلفن: 1415884741 کدپستی: 2واحد 14پالک 

 2188944051 نمابر: 2188945545

 برهانمثسسهفرهنگیمدرسه 

كوچه  -نرسیده به پل كریمخان زند  -خیابان سپهبد قرنی تهران:

 1598857911 کدپستی: 8شماره  -شهید حقیقت طلب 

 2188903809 نمابر: 2188800324 تلفن:

 مثسسهفرهنگیمنادیتربیت 

تر از خیابان طالقانی، كوچه  الهی، پایین خیابان استاد نجات تهران:

 تلفن: 1599813813 کدپستی: 26بیمه، پالک 

 2188894290 نمابر: 2188894296

 مثسسهفرهنگیهنریاورنگآفرین 

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

 نمابر: 2188533326 تلفن: 1474954133 کدپستی: 1واحد 

2144302319 

 مثسسهفرهنگیهنریدیباگرانتهران 

ده به چهارراه ینرس یكارگر جنوبابان یدان انقالب ، خیم تهران:

 تلفن: 1314983185 کدپستی: 1251نژاد پالک  یلباف

 2122085112 نمابر: 2166410046

 مثسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان 

 ، ط. دوم14خ. حاف.، خ. جامی، خ. شهید محمدبیک، پ.  تهران:

 نمابر: 2161978000 تلفن: 1137834665 کدپستی:

2166753226 

 مثسسهکورشچاپ 

خیابان شریعتی، ابتدای خیابان ملک، بن بست میر  تهران:

 ، طبقه اول، واحد دوم، انتشارات كورش چاپ4مجتهدی، پالک 

 نمابر: 2177685196 تلفن: 1565845116 کدپستی:

2177685206 

 آورانماندگارنام 

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

 نمابر: 1732235463 تلفن: 4916714599 کدپستی: 6واحد 

1732235463 

 نخبگانخالق 

روی داروخانه افخم، ساختمان  خ. ارک جدید، روبه تبریز:

 تلفن: 5163913541 کدپستی: ، طبقه پنجم25انتشارات، پ. 

 4135567818 نمابر: 44135530192

 ندایکارآفرین 

خیابان فخررازی، نبش  روی دانشگاه تهران، خ. انقالب، روبه تهران:

 تلفن: 1314853114 کدپستی: 29كوچه انوری، پ. 

 2166402722 نمابر: 2166402722
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 نگارتابان 

 کدپستی: 1، واحد 5شرقی، پ.  11، خ. 1فاز  اندیشه:

 2155858382 نمابر: 2165517225 تلفن: 3168988886

 نوروزی 

 طبقه همکف -بازار رضا  -خیابان شهید بهشتی گرگان:

 نمابر: 1732242258 تلفن: 4916675369 کدپستی:

1732220027 

 نوشته 

خیابان فلسطین، صد متر مانده به چهارراه فلسطین،  اصفهان:

 8143984136 کدپستی: پشت ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610 نمابر: 3132226445 تلفن:

 نویدشیراز 

بهمن، انتشارات  22خانی، خ.  بلوار زند، پشت ارگ كریم شیراز :

 7132226662 تلفن: 7136654416 کدپستی: نوید شیراز

 7132229676 نمابر:

 وانیا 

 3، ط.63خ.انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  تهران:

 نمابر: 2166961163 تلفن: 1419994113 کدپستی:

2166414831 

 هنراول 

 کدپستی: 139گلکار، خ. نصر، ک. سینا، پل.  تبریز:

 4133284738 نمابر: 4133284738 تلفن: 5156946641

 هنررسانهاردیبهشت 

زاده، ک. دریا، نبش  بل. كشاورز غربی، بین كارگر و جمال تهران:

 تلفن: 1417833111 کدپستی: 3/1ک. ارجمند، پ. 

 2188970131 نمابر: 2166917595

 هوپا 

، 3/1میدان فاطمی، خیابان بیستون، كوچه دوم الف، پالک  تهران:

 تلفن: 1431653765 کدپستی: طبقه دوم غربی

 2188964615 نمابر: 2188964615

 یارمانا 

 کدپستی: 46پالک  -19كوی  -خیابان مهرآباد اصفهان:

 3132603501 نمابر: 3132616360 تلفن: 8158938131
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