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اين فهرســتگان، حاوي گزيده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد 
بررسي قرار گرفته است. چنان که ديده مي شود، بخش قابل توجهي از اين منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتاب هاي آموزشي 
و تربيتي است. فهرست کامل کتاب هاي آموزشي مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه هاي رشد دسته بندي و عرضه شده است که 
نسخه هاي الکترونيکي اين کتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستيابي و مطالعه است. براي ديدن اين کتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir(  مراجعه کنيد.

چرا فهرستگان؟
از ســال 1395، بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد )كــه شــامل گزيــده اي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت( بــه تعداد 
آموزشگاه هاي كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار مي رود با اين فهرست گزيده، يافتن منابع آموزشي 
مورد نياز به ويژه براي معلمان آسان تر از پيش شده باشد و امیدواریم پيامد هاي مثبت آن  در آينده نزديك آشكار شود. در اين فهرستگان، 

خوش بختانه منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

آيا کتاب درسي کافي نيست؟ 
برخي اســتفاده از منابع آموزشــي تکميلي را با وجود کتاب هاي درســي، مفيد نمي دانند. اين تصور نادرســت اســت. اين کار يک دليل ســاده 
دارد؛ چون کتاب درســي معموالً براي ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته مي شــود و در يک کالس درس همواره دانش آموزاني هســتند که 
باالتــر از ســطح متوســط يــا بــه داليلي پايين تر از آن قرار دارند. طبيعي اســت که گــروه دوم نياز به تمرين و تکــرار بيش تري دارند؛ در حالي 
کــه فرونشــاندن تشــنگي و عالقــه گــروه اول با معرفي منابعي باالتر از ســطح کالس ميســر اســت و ايــن وظيفه يک معلم کاردان اســت که 
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند. منابع آموزشي و کمک درسي، کم و بيش، در همة کشورهاي دنيا مورد 

استفاده قرار مي گيرند!
نکته مهم ديگر اين است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايي مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جاي متن 

ِصرف، مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
البته "جايگزين کردن کتاب هاي کمک درســي به جاي کتاب درســي" قطعاً کاري نادرســت اســت و از آن ناپسندتر، "اجباري" کردن استفاده از 
منابع آموزشــي و تربيتي و تحميل هزينه هاي اضافي به خانواده هاســت. هيچ گاه و در هيچ شــرايطي نبايد اصل اختياري بودن اســتفاده از 

منابع آموزشي ناديده گرفته شود.

مرجعي مطمئن براي معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغله هاي زياد مربيــان، وجود اين فهرســتگان، کــه در آن منابع آموزشــي و تربيتي جديد 
بررســي و مناســب ترين آن ها معرفي شــده، حقيقتاً غنيمتي بزرگ اســت. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه هاي آموزشي اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، براي دانش آموزان يا 
همکاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعي است که يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار کمتري را مي تواند بررسي و 

با هم مقايسه کند. البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.
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منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشــر يا ســازنده محصول آموزشي 
آورده شــده اســت. بــراي تهيــه منابــع می تــوان بــا مراجعــه بــه انتهــای 

فهرستگان، با ناشر يا توليد کنندگان آن ها تماس گرفت.

درباره اين فهرستگان
در فهرســتگانی کــه پيشــرو داريد تعــداد 122 عنوان کتاب آموزشــی و 
تربيتــی و 9  عنــوان منبــع آموزشــي غيــر مکتوب معرفي شــده اســت. 
کتابهاي معرفی شــده  در ســال 1398 يا يک ســال قبل از آن منتشــر 
شــدهاند و از بيــن 310  کتــاب مناســب گزيــده شــدهاند. همچنين از 
کتابهاي معرفی شــده  90 عنوان کمک آموزشــی و 32 عنوان تربيتی 

)داستانی  و شعر( است.

شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفی شــده در اين فهرســتگان، بر اســاس موضوع و به ترتيب 
حروف الفبا صورت گرفته اســت. در معرفي منابع، چکيده ای از محتوا 
يــا اطالعاتــی دربــاره آن هــا داده شــده اســت. در پايان هر فهرســتگان 
نيــز نمايه هايــی تنظيم شــده اســت کــه يافتن منبــع مورد نيــاز را برای 
خوانندگان آســان می کنند. شــماره هايی که در اين بخش آورده شــده 

اســت، ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

همکاران ما در این فهرستگان
-کــوروش امیــری نیا،مریــم انصاری،عــادل اشــکبوس ،اعظم اســالمی،طیبه ارشــاد، نرگس افــروز- فریبرز بیات،ســید مهــدی باقریان،یونس 
باقــری، علیرضــا باقری جبلی، کبرابابایی،عابد بدریان -زهراپازوکی، فریبا پیوندی، مهدی پرکاری،مرضیه پناهیان پور−-علی اصغرجعفریان، 
مســعود جوادیان سالمی-ســپیده چمن آرا-محمدحســن حســینی-رضا خیرآبادی-علی رضایی،بهروز رضایی-محمدرضا ســیدصالحی- غالمرضا 
شمســائی زفرقندی ،یاســین شکرانی،مجمدممهدی شــجاعی-اکرم صالحی-شــراره عال، عال,الدین عالئی، اکرم عینی،سیدبهنام علوی مقدم، 
لطیــف عیوضی-عبــاس قدیرمحســنی،محمدعلی قربانی،حســین قاســم پورمقــدم-گالره کاشانیان،محســن کیاالشــکی،مرجان کلهر-علــی 
اکبرمیرجعفری،علیرضا متولی، ســجاد مهدی زاده، ســمیه ســادات میرمعینی، ســعید معظمی گودرزی، مرتضی مجدفر، زهرا مروتی، روح 
اله مالمیر-مالحت نجفی عرب،رضا نباتی-ابراهیم هداوندمیرزایی-حبیب یوســف زاده- فائزه آل طعمه، مريم انصاري، محمد اميري، شــهناز 
اميــن، شــادي امينيــان، محمــود حــدادي، طيبــه حمــزه بيگــي، زهرا جالل، صديقه رســتما، مينا ســاكن شــفت، زهرا ســلیمی زاده، ســيمين 
اسالمي فارساني، بتول فرنوش، مسعود فرجاد تهراني، وحيد گلستان، اكبر گودرزي، عبدهللا مبيني كشه، مهربان نجفي، مرتضي سلطاني 

همايون، فاطمه يوسف نژاد.

آشنایی با منابع بیشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
 سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربیتی در 
طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و معرفی می شود. 

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشانی ها 
مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://standard.roshd.ir



راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد که کتاب چه محتوايی دارد 
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مکتوب، به جای ناشر )توليد کننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به جای 

چکيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بیان دیدگاه های خود درباره این فهرستگان، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، 
شماره 270، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید.

مشاهیر خندان: 
فردوسی

رقعی192ص. 

چکیده: این کتاب کوشیده است با بهره گیری از زبان طنز، شاعر بزرگ زبان فارسی »فردوسی« به خوانندگان نوجوان و جوان معرفی کند.کتاب پر از تصویر است و 
نویسنده کوشیده است با دخالت های گاه و بی گاه خود در حین روایت زندگی شخصیت مورد نظر، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده جلوگیری کند. 

او در شرح زندگی فردوسی، به سراغ  شخصیت های شاهنامه نیز می رود که حکایت آن ها تمام زندگی شاعر و حکیم نامی را به خود اختصاص داد. 

--- عبداللهیان، حمید

تهران: میچکا. 1398.-

طنز، سرگذشت نامه ها، هفتم، هشتم، نهمدانش آموز
ادبیات کالسیک 
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تهران:   .)3( کیانیان  پنجم،  دفتر  نوجوان:  و  کودک  شاهنامه  محمدناصر.  مودودی،   .1
دیبایه. 1397. 134ص. وزیری. شابک: 9786002123534. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 
چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه ای دوازده جلدی است که 
کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه به 
تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی  افراد 
و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات 
این جلد مربوط به دورۀ کیانیان و عبارت اند از: کیخسرو؛ داستان فرود؛ کاموس کشانی؛ 

صدای پای تهمتن؛ دژ آدم خوران.  

تهران:   .)2( کیانیان  چهارم،  دفتر  نوجوان:  و  کودک  محمدناصر. شاهنامه  مودودی،   .2
دیبایه. 1397. 130ص. وزیری. شابک: 9786002120816. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات کهن، شاهنامه 
چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه ای دوازده جلدی است 
که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه 
به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی و 
تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این 
جلد مربوط به دورۀ کیانیان و عبارت اند از: داستان سیاوش؛ شاهزاده بر آتش؛ داستان 

کین سیاوش؛ پادشاهی رستم در توران؛ در جست وجوی پادشاه. 

تهران:   .)1( کیانیان  سوم،  دفتر  نوجوان:  و  کودک  شاهنامه  محمدناصر.  مودودی،   .3
دیبایه. 1397. 138ص. وزیری. شابک: 9786002120953. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 
چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه ای دوازده جلدی است که 
کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه به 
تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی و 
تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این 
جلد مربوط به دورۀ کیانیان و عبارت اند از: کی قباد؛ کیکاوس؛ هفت خان رستم؛ عروس 

هاماوران؛ رستم و هفت پهلوان؛ رستم و سهراب. 

ادبیات فارسی
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تهران:   .)4( کیانیان  ششم،  دفتر  نوجوان:  و  کودک  شاهنامه  محمدناصر.  مودودی،   .4
دیبایه. 1397. 120ص. وزیری. شابک: 9786002123541. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 

چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد ششم از مجموعه ای دوازده جلدی است 
که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه 
به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی و 
تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این 
اکوان؛ داستان بیژن و منیژه؛  نام  از: دیوی به  جلد مربوط به دورۀ کیانیان و عبارت اند 

رستم در جامۀ بازرگان؛ نبرد یازده پهلوان. 

تهران:  کیانیان )6(.  دفتر هشتم،  نوجوان:  و  مودودی، محمدناصر. شاهنامه کودک   .5
دیبایه. 1397. 158ص. وزیری. شابک: 9786002123565. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 

چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد هشتم از مجموعه ای دوازده جلدی است 
که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه 
به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی  افراد 
و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات 
زرتشت؛  ظهور  گشتاسپ؛  لهراسپ؛  از:  عبارت اند  و  کیانیان  دورۀ  به  مربوط  جلد  این 

هفت خوان اسفندیار. 

تهران:   .)5( کیانیان  هفتم،  دفتر  نوجوان:  و  کودک  شاهنامه  محمدناصر.  مودودی،   .6
دیبایه. 1397. 130ص. وزیری. شابک: 9786002123558. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 

چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد هفتم از مجموعه ای دوازده جلدی است که 
کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه به 
تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی و 
تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این 
جلد مربوط به دورۀ کیانیان و عبارت اند از: جنگ بزرگ؛ سقوط پایتخت؛ پایان افراسیاب؛ 

فرجام کی خسرو؛ برف سنگین. 
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تهران:   .)1( دفتر یکم، پیشدادیان  و نوجوان:  مودودی، محمدناصر. شاهنامه کودک   .7
دیبایه. 1397. 86ص. وزیری. شابک: 9786002120724. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: شاهنامه، ادبیات کهن 

چکیده: یکی از راه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه های کهن 
این سرزمین، شاهنامه است. کتاب حاضر جلد اول از مجموعه ای دوازده جلدی است که 
کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و توجه به 
تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازۀ کتاب با ردۀ سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 
افسانه و داستان های کهن ایرانی آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن ها، نسبت 
افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر جغرافیایی و 
تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میکند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این 
جلد مربوط به دورۀ پیشدادیان و عبارت اند از: سه پادشاه نخست؛ روزگار طالیی جمشید؛ 

ضحاک ماردوش؛ رزم فریدون؛ لشکر سلم و تور. 

8. باقریان موحد، سید رضا. شهر شیرین انشا: نوآوری در کالس نگارش. قم: کتاب طه. 
1398. 352ص. رقعی. شابک: 9786005334814. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: انشاء و تمرین، نوشتن، نوآوری های آموزشی 

یگ  و  دبیرستان  دو  نگارش  کالس  تمرین های  از  است  گلچینی  مجموعه  این  چکیده: 
قم  شهر  دانشجویان  و  دانش آموزان  از  خالقانه  متن  و  جمله   5000 از  بیش  دانشگاه. 
فرایند  آموزش  دانش آموزان هستند.  این جمله ها  تولیدکنندگان  آمده است.  اثر  این  در 
نگارش  حال نویسی،  زبان  شده است.  انجام  خالق  روش هایی  با  کتاب  این  در  نوشتن 
جمله ای یا جمله نگاری خالق، مقایسه نگاری و نگارش سنجی و گسترده نگاری در این کتاب 

تمرین شده اند. 

همدان: کتاب نارنجی. 1398.  فارسی جامع دوره اول متوسطه.  عزیزی، محمدعلی.   .9
216ص. خشتی کوچک. شابک: 9786008230960. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی 

برای  از مهم ترین درس ها محسوب می شود. کتاب حاضر  ادبیات فارسی  درس  چکیده: 
زبانی  با  متوسطه،  اول  دورۀ  دانش آموزان  فارسی  زبان  دستور  و  ادبی  دانش  تقویت 
ساده و از ابتدایی ترین مباحث دستوری و ادبی شروع به آموزش کرده است. هر یک از 
مباحث آموزشی فارسی در یک فصل از کتاب گنجانده شده است که عبارت اند از: جمله، 
واژگان،  روابط  ادبی،  آرایه های  قید، فعل، نقش دستوری،  اسم، صفت، ضمیر، حرف، 
اصطالحات ادبی، قالب های شعری، نکات امالیی، نکات نگارشی، عالئم نگارشی و گروه 

اسمی. 
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10. عبداللهیان، حمید. مشاهیر خندان: فردوسی. تهران: میچکا. 1398. 192ص. رقعی. 
شابک: 9789647082358. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: طنز، سرگذشت نامه ها، ادبیات کالسیک 

فارسی  زبان  بزرگ  شاعر  طنز،  زبان  از  بهره گیری  با  است  کوشیده  کتاب  این  چکیده: 
»فردوسی« به خوانندگان نوجوان و جوان معرفی کند.کتاب پر از تصویر است و نویسنده 
مورد  شخصیت  زندگی  روایت  حین  در  خود  بی گاه  و  گاه  دخالت های  با  است  کوشیده 
نظر، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده جلوگیری کند. او در شرح زندگی 
فردوسی، به سراغ  شخصیت های شاهنامه نیز می رود که حکایت آن ها تمام زندگی شاعر 

و حکیم نامی را به خود اختصاص داد. 

11. حیدری ابهری، غالمرضا. حدیث زندگی. قم: جمال. 1398. 216ص. بیاضی. شابک: 
 .9789642027804
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داستان های کوتاه، احادیث 

چکیده: حدیث حوزه های گوناگون و متنوعی را دربرمی  گیرد و درباره مسائل مختلفی با 
ما سخن می گوید. یکی از مهم ترین این موضوعات، سبک زندگی و رفتارهای درست در 
صحنه های گوناگون زندگی است. حدیث در این زمینه نکات بسیاری را به ما می آموزد. 
را  احادیث  و مصادیق عینی  گرفته  کار  به  احادیث  در عرضه  را  نویی  کتاب حاضر شیوه 
توضیح داده است. این کتاب حاوی دویست حدیث است. در هر صفحه، داستان کوتاهی 
برای هر حدیث آورده شده است. »باتقواترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه به 
سودش باشد، چه به زیانش«، »به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آن ها حمد و تسبیح خدا 

را می  گویند« و »خوشرویی کینه را می  برد«، ازجمله این احادیث است. 

رحلی.  108ص.   .1397 جمال.  قم:  دایرةالمعارف شیعه.  غالمرضا.  ابهری،  حیدری   .12
شابک: 9789642027330. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دایرة المعارف ها، اسالم، تشیع، شیعیان 

چکیده: مذهب شیعه به شناساندن و معرفی شدن نیاز دارد. کتاب حاضر کوشیده است 
توضیح  را  شیعه  مکتب  جنبه های  همۀ  نوجوان،  مخاطب  با  متناسب  و  ساده  زبان  با 
دهد. متن کتاب به صورت پرسش و پاسخ است و تصویرهایی نیز با آن همراه شده اند 
تا مخاطب را بیشتر جذب کنند. این دایرة المعارف ده فصل دارد: معنای شیعه، امامان 
شیعه، برخی سنت ها و باورها، احکام اختالفی شیعه و اهل سنت؛ شیعه و عزاداری برای 
امام حسین؛ شیعه و قرآن و حدیث؛ شیعه و مهدویت؛ روحانیت شیعه؛ جغرافیای تشیع؛ 

پرسش های گوناگون. 

پیام های آسمانی
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رحلی.  28ص.  نیستان. 1398.  کتاب  تهران:  وحی.  بر  سالم  شجاعی، سیدمهدی.   .13
شابک: 9786222087050. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های مذهبی 

و  ایثار  و  انسان،  ابتدایی سورۀ  آیات  نزول  از شأن  داستانی است  کتاب حاضر  چکیده: 
بخشش اهل بیت پیامبر، و مقام و منزلت ایشان. نویسنده با شناخت دقیق از مخاطب 
نوجوان، با بیانی ساده و روان و با استفاده از تصویرهای روایی و جمله های آشنا، واقعه ای 

از تاریخ را بازآفرینی کرده است. 

14. علوی، سیدجعفر. عزت نفس در فقه، با نگاهی به آثار تربیتی آن. مشهد: دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی. 1398. 120ص. رقعی. شابک: 9786007044438. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: اسالم، جنبه های مذهبی، عزت نفس 

یکی  می شود،  یاد  نفس«  »عزت  عنوان  با  آن  از  که  بودن  ارزشمند  احساس  چکیده: 
نیز  فقه  دانش  در  که  است  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  در  توجه  قابل  موضوع های  از 
مرتبط  احکام  تنوع  و  گستره  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  توجهی  قابل  بحث های 
بر  تربیتی  ـ  اخالقی  مقوله  این  جدی  تأثیرات  و  اهمیت  بر  روشنی  گواه  نفس  عزت  با 
سرنوشت و مصالح انسانی است. کتاب پیش رو در سه بخش ارائه شده است. نویسنده 
در بخش اول، مفهوم عزت نفس در آموزه های دینی و روان شناختی را روشن میکند؛ در 
بخش دوم، گستره و پراکندگی احکام عزت نفس در فقه، به همراه دالیل آن را ارزیابی 

میکند و بخش سوم کتاب نیز به آثار تربیتی عزت نفس اختصاص دارد. 

15. ایروانی، جواد. فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی. مشهد: دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی. 1397. 152ص. رقعی. شابک: 9786007044421. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: اسالم، جنبه های مذهبی، اقتصاد اجتماعی 

دیگر  بر  آثارش  دلیل  به  هم  و  اقتصادی  نظر  از  هم  مصرف  فرهنگ  و  مصرف  چکیده: 
عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، اهمیت به سزایی دارد. با اینکه مصرف، هدف نهایی 
تولید و توزیع است، یکی از عوامل مؤثر بر آن نیز هست. بر همین اساس، اقتصاددانان، 
اصلی با نام »حاکمیت مصرفکننده« پی ریخته اند که براساس آن، مصرفکننده خود به 
تولیدات و چگونگی توزیع شکل می دهد. بنابراین، مصرف فقط تابعی از تولید و توزیع 
نیست، بلکه تولید و توزیع نیز تابع مصرف است. اصول و ضوابط مصرف، اصل اعتدال و 
معیارهای آن در مصرف، آثار مثبت اعتدال و میانه روی در مصرف، از جمله مطالبی است 

که در این کتاب آمده است. 
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فروغ فرجود. تهران:  پله چه کسی است؟.  باکلی جونیور، جیمز. چه کسی است؟:   .16
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 104ص. رقعی. شابک: 9786226011969. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: فوتبال، زندگی نامه ها 
نوجوانان  برای  ورزشی،  مشهور  بازیکنان  جمله  از  بزرگان،  زندگی نامۀ  مطالعۀ  چکیده: 
با نگاهی  از مجموعه ای چند  جلدی،  و جوانان لذت بخش و آموزنده است. کتاب حاضر 
داستان گونه، همراه با جزئیات، زندگی فوتبالیست معروف، پله، را شرح می دهد. پدر پله 
بازیکن فوتبال بود و پسر تحت نظر پدرش پرورش یافت. پله قهرمان جام جهانی برزیل و 
سال ها بعد هم وزیر ورزش شد. در این کتاب، شرح زندگی پله به زبانی ساده و نوجوانانه 

نوشته  و با تصویرهایی همراه شده است. 

17. بدر، بانی. چه کسی بود؟: الکساندر گراهام بل چه کسی بود؟. آرش ظهوریان پر دل. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 100ص. رقعی. شابک: 9786226630429. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: زندگی نامه ها، اختراعات علمی، تاریخ علم 

چکیده: مطالعۀ زندگی نامۀ دانشمندان و مشاهیر علمی برای نوجوانان و جوانان لذت بخش 
و آموزنده است. کتاب حاضر از مجموعه ای چند ین جلدی، با نگاهی داستان گونه، همراه 
با جزئیات، زندگی الکساندر گراهام بل را شرح می دهد. کودکی گراهام بل در خانواده ای 
دلیل  به  و  کرد  تدریس  ناشنوایان  در مدرسۀ  او  بیان گذشت.  فن   و  زبان  آموزش  اهل 
بل  گراهام  البته  کند.  اختراع  را  تلفن  توانست  سرانجام  و شنیدن،  گفتار  به  عالقه اش 
اختراعات دیگری هم داشته است. این کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته شده و با 

تصویرهایی همراه است. 

18. برنان دموت، پاتریشیا. چه کسی بود؟: چارلی چاپلین چه کسی بود؟. محمد علی جعفری. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 104ص. رقعی. شابک: 9786226630412. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: زندگی نامه ها، سینما، بازیگران 

چکیده: مطالعۀ زندگی نامۀ مشاهیر برای نوجوانان و جوانان لذت بخش و آموزنده است. 
با جزئیات، زندگی  با نگاهی داستان گونه، همراه  از مجموعه ای چند جلدی،  کتاب حاضر 
چارلی چاپلین را شرح می دهد. ماجرای زندگی چاپلین از دوران کودکی و فقر خانوادگی 
او آغاز می شود، با خلق شخصیت ولگرد ادامه می یابد و با دریافت جایزۀ افتخاری اسکار 
و دریافت لقب »سر« از ملکه الیزابت دوم و سرانجام مرگ چاپلین در 88 سالگی پایان 

می یابد.کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته شده و با تصویرهایی همراه است. 

تاریخ علم
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19. باکلی جونیور، جیمز. چه کسی بود؟: محمد علی چه کسی بود؟. محمد علی جعفری. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 104ص. رقعی. شابک: 9786226011945. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: زندگی نامه ها، ورزش، مسلمانان 

نوجوانان  برای  ورزشی،  مشهور  بازیکنان  جمله  از  بزرگان،  زندگی نامۀ  مطالعۀ  چکیده: 
با نگاهی  از مجموعه ای چند  جلدی،  و جوانان لذت بخش و آموزنده است. کتاب حاضر 
داستان گونه، همراه با جزئیات، زندگی بوکس باز معروف، محمدعلی کلی، را شرح می دهد. 
کلی را به خاطر بلند و سریع  صحبتکردن و فخر فروشی، »زبان دراز اهل لوئیزویل« لقب 
داده بودند. چون از رفتن به جنگ امتناع کرد، محکوم و از بازی و مسابقه هم محروم 
شد، اما سال ها بعد »پیام آور صلح« لقب گرفت. در این کتاب، شرح زندگی او به زبانی 

ساده و نوجوانانه نوشته  و با تصویرهایی همراه شده است. 

20. ساموئلز، چارلی. داستان های شگفت انگیز علم: انقالب های علمی. ماندانا فرهادیان. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786226011730. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم، تاریخ علم، نوجوانان 

چکیده: قرن هفده تحت تأثیر متفکرانی مانند »گالیله« و » نیوتن« و «کوپرنیک« بود، 
مردانی که عالوه بر داشتن تفکر، برای صورت بندی قوانین از مشاهده و آزمایش استفاده 
به  غربی،  دانشمندان  این  از  پیش  پذیرفته شده اند.تا  امروزه هم  که  قوانینی  میکردند، 
روش های علمی مدرنتوجه چندانی نشان نمی دادند.در این کتاب به کشفیات و اختراعاتی 
پرداخته شده  به دنیای جدید و ستون پیشرفت های بعدی جهان شدند  که موجب گذر 
است. استفاده از دستگاه چاپ و تلسکوپ، فشارسنج، منشور و ساعت و تأثیراتی که در 

جهان علم و فناوری گذاشتند موضوع این جلد از کتاب است. 

21. ساموئلز، چارلی. داستان های شگفت انگیز علم: پیدایش صنعت. ماندانا فرهادیان. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786226011556. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: اختراعات، تاریخ، وسایل حمل و نقل 

چکیده: این کتاب از مجموعه داستان های شگفت انگیز علم است که میکوشد داستان علم 
و فناوری را بازگویی کند. جدول های زمانی که در پایین صفحات آمده اند، پیشرفت های 
اصلی و مهم هر دوره را نمایش می دهند. جدول زمانی موضوعی نیز در هر فصل اطالعاتی 
تفصیلی تر به دست می  دهد. »ذوب آهن«، »موتوربخار« و »راه آهن«، از مطالب کتاب 

است. 
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22. ساموئلز، چارلی. داستان های شگفت انگیز علم: عصر اتم. ماندانا فرهادیان. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786226011761. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: اکتشافات علمی، اختراعات، تاریخ 

تأثیر  تحت  جهان  کرد.  دگرگون  را  همه  زندگی  بیستم،  اول  قرن  نیمه  در  علم  چکیده: 
کرد.  نزدیک  یکدیگر  به  را  مردم  انبوه  ارتباطات،  شد.  کوچک  حمل ونقل  تازه  شیوه های 
دانشمندان به کشف توان ذراتی پرداختند که به قدری خرد و ریز بودند که هیچکس آن ها 
را ندیده بود. این کتاب تاریخ علم و فناوری را بازمی گوید  و دارای عکس ها و تصویرهای 
مکمِل تحقیقات و اطالعات تاریخی است و اسنادی از منابع اصلی همراه با پرسش هایی 
مبتنی بر سند دارد و ستون های فرعی دربردارنده توضیح هایی بیشتر برای کمک به درک 

بهتر. 

ماندانا فرهادیان.  عصر دیجیتال.  ساموئلز، چارلی. داستان های شگفت انگیز علم:   .23
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786226011716. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم، نوآوری، اختراعات 

بود.  اینترنت  و  رایانه  پیشرفت عظیِم ظهور  بیستم شاهد  قرن  پایانی  دهه های  چکیده: 
برعهده  را  خانگی  کارهای  حتی  و  آموزش  سرگرمی ها،  ماشین ها،  کنترل  ریزتراشه ها، 
انسان. ژنتیک  از  ازجمله رمزگشایی  نیز صورت گرفت،  اما پیشرفت های دیگری  گرفتند؛ 
فضایی،  شاتل های  لیزر،  جهان گستر،  شبکه  شخصی،  رایانه های  رایانه ها،  اولین 
نیمه رساناها، شبیه سازی و مارپیچ دی. ان. ای از جمله مطالب دیگری است که در این 

کتاب به آن ها پرداخته شده است. 

باستان.  دوران  در  علم  علم:  شگفت انگیز  داستان های  چارلی.  ساموئلز،   .24
شابک:  رحلی.  48ص.   .1398 فاطمی.  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  فرهادیان.  ماندانا 

 .9786226011242
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: نهم 
کلمات کلیدی: علوم، فناوری، اختراعات 

چکیده: این کتاب پیشرفت علم و فناوری را از اولین دوران تاریخ بشر تا حدود سال ۵00 
میالدی را بررسی کرده است. در پایین هر صفحه، جدولی زمانی آورده شده است که کل 
این دوره را پوشش می دهد. این جدول رویدادها و پیشرفت های اصلی و مهم را فهرست 
بردن  کار  وبه  نوشتن  آغاز  چرخ،  اختراع  رنگ آمیزی شده اند.  دسته بندی  بنابر  که  کرده 
اعداد، کشاورزی و طب، ساختن اهرام، ساخت فلزات، استفاده از تقویم و ساخت جاده 

و آبراه از فصل های این کتاب است. 
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میانه.  سده های  در  علم  علم:  شگفت انگیز  داستان های  چارلی.  ساموئلز،   .25
شابک:  رحلی.  48ص.   .1398 فاطمی.  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  فرهادیان.  ماندانا 

 .9786226011211
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: علوم، کودک و نوجوان، تاریخ، تمدن اسالمی 

چکیده: امروزه مورخان فهمیده اند سده های میانه درواقع دوره ای بوده که در آن قدم های 
برای  بادی  آسیاب  مثل  فناورهایی  است،  شده  برداشته  عملی  فناوری  سوی  به  بزرگی 
آرد کردن غالت. در اوایل این سده ها، کاغذ در چین اختراع شد و.... در این کتاب برای 
توصیف پیشرفت در فناوری و دانش علمی، از سال ۵00 تا حدود 1۵00 میالدی، از جدول 
زمانی استفاده شده است. جدول زمانِی پیوسته ای از کل دوره در زیر تمام صفحه ها آورده 
شده است. »علوم اسالمی«، »ساخت کاغذ«، »نیروی باد« و » پیشرفت در ریاضیات« 

از جمله مطالب این کتاب است. 

چه  بودن،  نابغه  مشکل  با  بکنم؟:  باید  چه  ار.  جیمز  دلییل،  ای/  رابرت  شولتز،   .26
شابک:  رقعی.  184ص.   .1398 پیدایش.  تهران:  فارسی.  مسنن  حسین  بکنم؟.  باید 

 .9786002963727
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: تیزهوشان 

نابغه  بچه های  برای  متفاوت بودن  است.  بودن  متفاوت  معنای  به  نابغه بودن  چکیده: 
و شرح  نابغه  بچه های  دربارۀ  ماجراهایی  حاضر شامل  کتاب  است.  مسئولیتی سنگین 
زندگی آنان است تا به مخاطب بیاموزد در صورت نابغه بودن چگونه باید رفتار کند. معنی 
در  چیز  بدترین  و  بهترین  عادی،  افراد  با  نابغه ها  تفاوت های  و  شباهت ها  نابغه بودن، 
مورد نابغه بودن، چگونگی هماهنگ شدن با دوستان و گروه هم ساالن، انتظارات، شرایط 
نابغه ها در مدرسه و خانه و در نهایت چشم انداز آینده برای نابغه ها، از جملۀ محتواهای 

کتاب هستند. 

27. کوپر، اسکات. چه باید بکنم؟: برای گفتگو و سازگاری با دیگران چه باید بکنم؟. حسین 
مسنن فارسی. تهران: پیدایش. 1398. 160ص. رقعی. شابک: 9786002960276. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: گفت وگو، مهارت های رفتاری 

 21 حاضر  کتاب  نیست.  ساده ای  کار  دیگران  با  توافق  انسان ها  از  خیلی  برای  چکیده: 
تا  می گذارد  مخاطب  اختیار  در  دیگران،  با  کنارآمدن  برای  جعبه ابزاری  مثل  را،  وسیله 
مهارت های گفت وگو و سازگاری را یاد بگیرد. تمرین های کتاب روش اجرای مهارت های 
وجود،  ابراز  از:  عبارت اند  مهارت ها  این  می آموزند.  مخاطب  به  را  کتاب  در  ارائه شده 
قلدری،  و  آزار  تمامکردن  دعوا،  و  بحث  به  پایان دادن  دوستان،  نگه داشتن  و  پیداکردن 
را  ابزار  نویسنده در توضیح هر مهارت چند  افکار منفی.  با  و مقابله  با سرزنش  مقابله 
معرفی کرده است؛ مثل: شکستن فکر، کم محلی، غیب شدن، آرامش و سؤال پرسیدن. 

تفکر و سبک زندگی
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در  کارآفرینی  و  تفکر  مهارت های  تربیت  مرآت:  یادگیرنده  مدارس  عظیم.  محبی،   .28
مدرسه با تأکید بر مفاد اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه مدارس 

یادگیرنده مرآت. 1398. 176ص. وزیری. شابک: 9786229550007. 
مخاطب: معلم/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، کارآفرینی، تفکر خالق 

چکیده: اقتصاد مقاومتی، یعنی توانمندی در تولید و صادرات، یعنی اتکا به تولید ملی، 
این  تحقق  برای  و....  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  عرصه های  در  نوآوری  توانایی  یعنی 
ویژگی ها در کشور، نیازمند تربیت نسلی خالق، نوآور و کارآفرین هستیم. تربیت نسلی 
نظری سند  مبانی  اساس  بر  مدرسه  اصلی  مأموریت های  از  کارآفرین  و  ایمان  با  فکور، 
حول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی می شود. کتاب حاضر، به منظور کمک به مدیران، 
معلمان و مربیان مدارس برای شناخت ویژگی های فوق و هدایت فعالیت های آموزشی و 

فرهنگی مدرسه برای تربیت نسلی با این چنین ویژگی هایی است. 

برای  مهارت هایی  بچه های خسته:  برای  داغ  نکته های  داغ:  نکته های  وایلد، جری.   .29
غلبه بر افسردگی و به  دست آوردن اعتماد به نفس. سعیده شهسواری. تهران: کتاب چ. 

1398. 87ص. رقعی. شابک: 9786229587485. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: افسردگی، اعتمادبه نفس، درمان 

چکیده: غم احساسی طبیعی است که همۀ انسان ها آن را حس میکنند، اما افسردگی 
بیماری است و اگر کنترل نشود، زندگی را به هم می ریزد. نویسنده میکوشد با نوشته های 
این کتاب به نوجوانان کمک کند مهارت های الزم برای فهمیدن و غلبهکردن بر افسردگی و 
اعتمادبه نفس پایین را یاد بگیرند. زبان مطالب بسیار ساده و تعاملی است. نویسنده برای 
هر موضوع مثالی از زندگی روزمره می آورد و در بیشتر موارد از مخاطب می خواهد دربارۀ 
آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته است، بنویسد یا به سؤال های کتاب 

جواب بدهند. 

مهارت هایی  عصبانی:  بچه های  برای  داغ  نکته های  داغ:  نکته های  جری.  وایلد،   .30
شابک:  رقعی.  88ص.   .1398 چ.  کتاب  تهران:  پورمحمد.  الهام  خشم.  کنترل  برای 

 .9786226839143
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: کنترل خشم، رفتار 

چکیده: در طول زندگی هر فرد مواقعی پیش می آید که انسان عصبانی می شود.آدم های 
نوجوانان  به  کتاب  این  نوشته های  با  میکوشد  نویسنده  ندارند.  شادی  زندگی  عصبانی 
کمک کند مهارت های الزم برای کنترل خشم را به دست آورند. زبان مطالب بسیار ساده 
از زندگی روزمره می آورد و در بیشتر  و تعاملی است. نویسنده برای هر موضوع مثالی 
موارد از مخاطب می خواهد دربارۀ آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته 

است، بنویسد. 
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مهارت هایی  نگران:  بچه های  برای  داغ  نکته های  داغ:  نکته های  جری.  وایلد،   .31
شابک:  رقعی.  76ص.   .1398 چ.  کتاب  تهران:  پورمحمد.  الهام  نگرانی.  کنترل  برای 

 .9786226839136
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: اضطراب، درمان 

نگه  دور  خطرناک  موقعیت های  از  را  ما  که  است  دفاعی  نوعی سیستم  نگرانی  چکیده: 
نویسنده  میکنند.  کار  زیادی  نگرانی  به  مربوط  ماهیچه های  و  مغز  گاهی  اما  می دارد، 
میکوشد با نوشته  های این کتاب به نوجوانان کمک کند مهارت های الزم برای فهمیدن و 
مقابله با اضطراب را یاد بگیرند. زبان مطالب بسیار ساده و تعاملی است. نویسنده برای 
هر موضوع مثالی از زندگی روزمره می آورد و در بیشتر موارد از مخاطب می خواهد دربارۀ 
آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته است، بنویسد و یا به سؤال های 

کتاب جواب بدهد. 

 .1398 میچکا.  تهران:  خالقیت)جلد3(.  تمرین های  مجموعه  کتایون.  مهرآبادی،   .32
150ص. رحلی. شابک: 9786227014402. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: خالقیت، تمرین 

)تمرین های  تمرین  سه دسته  شامل  که  جلدی  سه  مجموعه ای  از  حاضر  کتاب  چکیده: 
مشهور جهانی، تمرین های بومی سازی شده، تمرین های تألیفی( در زمینۀ خالقیت است، 
مناسب  باال  به  گروه سنی سیزده سال  برای  و  دربر می گیرد  را  باالتر  تمرین های سطح 
است. در ابتدای هر فعالیت، شاخه و زیرشاخۀ آن مشخص شده و چگونگی انجام آن 
قبلی  جلدهای  به  نسبت  کتاب  این  جدیدتر  فعالیت  اجسام«  با  »نقاشی  است.  آمده 
است. تمرین هایی برای تقویت خالقیت واگرایانه و خالقیت تجسمی- فضایی، از جمله 

تمرین های کتاب هستند. 

33. مهاجری، زهرا. آتش شوق: داستان هایی از زندگی شیخ ابوالحسن خرقانی عارف قرن 
چهارم هجری. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 92ص. وزیری. شابک: 9786004762618. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های کوتاه، عرفان 

خرقانی«،  »ابوالحسن  کوتاه  حکایات  از  داستان  دَه  شامل  دوزبانه،  کتاب  این  چکیده: 
عارف قرن چهارم هجری، همراه با تصویر است. در این داستان ها از موضوعات متفاوتی 
مانند سخاوت و بخشندگی، نماز و نیایش، استفاده از مال حالل و... سخن به میان آمده 
است. در ابتدای هر داستان سخنی مرتبط با آن داستان از کتاب »نورالعلوم« خرقانی 

انتخاب و ارائه شده تا مخاطب با نثر این عارف نیز آشنا شود.

جنبی و سرگرمی

داستان



17

پرتقال.  تهران:  عباس پور.  نگار  می رویند!.  هندوانه ها  که  آن جا  سیندی.  بالدوین،   .34
1398. 216ص. رقعی. شابک: 9786004624114. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چکیده: مادرِ »داِل« اسکیزوفرنی داشت. این بیماری دقیقاً بعد از به دنیا آمدن دال شروع 
شده و عضوی از خانواده شده بود. هیچکس به جز دال و پدرش نمی دانست چطور با این 
از وقتی که مادرش را سر  از دیشب نظرش تغییر کرده بود،  اما دال  بیاید؛  بیماری کنار 
میز آشپزخانه دید که بشقابی پر از برش های هندوانه جلویش بود و با چاقویی نوکتیز 
تخمه های سیاه را یکی یکی و با ضربه ای ناگهانی به بیرون پرتاب میکرد، یکی از تخمه ها 

باالی پیشانی اش چسبیده بود و.... 

تهران:  هیمالیایی اش.  خرگوش  و  نا سیمنتو  دو  آرانتس  ادسون  جمشید.  خانیان،   .35
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1398. 92ص. رقعی. شابک: 9786226011341. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های فارسی، ادبیات نوجوانان، داستان های بلند 

او  بنویسد.  واقعی  داستانی  میکند  که سعی  است  نویسنده ای  داستان  قهرمان  چکیده: 
این  به  که....  این شکل  به  کند،  نقاشی  را  داستانش  از هر چیز طرح  قبل  دارد  عادت 
می  گیرند؛  داستانش شکل  رویدادهای  و  و شخصیت ها  متمرکز می شود  ذهنش  ترتیب 
ولی ناگهان چیزی بیرون می پرد و ناپدید می شود. نویسنده سعی میکند رشته افکارش 
را جمع و جور کند؛ اما دوباره همان اتفاق رخ می دهد و این بار ناپدید نمی شود! او یک 
پسربچه سیاه  سوخته است، با چشمانی آن قدر درشت که تقریباً نیمی از صورتش را گرفته 
است! پسرک با لهجه جنوبی می پرسد: »شما یک خرگوش شکالتی ندیدید که از اینجا رد 

شود!؟ « 

شابک:  وزیری.  24ص.   .1398 به نشر.  تهران:  باران ها.  بانوی  طیبه.  شامانی،   .36
 .9789640228739

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، امامان 

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر نُه سرود است.نام برخی از این اشعار به این قرار است: 
»بانوی شب بوها«، »مهربان تر از نسیم«، »غمی به وسعت زمین«، »کوه درد«، »طعم 
خرما« و »کبوترانه«. شعرها مضامین مذهبی دارند و فضایل ائمه معصومین را توصیف 
میکنند. حضرت فاطمه )س(، حضرت علی )ع(، حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( 

از جمله این معصومین هستند. 
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تهران: مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ  بفرمایید گول بخورید!.  آقا غفار، علی.   .37
نیکان. 1398. 96ص. رقعی. شابک: 9786226493147. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های کوتاه، داستان های فارسی، ادبیات نوجوانان 

چکیده: کتاب حاضر شامل چهارده داستان کوتاه و به هم متصل است. قهرمان داستان 
پسری پانزده ساله است که در ساختمانی به نان »آرامش« زندگی میکند. روزی که از بازی 
فوتبال برمی  گردد، متوجه می شود در ساختمانشان، از خانه یکی از همسایه دزدی شده 
است. پلیس مطمئن است که کارِ آشناست. مدتی بعد، ماشین یکی دیگر از همسایه ها 

را دزد می  زند. در این ساختمان چه خبر است و چه کسی در دزدی دست دارد؟ 

38. مارش، کاترین. بی سرزمین. راضیه خشنود. تهران: پرتقال. 1398. 356ص. رقعی. 
شابک: 9786004626576. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: رمان، ادبیات نوجوانان، ادبیات بین الملل، جنگ زدگان 

چکیده: احمد چهارده ساله در شهری سرگردان است که او را نمی خواهد. بعد از فرار از 
زندگی ناامن و رنجی که در سوریه می کشید، پدرش را در سفری پرمخاطره در سواحل 
اروپا از دست داده و تازه وارد بروکسل بلژیک شده است. تقال می کند تا تنهایی از پس 
زندگی خودش برآید، نه کسی را دارد نه جایی برای رفتن. امیدش را کم کم از دست می 

دهد. حاال او چگونه می تواند در دیار غربت سر کند؟ 

368ص. رقعی.  تهران: قدیانی. 1397.  پاییز مزه  خرمالو می دهد.  حیدری، زهرا.   .39
شابک: 9786000805647. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های بلند، نوجوانان 

چکیده: ماجرای این داستان در تابستان و پاییز سال 13۵7 رخ می دهد. پدر »یونس« به 
علت اختالف با مباشرِ ارباِب سابِق روستا و جروبحث با رئیس پاسگاه به زندان می رود و 
یونس مجبور می شود مسئولیت خانه و کارهای کشاورزی را به عهده بگیرد. روزی افرادی از 
شهر به روستا می آیند و زنی به نام »منیژه«، آن ها را به خانه یونس هدایت میکند. آن ها 
»محمدرضاشاه«  همسر  »فرح«،  چهره  طرِح  با  ببافد  قالی ای  یونس،  مادر  می خواهند 
و قرار است قالی را روز زن به او پیشکش کنند. در همان زمان، پسرعمه یونس که از 
سربازی فرار کرده است، به روستا برمی  گردد و حرف هایی می زند که یونس را با ماجراهای 

تازه ای درگیر میکند. 
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40. ولهن، دنیس. پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم. فرزاد اکبرپور. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی. 1398. 88ص. رقعی. شابک: 9786001210464. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

به  بیمارستان بستری است و همه کارها  مادر »جوزف« چندروزی است که در  چکیده: 
عهده پدر است؛ اما پدر خرید کردن را فراموش میکند و غذاهای وحشتناکی می  پزد. او 
را بخورد!  تکالیف مدرسه به جوزف کمک نمیکند و جوزف مجبور است شام مدرسه  در 
جوزف از کتابخانه ای باخبر می  شود که انواع پدر را امانت می  دهد! اولین بار او پدر منظم 
را به امانت می گیرد؛ ولی غروب همان روز او را به کتابخانه برمی گرداند و پدر باهوش را 

به امانت می  گیرد؛ اما.... 

41. گودینی، محمدعلی. پرطال. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان. 1398. 
64ص. رقعی. شابک: 9786226493185. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های کوتاه، ادبیات نوجوانان 

چکیده: این کتاب حاوی چهار داستان کوتاه با نام های »پرطال«، »کله کهنه«، »سه راه 
در  که  است  پسرکی  درباره  اول  داستان  است.  خط«  چهار  »گونی های  و  چهاردرختی« 
روستا زندگی میکند. روزی او پرنده ای را در دامی که خودش پهن کرده است، پیدا میکند. 
آن را در قفس می گذارد و به خانه می برد. پرنده هیچکدام از غذاهایی را که پسرک برایش 
را  پرنده  او گوشزد میکند که  به  و مادرش مرتب  نگران است  می گذارد، نمی  خورد. پسر 
آزاد کند، مبادا که از بین برود! برنامه راز بقای تلویزیون، درباره پرنده ای کمیاب است که 
خیلی شبیه پرنده اوست و باعث می شود پسرک با پرنده آشنا شود. از آن طرف، دوست 

پسرک اصرار دارد که پسرک پرنده را خشک کند و برای همیشه نگه دارد؛ اما.... 

42. پریرخ، زهره. ترنجون. تهران: توت. 1397. 80ص. وزیری. شابک: 9786229987995. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های تخیلی، ادبیات نوجوانان 

چکیده: شبی بوی خوش ترنج، امیرزاده را کنار درخت ترنجی میکشاند. از میان گلبرگ های 
گل ترنج دختری سربرمی آورد که از امیرزاده آب می خواهد. امیرزاده به او آب می دهد 
و او را سوار بر اسب میکند و به طرف شهر می برد؛ اما در راه به این فکر می افتد که تا 
بنابراین،  نبرده است.  به خانه اش  دُُهل  و  بی ساز  را  امیرزاده ای عروسش  به حال هیچ 
ترنجون را کنار درختی و چشمه ای پیاده میکند و از او می خواهد منتظرش بماند و می رود 
که با سپاه بازگردد.  بعد از مدتی، خادمکی کنار چشمه می آید تا آب بردارد که چشمش 

به ترنجون می افتد و.... 
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43. سعید، ایشا. دختر انار. فاطمه پارسا. تهران: پرتقال. 1397. 216ص. رقعی. شابک: 
 .9786004623667

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چکیده: »اََمل« در روستایی در منطقه پنجاب پاکستان زندگی میکرد. او آرزو داشت معلم 
شود؛ برای همین از هر فرصتی برای بودن در کنار او بهره می گرفت. اما زایمان مادرش 
باعث شده بود، او از مدرسه غیبت کند. به دنیا آمدن بچه نزدیک بود و مادر نمی توانست 
آشپزی یا از خانه مراقبت کند. او باید به خانه می رفت و دو خواهر خردسالش را تر و 
خشک میکرد؛ در عوض خواهر کوچکترش سیما می توانست به درس هایش ادامه دهد. 
اما این مشکالت در برابر آرزوی او سد بزرگی به شمار نمی آمدند. مشکالت او از روزی 

شروع شد که او هنگام بازگشت از خرید، با یک خودرو تصادف کرد... 

شابک:  رقعی.  96ص.   .1398 قدیانی.  تهران:  دخترخاله ها.  نیلوفر.  مالک،   .44
 .9786000806538
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های بلند، ادبیات نوجوانان 

کنار  برای آن ها دو خانه   پدرشان  درباره دو خواهر است که  کتاب  این  داستان  چکیده: 
و  دارند  دارد. خواهرها هرکدام یک دختر  هم ساخته  است، خانه ای که حیاط مشترکی 
دخترخاله ها هم میانه خیلی خوبی با هم دارند. آن ها به یک مدرسه می روند، سر یک 
کالس می  نشینند و با هم درس می  خوانند. همه چیز خوب است تا اینکه روزی، وقتی که 
برای پدر خدابیامرزشان آش می  پزند، با هم دعوا میکنند و کار به قهر میکشد! همه فکر 

میکنند که چند روز بعد آشتی میکنند؛ اما موضوع به همین سادگی نیست و.... 

45. سلیمانی، نقی. دریا اسب من شده است. تهران: قدیانی. 1397. 128ص. وزیری. 
شابک: 9789645365934. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: عرفان، سرگذشت نامه ها، ادبیات نوجوانان 

چکیده: کتاب حاضر دربرگیرنده زندگی نامه داستانی و شرح سفرها و ماجراهای »شمس 
از  را  پسرش  او  بود.  پارچه فروش  محمد،  پدر  است.  »موالنا«،  مرشد  و  پیر  تبریزی«، 
صمیم قلب دوست داست؛ اما چیزی در محمد بود که دیگران را به تعجب می انداخت. 
او با بچه  ها بازی نمیکرد و عاشق خواندن کتاب بود. شب ها به پشت بام می رفت و به 
ستاره ها خیره می شد. از همه وجود محمد سوال می  جوشید. او حاالت غیرعادی و غریبی 

داشت و.... 
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46. امیریان، داوود. رفاقت به سبک تانک. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر. 1398. 
112ص. رقعی. شابک: 9789644717826. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: جنگ ایران و عراق، داستان های کوتاه، طنز 

چکیده: این کتاب خاطرات نویسنده و هم رزمانش است که به صورت طنز روایت می شود. 
و  دیده ها  عیِن  اصل،  در  داستان ها  است.  متن  به  مرتبط  کاریکاتورهای  حاوی  کتاب 
تجربیات نویسنده در روزهای حضورش در جبهه های جنگ است. البته او وقتی تصمیم 
می گیرد این کتاب را بنویسد، در کنار خاطراتی که از جبهه و جنگ داشته به سراغ خاطرات 
رزمندگان و کتاب های دفاع مقدس هم رفته است. آنچه این اثر را نسبت به موارد مشابه 
متمایز میکند، صراحت و صمیمیتی است که نویسنده در پرداخت روایت ها به کار برده 

است. 

تهران:  مرادی.  الهه  بابانژاد،  میالد  خودمان.  جزیره  نوجوان:  رمان  سالی.  نیکولز،   .47
پیدایش. 1397. 268ص. رقعی. شابک: 9786002965745. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

از زبان دختری به نام »هالی« روایت می  شود که دو برادر دارد و  این داستان  چکیده: 
پدر و مادرش را از دست داده است. بچه ها برای اینکه بتوانند در کنار هم بمانند، باید با 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند و از پِس هزینه های زندگی شان برآیند وگرنه از 
هم جدا می شوند. »جاناتان«، برادر بزرگ تر که به سن قانونی رسیده است، مسئولیت 
خواهر و برادرش را به عهده می  گیرد. در این میان، وصیت نامه خاله »آیرین«، بچه ها 
را با معمای بزرگی روبه رو میکند، معمایی که شاید با حل آن مشکالتشان نیز حل شود! 

160ص.   .1398 پیدایش.  تهران:  زرد.  سیب  طعم  نوجوان:  رمان  ناصر.  یوسفی،   .48
رقعی. شابک: 9786002966469. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های فارسی، داستان های بلند 

چکیده: این داستان درباره جوانی به نام »سینا« است که پدرش، او و مادرش را رها کرده 
و رفته است؛ البته این اتفاق به دوران کودکی سینا برمی  گردد و حاال او یک نوجوان است. 
رفتن پدر باعث اضطراب، ترس و شب ادراری در سینا شده و این مشکالت تا نوجوانی 
همراه او باقی مانده است. سینا برای حل مشکالتش، دوره های مشاوره و روان درمانی 
را پشت سر می گذارد و در این مسیر با پسری افغان، به نام »نثار«، دوست می شود. 

دوستی با نثار باعث می شود تا سینا از رهاشدگی دوباره بترسد و.... 
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49. جی.پال، سالی. روزی پرنده هایی.... شیما حسینی. تهران: شهر قلم. 1397. 320ص. 
رقعی. شابک: 9786003206069. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

طراحی اش،  لوازم  است،  تمیز  اتاقش  دارد.  دوست  را  ساده  زندگی  »چارلی«  چکیده: 
در  پدرش  وقتی  اما  منظم اند؛  و  دقیق  همه  روزانه   برنامه های  و  محبوبش  غذاهای 
منتقل  کشور  سرِ  آن  بیمارستاِن  به  درمان  برای  هم  بعد  و  مجروح می شود  افغانستان 
می شود، ورق زندگی اش برمی  گردد. او برای مالقات پدرش، راهی سفر می شود، همراه 
و دوست  دوقلوی سرکش  برادر  دو  است،  رفیق  و  دنبال دوست  به  مدام  که  خواهرش 
خانوادگی جدید و مرموزشان! بنابراین، این سفر مسلماً آرام و بی دردسر نیست. چارلی 
تصمیم می  گیرد تالش کند و تمام پرنده هایی را که دیدنشان در حیات وحش، آرزوی او و 

پدرش بوده است، در طول سفر پیدا کند و.... 

50. ویلیامز، مایکل. زمانی برای دویدن. فاطمه طاهری. تهران: پرتقال. 1397. 240ص. 
رقعی. شابک: 9786004624961. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چکیده: در روستای »گوتو«، در کشور »زیمباوه«، پسرها فوتبال بازی میکنند که از دور 
بر جیپ هایشان به آن ها نزدیک می شوند. »دئو« فکر  را می بینند که سوار  سربازهایی 
میکند شاید رئیس جمهور آن ها را فرستاده است. »بابا گودالی« می  گوید هروقت مردم از 
گرسنگی ضجه بزنند، آن وقت سربازها می  آیند؛ اما دئو تا به حال ندیده است که آن ها با 
خودشان غذا بیاورند. پسرها بازی را ادامه می دهند، شاید تا رسیدن سربازها نتیجه بازی 
عوض شود. وقتی سربازها می رسند، یکی از آن ها از جیپ پیاده می شود و.... او سراغ 
باید بدهد، پس سکوت میکند،  از دئو می  گیرد و دئو نمی داند چه جوابی  را  شورشی ها 

بعد.... 

هنری  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  و زمین.  آسمان ها  در  ستوده  محمدرضا.  اصالنی،   .51
سیب سرخ نیکان. 1398. 314ص. رقعی. شابک: 9786226493093. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: پیامبران اولوالعزم، اسالم، سرگذشت نامه ها 

چکیده: این کتاب درباره زندگی پیامبر اکرم )ص( است. داستان از لشکرکشی »ابرهه« 
ابرهه  زمانیکه  می شود،  آغاز  خدا  خانه  از  پرندگان  دفاع  و  کعبه  نابودی  برای  مکه  به 
شتران »عبدالمطلب« را تصاحب میکند و عبدالمطلب برای پس گرفتن آن ها نزد ابرهه 
می رود.... پیامبر در روز هفدهم ربیع االول به دنیا می آید، هنگامیکه پدرش، »عبدهللا« 
از دنیا رفته است. عبدالمطلب، پدربزرگ پیامبر، نام او را »محمد« می گذارد و پس از سه 
روز، محمد را به »حلیمه«، از قبیله »بنی سعد«، می سپارند تا دایه او باشد... داستان تا 

وفات پیامبر ادامه پیدا میکند و تمام حوادث زندگی ایشان را دربرمی گیرد. 
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52. منوچهری، رویا. شبی که بانوی دریاچه شدم. تهران: قدیانی. 1398. 200ص. رقعی. 
شابک: 9786000805920. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های بلند، داستان های فارسی 

بانوی  است!  شده  وسیع  شوره زاری  به  تبدیل  و  شده  خشک  بختگان  دریاچه  چکیده: 
احتیاج  تازه ای  نگهبان  به  دریاچه  و  افتاده  بیماری  بستر  در  هم  »بخت آفرید«  دریاچه، 
دارد. »نازبهار«، دختر نوجوانی است که قرار است شب یلدا را همراه پدر و مادرش کنار 
آنجا می آید.  به  خانواده اش  با  »پونه« هم  بداخالقش،  اما همکالسی  بگذارند؛  دریاچه 
نازبهار در تاریکی شب گم می شود و به قصر دریاچه راه می یابد. او متوجه می  شود که به 

عنوان بانوی آینده بختگان انتخاب شده و.... 

53. میرکیانی، محمد. قصه ما مثل شد. تهران: به نشر. 1397. 552ص. جیبی. شابک: 
 .9789640230442
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های فارسی، ضرب المثل 

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه ده جلدی » قصه ما مثل شد« است. قصه هایی که مثل 
شده اند، سرگذشت و زندگی نامه بعضی از مثل ها را بازگو میکنند. نویسنده کوشیده است 
موضوع قصه ها مناسب حال و هوای نوجوانان باشد، زبان قصه ها را به زبان گفتار نزدیک 
و برای هر قصه نامی انتخاب کرده است. »پشتش به خاک نمی رسد«، »دستش به انگور 
نمی رسد، می گوید ترش است«، »یکی از یکی بدتر«، »شکر نعمت، نعمتت افزون کند« 

و »در خانه اگر کس است، یک حرف بس است«، بعضی از این مثل هاست. 

54. بایرامی، محمدرضا. قصه های سبالن: کوه مرا صدا زد. تهران: شرکت انتشارات سوره 
مهر. 1398. 120ص. وزیری. شابک: 9789644716515. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های فارسی، داستان های بلند 

چکیده: »جالِل« نوجوان، در دهکده ای در کوه های سبالن زندگی میکند. او با اسبش به 
دهکده همسایه می رود تا برای پدرِ بیمارش حکیم بیاورد. به توصیه حکیم، عمو «اسحاق« 
پدر را برای معالجه به شهر می برد؛ اما حکیم و پزشکان نمی توانند او را نجات دهند. جالل 
تصمیم می گیرد بنا به توصیه پدر، جای خالی او را در خانواده پر کند. روزی، وقتی عمو 
اسحاق برای گرفتن کبک به کوهستان می رود، جالل که نتوانسته رضایت او را جلب کند، 
پنهانی به دنبالش می رود. در بین راه عمو متوجه حضور جالل شده و از سر دلسوزی او 

را هم با خود همراه میکند و.... 
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55. کریمی، معصومه...]ودیگران[. کتاب خاتم: این خانه پر از نام محمد است. تهران: 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1397. 88ص. وزیری. شابک: 9789644309588. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داستان های کوتاه 

اول،  داستان  است.  درباره حضرت محمد )ص(  داستان  کتاب، شامل سه  این  چکیده: 
ماجرای دختری به نام »ُهدی« را بیان میکند که با پدر و مادر و سه خواهرش در خانه ای 
زندگی میکنند که پدربزرگ و مادربزرگ هم در طبقه پایین همان ساختمان سکونت دارند. 
هدی بزرگ ترین دختر خانواده، از اینکه مادرش برای بار چهارم باردار است به امید اینکه 
بتواند پسری به دنیا بیاورد، رنج می برد؛ چون می داند طبق گفته دکتر، این حاملگی برای 
مادرش خطرناک است. هدی ناراحتی اش را هشت ماه در دل می پروراند و سرانجام پیش 
پدربزرگ سفره دلش را باز میکند و.... دو داستان بعدی »کوکو« و »ماجرای سوسمار« 

نام دارند. 

حمید  داد.  گلوله  با  را  گلوله  جواب  که  شیری  الفکادیو:  شل.  استاین،  سیلور   .56
احمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1398. 108ص. رقعی. شابک: 

 .9789644324048
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: ادبیات ملل، نوجوانان، داستان های بلند 

چکیده: شیر جوان در جنگل زندگی میکرد و شبیه همه شیرها بود. روزی که همه شیرها 
با صدای وحشتناکی شروع به دویدن و فرار کردند، او با شکارچی ای روبه رو شد و سعی 
کرد با او دوست شود؛ اما شکارچی می  خواست او را با تیر بزند! تالش شیر جوان بی فایده 
بود و شکارچی همچنان قصد تیراندازی به او را داشت. شیر جوان شکارچی را خورد، کاله 
با تفنگ  افتاد.... شیر جوان مدت ها  او را بر سر گذاشت، تفنگش را برداشت و به راه 
تمرین کرد تا تیرانداز ماهری شد و دیگر هیچ شکارچی ای جرئت آمدن به جنگل و شکار 

شیرها را نداشت تا اینکه.... 

57. آلن، اسکات. المایونایتد. محمدحسین واقف. تهران: هوپا. 1398. 324ص. رقعی. 
شابک: 9786222040000. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، کودک و نوجوان 

به  تبدیل  و  می  خورند  را  تاریخ  فوتبالیست  بهترین  خاکسترِ  الما،  یازده  چکیده: 
به  یازده ساله،  پسربچه ای  مربی گری  با  یونایتد  الما  می شوند!  محشری  فوتبالیست های 
نام »تیم« و دوست عجیب و غریبش، »قاهره« و پیرمرد اسکاتلندی برنده جام جهانی، 
تیم  به  دارد  اما چه کسی دوست  بازی های یک جام می شوند؛  وارد مسیر شگفت انگیز 
الماهای مشنگ ببازد؟ تیم های رقیب، تمام تالششان را میکنند تا راه المایونایتد را سد 
کنند. وقتی پای باارزش ترین جام فوتبال دنیا در میان باشد، آن وقت فوتبال، بازی خشن 

و ناجوانمردانه ای می شود! 
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شابک:  وزیری.  104ص.  به نشر. 1397.  تهران:  قورباغه ای.  مرد  فرخنده.  حق شنو،   .58
 .9789640227831
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: داستان های فارسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات نوجوانان 

چکیده: پدر »بی تا« غواص است. چندسال است که جنگ تمام شده است؛ ولی خبری 
از پدر نیست. هیچکس از او خبر ندارد. بی تا و مادرش »آلما« با احتمال اسارت، امید 
به بازگشت او دارند. آلما هرروز به دنبال پیدا کردن کار، همه جا را زیرپا می  گذارد؛ اما 
بی نتیجه است. بی تا از خانم دکتری که از کودکی پزشکش بوده است، می  خواهد برایش 
کاری پیدا کند؛ اما آلما رضایت نمی  دهد. او نمی  تواند اجازه دهد دختر چهارده ساله اش 
کار برود و خودش در خانه بنشیند. بی تا تمام تالشش را میکند و آلما که حسابی  سرِ 

کالفه شده است، قبول میکند و.... 

59. گروه مؤلفان. بانک سؤال المپیاد ریاضی- هفتم. تهران: مبتکران. 1398. 168ص. 
رحلی. شابک: 9789644860645. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: المپیاد، ریاضیات، تمرین ها 

ایران تاکنون 9 دوره برگزار شده است و دانش آموزان  المپیاد ریاضی نوجوانان  چکیده: 
ما در آن  موفقیت ها و رتبه های فراوان بین المللی و کشوری کسب کرده اند. این کتاب 
بانک سؤاالت 9 دورۀ المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد آمادگی بیشتر 
نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات 

ملی تهیه و تدوین شده است. کتاب حاضر مخصوص پایۀ هفتم است. 

60. گروه مؤلفان. بانک سؤال المپیاد ریاضی-هشتم. تهران: مبتکران. 1398. 184ص. 
رحلی. شابک: 9789640724699. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم 

کلمات کلیدی: المپیاد، ریاضیات، تمرین ها 

ایران تاکنون 9 دوره برگزار شده است و دانش آموزان  المپیاد ریاضی نوجوانان  چکیده: 
ما در آن  موفقیت ها و رتبه های فراوان بین المللی و کشوری کسب کرده اند. این کتاب 
بانک سؤاالت 9 دورۀ المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد آمادگی بیشتر 
نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات 

ملی تهیه و تدوین شده است. کتاب حاضر مخصوص پایۀ هشتم است. 

ریاضی
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188ص.   .1398 مبتکران.  تهران:  -نهم.  ریاضی  المپیاد  سؤال  بانک  مؤلفان.  گروه   .61
رحلی. شابک: 9789644860690. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: تمرین ها، المپیاد، ریاضیات 

ایران تاکنون 9 دوره برگزار شده است و دانش آموزان  المپیاد ریاضی نوجوانان  چکیده: 
ما در آن  موفقیت ها و رتبه های فراوان بین المللی و کشوری کسب کرده اند. این کتاب 
بانک سؤاالت 9 دورۀ المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد آمادگی بیشتر 
نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات 

ملی تهیه و تدوین شده است. کتاب حاضر مخصوص پایۀ نهم است. 

تهران:  ریاضی.  لطیفه های  و  بازی ها  معماها،   :1 شاد  ریاضی  هوشنگ.  شرقی،   .62
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1398. 108ص. رقعی. شابک: 9789640815229. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ریاضیات، معما، سرگرمی ها 

چکیده: این کتاب با هدف توسعه فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی در دو جلد ارائه شده 
است که کتاب حاضر، جلد نخست آن است. نویسنده معماهای مختلفی را آورده است و 
به خصوص نسبت به معماهای منطقی تأکید خاصی دارد؛ چراکه نیازمند پیش نیاز خاصی 
بازی ها و سرگرمی های  به  دارند. همچنین  نیاز  به تفکر منطقی و خالق  نیستند و فقط 
در  است.  شده  توجه  نیز  هستند  ریاضی  مفید  جنبه های  از  که  پاردوکس ها  و  ریاضی 

البه الی مباحث به تناوب از لطیفه ها و خواندنی های ریاضی استفاده شده است. 

تهران:  ریاضی.  لطیفه های  و  بازی ها  معماها،   :2 شاد  ریاضی  هوشنگ.  شرقی،   .63
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1398. 144ص. رقعی. شابک: 9789640816349. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ریاضیات، معما، سرگرمی های آموزشی 

با هدف اشاعه  از مجموعه دوجلدی »ریاضی شاد« است،  این کتاب جلد دوم  چکیده: 
فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی. در مجموعه بر معماهای منطقی تأکید خاصی شده است؛ 
و  مفید  جنبه های  از  که  به  همچنین  دارند.  خالق  و  منطقی  تفکر  به  نیاز  فقط  چراکه 
و  بازی ها  تناوب،  به  نیز  مباحث  البه الی  در  است.  شده  توجه  هستند،  ریاضی  جذاب 
سرگرمی های ریاضی و پارادوکس ها، لطیفه ها و خواندنی های ریاضی آورده شده است. 
این مجلد، نسبت به جلد اول، شامل مباحث پیشرفته تری از معماهای ریاضی است که 
ریاضی حل  و معادله های  قواعد  به کمک  و  دارند  ریاضی  مباحث  به  بیشتری  وابستگی 

می شوند. 
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شابک:  وزیری.  32ص.  به نشر. 1397.  تهران:  بهار.  یعنی  تو  اسم  هنرجو، حمید.   .64
 .9789640230466
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 
کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، امامان 

چکیده: اشعار این کتاب، در بیان فضایل ائمه اطهار سروده شده است؛ ازجمله پیامبر 
اکرم )ص(، حضرت فاطمه )س(، حضرت علی )ع(، امام حسن مجتبی )ع( و امام حسین 
)ع(. عنوان بعضی از این شعرها به این ترتیب است: »سفره«، »دریا و دشت«، »کوچه 

ما«، »ضیافت مهتاب«، »ستاره ها« و »شرم«. 

65. مالمحمدی، معصومه. دریا به رنگ مهتاب. تهران: به نشر. 1398. 28ص. وزیری. 
شابک: 9789640227855. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر، کودک و نوجوان 

چکیده: این کتاب شامل دوازده سرود است، همراه با تصاویر مرتبط با موضوع اشعار. 
عنوان بعضی از این اشعار به این ترتیب است: »شکوفه های یاس«، »پشت این پنجره«، 
اشعار،  اغلب  آشتی«. مضامین  و »فصل  ماهی«  »حرم«، »خاطرات سبزرنگ«، »بوی 
مذهبی است، مانند زیارت و عبادت کردن. همچنین توصیفی از آفرینش و طبیعت به 

زبان ساده ارائه شده است. 

66. توالئی، حسین. مجموعه شعر برای نوجوانان: حرف آبی آخر. تهران: سروش. 1398. 
40ص. رقعی. شابک: 9789641210818. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، شعر نو، کودک و نوجوان 

بودن«،  »پرنده  نوجوانان.  برای  است  شعر  هجده  از  مجموعه ای  حاضر  کتاب  چکیده: 
این شعرهاست.  از  برخی  نام  آبی آخر«  و »حرف  بنفش«، »پارتی بازی«  »مدادشمعی 
شعر اول از پرنده ای می گوید که می خواهد آواز جدیدش را برای درخت بخواند؛ اما.... 
شعر دوم، داستان شمع و گل و پروانه است. شعر سوم درباره کارت قرمزی است که باید 
بازیکن بگیرد؛ ولی کارت قرمز پارتی بازی میکند و.... شعر آخر از خودکار آبی می گوید که 

هرشب حرف های دلش را برای دفتر می نوشت تا اینکه.... 

شـعر
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مهارت ها.  و  زیستگاه ها  گونه ها،  پرندگان:  چگونه:  و  چرا  هاینریش.  هورشلمان،   .67
کمال بهروزکیا. تهران: قدیانی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786002513595. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دایرة المعارف ها، پرسش ها و پاسخ ها، زندگی حیوانات 

را  و صدایشان  را همه جا می بینیم  آن ها  زیرا  را خوب می شناسیم؛  پرندگان  ما  چکیده: 
می شنویم. پرندگان نشانه های خوبی برای شناخت وضعیت طبیعِت اطراف ما هستند. 
در این کتاب، زندگی پرندگان از آشیانه سازی تا تخم گذاری و از بهار تا زمان مرگ شرح 
داده شده است. توصیف اجتماع پرندگان در محیط های طبیعِی مختلف زمین و دعوت به 

حمایت و حفاظت از آن ها مطالب بخش پایانی کتاب است. 

68. فیشر، تورشتن. چرا و چگونه: ماهی ها: ساختمان بدن، شیوه  زندگی و رفتار. کمال 
بهروزکیا. تهران: قدیانی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786002513618. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دایرة المعارف ها، حیوانات دریایی، کودک و نوجوان 

میان  در  را  متنوع ترین شکل ها  آن ها  دارد.  وجود  ماهی  گونه   20000 از  بیش  چکیده: 
جانوران مهره دار دارند. انسان بخش بزرگی از آب ها را آلوده و محیط زیست ماهی ها را 
خراب کرده است. صید بی رویه ماهی ها هنوز هم ادامه دارد، به  طوری که بقای آن ها در 
معرض خطر جدی قرار گرفته است. کتاب حاضر، از مجموعه کتاب های »چرا و چگونه«، 
با نگاهی به انواع ماهی ها، نقش و اهمیت این جانوران را در تحول و بقای حیات نشان 

می دهد و سازگاری بدن آن ها را با محیط های مختلف بررسی میکند. 

69. ارب، روگر/ زلوسکی، استفان. چرا و چگونه: نور و رنگ و تأثیر آن ها بر زندگی ما. 
کمال بهروزکیا. تهران: قدیانی. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786002513632. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دایرة المعارف ها، رنگ، کودک و نوجوان 

چکیده: طبیعت ما را با حواسی مجهز کرده است که از طریق آن ها می توانیم پدیده های 
پیرامون خود را درک کنیم. هریک از این حواس، زندگی ما را تواناتر می سازد. مثالً حس 
بینایی و حس شنوایی، جامع ترین احساس را به ما می بخشد. در این جلد از مجموعه 
کتاب های »چرا و چگونه«، بسیاری از این حس ها که پایه و اساس پیشرفت های مادی 
و معنوِی بشر هستند و حتی جنبه های از نوگرایی و آفرینش هنری را دربردارند، شرح 
داده می شوند. رنگ ها می توانند دلپذیر و مانند یک صندلی راحتی باشند. این کتاب شرح 

می دهد که ما چگونه از رنگ ها متأثر می شویم. 

علوم تجربی
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برای  فعالیت   40 حشره پژوهی:  بیاموزیم؟:  را  پژوهش  چگونه  سیندی.  بالبوم،   .70
دیبایه.  تهران:  روحانی.  رضا  نوجوانان.  برای  آموزشی  شناخت حشرات جهان، راهنمای 

1397. 122ص. رحلی. شابک: 9786002123244. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
فوق  فعالیت های  پژوهشی،  فعالیت های  علمی، حشرات،  پژوهش های  کلیدی:  کلمات 

برنامه 

کتاب حاضر شیوه ها و مهارت های اولیۀ پژوهش  دربارۀ حشرات را به مخاطب  چکیده: 
نوجوان می آموزد. حشرات در همه جا یافت می شوند و برای مطالعۀ آن ها به ابزار پیچیده 
نیاز نیست. این کتاب نحوۀ کار و پژوهش دربارۀ حشرات را از مراحل ابتدایی آن توضیح 
می دهد و در نهایت هم روش درستکردن بازی های صفحه ای درباره حشرات را می گوید. 
»آیا می توان با حشرات صحبت کرد، دگردیسی حشرات و حواس آن ها« از جمله مطالب 

کتاب هستند. 

71. برچر، اروین. چگونه روی کوه یخ زنده می مانید؟. ذوالفقار دانشی. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی. 1398. 148ص. رقعی. شابک: 9786226011808. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم، فیزیک، معما، نوجوانان 

چکیده: می توان به پرسشی که در عنوان کتاب مطرح شده است، پاسخ کوتاهی داد؛ اما 
پاسخ مفصل و راه حل هیجان انگیزی که در کتاب ارائه شده است، به مراتب شگفت انگیزتر 
و پیچیده تر است و مملو از مفاهیم چالش برانگیز. برای حل این معماها هیچ زمانی وضع 
نشده است؛ اما هرچه سریع تر حل شوند، موفقیت بیشتری احساس می شود. »چگونه 
روی کوه یخ زنده می مانید؟ « و »آب چگونه می  تواند به مرتفع ترین سرشاخه های درخت 

برسد؟ « ازجمله این معماها هستند. 

حوا  جنگل.  درباره   چیز  همه  کنید؟:  کشف  می خواهید  را  چیز  چه  کت.  هیکی،   .72
میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786004762267. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: حیوانات، زمین، دانشنامه 

چکیده: جنگل منطقه ای وسیع و پوشیده از درخت، گل و گیاه است. این کتاب از مجموعه ای 
دربارۀ »الیه های جنگل،  و  دارد  اختصاص  به موضوع چیستی جنگل  که  چندجلدیاست 
جنگل های  غذایی،  زنجیره های  جنگلی،  خانواده های  جنگلی،  ارتباط  جنگل،  در  زندگی 
اطالعاتی  در جنگل«  پیاده روی  و  یکدیگر، مهاجرت، جنگل زدایی  با  زندگی  شگفت انگیز، 
همراه  که  است  علمی  دانشنامه ای  مانند  کتاب  محتوای  می دهد.  نوجوان  مخاطب  به 

توضیحات، تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز دارد. 
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حوا  حشرات.  درباره   چیز  همه  کنید؟:  کشف  می خواهید  را  چیز  چه  آندرا.  میلز،   .73
میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786004762274. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: حشرات، دانشنامه 

از  کتاب  این  بوده اند.  حشرات  اولین  بندپایان  دارند.  گوناگونی  انواع  حشرات  چکیده: 
»دنیای  دربارۀ  و  دارد  اختصاص  حشرات  موضوع  به  که  است  چندجلدی  مجموعه ای 
زنبورهای  غریب،  و  عجیب  چیستی حشره، حشرات  جاسوس،  حواس، چشم  حشرات، 
و  حشرات  از  نگهداری  حشرات،  خویشاوندان  پروانه ها،  مگس ها،  ساس ها،  عسل، 
دانشنامه ای  مانند  کتاب  نوجوان می دهد. محتوای  به مخاطب  اطالعاتی  برتر«  حشرات 

علمی است که همراه توضیحات، تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز دارد. 

74. ماتیسون، کریس. چه چیز را می خواهید کشف کنید؟: همه چیز درباره  خزندگان. حوا 
میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786004762526. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دانشنامه، زندگی حیوانات 

چکیده: خزندگان گروه بزرگی از حیوانات هستند. این کتاب از مجموعه ای چندجلدیاست 
که به موضوع خزندگان و دوزیستان اختصاص دارد و دربارۀ »چیستی خزنده و دوزیست، 
آبزی، تمساحیان،  دریا، الکپشت های  گیاه خوار، خزندگان  و  انواع خزندگان گوشت خوار 
مارمولکها و اژدهایان واقعی« اطالعاتی به مخاطب نوجوان می دهد. محتوای کتاب مانند 
دانشنامه ای علمی است که همراه توضیحات، تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز دارد. 

حوا  علوم.  درباره   همه چیز  کنید؟:  را می خواهید کشف  امیلی. چه چیز  گراسمن،   .75
میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786004762243. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم، دانشنامه 

چکیده: علم راه و روش اندیشیدن است. این کتاب از مجموعه ای چندجلدیاست که به 
موضوع علوم اختصاص دارد و دربارۀ »چیستی علم و ماده، ترکیبات و تغییرات، چرخۀ 
آب، نیروها، قوانین حرکت، اصطکاک و جاذبه، گرما، صوت، نور، الکتریسیته، موجودات 
زنده و حیوانات« اطالعاتی به مخاطب نوجوان می دهد. محتوای کتاب مانند دانشنامه ای 

علمی است که تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز دارد. 
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76. دوزول، پل. دانشنامه کوچک من: جانوران. ابراهیم عامل محرابی. تهران: میچکا. 
1398. 64ص. رحلی. شابک: 9789647082624. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: دانشنامه 

چکیده: نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقیق کسب 
کنند. این کتاب، از مجموعه ای چند جلدی، دانشنامه ای است دربارۀ جانوران. محتوای 
موضوع  اطالعات  از  کامل  حال  عین  در  و  کوتاه  اطالعاتی  باکس های  صورت  به  کتاب 
خود تشکیل شده است. کتاب حیوانات را به دسته های »پستانداران، پرندگان، خزندگان، 
دوزیستان و آبزیان« تقسیم کرده و دربارۀ زندگی آن ها، آشیانه ها و جوجه ها، و دفاع 

آ ن ها توضیحاتی داده است. 

77. تاپلین، سام. دانشنامه کوچک من: دایناسورها و جانداران پیش از تاریخ. ابراهیم 
عامل محرابی. تهران: میچکا. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9789647082655. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: جانوران و گیاهان، دانشنامه 

چکیده: نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقیق کسب 
و  دایناسورها  دربارۀ  است  دانشنامه ای  جلدی،  چند  مجموعه ای  از  کتاب،  این  کنند. 
عین  در  و  کوتاه  اطالعاتی  باکس های  صورت  به  کتاب  محتوای  تاریخ.  ماقبل  جانداران 
حال کامل از اطالعات موضوع خود تشکیل شده است. »زمین چگونه شکل گرفت، حیات 
بچه  و  شکارچی،  دایناسورهای  دایناسورها،  نخستین  خزندگان،  نخستین  خشکی،  در 

دایناسورها« از جمله مطالب کتاب هستند. 

78. دن، بن. دانشنامه کوچک من: دریا ها و اقیانوس ها. ابراهیم عامل محرابی. تهران: 
میچکا. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9789647082648. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: حیوانات دریایی، دانشنامه 

چکیده: نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقیق کسب 
کنند. این کتاب، از مجموعه ای چند جلدی، دانشنامه ای است دربارۀ دریاها و اقیانوس ها. 
اطالعات  از  کامل  حال  عین  در  و  کوتاه  اطالعاتی  باکس های  صورت  به  کتاب  محتوای 
موضوع خود تشکیل شده است. »جانوران تپه های مرجانی، سفره ماهی ها، امواج، حیات 

در نزدیکی ساحل و کاوش در اعماق دریا« از جمله مطالب کتاب هستند. 
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تهران:  محرابی.  عامل  ابراهیم  کیهان.  و  فضا  من:  کوچک  دانشنامه  پل.  دوزول،   .79
میچکا. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9789647082501. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دانشنامه، فضا 

چکیده: نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ خود اطالعات دقیق کسب 
کنند. این کتاب، از مجموعه ای چند جلدی، دانشنامه ای است دربارۀ فضا و کیهان. محتوای 
کتاب به صورت باکس های اطالعاتی کوتاه و در عین حال کامل از اطالعات موضوع خود 
تشکیل شده است. »آموزش فضانوردان، خطرها و مصیبت ها، منظومۀ شمسی، کیهان و 

پیاده روی در فضا« از جمله مطالب کتاب هستند. 

80. گلستانیان، نعمت هللا. دانشنامه موضوعی دانش و فناوری: نور و انرژِی. -. تهران: 
میچکا. 1398. 148ص. رحلی. شابک: 9786222521011. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: دانشنامه، فناوری و علوم تجربی، فیزیک 

راه مشاهده  از  یا مادی که  از شناخت روشمند جهان فیزیکی  علم عبارت است  چکیده: 
و آزمایش حاصل می شود و فناوری با ابزار و روش های اجرایی برنامه ها سر و کار دارد. 
فناوری  و  دانش  از  تلفیقی  که  است  جلدی  دانشنامه ای9  از  ششم  جلد  حاضر  کتاب 
مفاهیمی  انرژی« می پردازد؛  و  نور   « به موضوع  جلد  این  داده است.  ارائه  را  موضوعی 
مانند »گرما و نور حاصل از خورشید، انتقال گرما، ترمودینامیک، بازتاب و شکست نور، 
عدسی ها و آینه ها، رنگ ها، عکس برداری و فیلم، انرژی نوری، و لیزرها و تمام نگاری.« 
در پایان کتاب نیز اطالعاتی تکمیلی مثل عددها و یکاهای اندازه گیری، شکل های هندسی 

و اختراع ها آمده اند. 

81. سیرز، جان/ بوث، گراهام. دنیای علوم: تغذیه و تولید مثل. علیرضا اسبقی. تهران: 
میچکا. 1398. 32ص. رحلی. شابک: 9786226721523. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم تجربی، تغذیه، تولیدمثل 

چکیده: این کتاب از مجموعه کتاب های »دنیای علوم« است. هر کدام از کتاب های این 
مجموعه به موضوع خاصی مربوط می شود. کتاب حاضر درباره تغذیه و تولید مثل است 
و شامل سه فصل می شود: تغذیه و گوارش در جانوران؛ فتوسنتز؛ تولید مثل در گیاهان 
آن ها  انجام  که  دارد  وجود  کنید«،  »آزمایش  عنوان  با  گل دار.در هر فصل صفحه هایی 
می تواند مهارت های علمی دانش آموز را تقویت کرده، کمک کند تا آن ها با کنجکاوی و 

پژوهش، دانش  علمی خود را گسترش دهند. 
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تهران:  نوری.  عال  و مغناطیس.  بار  نیرو،  دنیای علوم:  بوث، گراهام/ سیرز، جان.   .82
میچکا. 1398. 40ص. رحلی. شابک: 9786226721554. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: علوم تجربی، آزمایش ها، سرگرمی های آموزشی 

و  نیرو  درباره  که  است  علوم«  »دنیای  کتاب های  مجموعه  از  حاضر  کتاب  چکیده: 
مغناطیس میکند. این کتاب شامل سه فصل می شود: الکتریسیته - بار الکتریکی؛ نیروها 
انجام  که  دارد  وجود  کنید«،  »آزمایش  عنوان  با  مغناطیس.در هر فصل صفحه هایی  و 
آن ها می تواند مهارت های علمی دانش آموز را تقویت کرده، کمک کند تا آن ها با کنجکاوی 

و پژوهش، دانش  علمی خود را گسترش دهند. 

83. کنر، ربکافو. شناخت سنگ ها: سنگ های زمین: فسیل ها. فاطمه محمدیان. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9789640815045. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: زمین شناسی، کودک و نوجوان، فسیل شناسی 

نام  »فسیل ها«  و  است  سنگ ها«  »شناخت  کتاب های  مجموعه  از  کتاب  این  چکیده: 
را  جاهایی  سپس  می دهد؛  توضیح  شگفت انگیز  فسیل های  درباره  ابتدا  نویسنده  دارد. 
معرفی میکند که می توان فسیل پیدا کرد. همچنین درباره چگونگی شکل گرفتن فسیل ها 
شده،  یافت  فسیل های  اکثر  می گوید.  فسیلی  سوخت های  از  سپس  و  میکند  صحبت 
جانورانی هستند که در اقیانوس زندگی میکردند. شرایط برای محافظت و نگهداری فسیل 
اعماق  در  می میرند،  گیاهان  و  جانوران  وقتی  است.  زمین  روی  از  بهتر  اقیانوس ها،  در 

اقیانوس ها غرق و در گل و الی کف اقیانوس مدفون می شوند و.... 

84. اکبری صحت، علی. شیمی هفتم برای دانش آموزان پیش رو. تهران: رمز )وابسته به 
شرکت منظومه اندیشه خالقی(. 1397. 140ص. رحلی. شابک: 9789648547856. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: یادگیری، علوم، تیزهوشان 

چکیده: این کتاب در سه فصل، با هدف مطالعه دانش آموزان تیزهوش، تهیه و تدوین 
تاریخچه  و  میکند  توصیف  را  ذره  زندگی«،  الفبای  »مواد،  اول،  فصل  در  است.  شده 
کشف مدل های اتمی را شرح می دهد. در فصل دوم، »عناصر و جدول تناوبی«، عناصر، 
تفاوت ها و شباهت های آن ها بررسی می شود و در فصل سوم، »رابطه بین اجزای سازنده 
مواد و حالت آن ها«، حالت های مواد و ویژگی های برخی از مواد مطالعه می شود. در کنار 
مطالب اصلی کتاب، موضوعاتی با نام »فعالیت« مطرح شده است تا به یادگیری مطالب 
می شود  مطرح  علوم  کالس  و  معلمان  برای  پیشنهادهایی  همچنین  شود.   کمک  اصلی 
که با نگاه هر فرد به طبیعت همراه است و از منظر دید هر فرد با طبیعت ارتباط برقرار 

می شود. 
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 .1397 خوارزمی.  اندیشه  پویش  تهران:  نهم.  علوم  کاربرگ:  مهتا.  مفرد،  حبیبی   .85
48ص. رحلی. شابک: 9786009904464. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: علوم، تمرین ها، آزمایش ها 

مرور  هدف  با  که  است  هفتگی«  »کاربرگ  کتاب های  مجموعه  از  کتاب  این  چکیده: 
آموخته ها طی هفته و ارزیابی آن ها، برای درس علوم تجربی پایه نهم تدوین شده است. 
»مفاهیم مواد«، »رفتار اتم ها با یکدیگر«، »حرکت«، »فشار« و »ماشین ها« از مباحث 
به شکل های  پرسش ها  است.  حاضر  کتاب  تمرین های  و  آزمایش ها  انجام  برای  مطرح 
گوناگون مانند پر کردن جای خالی، پر کردن جدول مفهومی، سؤال های تصویری، تفسیر 

نمودار و... تنظیم شده است. 

86. رحیمی، اکبر. کاربرگ: علوم هشتم. تهران: پویش اندیشه خوارزمی. 1397. 38ص. 
رحلی. شابک: 9786009904457. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم 

کلمات کلیدی: علوم، آزمایش ها، تمرین ها 

چکیده: این کتاب با رویکرد نگرش سیستمی در فرایند آموزشی و در راستای اهداف برنامه 
درسی دوره اول متوسطه طراحی و تدوین شده است. هر برگ دو صفحه ای از کاربرگ، 
و  یادگیری مفاهیم جدید درسی  و میزان  را شامل می شود  آموزشی  مفاهیم یک هفته  
ابزار مشارکت در فرایند یادگیری را ارزیابی میکند.موضوع مباحث این مجلد »مخلوط و 
جداسازی مواد«، »تنظیم عصبی«، »تنظیم هورمونی«، »زیست فناوری«، »تولید مثل 

در جانداران«، »کانی ها«، »هوازدگی« و... است در قالب های گوناگون شده است. 

اندیشه خوارزمی. 1397.  پویش  تهران:  علوم هفتم.  کاربرگ:  مهتا.  حبیبی مفرد،   .87
46ص. رحلی. شابک: 9786009904440. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: علوم، تمرین، آزمایش ها 

مرور  هدف  با  که  است  هفتگی«  »کاربرگ  کتاب های  مجموعه  از  کتاب  این  چکیده: 
تدوین شده  پایه هفتم  تجربی  علوم  برای درس  آن ها،  ارزیابی  و  آموخته ها طی هفته 
است. »اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن«، »اتم ها«، »آب های زیرزمینی«، »انرژی و 
تبدیل های آن« از مباحث مطرح برای انجام آزمایش ها و تمرین های کتاب حاضر است. 
مفهومی،  جدول  کردن  پر  خالی،  جای  کردن  پر  مانند  گوناگون  به شکل های  پرسش ها 

سؤال های تصویری، تفسیر نمودار و... تنظیم شده است. 
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88. وونگ لی، کانگ. ماجراها و سفرهای علمی: دنیای حیوانات. فؤاد والی. تهران: پیام 
بهاران. 1397. 162ص. رحلی. شابک: 9786008341482. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: حیوانات، کودک و نوجوان، علوم 

از  جانوران در نژادها و گونه های مختلف روی کره زمین زندگی میکنند. بعضی  چکیده: 
آن ها در بیابان های گرم و سوزان، برخی در یخ های قطبی و بعضی در میان علفزارهای 
سرسبز. این کتاب درباره حیوانات مناطق مختلف توضیح می  دهد تا به ما یادآوری کند 
که جانوران نیز مخلوقاتی ارزشمندند و باید در کنار ما با آرامش زندگی کنند. »جانوران 
بارانی استوا«، »جانوران جنکل های پهن برگ و سوزنی  ساوانا«، » جانوران جنگل های 
آلپ«  منطقه  »جانوران  و  صحرا«  »جانوران  تاندورا«،  و  قطبی  ناحیه  »جانوران  برگ«، 

بخش های مختلف کتاب را تشکیل می دهند. 

89. دود، امیلی. همه چیز درباره انرژی. حوا میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1398. 
64ص. رحلی. شابک: 9786004762496. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: فیزیک 

در  را  انرژی  انواع  دربارۀ  تصویرهایی  و  حقایق  از  مجموعه ای  رو  پیش  کتاب  چکیده: 
خود دارد. انرژی چیست، خورشید، انواع انرژی )از جمله پتانسیل، جنبشی، هسته ای، 
انرژی  آیندۀ  و  مدارها،  مغناطیسم،  انفجار،  صوت،  نور،  گرما،  تجدیدپذیر(،  شیمیایی، 

مواردی هستند که این کتاب به آ ن ها پرداخته است. 

90. گیفورد، کالیو. 100 حقیقت درباره ی ستاره ها و کهکشان ها. سعید رزازیان. قزوین: 
سایه گستر. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786003746350. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: کهکشان ها، فضا 

آن شگفت انگیز  و سیاره های  منظومه های عظیم ستاره ای  و  کهکشان ها  و  فضا  چکیده: 
ند. کتاب حاضر دربارۀ چیستی کره های بزرگ آتشین، مواد کیهانی، چرخۀ حیات ستاره، 
سیاره های  و  اسرارآمیز،  سیاه چاله های  نوترونی،  ستاره های  حیرت انگیز،  ابرنواخترهای 
با  کتاب  در  گفته شده  واقعیت   100 از  نکته  هر  می دهد.  مخاطب  به  اطالعاتی  جدید 

تصویرهای متعددی همراه است. 
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مرتضی سعیدپور. قزوین: سایه گستر.  100 حقیقت درباره ی سرعت.  پارکر، استیو.   .91
1398. 40ص. رحلی. شابک: 9786003745452. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: اطالعات عمومی، اکتشافات علمی 

چکیده: سرعت از موضوعاتی است که کودکان و نوجوانان به آن عالقه دارند. در این کتاب، 
اندازه گیری سرعت، سرعت و  صد واقعیت دربارۀ سرعت آمده است. واحدهای سرعت، 
انرژی، طراحی برای سرعت، ماشین های پرسرعت امروزی، افزایش و کاهش سرعت و 
سرعت های ویژه از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نکته از واقعیت های گفته شده در 

کتاب با تصویرهای متعددی همراه است. 

قزوین:  فروغی.  شیدا  مرگبار.  موجودات  ی  درباره  حقیقت   100 استیو.  پارکر،   .92
سایه گستر. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786003744776. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: حیوانات وحشی، زندگی حیوانات، اطالعات عمومی 

چکیده: بعضی از کودکان و نوجوانان به دانستن دربارۀ حیوانات و انواع آن ها عالقه دارند. 
در این کتاب، 100 واقعیت دربارۀ موجودات مرگباری مثل گوشت خوران قاتل، سالح های 
کشنده، سگ سانان قاتل، هشت پایان شکارچی و مدافعان چابک و باهوش آمده است. 
خطر در دریا، دشمن درونی، و کمین و حمله از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نکته 

از 100 واقعیت گفته شده در کتاب با تصویرهای متعددی همراه است. 

و  زندگی  از  جلوه هایی  تازه:  راهی  جست  و جوی  اندیشه ورزان:  محمد.  ناصری،   .93
تجربه های تربیتی محمد حسین رفیعی. تهران: شرکت افست. 1397. 336ص. وزیری. 

شابک: 9786009660162. 
مخاطب: معلم/ مدیر 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، زندگی نامه ها 

چکیده: مستندسازی دغدغه ها، اندیشه ها و تجربه های برخی از چهره های ممتاز تعلیم 
از مجموعه ای  و تربیت ضرورتی است که این کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب 
چند جلدی، دربارۀ زندگی محمدحسین رفیعی و شامل سه بخش است: تجربۀ زیسته 
که زندگی نامۀ داستانی که در قالب روایت بیان می شود؛ گفت و گوها به شکل میزگرد با 
علمی،  و  آموزشی  دستاوردها شامل سوابق  و  تجربه ها  کارشناسان صاحب نظر؛  حضور 

تألیف ها و ترجمه ها. 

تربیتی علوم 
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نیم  به  نگاهی  آموزش:  و  توسعه  مسیر  در  اندیشه ورزان:  علی اصغر.  جعفریان،   .94
قرن تالش عبدالحسین نفیسی. تهران: شرکت افست. 1397. 280ص. وزیری. شابک: 

 .9786009660155
مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، آموزش و پرورش، زندگی نامه ها 

چکیده: مستندسازی دغدغه ها، اندیشه ها و تجربه های برخی از چهره های ممتاز تعلیم 
از مجموعه ای  و تربیت ضرورتی است که این کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب 
چند جلدی، دربارۀ زندگی عبدالحسین نفیسی و شامل سه بخش است: تجربۀ زیسته 
که زندگی نامۀ داستانی که در قالب روایت بیان می شود؛ گفت و گوها به شکل میزگرد با 
علمی،  و  آموزشی  دستاوردها شامل سوابق  و  تجربه ها  کارشناسان صاحب نظر؛  حضور 
این کتاب، به دانش اقتصاد به  تألیف ها و ترجمه ها. مهندس نفیسی در گفت وگوهای 

مثابۀ امری فرهنگی نظر کرده و چرایی ناتوانی یادگیری از گذشته را بیان کرده است. 

95. متولی، علی رضا. اندیشه ورزان: نظر ورزی برای اعتالی تربیت: جلوه هایی از زندگی و 
اندیشه های محمود مهرمحمدی. تهران: شرکت افست. 1398. 440ص. وزیری. شابک: 

 .9786009660179
مخاطب: معلم/ مدیر/کارشناسان 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، زندگی نامه ها 

و  از چهره های ممتاز تعلیم  اندیشه ها و تجربه های برخی  این کتاب دغدغه ها،  چکیده: 
زندگی  دربارۀ  جلدی،  چند  مجموعه ای  از  حاضر  جلد  کرده است.  مستندسازی  را  تربیت 
محمود مهرمحمدی و شامل سه بخش است: تجربۀ زیسته که زندگی نامۀ داستانی استاد 
کارشناسان صاحب نظر؛ دستاوردها شامل  با حضور  به شکل میزگرد  است؛ گفت و گوها 

سوابق آموزشی و علمی، تألیف ها و ترجمه ها. 

108ص.   .1398 آدینه.  تهران:  آموزش.  نوین  روش های  امیرحسام.  شهسواری،   .96
وزیری. شابک: 9786008610885. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: تدریس اثربخش، روش تدریس 

چکیده: این کتاب به مزایای بهره مندی از تکنولوژی در ساده سازی مفاهیم پیچیده برای 
عالقه مندان به یادگیری پرداخته است. در هر بخش، برای درک بهتر، بارکدهای دوبعدی 
دور،  راه  از  آموزش  کند.  دنبال  بهتر  را  مطلب  مخاطب  تا  گنجانده شده اند  فیلم هایی 
یادگیری سیار، یادگیری معکوس، وبینار، واقعیت افزوده، تد، موک، ربات ها و شبکه های 

اجتماعی از جمله مفاهیم مطرح شده در کتاب هستند. 
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درسی  برنامه  مطالعات  در  عملی  گفتمان  سرگذشت  قادری، مصطفی...]ودیگران[.   .97
)دیدگاه های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه 

درسی(. تهران: آوای نور. 1397. 360ص. وزیری. شابک: 9786003094437. 
مخاطب: دانشجومعلمان/ کارشناسان 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی، روش تدریس، برنامه ریزی درسی 

پرکتیکال  دیدگاه های  اول،  بخش  است.  تنظیم شده  بخش  در چهار  کتاب  این  چکیده: 
»ژوزف شواب« را درخصوص برنامه درسی خودآموز معرفی میکند که شامل »پرکتیکال 
زبانی«، »هنرهای گزینه سنجی« و »تبدیل دانش به برنامه درسی« و «وظایف اساتید 
دانش  به  دوم،  بخش  در  می شود.  نقد  شواب  پرکتیکال های  باالخره  و  درسی«  برنامه 
تأکید  درسی  برنامه  عمل  دنیای  با  رویارویی  در  آنان  دانش   بر  و  شده  اشاره  معلمان 
می شود. در بخش سوم، مدل های دانش معلمان )ماف( که شامل »دانش محتوایی«، 
»دانش آموزشی« و »دانش فناوری معلمان« است، شرح داده می شود. بخش پایانی 

مدل های تغییر و اجرای برنامه درسی را معرفی میکند. 

الگوی آموزش و مدرسه داری  فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه  ریوکو.  تسونه یوشی،   .98
شابک:  وزیری.  276ص.   .1397 نور.  آوای  تهران:  بختیاری.  ابوالفضل  آمریکا.  و  ژاپن 

 .9786003094451
مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/کارشناسان 

کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی، تحقیق 

چکیده: ژاپن به عنوان کشوری در عرصه تکنولوژی و صنعت شناخته می شود و بسیاری 
این کشور  را در ساختار نظام آموزشی  این پیشرو بودن  نیز ریشه های  از صاحب نظران 
از کشور ژاپن و به ویژه مدارس آن  این کتاب، معموالً  جست وجو میکنند. نویسنده در 
به عنوان نماد »جمع گرایی« یا »گروه گرایی« یاد میکند و از کشور امریکا به عنوان نماد 
»فردگرایی«. وی نظام آموزشی این دو کشور را با هم مقایسه میکند و نشان می دهد 
که معلمان ژاپنی با دادن اختیار عمل به دانش آموزان، آن ها را خودمختار بار می  آورند و 

فردیت آن ها ر ا در جمعیت جست وجو میکنند. 

99. کمپبل، الیزابت. معلم اخالق مدار. هما رحمانی، اسدهللا خدیوی. تهران: آوای نور. 
1397. 210ص. وزیری. شابک: 9786003094567. 

مخاطب: معلم/ مدیر 
کلمات کلیدی: معلمان، اخالق حرفه ای، روش تدریس 

گرفته  قرار  غفلت  مورد  که  تدریس  دانِش حرفه اِی  جنبه های  مهم ترین  از  یکی  چکیده: 
است، دانش اخالقی است. آموزش معلمان و ارتقای سیاست های آموزشی در افزایش 
زیادی  اهمیت  نیاز معلمان  مورد  دانش های  دارد.  به سزایی  نقش  آنان،  شایستگی های 
دارد، اما در این خصوص محدویتی وجود ندارد. نویسنده کتاب، مستقیم به سراغ مسائل 
در  موجود  واقعی  و  عملی  نمونه های  و  می رود  معلمان  کاری  روابط  و  کالس  اخالقی 
تحقیقات خود را بررسی و گزارش میکند. او نشان می دهد که معلمان چگونه می توانند 
تصمیمات اخالقی خوبی اتخاذ کنند و در صورت ابهام در روش انجام کار، چگونه می توانند 
با تعارضات اخالقِی محیط کارشان مبارزه کنند یا اینکه چرا گاهی در این مورد کوتاهی 

میکنند. 
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تهران: آوای  90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی.  دهقان نیری، زهرا...[ودیگران].   .100
نور. 1398. 184ص. وزیری. شابک: 9786003095106. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، تدریس اثربخش، انگیزه 

چکیده: مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی اطالق می شود که با حضور 
آموزش  مانند  و  است  آموزش  از  تدریس بخشی  اتفاق می افتد.  در کالس درس  معلم 
سلسله ای از فعالیت های منظم، هدف دار و از پیش تعیین شده را دربرمی گیرد و هدفش 
ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است. در این کتاب که حاوی نُه فصل است، 
مختلف  زمینه های  در  معلم  نیاز  مورد  راهبردهای  تدریس،  روش های  و  مبانی  عالوه بر 

مانند انگیزش، انتخاب وسایل کمکآموزشی و ارزشیابی بررسی می شود. 

101. رحیمی، شوکت/ رحیمی، خدیجه. ترجمه و تفسیر آیات کتاب درسی: آموزش قرآن 
چویل.  یاسوج:  اولیاء.  و  دانش آموزان  معلمین،  ویژه  متوسطه  اول  دوره  هشتم،  پایه 

1398. 176ص. وزیری. شابک: 9786004450966. 
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: قرآن، راهنمای آموزشی، قرآن، تفسیرها، ترجمه ها 

کتاب  این  است.  درس   12 شامل  متوسطه  هشتم  پایۀ  در  قرآن  درسی  کتاب  چکیده: 
آیات کتاب قرآن را ترجمه و تفسیر میکند. مباحث هر درس در دو جلسۀ آموزشی ارائه 
عرضه  مخاطب  به  آن  به  مربوط  سورۀ  و  آیه  هر  دربارۀ  نیز  تکمیلی  نکاتی  و  می شوند 

می شوند. 

قم:  یوسف.  مبارکه  سوره  تربیتی  یوسف:نکته های  ُحسن  محمد.  ریگی،  شریفی   .102
کتاب جمکران. 1397. 288ص. رقعی. شابک: 9789649735856. 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدی: تفسیرها، جنبه های قرآنی، تعلیم و تربیت، آموزش اخالق 

انسان در جهت  از شکوفا کردن و رشد دادن استعدادهای  تربیت عبارت است  چکیده: 
کمال، به وسیله تالش انسان، همراه با فراهم نمودن زمینه ها و عوامل موثر. شاخص هایی 
که در این تعریف باید به آن توجه شود، رشد، استعدادها، هدف، تالش متربی، شرایط 
که  است  یوسف  مبارکه  از سوره  برگرفته  تربیتی  نکته های  کتاب حاضر  است.  عوامل  و 
حول سه محور اساسی بیان شده است: روش های تربیتی، نکات تربیتی اعتقادی و نکات 

تربیتی اخالقی. 

قــرآن
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103. ری، اندرو/ ریگان، لیزا. خودت اختراع کن. افسانه حجتی طباطبائی. تهران: طالیی. 
1397. 72ص. خشتی. شابک: 9786226009119. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: اختراعات 

موفق  است  ممکن  هم  عادی  غیر  طرح های  و  ایده ها  گاهی  واقعی،  دنیای  در  چکیده: 
باشد،  مخترع  می خواهد  اگر  که  میکند  تشویق  را  نوجوان  مخاطب  حاضر  کتاب  شوند. 
نباید از شکست بترسد. بلکه باید تالش کند و به راهش ادامه دهد. متن این کتاب با 
تصویرهای بسیاری همراه است که مرتبط با مطالب، اختراعات ساده  ای را معرفی میکنند 
که تا به حال صورت گرفته اند. مخاطب با دیدن و خواندن دربارۀ آن ها ایده می گیرد و 

تشویق می شود. 

الکتریسیته.  پیدایش  علم:  شگفت انگیز  داستان های  چارلی.  ساموئلز،   .104
شابک:  رحلی.  48ص.   .1398 فاطمی.  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  فرهادیان.  ماندانا 

 .9786226011297
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: علوم، آزمایش ها، نوجوانان 

برفراز  کارخانه ها  دودکش های  که  زمانی  بود؛  ماشین ها  عصر  نوزدهم  قرن  چکیده: 
شهرهای صنعتی َعلَم شدند و سازندگان، کارخانه داران و تولیدکنندگان برای کسب سود 
و برتری تجاری همواره دنبال بهبود فناوری بودند. در این زمان، نیروی بخار به کار گرفته 
شد و خیلی زود راه برای بهره برداری از نیروی شگفت انگیز برق باز شد.موجودات ریزی 
با  مبارزه  برای  تازه  و کوششی  آمدند  به چشم  دامن می زدند  انسان  بیماری های  به  که 
به پرسش هایی درباره  میکروب ها شکل گرفت و در همین حین، دانشمندان کوشیدند 

سرگذشت انسان و جهان پاسخ دهند. 

کانون  تهران:  گوشت خواران.  دیگر  و  خرس ها  ایران:  پستانداران  علی.  گلشن،   .105
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1398. 226ص. رحلی. شابک: 9786000107307. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمات کلیدی: حیوانات، عادت ها، جانورشناسی 

به جانوران  ایجاد عالقه نسبت  ایران،  ارزشمند پستانداران  با گونه های  آشنایی  چکیده: 
و میراث طبیعی و از بین بردن ترس و باورهای نادرست دربارۀ برخی گونه های جانوری 
گوشت خوران  دیگر  و  خرس ها  حاضر  کتاب  هستند.  چندجلدی  مجموعۀ  این  اهداف  از 
در  و  قهوه ای  خرس  با  نخست  بخش   در  مخاطب  میکند.  معرفی  را  ایران  خشکی زی 
بخش های بعد با خرس سیاه آسیایی، راکون و اعضای خانوادۀ راسوها و خدنگ ها آشنا 
معرفی  شامل  کتاب  آن هاست.  بدن  اندازۀ  اساس  بر  گونه ها  معرفی  ترتیب  می شود. 

گونه، اطالعات تکمیلی، واژه نامه و نمایه است. 

کار و فناوری

مــرجع
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106. شورای کتاب کودک. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان 
جلد هجدهم. تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان. 1397. 284ص. 

رحلی. شابک: 9789646356344. 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: دایرة المعارف ، ادبیات کودک و نوجوان، اطالعات عمومی 

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی، کوشیده است با زبان مخاطبان، اطالعات 
الزم برای هر نوجوان را، متناسب با دانش نوجوان ایرانی، در اختیار مخاطب قراردهد. 
این جلد از فرهنگنامه، واژه های مربوط به حرف های »ص« تا »غ« را دربرمی گیرد. مانند 

هر فرهنگنامه ای، تصویرهایی نیز با متن همراه شده اند. 

142ص.   .1397 به نشر.  تهران:  ایزی.  سپیده  شمسی.  منظومه  رازلیند.  میست،   .107
رحلی. شابک: 9789640221860. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: نجوم 

چکیده: منظومۀ شمسی از خورشید و هر چیزی که به دور آن می چرخد تشکیل شده است. 
سیاره ها و قمرهای آن ها، شهاب ها، سیارکها و ستاره های دنباله دار در منظومۀ شمسی 
قرار دارند. منظومۀ شمسی هشت سیاره به نام های عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، 
زحل، اورانوس و نپتون دارد که در این مجموعه معرفی شده اند. هر سیاره با جزئیات بسیار 
شرح داده شده است. دربارۀ خورشید، ماه، سیارکها، ستاره های دنباله دار و شهاب ها نیز 

توضیحات دقیقی آمده است. کتاب مصور است و تصویرها گویا هستند. 

کمال  اقتصاد: سرمایه، خانواده، تجارت و صنعت.  اولریکه. چرا و چگونه:  رایزاخ،   .108
بهروزکیا. تهران: قدیانی. 1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786002513533. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دایرة المعارف ها، اقتصاد، نوجوانان 

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب های »چرا و چگونه«، اقتصاد را به زبان ساده شرح 
می  دهد. نوجوانان و جوانان با مطالعه این کتاب معنی پول، شکل های مختلف پس انداز، 
شرکت  یک  چگونه  که  می آموزند  می شناسند؛  را  بورس  و  سهام  مفهوم  و  بانکها  نقش 
چرا  که  درمی یابند  نیز  و  می دهد  ادامه  اقتصادی  فعالیت  به  و  می شود  تأسیس  جدید 
باید مالیات بدهند. این کتاب علت پیدایش اقتصاد نوین از عصر صنعتی تا رویدادهای 
اقتصادی معاصر و اقتصاد ملی و تجارت جهانی را شرح می دهد و درعین حال، جنبه هایی 
از اقتصاد، مانند فقر، ثروت، محیط زیست، فناوری و پیامدهای جهانی شدن را بررسی 

میکند. 

اجتماعی مطالعات 
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109. جهانگیریان، عباس. خواب آب: سرگذشت آب و آب رسانی در ایران. تهران: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1398. 62ص. رحلی. شابک: 9786000107406. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: آب، داستان علمی 

این کتاب سرگذشت پیدایش و زندگی سازی  آب در زندگی اهمیت بسیار دارد.  چکیده: 
آب را شرح می دهد. پیدایش قنات و ظهور تمدن های جدید، مقنی ها، مهندسی طراحی 
و ساخت قنات، سد بند و نقش آن در مهار آب رودخانه ها، ویژگی های متفاوت سدهای 
ایرانی، سدگرگر، سدهای قوسی، آب انبار، تصفیۀ آب، میراب، کوزه و تاریخ پیدایش آن، 

و ساعت آبی از مواردی هستند که در این کتاب بیان شده اند. 

شابک:  وزیری.  104ص.  تهران: طالیی. 1398.  پژوهش کن.  خودت  بهی، خاطره.   .110
 .9786226009324
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: تحقیق، روش شناسی پژوهش 

راه رسیدن به پاسخ درست و علمی سؤال ها، انجام پژوهش های علمی است.  چکیده: 
برای پژوهشکردن می توان از همان نوجوانی هم شروع کرد. کتاب حاضر با زبانی بسیار 
با  را  او  و  می آموزد  نوجوان  مخاطب  به  را  پژوهش  مراحل  پیاز  تا  سیر  روان،  و  ساده 

مهارت های پژوهشگری موفق بودن آشنا میکند. 

111. نظری، الهام/ سهراب، گلچهره. زنان پیشرو: داستان هایی برای دختران ایران. تهران: 
هوپا. 1398. 116ص. وزیری. شابک: 9786222040871. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: سرگذشت نامه ها، زنان 

از نظر مؤلفان  ایرانی می پردازد که  از زنان  این کتاب به معرفی کوتاه پنجاه تن  چکیده: 
در  که  شده اند  انتخاب  بی شماری  زنان  میان  از  افراد،  این  می آیند.  شمار  به  پیشرو 
رشته های مختلف فعالیت دارند. زندگی هر کدام از این شخصیت ها در یک صفحه کتاب 

بازگویی شده است. در صفحه ای دیگر تصویری از این چهره ها آورده شده است. 
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فرمهر منجزی. تهران:  اینترنت خواندم.  در  بازئو، تونی. کتابدار دوست داشتنی ما:   .112
میچکا. 1398. 32ص. رحلی. شابک: 9789647082693. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: اینترنت، داستان 

از مجموعه ای چندجلدی دربارۀ کتاب و کتابخوانی، داستانی است  کتاب حاضر  چکیده: 
همراه با تصویر که در قالب داستان به دانش آموزان یاد می دهد در چه مواقعی باید به 

اینترنت مراجعهکرد و چگونه می توان اعتبار اطالعات آن را سنجید. 

113. هامفریز، الستر. ماجراجویان بزرگ: سفرهای باورنکردنی 20 جهانگرد شگفت انگیز. 
لیدا هادی. تهران: اطراف. 1398. 98ص. رحلی. شابک: 9786226194242. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان های ماجراجویانه، سرگذشتنامه، سفرنامه ها 

این کتاب روایت  الهام بخش هستند. در  نیاز دارند؛ قهرمان ها  همه به قهرمان  چکیده: 
زندگی قهرمان های ماجراجو تعریف می شود. مطالب کتاب به صورت متن های کوتاه و 
همراه با تصویر عرضه شده اند. در ضمن معرفی هر قهرمان، اطالعاتی نیز دربارۀ چگونگی 

انجام سفر قهرمانانه یا ماجراجویی او آمده است. 

پرورش فکری  کانون  تهران:  ور.  این  از  تاریخ  تاریخی:  احمد. مجموعه طنز  عربلو،   .114
کودکان و نوجوانان. 1397. 124ص. رقعی. شابک: 9789643910693. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ جهان، طنز 

چکیده: پرداختن به حوادث تاریخی و به خصوص زندگی بعضی از مشاهیر، کاری است که 
این کتاب پیش گرفته است؛ البته با یک تفاوت بزرگ. زبان بیان داستان در این کتاب طنز 
این  از زندگی هفت شخصیت تاریخی.  است. این کتاب روایت  طنزآمیز نویسنده است 
افراد عبارت اند از: چنگیزخان مغول؛ تیمور لنگ؛ ناصرالدین شاه؛ هارون الرشید؛ ناپلئون؛ 

کریستف کلمب؛ مارکوپولو. 
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115. عبداللهیان، حمید. مشاهیر خندان: ابوریحان بیرونی. تهران: میچکا. 1398. 104ص. 
رقعی. شابک: 9789647082907. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دانشمندان ایرانی، طنز 

نوجوانان  و  کودکان  برای  مشاهیر  و  دانشمندان  کار  نحوۀ  و  زندگی  با  آشنایی  چکیده: 
جذاب است. البته کتاب  های زیادی در این باره نوشته شده اند. کتاب حاضر از مجموعه ای 
چند جلدی، با زبان و بیانی متفاوت، زندگی دانشمند مشهور ایرانی، ابوریحان بیرونی، 
را شرح می دهد. زبان طنز به کار رفته در متن، خواندن را برای مخاطب کودک و نوجوان 

جذاب کرده است. 

140ص.  تهران: میچکا. 1398.  ابو علی سینا.  عبداللهیان، حمید. مشاهیر خندان:   .116
رقعی. شابک: 9789647082365. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: طنز، سرگذشت نامه ها، دانشمندان ایرانی 

چکیده: این کتاب درباره »ابوعلی سینا« است و در قالب طنز نوشته شده است. نویسنده 
میکوشد راز ستایش مردم از دانشمندانی مانند ابوعلی سینا را که قرن ها دوام داشته، 
برمال کند.   او در شرح زندگی ابوعلی آثار او از جمله کتاب »قانون« و »شفا« را نیز معرفی 
کند. کتاب پر از تصویر است و نویسنده کوشیده است با دخالت های گاه و بی گاه خود در 
حین روایت زندگی شخصیت اصلی، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده 

جلوگیری کند. 

قزوین:  رحمانی.  محمد  باستان شناسی.  ی  درباره  حقیقت   100 جان.  فارندون،   .117
سایه گستر. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786003744851. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: باستان شناسی 

کار باستان شناسان یافتن حقیقت هایی دربارۀ مردم زمان باستان است. کتاب  چکیده: 
حاضر دربارۀ گذشتۀ زیرپای ما، تشخیص سن، گنج های مدفون، بقایای انسانی، خواندن 
سر نخ، مقبره ها و بناهای یادبود و غذاهای باستانی اطالعاتی به مخاطب نوجوان می دهد. 
همچنین، مکان های باستانی معروف را معرفی میکند و دربارۀ اشیای باستانی ساختگی 

نیز می گوید. محتوای کتاب با تصویرهایی بزرگ و دقیق همراه شده اند. 
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سازمان  تهران:  یوسف علیه السالم.  سوره  از  داستانی  تحلیلی  محمدرضا.  سرشار،   .118
شابک:  رقعی.  280ص.   .1397 اسالمی.  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات 

 .9786001083396
مخاطب: معلم 

کلمات کلیدی: قصص قرآن، تفسیرها، پیامبران 

چکیده: قصه های قرآن به دلیِل وجود عناصر ادبی و هنری برجسته نهفته در آن، برای 
اهل ادبیات اهمیتی دوچندان یافته است. به گونه ای که در میان داستان نویسان و اخیراً 
نمایشنامه و فیلمنامه نویسان، بحث های بسیاری را برانگیخته است. نویسنده در کتاب 
حاضر ابتدا سوره یوسف را ترجمه کرده است و شأن نزول آن را توضیح می دهد. سپس 
شرح می دهد که واژه قصه به این شکل در هیچ جای قرآن نیامده است؛ اما مترادف های 
آن مثل قصص، قصصهم، قصصنا و... در مجموع 26 بار و در 21 آیه آمده است و به 
ترتیب آیات مذکور را آورده است. برخی از تفاوت های قصه یوسف در کتاب »عهد عتیق« 

و کتاب قرآن، یکی دیگر از بخش های کتاب است. 

تهران:  ایران.  کوتاه  داستان   در  تلخ اندیشی  خالی:  قندان های  فاطمه.  مصطفایی،   .119
کانون اندیشه جوان. 1397. 292ص. رقعی. شابک: 9786001592959. 

مخاطب: والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور 
کلمات کلیدی: نقد ادبی، داستان نویسی، ادبیات معاصر 

چکیده: ادبیات داستانی به عنوان یکی از حوزه های خالقیت بشر، بازتاب افکار، اعتقادات، 
نگرش ها و تجربه های بسیاری بوده است. تلخ اندیشی را می  توان یکی از این نگرش ها به 
شمار آورد. تفکر تلخ اندیشانه ممکن است در هر عصری بسته به اوضاع و احوال تاریخی 
در تفکر و به تبع آن در آثار ادبی شخص یا اشخاصی وارد شود؛ اما در ادبیات داستان 
فارسی با موج بی سابقه تلخ اندیشی در قالب الگوهای نوین داستانی مواجه هستیم که 
در داستان کوتاه با مجموعه داستان زنده به گور »صادق هدایت« آغاز می شود. در کتاب 
حاضر، عالوه بر تعریف تلخ اندیشی و شناسایی زوایای مختلف آن و بررسی و موشکافی 
مصداق های تلخ اندیشی در داستان کوتاه، زمینه های بروز و ظهور این نگرش نیز بررسی 

می شود. 

تربیت.  منادی  فرهنگی  مؤسسه  تهران:  تقلبی.  پول  نمایشنامه:  منوچهر.  اکبرلو،   .120
1398. 40ص. رقعی. شابک: 9786003903012. 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: انواع ادبی، نمایشنامه ها، نوجوانان 

خوبی  توپ  و  بگذارند  روی هم  را  پول هایشان  گرفته اند  تصمیم  بچه های محل  چکیده: 
او  میکند.  گم  »داود«  را  پول ها  از  نیمی  اما  کنند؛  تمرین  فوتبال  بهتر  بتوانند  تا  بخرند 
قرار است خودش آن مقدار را جور کند و بیاورد. در ادامه، داود یک اسکناس پنجاه هزار 
تومانی تقلبی به دست می  آورد و سعی میکند با آن چیزی بخرد. پسری که پول را از داود 
می  گیرد، هم سن و سال اوست. صاحب مغازه نیست و پسر بدون اینکه متوجه تقلبی 

بودن پول شود، آن را در دخل می  گذارد؛ اما وقتی صاحب مغازه برمی  گردد.... 

نثر ادبی- آموزش ادبی
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و  محسن احسانی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان  درخت ها.  برونو.  موناری،   .121
نوجوانان. 1398. 72ص. خشتی. شابک: 9789644329302. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: زیست شناسی 

مراحل  تمام  حاضر  کتاب  دارند.  متنوعی  شکل های  و  گوناگون  انواع  درخت ها  چکیده: 
در هر صفحه  میکند.  بیان  تغذیه  تا چگونگی  آن  از ظاهر  اعم  را  درخت  رشد  و  رویش 
را  نویسنده  توضیحات  و  شده اند  ترسیم  درخت  حالت های  انواع  از  ساده ای  شکل های 

دربارۀ مفاهیم کامل میکنند. 

122. دیویس، ریچ. هنرمند یک دقیقه ای
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، طراحی، نقاشی 

چکیده: کودکان تصویرهای کارتونی و بامزه را دوست دارند و به راحتی می توانند نقاشی 
کردن آن ها را یاد بگیرند. این کتاب سعی دارد به خوانندگان عالقه مند خود بیامورد که 
چطور چیزهای خنده دار و عجیب را در چندگام ساده نقاشی کنند. خود نویسنده مدعی 
از این تصاویر را در یک دقیقه ترسیم کند. در هر  است که خواننده می تواند هر کدام 
را  خود  هنر  تا  است  شده  گرفته  نظر  در  کتاب  خواننده  برای  مخصوص  فضایی  صفحه 

بیازماید و نقش داده شده را به تصویر بکشد. 

نمایش نامه-فیلم نامه

هنــر
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منابع آموزشی و تربیتی غیر مکتوب

123. آزمايشــگاه كارآگاهي. تهران: شــركت انتشــاراتي پيك گل واژه. تاریخ انقضای اعتبارنامه:  29، 12، 1399
مخاطب: دانش   آموز 
پایه تحصیلی: هفتم

كلمات كلیدی: آزمايشــگاه، علوم تجربي، هويت شناسي

چكیده: یکی از اهداف فصل ســوم کتاب علوم تجربی هفتم درك عميق از مفاهيم درســي با اســتفاده از مشاهده است. 
بســتة »آزمایشــگاه کارآگاهی« از مجموعه آزمایشــگاه من با فراهم نمودن ابزار گوناگون به همراه دســتورالعمل، ســبب 
آشــنايي و يادگيري لذت بخش دانش آموزان با اثر انگشــت و کاربرد آن در زندگي به خصوص در بخش شناســایی جرائم 

پلیسي خواهد شد. 

124. شمشــيري، شــهرام. ارمغان توس. مشهد: شهرام شمشيري. تاریخ انقضای اعتبارنامه:  1399،12،29 
مخاطب: دانش   آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشــتم، نهم 
كلمات كلیدی: شــاهنامه خواني، گردشگری، مطالعات اجتماعی

چكیده: معرفی محصول: این محصول چندرسانه ای با الهام از فنون بازی  و انیمیشن سازی همراه با متن و صوت فارسی 
و انگلیســی  می تواند در خدمت آموزش عالقه مندان به شــیوه بازی و ســرگرمی باشد از ویژگی های دیگر این اثر واژه نامه 
شــاهنامه و فرهنــگ نام هــای اصیــل ایرانــی اســت و دارای کاراکتــر مجــازی جهــت جذابیــت و ارتبــاط بهتر کاربــر خصوصاً 
نســل جوان می باشــد و با توجه به فراگیر بودن مبحث شــاهنامه و خصوصاً داشــتن زبان انگلیســی برای دانش آموزان و 
دانشــجويان دانشــگاه و .. به خصوص رشــته های گردشــگری و مطالعات اجتماعی کاربرد داشــته و به عنوان ابزاری کمک 
درســی جنبه های مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، ایران شناســی، موزه شناســی و هنری، گردشــگری مجازی 3 بعدی را 

نیز داراست.
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125. انيميشن ســاز. تهران:  شــركت انتشــاراتي پيك گل واژه. تاریخ انقضای اعتبارنامه:  31، 03، 1400
مخاطب: دانش   آموز 
پایه تحصیلی: هشتم 

كلمات كلیدی: اصول انیمیشــن، پويانمايي

چكیــده: برخــي ويژگي هــاي موجــود در ايــن محصــول عبارت انــد از: اســتفاده از ورق هــای پویانمایی برای شــناخت اصول 
انیمیشــن، خطای بینایی چگونه در انیمیشــن اتفاق می افتد، تاریخچه پویانمایی، ســاخت انیمیشــن با نور چشــمک زن، 

ســاخت انیمیشن با صفحات شکاف دار و ... .

126. بسته آموزشي مهارت هاي ذهني 3ucm. تهران: موسسه عصر طاليي رشد كودك ايرانيان. تاریخ انقضای اعتبارنامه:
 1400 ،02 ،31

مخاطب: دانش   آموز  
پایه تحصیلی: هفتم، هشــتم، نهم 

كلمات كلیدی: مهارت ذهني، زبان انگليســي، تقويت خالقيت، بازي و ســرگرمي

چكیــده: ايــن مجموعه آموزشــی که به زبان انگلیســی می باشــد بــه تقویت مهارت های ذهنی، بکارگیــری حافظه و از بین 
ـبـردن موانــع خالقیــت، تقویــت حافظــه بلنــد مدت و کوتــاه مدت و حافظــه دیداری و شــنیداری مخاطبان کمــک می کند. 
مجموعه یاد شــده حاوی بســته آموزشــی شــامل فیلم آموزشــی، فلش کارت، فایل های صوتی، کتاب های آموزشــی و 
کتاب کار می باشــد. این بســته آموزشــی شــامل 2 ترم مي    باشــد. طول دوره هر ترم 3 ماه )12 جلســه( است و به صورت 
هفتــه ای یــک جلســه دو ســاعته برـگـزار می شــود. ایــن برنامه آموزشــی به شــیوه تفکر واگرا، بــازی و ســرگرمی فکری، در 
محیطی پويا انجام می شــود و به تقویت مهارت های ذهنی و نیز یادگیری مهارت های اجتماعی و فردی کمک می کند. 
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127. غفاری، محمود. پرگار مســطح دایره ای شــکل. گیالن/ رشــت: محمود غفاری. تاریخ انقضای اعتبارنامه: 1401،05،31 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم، هشــتم، نهم  
کلمات کلیدی: پرگار مســطح، رسم دایره، نقاله 

معرفی: این ابزار کمک آموزشی برای رسم با شعاع هاي متفاوت طراحی و تولید شده است و قابلیت تجمیع با یک یا دو 
وســیله ابداعی دیگر و تبديل به دو یا ســه ابزار کمک آموزشــی جديد به منظور ترغيب دانش آموزان به اســتفاده بیشتر از 
آن را دارد. سایر ویژگی های آن عبارت اند از:  حل تمام مشکالت پرگارهای قدیمی؛ پیداکردن شعاع بدون نیاز به استفاده 

از خط کــش؛ آزادی انتخــاب محورهــای ثابت و متحرک به اختیار کاربر؛ طول عمر باال؛ و ... .

128. پی بات. تهران: شــرکت هوشــمند افزار صنعت پویا. تاریخ انقضای اعتبارنامه:  1400،06،31 
مخاطب: دانش آموز  

پایه تحصیلی: هفتم، هشــتم، نهم 
كلمات كلیدی: کدنویســی، کدنویســی به زبان اسکرچ، یادگیری كدنویسی 

معرفــی: پــی بــات یک وســیله ی کمک آموزشــی پویا و منعطف اســت کــه روند یادگیری کدنویســی را برای کودکان آســان 
تــر و ملموس تــر می کند. مشــخصات فنی: راه اندازی آســان و ســریع از طریق کابل یو.اس.بــی )در داخل جعبه محصول 
ـقـرار دارد( و یــا ارتبــاط بی ســیم بلوتوثــی )دانگل بلوتوث به صــورت جداگانه به فروش می رســد( LED های چندرنگ قابل 
کدنویســی دو عدد موتور به همراه انکودر جهت ســنجش دقیق حرکت و موقعیت چرخ ها ســازگار با نرم افزار کدنویســی 
بلوکــی Scratch حســگر تشــخیص دســت و مانــع دو عــدد حســگر مجاورتی جانبی حســگر تشــخیص لبه و پرتگاه حســگر 

تشــخیص و تعقیب خط قابلیت اتصال به رایانه از طریق درگاه یو.اس.بی و یا بلوتوث و ... اســت.



50

129. خســروي چراغبدال، ســليمان. محاســب پیشــرو مدرسه. اروميه/ بوكان: سليمان خســروي چراغبدال. تاریخ انقضای 
اعتبارنامه:  1400،06،31 

مخاطب: معلم، كادر اجرايي مدارس 
كلمــات كلیدی: ابزار معلم، كمك به امور اجرایی مدارس

معرفــی: ايــن محصــول به عنوان نرم افزار مكمل سيســتم دانش آموزي دانا در تمام پايه ها و دوره هاي تحصيلي در ســطح 
مناطق و مدارس به عنوان يك پايگاه اطالعاتي مســتقل قابل اســتفاده است.  

130.  مــوب اســکوپ دانش آمــوزی بــا بزرگ نمایــی 180 برابــر. قزويــن: شــركت پرتوســازان رویــان کاســپین. تاریــخ انقضای 
اعتبارنامه:  1401،08،30 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشــتم، نهم

كلمات كلیدی: ابزار، بزرگنما، مشــاهده نمونه آزمايشگاهي

معرفی: این ابزار قطعه ای اپتیکی با قابلیت نصب بر روی تلفن همراه و بزرگنمایی نمونه های آزمایشــگاهی تا 180 برابر 
برای مخاطب دانش آموز طراحی و تولید شــده اســت. برای به کارگیری این ابزار نیاز به یک گوشــی همراه هوشــمند بوده 
مجهز به دوربین و چراغ قوه می باشــد. این وســیله همه انواع ســلول ها را نشان نمی دهد. سایر ویژگی های آن عبارت اند 
از: به کارگیری آســان و عدم نیاز کاربر به آموزش های تخصصی، طراحی مکانیزم منحصر به فرد با قابلیت مســتندنگاری 
تصاویر سلول از نمونه  آزمایشگاهی به صورت عکس و فیلم، قابلیت جابه جایی در هر زمان و مکان برای کاربر به دلیل 

وزن و حجم کم، آزمایشــگاه ســیار سبک با قابلیت حمل در کیف. 
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131. میرزاوند، مسلم. نمودار از تاسیس تا انقراض حکومت های ایران باستان. خوزستان: مسلم میرزاوند. تاریخ انقضای 
اعتبارنامه:  1401،03،31 

مخاطب: معلم، دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم  

كلمات كلیدی: نمودار، سلســله تاریخی، ایران باستان 

معرفی: این محصول در دو نســخه نوشــتاری و الکترونیکی)پرده گار(، به شــکل نموداری با نوار زرد رنگ طراحی گردیده و 
به منظور آشــنايي دانش آموزان با حکومت های نخســتین آریایی تا پایان دوره ساســانی توليد شــده اســت. هدف از این 
محصول آن اســت که مخاطب بتواند ســیر روی کار آمدن تا فروپاشــی حکومت های ایالمی، مادی، هخامنشی، سلوکی، 
اشــکانی و ساســانی تا ورود به دوره ایران اســالمی را در یک نگاه مشــاهده و مطالعه نماید. اين محصول با قابلیت نصب 
آسان در کالس درس، در فهم و به خاطر سپاری دوره های تاریخی، در فراگیری مطالب و نکات مهم و کلیدی درس تاریخ 

به دانش آموز کمک می کند.
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آتش شــوق: داســتان هایی از زندگی شیخ 
چهــارم  قــرن  عــارف  خرقانــی  ابوالحســن 

هجری. 33
آن جا که هندوانه ها می رویند!. 34

ابوریحان بیرونی. 115
ابو علی سینا. 116

ادســون آرانتــس دو نا ســیمنتو و خرگــوش 
هیمالیایی اش. 35

اسم تو یعنی بهار. 64
و  تجــارت  خانــواده،  ســرمایه،  اقتصــاد: 

صنعت. 108
الکساندر گراهام بل چه کسی بود؟. 17

انقالب های علمی. 20
این خانه پر از نام محمد است. 55

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟. 26
بانک سؤال المپیاد ریاضی- هفتم. 59
بانک سؤال المپیاد ریاضی-هشتم. 60

بانک سؤال المپیاد ریاضی -نهم. 61
بانوی باران ها. 36

برای گفتگو و ســازگاری بــا دیگران چه باید 
بکنم؟. 27

بفرمایید گول بخورید!. 37
بی سرزمین. 38

پاییز مزه  خرمالو می دهد. 39
پدرهایــی که از کتابخانه بــه امانت گرفتم. 

40
پرطال. 41

پرندگان: گونه ها، زیستگاه ها و مهارت ها. 
67

پله چه کسی است؟. 16
پول تقلبی. 120

پیدایش الکتریسیته. 104
پیدایش صنعت. 21

تاریخ از این. 114
ســوره  از  داســتانی  تحلیلــی 

یوسف علیه السالم. 118
کارآفرینــی  و  تفکــر  مهارت هــای  تربیــت 
در مدرســه بــا تأکید بــر مفاد اســناد تحول 

بنیادین آموزش و پرورش. 28
ترجمه و تفسیر آیات کتاب درسی: آموزش 
قرآن پایه هشــتم، دوره اول متوسطه ویژه 

معلمین، دانش آموزان و اولیاء. 101
ترنجون. 42

تغذیه و تولید مثل. 81
جانوران. 76

جزیره خودمان. 47
از  جلوه هایــی  تــازه:  راهــی  جســت  و جوی 
زندگــی و تجربه های تربیتی محمد حســین 

رفیعی. 93
چارلی چاپلین چه کسی بود؟. 18

چگونه روی کوه یخ زنده می مانید؟. 71
ســوره  تربیتــی  یوســف:نکته های  ُحســن 

مبارکه یوسف. 102
حدیث زندگی. 11

حرف آبی آخر. 66
حشــره پژوهی: 40 فعالیــت برای شــناخت 
حشــرات جهــان، راهنمــای آموزشــی بــرای 

نوجوانان. 70
خرس ها و دیگر گوشت خواران. 105

خواب آب: سرگذشــت آب و آب رســانی در 
ایران. 109

خودت اختراع کن. 103
خودت پژوهش کن. 110
دایرةالمعارف شیعه. 12

دایناسورها و جانداران پیش از تاریخ. 77
دختر انار. 43

دخترخاله ها. 44
در اینترنت خواندم. 112

در مســیر توسعه و آموزش: نگاهی به نیم 
قرن تالش عبدالحسین نفیسی. 94

درخت ها. 121
دریا اسب من شده است. 45

دریا به رنگ مهتاب. 65
دریا ها و اقیانوس ها. 78

دفتر پنجم، کیانیان )3(. 1
دفتر چهارم، کیانیان )2(. 2

دفتر سوم، کیانیان )1(. 3
دفتر ششم، کیانیان )4(. 4

دفتر هشتم، کیانیان )6(. 5
دفتر هفتم، کیانیان )5(. 6

دفتر یکم، پیشدادیان )1(. 7
دنیای حیوانات. 88

رفاقت به سبک تانک. 46
روزی پرنده هایی.... 49

روش های نوین آموزش. 96
و  بازی هــا  معماهــا،   :1 شــاد  ریاضــی 

لطیفه های ریاضی. 62
و  بازی هــا  معماهــا،   :2 شــاد  ریاضــی 

لطیفه های ریاضی. 63
زمانی برای دویدن. 50

زنــان پیشــرو: داســتان هایی بــرای دختران 
ایران. 111

ستوده در آسمان ها و زمین. 51
سرگذشــت گفتمــان عملــی در مطالعــات 
پرکتیــکال  )دیدگاه هــای  درســی  برنامــه 
شــواب، بهبــود دانــش معلمــان و تربیــت 

معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی(. 97
سالم بر وحی. 13

سنگ های زمین: فسیل ها. 83
شبی که بانوی دریاچه شدم. 52

کالس  در  نــوآوری  انشــا:  شــیرین  شــهر 
نگارش. 8

شــیمی هفتم برای دانش آمــوزان پیش رو. 
84

طعم سیب زرد. 48
عــزت نفــس در فقــه، بــا نگاهــی بــه آثــار 

تربیتی آن. 14
عصر اتم. 22

عصر دیجیتال. 23
علم در دوران باستان. 24

علم در سده های میانه. 25
علوم نهم. 85

علوم هشتم. 86
علوم هفتم. 87

نمایه عنوان
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فارسی جامع دوره اول متوسطه. 9
فردوسی. 10

فرهنــگ آموزشــی ژاپــن: مقایســه الگــوی 
آموزش و مدرسه داری ژاپن و آمریکا. 98
فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی. 15

جلــد  نوجوانــان  و  کــودکان  فرهنگنامــه 
هجدهم. 106

فضا و کیهان. 79
قصه ما مثل شد. 53

قندان های خالی: تلخ اندیشــی در داســتان  
کوتاه ایران. 119

کوه مرا صدا زد. 54
الفکادیو: شیری که جواب گلوله را با گلوله 

داد. 56
المایونایتد. 57

ماجراجویــان بــزرگ: ســفرهای باورنکردنی 
20 جهانگرد شگفت انگیز. 113

ماهی هــا: ســاختمان بدن، شــیوه  زندگی و 

رفتار. 68
مجموعه تمرین های خالقیت)جلد3(. 32

محمد علی چه کسی بود؟. 19
مرد قورباغه ای. 58

معلم اخالق مدار. 99
منظومه شمسی. 107

نظر ورزی برای اعتالی تربیت: جلوه هایی از 
زندگی و اندیشــه های محمود مهرمحمدی. 

95
خســته:  بچه هــای  بــرای  داغ  نکته هــای 
مهارت هایــی بــرای غلبه بر افســردگی و به 

 دست آوردن اعتماد به نفس. 29
عصبانــی:  بچه هــای  بــرای  داغ  نکته هــای 

مهارت هایی برای کنترل خشم. 30
نگــران:  بچه هــای  بــرای  داغ  نکته هــای 

مهارت هایی برای کنترل نگرانی. 31
نور و انرژِی. 80

نور و رنگ و تأثیر آن ها بر زندگی ما. 69

نیرو، بار و مغناطیس. 82
همه چیز درباره انرژی. 89
همه چیز درباره  جنگل. 72

همه چیز درباره  حشرات. 73
همه چیز درباره  خزندگان. 74

همه چیز درباره  علوم. 75
هنرمنــد یک دقیقه ای    : با شــش گام ســاده 

تقریباً هر چیزی را نقاشی کنید  . 122   
100 حقیقت درباره ی باستان شناسی. 117

و  ســتاره ها  ی  دربــاره  حقیقــت   100
کهکشان ها. 90

100 حقیقت درباره ی سرعت. 91
100 حقیقــت دربــاره ی موجــودات مرگبار. 

92
90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی. 100

آقا غفار، علی 37
آلن، اسکات 57

احسانی، محسن 121
احمدی، حمید 56

ارب، روگر 69
اسبقی، علیرضا 81

اسمعیلی گوجار، صالح 100
اصالنی، محمدرضا 51

اکبرپور، فرزاد 40
اکبرلو، منوچهر 120

اکبری صحت، علی 84
امیریان، داوود 46

ایروانی، جواد 15
ایزی، سپیده 107
بابانژاد، میالد 47

بازئو، تونی 112

باقریان موحد، سید رضا 8
باکلی جونیور، جیمز 16، 19

بالدوین، سیندی 34
بایرامی، محمدرضا 54

بختیاری، ابوالفضل 98
بدر، بانی 17

برچر، اروین 71
برنان دموت، پاتریشیا 18

بالبوم، سیندی 70
بهروزکیا، کمال 67، 68، 69، 108

بهی خاطره 110
بوث، گراهام 81، 82

پارسا، فاطمه 43
پارکر، استیو 91، 92

پریرخ، زهره 42
پورمحمد، الهام 30، 31

تاپلین، سام 77
تسونه یوشی، ریوکو 98

توالئی، حسین 66
جعفری، محمد علی 18، 19

جعفریان، علی اصغر 94
جهانگیریان، عباس 109

جی.پال، سالی 49
حبیبی مفرد، مهتا 85، 87

حجتی طباطبائی، افسانه 103
حسینی، شیما 49

حق شنو، فرخنده 58
حیدری ابهری، غالمرضا 11، 12

حیدری، زهرا 39
خانیان، جمشید 35

خدامرادی، حجت اله 100
خدیوی، اسدهللا 99

نمایه پدیدآورنده
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خسروی، محبوبه 97
خشنود، راضیه 38

دانشی، ذوالفقار 71
دلییل، جیمز ار 26

دن، بن 78
دهقان نیری، زهرا 100
دهنوی، معصومه 55

دود، امیلی 89
دوزول، پل 76، 79

دیویس، ریچ 122
رایزاخ، اولریکه 108
رحمانی، محمد 117

رحمانی، هما 99
رحیمی، اکبر 86

رحیمی، خدیجه 101
رحیمی، شوکت 101
رزازیان، سعید 90

روحانی، رضا 70
ری، اندرو 103

ریگان، لیزا 103
زلوسکی، استفان 69

ســاموئلز، چارلــی 20، 21، 22، 23، 24، 
104 ،25

سرشار، محمدرضا 118
سعید، ایشا 43

سعیدپور، مرتضی 91
سلیمانی، نقی 45

سهراب، گلچهره 111
سیرز، جان 81، 82

سیلور استاین، شل 56
شامانی، طیبه 36

شاه حسینی، فائقه 122
شجاعی، سیدمهدی 13

شرقی، هوشنگ 62، 63
شریفی ریگی، محمد 102
شهسواری، امیرحسام 96

شهسواری، سعیده 29
شورای کتاب کودک 106

شولتز، رابرت ای 26

طاهری، فاطمه 50
ظهوریان پر دل، آرش 17

عامل محرابی، ابراهیم 76، 77، 78، 79
عباس پور، نگار 34

عبداللهیان، حمید 10، 115، 116
عربلو، احمد 114

عزیزی، محمدعلی 9
علوی، سیدجعفر 14

فارندون، جان 117
فرجود، فروغ 16

فرهادیــان، ماندانــا 20، 21، 22، 23، 24، 
104 ،25

فروغی، شیدا 92
فیشر، تورشتن 68

قادری، مصطفی 97
کریمی، معصومه 55

کمپبل، الیزابت 99
کنر، ربکافو 83

کوپر، اسکات 27
گراسمن، امیلی 75

گروه مؤلفان 59، 60، 61
گلستانیان، نعمت هللا 80

گلشن، علی 105
گودینی، محمدعلی 41

گیفورد، کالیو 90
ماتیسون، کریس 74

مارش، کاترین 38
مالک، نیلوفر 44

متولی، علی رضا 95
محبی، عظیم 28

محمدیان، فاطمه 83
مرادی، الهه 47

مسنن فارسی، حسین 26، 27
مصطفایی، فاطمه 119
مالزینلی، صدیقه 55

مالمحمدی، معصومه 65
منجزی، فرمهر 112
منوچهری، رویا 52
مهاجری، زهرا 33

مهرآبادی، کتایون 32
مودودی، محمدناصر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7

موناری، برونو 121
میرکیانی، محمد 53

میرمحمدیان، حوا 72، 73، 74، 75، 89
میست، رازلیند 107

میلز، آندرا 73
ناصری، محمد 93

نصرتی، نسرین 97
نظری، الهام 111

نوری، عال 82
نیکولز، سالی 47

واقف، محمدحسین 57
والی، فؤاد 88

وایلد، جری 29، 30، 31
ولهن، دنیس 40

وونگ لی، کانگ 88
ویلیامز، مایکل 50

هادی، لیدا 113
هامفریز، الستر 113

هنرجو، حمید 64
هورشلمان، هاینریش 67

هیکی، کت 72
یوسفی، ناصر 48
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آدینه 96
آوای نور 97، 98، 99، 100

اطراف 113
به نشر 36، 53، 58، 64، 65، 107

پرتقال 34، 38، 43، 50
پویش اندیشه خوارزمی 85، 86، 87

پیام بهاران 88
پیدایش 26، 27، 47، 48

توت 42
جمال 11، 12

چویل 101
دانشگاه علوم اسالمی رضوی 14، 15

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 55
دیبایه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 70

رمــز )وابســته بــه شــرکت منظومه اندیشــه 
خالقی( 84

ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و 
اندیشه اسالمی 118

سایه گستر 90، 91، 92، 117
سروش 66

شرکت افست 93، 94، 95
شرکت انتشارات سوره مهر 46، 54

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 40
شرکت انتشارات ویژه نشر 122

شــرکت تهیه و نشــر فرهنگ نامه کودکان و 
نوجوانان 106
شهر قلم 49

ضریح آفتاب 33، 72، 73، 74، 75، 89
طالیی 103، 110

قدیانــی 39، 44، 45، 52، 67، 68، 69، 
108

کانون اندیشه جوان 119
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 

121 ،114 ،109 ،105 ،56
کتاب جمکران 102

کتاب چ 29، 30، 31

کتاب طه 8
کتاب نارنجی 9

کتاب نیستان 13
مبتکران 59، 60، 61

مؤسســه فرهنگی فاطمی 16، 17، 18، 19، 
104 ،71 ،35 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان 62، 63، 
83

مؤسسه فرهنگی منادی تربیت 120
مؤسســه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان 

51 ،41 ،37
مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 28

میچــکا 10، 32، 76، 77، 78، 79، 80، 
116 ،115 ،112 ،82 ،81

هوپا 57، 111
 

نمایه ناشر

نمایه آدرس ناشران

آدینه 
 تهــران: خ. بهشــتی، نرســیده بــه بزرگــراه مــدرس، پ. 251، ط. 
همکــف شــرقی کدپســتی: 1531616311 تافــن: 2188546435 

دورنگار: 2188546337
آوای نور 

 تهران: م. انقالب، خ. 12فروردین، خ. شهید نظری غربی، پ. 99، 
ط. 2، واحــد 4 کدپســتی: 1314675577 تافــن: 2166967355 

دورنگار: 2166480882
اطراف 

 تهــران: خ. پاســداران، خ. گل نبــی، خ. شــهید ناطــق نــوری، ک. 
رضابیــگ، پ. ۹ کدپســتی: 1947863716 تافــن: 2122855247 

دورنگار: 2122855247
به نشر 

 تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ک. 
طاهری، پ. 16، ط. سوم مشهد، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات 

به نشــر )آســتان قدس رضوی(، تلفن: 05137652008 کدپستی: 
1417983181 تافن: 2188951740 دورنگار: 2188951739

پرتقال 
 ،71 پ.  روانمهــر،  خ.  رازی،  فخــر  خ.  انقــالب،  خ.  تهــران:   
دورنــگار:   2163564 تافــن:   1314784665 کدپســتی:   4 واحــد 

2166486797
پویش اندیشه خوارزمی 

 تهــران: م. انقــالب، خ. 12 فروردیــن، خ. نظــری غربــی، پ. 126، 
 2166960000 تافــن:   1314683671 کدپســتی:   3 و   1 واحــد 

دورنگار: 2166960000
پیام بهاران 

 تهران: خ. جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم، کوچۀ 
مظفــری، بن بســت اول پــالک 5 کدپســتی: 1146813513 تافــن: 

2133114275 دورنگار: 2133998752
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پیدایش 
 تهــران: خ. انقــالب، خ. فخــررازی، خ. شــهدای ژاندارمــری غربی، 
پ. 86 کدپستی: 1314733963 تافن: 2166970270 دورنگار: 

2166401514
توت 

 تهــران: خ. شــریعتی، اندیشــه 9، پ. 13، واحــد 2 کدپســتی: 
1568937914 تافن: 2188399346 دورنگار: 2188399346

جمال 
 قم: خ. شــهید فاطمی ،کوچه 18 اولین فرعی ســمت چپ)شــهید 
زاهــدی( پــالک 39 کدپســتی: 3715644811 تافــن: 2531653 

دورنگار: 2537837074
چویل 

 یاســوج: بلــوار ارم، ارم 9، پــالک 10 کدپســتی: 7591757135 
تافن: 7433230402 دورنگار: 7433222111

دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
 مشهد: حرم مطهرـ  صحن هدایتـ  دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
ـ مدیریــت مركــز پژوهــش دانشــگاه کدپســتی: 9134843333 

تافن: 5132257089 دورنگار: 5132230772
دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

خ.  آزادی،  خ.  وفامنــش،  خ.  هــروی،  م.  پاســداران،  تهــران:   
افتخاریــان، ک. مریــم، پ. 23 کدپســتی: 1669747414 تافــن: 

021-22940054 دورنگار: 2122956401
دیبایه 

 تهــران: ســیدخندان، ارســباران، شــفاپی، ک. یکــم، پ. 8، واحد 
دورنــگار:   2122886452 تافــن:   1541654711 کدپســتی:   4

2122886450
رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی( 

 ۱۷ واحــد  مهــدی زاده، پ. ۲۷،  کارگــر جنوبــی، خ.  خ.  تهــران:   
دورنــگار:   2166925244 تافــن:   1313966184 کدپســتی: 

2166925244
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 تهــران: تقاطــع بزرگــراه شــهید مــدرس و خ. شــهید بهشــتی، پ. 
دورنــگار:   2188503341 تافــن:   1531616417 کدپســتی:   56

2188730446
سایه گستر 

 قزوین: چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی جنب داروخانه 
قانــون پــالک 310 طبقــه دوم واحد 4 کدپســتی: 3413673699 

تافن: 2833235305 دورنگار: 2833238033

سروش 
 تهران: خ. اســتاد مطهری، نبش مفتح، شــماره 234، ســاختمان 
ســروش )تنظیــم مقررات فضای مجازی صدا و ســیما( کدپســتی: 

1588874615 تافن: 2188300759 دورنگار: 2188345484
شرکت افست 

 تهــران: ســه راه تهران پــارس، کیلومتــر 4 جــاده آبعلــی، روبه روی 
تافــن:   1746853181 کدپســتی:   8 پ.  آب،  ســازمان  خ. 

2177339093 دورنگار: 2177339097
شرکت انتشارات سوره مهر 

 تهــران: خ. حافــظ. پاییــن تــر از تقاطــع طالقانــی. خ. رشــت. پ. 
دورنــگار:   2166460993 تافــن:   1591817811 کدپســتی:   23

2166469951
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

 تهــران: بــل. نلســون مانــدال )آفریقــا(، چهــار راه حقانــی )جهــان 
کودک(، ک. کمان، پ. 25 کدپستی: 1518736313 تافن: 021-

88774569-70 دورنگار: 2188774572
شرکت انتشارات ویژه نشر 

 تهران: خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ک. هواپیمایی، 
دورنــگار:   2188910091 تافــن:   1599686411 کدپســتی:   1 پ. 

2188910430
شرکت تهیه و نشر فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان 

 تهــران: خ. انقــالب، خ. ابوریحان، ک. عنصری، شــماره 24، زنگ 
دورنــگار:   2166404383 تافــن:   1315663831 کدپســتی:   1

2166950217
شهر قلم 

 تهران: خ. مطهری، نرســیده به خ. ســلیمان خاطر، جنب مجتمع 
قضایــی ارشــاد، پــالك 147، طبقــه چهــارم، واحــد 8 کدپســتی: 

1576637734 تافن: 2188734186 دورنگار: 2188734188
ضریح آفتاب 

 مشــهد: امــام خمینــی 8، دفتر مرکزی موسســه فرهنگی _ هنری 
تافــن:   9133714165 کدپســتی:  آفتــاب  ضریــح  انتشــاراتی  و 

5132280166 دورنگار: 5132212224
طالیی 

 تهــران: خ. طالقانــی، خ سرپرســت جنوبــی، ك. پــارس، پ.11 
واحد 2 کدپســتی: 1416893571 تافن: 2166483066 دورنگار: 

2166415233
قدیانی 

 تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، 
پ. 90 کدپستی: 1314733861 تافن: 021-66404410 دورنگار: 
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2166403264
کانون اندیشه جوان 

 تهــران: تقاطــع بزرگــراه شــهید مــدرس و خ. شــهید بهشــتی، پ. 
دورنــگار:   2188505402 تافــن:   1531616417 کدپســتی:   56

2188730446
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 تهران: خ. بهشــتی. خ. خالد اسالمبولی.شــماره 22-24 کدپســتی: 
1511647416 تافن: 2188715545 دورنگار: 2188715545

کتاب جمکران 
 قــم: مســجد مقــدس جمکــران، ســاختمان اداری نیمــه شــعبان، 
تافــن:   3747113135 کدپســتی:  جمکــران  کتــاب  انتشــارات 

2537732212 دورنگار: 2537253340
کتاب چ 

 تهــران: خ. کارگــر شــمالی، خ. چهــارم، تقاطــع صالحــی، پ. 2 
دورنــگار:   2188333600 تافــن:   1413694744 کدپســتی: 

2188333600
کتاب طه 

 قــم: بلــوار معلم، مجتمع ناشــران، ط. ســوم، پ. 314 کدپســتی: 
3715699776 تافن: 2537744624 دورنگار: 2537743624

کتاب نارنجی 
 همدان: خ. رکنی، نبش ک. رســتمی، مجتمع درســا، درب ســوم، 
پ. 14 کدپســتی: 6516794561 تافــن: 8138387000 دورنــگار: 

8138243077
کتاب نیستان 

 تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن بست ششم، پ. 
2، زنگ نیســتان کدپســتی: 1939667933 تافن: 2122612443 

دورنگار: 2122612445
مبتکران 

 تهــران: میــدان انقــالب-خ. فخــر رازی- خ. وحیدنظــری پــالک59 
دورنــگار:   2161094311 تافــن:   1314764965 کدپســتی: 

2161094182
مؤسسه فرهنگی فاطمی 

 تهــران: میــدان فاطمــی - خ. جویبــار - خ. میرهــادی شــرقی-پالک 
14 واحد2 کدپســتی: 1415884741 تافن: 2188945545 دورنگار: 

2188944051
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 

 تهــران: خ. ســپهبد قرنــی، نرســیده بــه پــل کریمخــان زنــد، ک. 
تافــن:   1598857911 کدپســتی:   8 پ.  حقیقت طلــب،  شــهید 

2188800324 دورنگار: 2188903809

مؤسسه فرهنگی منادی تربیت 
 تهــران: خ. اســتاد نجات الهــی، پایین تــر از خ. طالقانــی، ک. بیمه، 
پ. 26 کدپســتی: 1599813813 تافــن: 2188894296 دورنگار: 

2188894290
مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان 

 تهران: م. آزادی، خ. آزادی، خ. شهیدان، نبش کوچه هاشمی زاده، 
پ. 5، واحد 2 کدپســتی: 1343643373 تافن: 2166157338 

دورنگار: 2189775204
مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 

 تهــران: خ. قائــم مقــام فراهانــی، خ. گلریــز، پ. 2، واحــد 1، ط. 
همكــف کدپســتی: 1589654994 تافــن: 2185670000 دورنگار: 

2188813519
میچکا 

 تهران: خ.انقالب، خ. فخرازی، خ. نظری شــرقی، پالک 59، واحد 
ســوم، ط. ششــم کدپســتی: 1314764966 تافــن: 2161094311 

دورنگار: 2161094255
هوپا 

 تهــران: م. فاطمــی، خ. بیســتون، ک. دوم الف، پ. 1/3، ط. دوم 
غربــی کدپســتی: 1431653765 تافــن: 2188964615 دورنــگار: 

2188964615
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