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

 یهاکتاب نیتدو در معموالً. شوندیم سیتدر کشور سراسر در نیمع یزمان چارچوب

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

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

 . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال کی

 منطقه کی به متعلق همه که یزمان یحت کالس، کی آموزاندانش همه که است یهیبد

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

 آموزاندانش و شترند؛یب نیتمر و کوشش ازمندین ن،یانگیم حد به دنیرس یبرا کالس

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

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

 . کندیم هیتوج را هاآن از یمندبهره و یتیترب و یآموزش یهاکتاب

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

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

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

 .ردیبگ بهره خود یکالس آموزش

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

 . کنندیم یبانیپشت یآموزش یهاکتاب

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

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

 و یآموزش منابع از یامجموعه که یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو. دهدیم لیتشک را یآموزش فناوری و انتشارات

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

 .است شده ارسال کشور سراسر مدارس یبرا 1399 ـ 1400 یلیتحص

 

 یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

 یلیتخ یاصبغه که یداستان یها تابک: شوندیم میتقس یکل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاتابک

. کنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و میمستق ریغ صورت به را آن هستند، یانکته آموزش یپ در هم اگر و دارند
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 هاکتاب نیا. بخشد یم وسعت را او واژگان رهیدا و خواننده ذهن ظرف ،یفرد یهاتجربه به افزودن ضمن هاکتاب از دسته نیا خواندن

 .نیز اثرگذارند فرد یلیتحص یهاتیموفق و یریادگی در اما اند؛میمستق آموزش فاقد گرچه

کتاب یکل عنوان ریز را هاآن ما که هستند یرداستانیغ یهاکتاب رند،یگ یم بهره ییگومیمستق از موضوعات انیب در که گر،ید دسته

 . یآموزشکمک یهاکتاب ،یدرسکمک یهاکتاب: میکنیم میتقس گروه دو به و میده می قرار یآموزش یها

برنامه و هاهدف اساس بر یجبران آموزش ردنک فراهم و یریادگی قیتعم و لیمکت ت،یتقو ل،یتسه منظور به یدرس ککم یهاتابک

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

 یهاتابک و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش و سنجش یها تابک ن،یتمر یهاتابک ،یریادگی یهاتیفعال و ارک یهاتابک

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

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

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

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

 

 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

 استفاده لزوم نیهمچن و یآموزش یاستانداردها با هاتابک از یتوجه قابل بخش تناسب عدم و یآموزش یهاتابک روزافزون انتشار 

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

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

 .ندک فایا یآموزش یها تابک

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

 .رود یم شمار به شورک یآموزش نظام تیتقو در ارآمدک یابزار و شود یم محسوب یریادگی

 

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشک

 به ،یآموزش یها کتاب نندگانکدیتول توان که شد آغاز هدف نیا با 1378 سال در «یآموزش یهاتابک یبخشسامان طرح» یاجرا  

 یها کتاب دیتول عرصه در که را یاآشفته بازار و شود تیهدا موجود یخألها ردنکپر و معلمان و آموزاندانش یواقع یازهاین یسو

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

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

 .است شده داده گسترش یتیترب
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 است شده موظف یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان نامه، نییآ نیا 5 ماده در   

 استاندارد، نشان یاعطا جمله از گوناگون یانحا به 828 مصوبه اهداف تحقق یبرا

 و ربطیذ یدولت ریغ و یدولت ینهادها با ارتباط یبرقرار شگاه،ینما و جشنواره یبرگزار

 و مواد عرضه و دیتول از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص فهرستگان هیته

 .کند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع

 منبع گونه هر غیتبل و عرضه د،یخر که است کرده دیتأک صراحت به زین 6 ماده در   

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

 

 آموزشىیهاتابکفىیتوصفهرستگانهیته

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

 تیتقو در مهم یگام هک یآموزش و یعلم یها تابک یبند طبقه و ییشناسا تیاهم

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

 و ضرورت یک عنوان به یتیترب و یآموزش یتابهاک خصوصاً استاندارد، و مناسب

 یکتابها کامل فهرست که رشد، یها کتابنامه دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا ارکراه

 تا و رد،یگ یدربرم را ییاستثنا کودکان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب

 یکیترونکال صورت به نامه تابک انتشار 1395 سال از. ردیگ یم صورت هدف نیهم با است، افتهی انتشار عنوان 100 در 1399 سال

 مطالعه و افتیدر قابل samanketab.roshdmag.ir: ینشان به تابک سامان گاه وب در آن یکیترونکال یها نسخه و شود یم منتشر

 .است

 سال از و است، سال منتخب یتیترب و یآموزش منابع شامل که است یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو بر افزون نیا

 .شودیم فرستاده کشور یهاشگاهآموز تمام به و دیتول 1395

 برگزار سال دوم مهین در معموالً که رشد یتیترب و یآموزش یهاکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده یمعرف یهاکتاب است یگفتن

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

 
 رشدنامهتابکدیتولندیفرا

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

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

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

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع کتاب

 و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

مورد  وستهیپ طور به زین سال طول در یتیترب

 .شودیم یمعرف گیرد و قرار می یابیارز
 

 نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یبرا

 :دییفرما مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مکتوب منابع تیفیک کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مکتوب ریغ منابع تیفیک کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
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 بخش ازیامت کهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممکن ازیامت لک از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا کتاب

 .نباشد تر نییپا درصد 60 از زین کتاب یاختصاص

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

 ،یبررس مورد کتاب نیتدو در ایآ: دهد پاسخ پرسش سه به دیبا کارشناس هر یکل طور به اما است؛ شده طرح کتاب یاختصاص

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

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

 معلمان، ان،یهنرجو آموزان، دانش دبستان، ی کودکان پیشبرا است؛ مناسب مخاطب گروه ای مخاطب کدام یبرا کتاب نیا است مثبت

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

 

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

 در. ردیگ یدربرم را آن از قبل سال کی و 1398 سال اول چاپِ مناسب یآموزش یهاتابک یفیتوص فهرست نامه،تابک از شماره نیا   

 .است شده انتخاب دهیرس تابک عنوان 691 مجموع از که دیشو یم آشنا مناسب تابک عنوان 374 با نامه کتاب نیا

نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب
 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 6 عمومی 11 33 ادبیات فارسی 1
 2 قرآن 12 34 های آسمانی پیام 2
 5 کار و فناوری 13 20 تاریخ علم 3
 3 مرجع 14 16 تفکر و سبک زندگی 4
 26 مطالعات اجتماعی 15 2 جنبی و سرگرمی 5
 3 نثر ادبی و خاطره 16 142 داستان 6
 6 آموزش ادبی -نقد ادبی 17 7 ریاضی 7
 2 نامه فیلم -نامه نمایش 18 8 شعر 8
 4  هنر 19 35 علوم تجربی 9

    20 علوم تربیتی 10

 374مجموع: 

 

با  پرتقالعنوان، 36انتشارات قدیانی با  ب بهیمه به ترتنا ن کتابیشده در ا یمناسب معرف یها ن کتابیتر شیناشر، ب 71ان یاز م

و ادبیات فارسی و پیام های آسمانی   35، علوم تجربی با 142باز داستان ین موضوعات نید. در بتعلق دار عنوان 25به نشر با  و عنوان27

 .برخوردارند ین فراوانیتر شیکتاب مناسب از ب انعنو 34هرکدام با 
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تاب کت را در ارسال کن مشاریتر شیعنوان ب 25عنوان و به نشر با  47هرکدام با  چکایو م یانیعنوان، قد 48ن ناشران، پرتقال با یدر ب

 داشتند.

 

 اطالعاتمیتنظوهیش

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

 .است گرفته صورت الفبا حروف

 خواننده یبرا را مناسب کتاب افتنی که است شده آورده آن یشناختکتاب هیاول اطالعات و محتوا از یا دهیچک کتاب، هر یمعرف در

 نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و یخانوادگ نام کتاب؛ شماره: است ریز موارد شامل اطالعات نیا. کند یم آسان

 و یدیکل کلمات ؛یلیتحص هیپا کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛ تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ یخانوادگ

.کتاب معرفی



 کتابیهاهینما

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

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

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

 .وجوست جست قابل زین نامهکتاب یکیالکترون یهالیفا که

 

 نامهکتابنیادرماهمکاران

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

 موضوع بیترت به م،یبرد بهره شانیهایهمکار و نظرات از مجموعه نیا یساز آماده در که یمعلمان و کارشناسان یاسام. اند بسته کار

 :از عبارتند
 ادبیات فارسی: علی رضایی، شراره عال، سیداکبرمیرجعفری، مالحت نجفی عرب، ابراهیم هداوندمیرزایی ■

 پیام های آسمانی و قرآن: یونس باقری، زهراپازوکی، بهروز رضایی، یاسین شکرانی، عالالدین عالئی، رضا نباتی ■

 تاریخ علم: اعظم اسالمی، بهروز رضایی، گالره کاشانیان ■

 تربیت بدنی: طیبه ارشاد ■

 تفکرو سبک زندگی: :علیرضا متولی، سجاد مهدی زاده ■

 جنبی و سرگرمی: علیرضا باقری جبلی ■

داستان: نرگس افروز، علی اصغرجعفریان، محمدحسن حسینی، محمدمهدی شجاعی، عباس قدیرمحسنی،  محمدعلی قربانی، مالحت نجفی عرب، حبیب  ■

 زاده  یوسف
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 : سپیده چمن آرا، محمدرضا سید صالحی، اکرم صالحی، سمیه سادات میرمعینییاضیر ■

 لیسی: فریبا پیوندی، رضا خیرآبادی، سیدبهنام علوی مقدم، سعید معظمی گودرزیانگ  زبان  ■

 ینیحسن حسشعر: کبری بابایی، محمد ■

 عربی: عادل اشکبوس، مهدی پرکاری  ■

 علوم تجربی: مریم انصاری، عابد بدریان، غالمرضا شمسائی، مرجان کلهر ■

 علوم تربیتی: مرتضی مجدفر، سجاد مهدی زاده ■

 و فناوری: محسن کیاالشکیکار ■

 مرجع: اکرم عینی ■

 کوروش امیری نیا، سیدمهدی باقریان، فریبرز بیات، مسعود جوادیان سالمی، لطیف عیوضی، زهرا مروتیمطالعات اجتماعی: ■

 نقد ادبی: محمدحسن حسینی، حسین قاسم پورمقدم، محمدعلی قربانی ■

 نثرو خاطره: محمدحسن حسینی، حسین قاسم پورمقدم ■

 نمایش نامه: روح اهلل مالمیر ■

 هنر: مرضیه پناهیان پور ■
 

 

نامهکتابنیاازاستفادهیراهنما
 ما به کتاب،اجمالی  یمعرف ضمن اطالعات نیا. است شده داده نشان نمونه صورت به کتاب، کی به مربوط اطالعات راهنما، نیا در

 .است مناسب مخاطبان از گروه کدام یبرا و دارد ییمحتوا چه کتاب که دیگو یم
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، عنوان نامه(، نام خانوادگی و نام مؤلف )یا مؤلفان( شماره مدخل کتاب )در این کتاب این اطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:

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

 نیاز پایه تحصیلی و کلمات کلیدی و باالخره چکیده کتاب. 
 

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

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست یها دگاهید افتیدر آماده
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ادبیاتفارسی

 

1 مثنوی. اعتصامی، پروین. اعتصامی قطعاتپروین و ها  شابک: رقعی. ص.332 .1398. پرنیان اندیش: تهران.

9786008239444 

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 شاعرانشعر فارسی،  کلماتکلیدی:

اند. کتاب حاضر شامل شعرهای  پروین اعتصامی شاعری ایرانی است که از او به عنوان مشهورترین شاعر زن یاد کرده معرفیکتاب:

اند. برای هر بخش و هر شعر  ها و قطعات پروین آمده است. سپس مثنوی پروین است. در ابتدا شرح مختصری از زندگی پروین آورده

 است. کر شدهوزن عروضی آن نیز ذ

 

2 شویم.. جورج، دان/ ابرلی، جانین. سفرنویس : تهران. سادات مکیان، مجید حیدری، زهرا کوچکی مطلق سارا چگونه

 9786008351191 شابک: رقعی. ص.272 .1398. ایرانشناسی

 معلم مخاطب:

 ها، نوشتن ادبیات فارسی، سفرنامه کلماتکلیدی:

نویسند. این کتاب تمام اطالعات و  کنند و به صورت کامل درباره آن می از مردم دنیا سفر میهرسال تعداد کمی  معرفیکتاب:

های آموزش  گذارد. کتاب حاضر یکی از منابع در زمینه هایی را که برای رسیدن به رویایتان الزم دارید، در اختیارتان می انگیزه

های سفر  با رویکرد»، «ادبیات سفر»نویسی.  ها گرفته تا بالگ روزنامهنویسندگی برای سفر است، از نویسندگی سفر برای مجالت و 

، ازجمله مطالب کتاب «نویسی بدون اینکه در سفر باشید سفرنامه»و « برداری یادداشت»، «نوشتن درباره فرهنگ»، «همسو شوید

 است.

 

 .1397. کتاب نیستان: تهران.االولیاهبرگزیدهتذکرامروزودگرروزوسومروز: خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.3

 9786222080426 شابک: رقعی. ص.96

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، آثار ادبی نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

است که با هدف بازخوانی شاهکارهای « خرده مینا بر خاک»  امروز و دگر روز و سوم روز یکی از عناوین مجموعه معرفیکتاب:

نثر کهن فارسی شکل گرفته است.در این گزیده که برگرفته از کتاب تذکرةاالولیا اثر گرانسنگ عطار نیشابوری است و در آن 

 هایی از زندگی و سخنان پانزده تن از مشایخ بسنده کرده است. نفر از بزرگان را روایت کرده است، به نقل برش 72زندگی 
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 ص.84 .1397. کتاب نیستان: تهران.بهرنگطاووسبهرنگکالغ:اسرارالتوحید خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.4

 9786222080402 شابک: رقعی.

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، پند و اندرز نامه شاعران، زندگی کلماتکلیدی:

است که با هدف بازخوانی شاهکارهای « خرده مینا بر خاک»  به رنگ طاووس به رنگ کالغ یکی از عناوین مجموعه معرفیکتاب:

ی  است که محمد بن منور، نوه« اسرارالتوحید»ای از کتاب ای از کتاب گزیده نثر کهن فارسی شکل گرفته است.این کتاب گزیده

الت پدربزرگش نوشته است. کتاب در سه فصل تنظیم شده است: طعم وقت شامل شیخ ابوسعیدابوالخیر آن را درباره زندگی و احوا

اطالعاتی از زندگی شیخ؛ به رنگ طاووس به رنگ کالغ: شامل حکایاتی گزیده از زندگی او؛ و روز امروز: شامل جمالتی از شیخ و از 

 «طلبند. اند که کارها پیش از وقت می خلق از آن در رنج»  جمله:

 

 رقعی. ص.64 .1397. کتاب نیستان: تهران.اشداستانحسنکوزیرونویسنده خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.5

 9786222080419 شابک:

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 تاریخ ادبیات، داستان، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

است که با هدف بازخوانی « خرده مینا بر خاک»  اش، یکی دیکر از عناوین مجموعه داستان حسنک وزیر و نویسنده معرفیکتاب:

شاهکارهای نثر کهن فارسی شکل گرفته است. نویسنده ابتدا کوشیده است در ده فصل زندگی ابوالفضل بیهقی و دالیلی را که به 

زبانی داستانی بیان کند. فصل آخر کتاب نیز گزارش نویسنده اصلی از بردار کردن نوشتن اثر ماندگار تاریخ بیهقی منجر شد، با 

 حسنک وزیر به دست مسعود غزنوی است.بخشی که نویسنده از تاریخ بیهقی برگزیده است.

 

 شابک: رقعی. ص.88 .1397. کتاب نیستان: تهران.هاحوصلهخوانیبرایکمگلستان خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.6

9786222080433 

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 حکایت، پند و اندرز، شاعران، نثر مسجع کلماتکلیدی:

کتاب: است که با هدف بازخوانی « خرده مینا بر خاک«  ها یکی از عناوین مجموعه حوصله خوانی برای کم گلستان معرفی

حکایت از گلستان گزیده شده است و مؤلف هرجا که الزم بوده کلمات دشوار  85فارسی شکل گرفته و در آن شاهکارهای نثر کهن 

جز دیباچه کوتاهی درباره زندگی سعدی و فهرست منابع مورد استفاده خود، دو فصل کوتاه  ها را معنی کرده است. کتاب به حکایت

 های نغز برگرفته از گلستان است. ای ماندگار و نکتهه بیت دیگر برای کتاب درنظر گرفته است که شامل تک
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مؤسسه فرهنگی هنری : تهران.یادسپیدهکاشانیخواهرانهدرتوفان:زندگیواشعارشاعرهمعاصرزنده. هنرجو، حمید.7

 9786226493109 شابک: رقعی. ص.128 .1398. سیب سرخ نیکان

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمهفتم،  پایهتحصیلی:

   کلماتکلیدی:

های یکی از پیشکسوتان ادبی  عنوان یک پژوهشگر کوشیده است آرا و اندیشه  در اثری که پیش رو دارید، نگارنده به معرفیکتاب:

شاعر، های جدید تألیف و تدوین کند. در این کتاب عالوه بر رویدادهای زندگی این  را با رعایت اختصار و با زبانی ساده برای نسل

ای از شعرهای این  دیگری از کتاب به گزیده های معاصر بازگو شده است. بخش های فرهنگی و ادبی وی در جریان اتفاق فعالیت

 شاعر معاصر اختصاص یافته است.

 

 9786007362952 شابک: جیبی. ص.336 .1398. کتابک: قم.هاالمثلزندگیباضرب. حیدری ابهری، غالمرضا.8

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 المثل ادبیات نوجوانان، صنایع ادبی، ضرب کلماتکلیدی:

المثل فارسی است که نویسنده کوشیده است با آوردن مثالی از زندگی، مفهوم  ای از صدها ضرب این کتاب مجموعه معرفیکتاب:

های مشابه نیز ذکر شده است تا  المثل ها، ضرب المثل ر برخی از ضربآن را برای خواننده کودک و نوجوان توضیح دهد. در کنا

المثل آورده شده است. در بخش دوم نیز با نام هدیه  ضرب 445ها نیز آشنا شوند. در بخش اول کتاب  خوانندگان با مفهوم آن

 توضیح داده شده است.  المثل به شکل کوتاه و در حد یک جمله پایانی، بیش از دویست ضرب

 

9 کیانیان) شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر. (3دفترپنجم،  شابک: وزیری. ص.134 .1397. دیبایه: تهران.

9786002123534 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  با تاریخ و افسانه های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب  ای دوازده حاضر جلد پنجم از مجموعه

های کهن ایرانی  یخ، افسانه و داستانو توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تار

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

کیانیان کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة  جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 خوران. اند از: کیخسرو؛ داستان فرود؛ کاموس کشانی؛ صدای پای تهمتن؛ دژ آدم و عبارت
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10 (2دفترچهارم،کیانیان) شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر.  شابک: وزیری. ص.130 .1397. دیبایه: تهران.

9786002120816 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات کهن، شاهنامه کلماتکلیدی:

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

قل مطالب جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در ن ای دوازده حاضر جلد چهارم از مجموعه

های کهن ایرانی  و توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستان

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة کیانیان  تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک میجغرافیایی و 

 وجوی پادشاه. اند از: داستان سیاوش؛ شاهزاده بر آتش؛ داستان کین سیاوش؛ پادشاهی رستم در توران؛ در جست و عبارت

 

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

9786002120953 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

شاهنامه است. کتاب های کهن این سرزمین،  های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و  ای دوازده حاضر جلد سوم از مجموعه

های کهن ایرانی  توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستان

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  کند. علل و محل رویدادها، زمان آنآشنا 

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة کیانیان  جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 خان رستم؛ عروس هاماوران؛ رستم و هفت پهلوان؛ رستم و سهراب. ؛ هفتکاوس قباد؛ کی اند از: کی و عبارت

 

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

9786002123541 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب  ای دوازده حاضر جلد ششم از مجموعه

های کهن ایرانی  و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستانو توجه به تناسب خط و نقاشی 

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة کیانیان  جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 اند از: دیوی به نام اکوان؛ داستان بیژن و منیژه؛ رستم در جامة بازرگان؛ نبرد یازده پهلوان. و عبارت
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 شابک: وزیری. ص.158 .1397. دیبایه: تهران.(6دفترهشتم،کیانیان) شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر.13

9786002123565 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب  دوازدهای  حاضر جلد هشتم از مجموعه

های کهن ایرانی  و توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستان

راد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر ها، نسبت اف آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة کیانیان  جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 خوان اسفندیار. اند از: لهراسپ؛ گشتاسپ؛ ظهور زرتشت؛ هفت و عبارت

 

14 کیانیان) شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر. (5دفترهفتم،  شابک: وزیری. ص.130 .1397. دیبایه: تهران.

9786002123558 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  تاریخ و افسانههای آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با  یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب  ای دوازده حاضر جلد هفتم از مجموعه

های کهن ایرانی  افسانه و داستانو توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، 

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

یان کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة کیان جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 خسرو؛ برف سنگین. اند از: جنگ بزرگ؛ سقوط پایتخت؛ پایان افراسیاب؛ فرجام کی و عبارت

 

(1دفتریکم،پیشدادیان) شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر.15  شابک: وزیری. ص.86 .1397. دیبایه: تهران.

9786002120724 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلیدی:کلمات

های کهن این سرزمین، شاهنامه است. کتاب  های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

و  جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب ای دوازده حاضر جلد اول از مجموعه

های کهن ایرانی  توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستان

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  آشنا کند. علل و محل رویدادها، زمان آن

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة  وادث به مخاطب، به او کمک میجغرافیایی و تاریخی ح

 اند از: سه پادشاه نخست؛ روزگار طالیی جمشید؛ ضحاک ماردوش؛ رزم فریدون؛ لشکر سلم و تور. پیشدادیان و عبارت
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16  شاهنامه کودک و نوجوان:. مودودی، محمدناصر. پیشدادیان)شاهنامهکودکو دفتردوم، (2نوجوان: . دیبایه: تهران.

 9786002120823 شابک: وزیری. ص.108 .1397

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 شاهنامه، ادبیات کهن کلماتکلیدی:

شاهنامه است. کتاب  های کهن این سرزمین، های آشناکردن کودکان و نوجوانان ایرانی با تاریخ و افسانه یکی از راه معرفیکتاب:

جلدی است که کوشیده است با زبان ساده و متناسب با کودک، رعایت امانت در نقل مطالب و  ای دوازده حاضر جلد دوم از مجموعه

های کهن ایرانی  توجه به تناسب خط و نقاشی و کاغذ و اندازة کتاب با ردة سنی مخاطب، او را با اسطوره، تاریخ، افسانه و داستان

ها، نسبت افراد با یکدیگر، سیر حوادث در طول زمان، و به طور خالصه، دادن تصویر  کند. علل و محل رویدادها، زمان آن آشنا

کند شاهنامه را بهتر درک کند. موضوعات این جلد مربوط به دورة  جغرافیایی و تاریخی حوادث به مخاطب، به او کمک می

 زال و رودابه؛ زادن رستم تهمتن؛ نوذر؛ زو.اند از: زال و سیمرغ؛  پیشدادیان و عبارت

 

17 کالسنگارش. رضا باقریان موحد، سید. نوآوریدر شیرینانشا: شهر  شابک: رقعی. ص.352 .1398. کتاب طه: قم.

9786005334814 

 معلم مخاطب:

 های آموزشی انشاء و تمرین، نوشتن، نوآوری کلماتکلیدی:

جمله و متن  5000دانشگاه. بیش از  دبیرستان و یکهای کالس نگارش دو  این مجموعه گلچینی است از تمرین معرفیکتاب:

آموزان هستند. آموزش فرایند  ها دانش است. تولیدکنندگان این جمله آموزان و دانشجویان شهر قم در این اثر آمده خالقانه از دانش

نگاری و  نگاری خالق، مقایسه ای یا جمله نویسی، نگارش جمله است. زبان حال شدههایی خالق انجام  نوشتن در این کتاب با روش

 اند. شده نگاری در این کتاب تمرین سنجی و گسترده نگارش

 

18 متوسطه. عزیزی، محمدعلی. اول دوره فارسیجامع  شابک: خشتی کوچک. ص.216 .1398. کتاب نارنجی: همدان.

9786008230960 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی کلماتکلیدی:

شود. کتاب حاضر برای تقویت دانش ادبی و دستور زبان  ها محسوب می ترین درس درس ادبیات فارسی از مهم معرفیکتاب:

ترین مباحث دستوری و ادبی شروع به آموزش کرده است. هر یک  ابتداییآموزان دورة اول متوسطه، با زبانی ساده و از  فارسی دانش

اند از: جمله، اسم، صفت، ضمیر، حرف، قید، فعل،  است که عبارت شده از مباحث آموزشی فارسی در یک فصل از کتاب گنجانده

، نکات نگارشی، عالئم نگارشی و گروه های شعری، نکات امالیی های ادبی، روابط واژگان، اصطالحات ادبی، قالب نقش دستوری، آرایه

 اسمی.
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19 داستانوراهنما فلسفه برای کودکان:. ناجی، سعید/ عسکری، سمانه/ یونسی، فاطمه. .کندوکاوفلسفیبراینوجوانان:

 9786226420433 شابک: وزیری. ص.158 .1398. کرگدن: تهران

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 نهمهفتم، هشتم،  پایهتحصیلی:

 تفکر خالق، فلسفه، نوجوانان کلماتکلیدی:

شود. این  هایی استفاده می وگو و کندوکاو فلسفی از محرک های فلسفی برای کودکان، برای شروع گفت در کالس معرفیکتاب:

کاو فلسفی ایجاد شوند، بتوانند کندو ها استفاده می هایی که در این کالس ها معموالً داستان هستند. برای اینکه داستان محرک

های  هایی باشند، ازجمله، داشتن موضوع چالش برانگیز، بررسی مسائل و مشکالت روزمره کودکان و دغدغه کنند، باید دارای ویژگی

سازی شده از  پنداری و ملموس بودن. در این کتاب از هفت داستان استفاده شده است که بازنویسی و مناسب ها، ایجاد همذات آن

 های فلسفی و اجتماعی هستند. مایه مشهور با بن های داستان

 

کاربرگفارسیپایهنهمدورهاولمتوسطه. میرحسینی، محمد.20  رحلی. ص.34 .1397. پویش اندیشه خوارزمی: تهران.

 9786009904525 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 نوشتنهای آموزشی،  راهنمای آموزشی، مهارت کلماتکلیدی:

بندی  ها بر اساس بودجه نُهم تدوین شده است.تمرین  این کتاب از مجموعه کاربرگ فارسی است که برای پایه معرفیکتاب:

های این  خوانی، حکایت و شعرخوانی، از درس تمرین در نظر گرفته شده است. روان 15تا  10هفتگی تنظیم و برای هر هفته بین 

های متضاد و مترادف نیز از جمله مطالبی است که کتاب بر آن  ها، واژه ی ابیات، نقش دستوری واژهها، معن کتاب است. معنی واژه

 نیز در کتاب ارائه شده است.« ادبیات بومی»تمرکز کرده است.شایان ذکر است که دو فصل با عنوان 

 

 رحلی. ص.36 .1397. اندیشه خوارزمیپویش : تهران.کاربرگفارسیپایههشتمدورهاولمتوسطه. میرحسینی، محمد.21

 9786009904518 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم پایهتحصیلی:

 های آموزشی، نوشتن راهنمای آموزشی، مهارت کلماتکلیدی:

بندی  ها بر اساس بودجه هشتم تدوین شده است.تمرین  این کتاب از مجموعه کاربرگ فارسی است که برای پایه معرفیکتاب:

های این  خوانی، حکایت و شعرخوانی، از درس تمرین در نظر گرفته شده است. روان 15تا  10هفتگی تنظیم و برای هر هفته بین 

 نیز در کتاب ارائه شده است.« ادبیات بومی»کتاب است. شایان ذکر است که دو فصل با عنوان 

 

 رحلی. ص.38 .1397. پویش اندیشه خوارزمی: تهران.متوسطهکاربرگفارسیپایههفتمدورهاول. میرحسینی، محمد.22

 9786009904501 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها راهنمای آموزشی، ادبیات فارسی، تمرین کلماتکلیدی:

بندی  ها بر اساس بودجه هفتم تدوین شده است.تمرین  این کتاب از مجموعه کاربرگ فارسی است که برای پایه معرفیکتاب:

ها و کارکرد افعال  های ادبی، معنی ابیات و واژه تمرین در نظر گرفته شده است. آرایه 15تا  10هفتگی تنظیم و برای هر هفته بین 

 ها توجه کرده است. از جمله مطالبی است که مؤلف کتاب به آن
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 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.اخالقمصور گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. جواد نیا، محمد احمدی.23

 9789640819128 شابک: رقعی. ص.380

 معلم مخاطب:

 ادبیات تعلیمی، ادبیات معاصر، نثر کلماتکلیدی:

کتاب: حکایت است. همة  140دربرگیرندة باشی، کتابی اخالقی و  خان عکاس اخالق مصور، به قلم میرزا ابراهیم معرفی

اند و  ها از زبان حیوانات نقل شده های عربی و فارسی و در پایان هم نتیجه دارند. بیشتر داستان های این کتاب عنوان حکایت

خود های نیکوی اخالقی را به مخاطب  دانسته، کوشیده است ویژگی نویسنده که مصوربودن کتاب را ابزاری برای تعلیم و تربیت می

کند. کتاب حاضر متن  سال را هم همراه می ها، نه تنها مخاطب کودک، بلکه مخاطب بزرگ بیاموزد. آهنگ، لحن و جذابیت حکایت

 را دربردارد.« اخالق مصور»اصلی کتاب 

 

24 رهنمایسعادت گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. نژاد، مسعود کوهستانی. . برهانمؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران.

 9789640815717 شابک: رقعی. ص.156 .1398

 معلم مخاطب:

 ها، تاریخ ادبیات آموزش و پرورش، مدرسه کلماتکلیدی:

های جدید ایران است که احمد سعادت، مدیر  های درسی ویژة دختران در مدرسه رهنمای سعادت از نخستین کتاب معرفیکتاب:

ای  های پایانی حکومت قاجار در تهران تألیف و منتشر کرد. کتاب حاضر از مجموعه در سالفروشی سعادت، آن را  انتشارات و کتاب

گیرند، در مقدمه به چگونگی تأسیس و  شده در ایران را در بر می های کودک و نوجوان چاپ چندجلدی که نخستین کتاب

شاه  ی را که در دورة مظفرالدین شاه و محمدعلیکند و نخستین آثار های دخترانه در ایران نگاهی گذرا می یافتن مدرسه عمومیت

آن کتاب و  ، ساختار و مضمون«رهنمای سعادت»برد. همچنین، با آوردن متن اصلی کتاب  برای دختران منتشر شدند، نام می

 کند. بازتاب اجتماعی آن در ایران را نیز بررسی می

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.عاقوالدین نوجوان:گنجینه تاریخ ادبیات کودک و . فردوسی مشهدی، مهدی.25

 9789640819227 شابک: رقعی. ص.72

 معلم مخاطب:

 نقد، ادبیات تعلیمی، ادبیات معاصر، نظم کلماتکلیدی:

از جمله  1320بیت دارد و از دورة قاجار تا دهة  141ای ناشناس،  حاصل طبع سراینده« عاق والدین»منظومة  معرفیکتاب:

گردد،  رفته است. داستان بر محور توجه به حقوق مادر و پرهیز از عاق وی می ها به شمار می خانه های درسی و آموزشی مکتب متن

اما مضمون اصلی آن شفاعت خاطیان و گناهکاران امت پیامبر از طرف امام حسین است. در مقدمة کتاب حاضر، ساختار این 

های کتاب برای مخاطبان کودک و نوجوان  ها و مضمون های روایی و فولکوریک آن به تناسب موضوع منظومه بررسی شده و ریشه

 ها تأکید شده است. واکاوی و بر آن
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 ص.216 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.األدبفرائد گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. برآبادی، محمود.26

 9789640819159 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 تاریخ ادبیات، تاریخ معاصر ایران، نثر کلماتکلیدی:

های نوین آغاز قرن چهاردهم  کتاب فرائداالدب اثر میرزا عبدالعظیم قریب گرگانی است که برای تدریس در مدرسه معرفیکتاب:

های  شیرین، و مطالب تاریخی و ادبی مفیدی از متن های ای، شعرهای زیبا، حکایت هجری تدوین شد. در این مجموعة پنج دوره

شده در  های کودک و نوجوان چاپ ای چندجلدی که نخستین کتاب اند. کتاب حاضر از مجموعه کهن و برجستة معاصر گردآمده

تن اصلی کتاب اندازد و سپس با آوردن م گیرند، به زندگی پربار و آثار ارزشمند عبدالعظیم قریب نگاهی می ایران را در بر می

اند،  کند. همچنین، منابعی که در تدوین دورة سوم کتاب به کار رفته ، جایگاه آن را در آموزش زبان فارسی بررسی می«فرائداالدب»

 شوند. معرفی می

 

27 التعلیم گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوانان:. السلطنه انصاری، میرزاحسین مصباح. تسهیل فرهنگی مؤسسه : تهران.

 9789640815991 شابک: رقعی. ص.268 .1397. مدرسه برهان

 معلم مخاطب:

 ادبیات کودک و نوجوان، آموزش و پرورش، تاریخ کلماتکلیدی:

ه.ق برای آموزش الفبا به نوآموزان و خردساالن نوشته شده است.  1325این کتاب ازجمله آثاری است که در سال  معرفیکتاب:

های دیگری را نیز مطرح کرده است. وی در  نویسنده کوشیده است به شیوه تحلیلی، الفبا را به مخاطبان خود بیاموزد. او موضوع

ها را هم  ر زبان فارسی، متن حکایتها، ضمن توجه دقیق به آموزش حروف و لغات و تأکید بر یادگیری حروف مشابه د بیان حکایت

ترین مضامین کتاب نیز دربرگیرنده مباحث دینی، مذهبی و تبیین موضوعاتی در علوم گوناگون، نظیر  آموزشی نگاشته است. عمده

 جغرافیا، نجوم و جانورشناسی است.

 

28 کتاباحمد گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوانان:. ابوطالب بن تبریزی، عبدالرحیم. یا طالبی سفینه مؤسسه : تهران.

 9789640818800 شابک: رقعی. ص.520 .1398. فرهنگی مدرسه برهان

 معلم مخاطب:

 تاریخ ایران، قاجاریان، ادبیات نوجوانان کلماتکلیدی:

میرزا »است که « احمد»شان، کتاب   ترین اند و اصلی این کتاب شامل چند متن است که در کنار هم چیده شده معرفیکتاب:

جلدی است که در قالب پرسش و  نامه سه نگاشته است. این کتاب، درواقع یک فرهنگ 1307در سال « عبدالرحیم طالبوف تبریزی

و  سرایی کند. او از داستان ترین مفاهیم علمی، اجتماعی، تربیتی، تاریخی، فلسفی و مذهبی را بررسی می پاسخ برخی از مهم

های  عالوه، هرجا که الزم دیده، حکایت پردازی استفاده کرده است تا توجه مخاطب کودک و نوجوان را به آن جلب کند. به خیال

دهد.  های فرزند خیالی خود، احمد، پاسخ می ای را چاشنی برنامه آموزشی خود کرده است. نویسنده به پرسش جذاب و آموزنده

 است در تشریح بیشتر اثر طالبوف، با هدف فهم بهتر آن. های افزوده کتاب، مقاالتی متن
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29 کاربرگفارسینهممتوسطهاول های پایش: مجموعه کاربرگ. دقیق، رضا.  شابک: رحلی. ص.40 .1397. پایش: تهران.

9786008892526 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ها پرسشادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی،  کلماتکلیدی:

آموز پس از یادگیری، به نقاط ضعف و قوت کار خود پی ببرند.  کند، معلم پس از تدریس و دانش کاربرگ کمک می معرفیکتاب:

اند.  ای، درست یا نادرست، جای خالی، پاسخ کوتاه و جورکردنی به کار رفته های چندگزینه در طراحی سؤاالت کاربرگ، انواع پرسش

 های درس فارسی سال نهم متوسطة اول است. هر کاربرگ مخصوص یک درس کتاب است. رگکتاب حاضر شامل کارب

 

30 کاربرگفارسیهشتممتوسطهاول های پایش: مجموعه کاربرگ. شاهسون، کریم.  رحلی. ص.40 .1397. پایش: تهران.

 9786008892519 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم پایهتحصیلی:

 ها زبان فارسی، ادبیات فارسی، پرسشآموزش  کلماتکلیدی:

آموز پس از یادگیری، به نقاط ضعف و قوت کار خود پی ببرند.  کند، معلم پس از تدریس و دانش کاربرگ کمک می معرفیکتاب:

اند.  های، درست یا نادرست، جای خالی، پاسخ کوتاه و جورکردنی به کار رفت های چندگزینه در طراحی سؤاالت کاربرگ، انواع پرسش

های درس فارسی سال هشتم متوسطة اول است. هر کاربرگ مخصوص یک درس کتاب است. این کتاب  کتاب حاضر شامل کاربرگ

 کاربرگ دارد. 18

 

 شابک: رحلی. ص.40 .1397. پایش: تهران.کاربرگفارسیهفتممتوسطهاول های پایش: مجموعه کاربرگ. دقیق، رضا.31

9786008892502 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

   کلماتکلیدی:

آموز پس از یادگیری، به نقاط ضعف و قوت کار خود پی ببرند.  کند، معلم پس از تدریس و دانش کاربرگ کمک می معرفیکتاب:

اند.  به کار رفته ای، درست یا نادرست، جای خالی، پاسخ کوتاه و جورکردنی های چندگزینه در طراحی سؤاالت کاربرگ، انواع پرسش

های درس فارسی سال هفتم متوسطة اول است. هر کاربرگ مخصوص یک درس کتاب است. این کتاب  کتاب حاضر شامل کاربرگ

 کاربرگ دارد. 18

 

 9789647082358 شابک: رقعی. ص.192 .1398. میچکا: تهران.فردوسی مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید.32

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات کالسیک نامه طنز، سرگذشت کلماتکلیدی:

به خوانندگان نوجوان و « فردوسی»گیری از زبان طنز، شاعر بزرگ زبان فارسی  این کتاب کوشیده است با بهره معرفیکتاب:

گاه خود در حین روایت زندگی شخصیت  های گاه و بی دخالتجوان معرفی کند.کتاب پر از تصویر است و نویسنده کوشیده است با 

های  شخصیت مورد نظر، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده جلوگیری کند. او در شرح زندگی فردوسی، به سراغ 

 ها تمام زندگی شاعر و حکیم نامی را به خود اختصاص داد. رود که حکایت آن شاهنامه نیز می
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زندگیشمایککتاباست:چگونهازخاطراتخودکتابی برم: و های دور من و آدم. جین پیترسون، برندا/ فریمن، سارا.33

 9786002122810 شابک: رقعی. ص.280 .1397. دیبایه: تهران. ترانه شیمی خواندنیبنویسیمومنتشرکنیم.

 معلم مخاطب:

 خاطره نویسی، نوشتن، نویسندگی کلماتکلیدی:

کند بهترین کتاب خاطرات ممکن را از اتفاقات خام زندگی بنویسد. این کتاب قدم  کتاب حاضر به خواننده کمک می معرفیکتاب:

های علمی و با هدف آشناکردن مخاطب با فرایند  به قدم، از آغاز تا پایان راه را به مخاطب نشان خواهد داد. ساختار کتاب با روش

اب دو بخش دارد: خاطرات خود را هنرمندانه بنویسید؛ تصمیم جدی برای انتشار کتاب. در پایان هر نوشتن طراحی شده است. کت

هایی برای برانگیختن حس نویسندگی و نکاتی دربارة نشر و کار با ناشران آورده شده است. بخش دوم کتاب هم برای  فصل، تمرین

 خواهند خاطرات خود ر ا چاپ کنند. کسانی است که می

هایآسمانیپیام

 

 بیاضی. ص.44 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.آخرینپرنده،آخرینسنگ. مهدی شجاعی، سید.34

 9789644325861 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 های قرآنی های مذهبی، داستان داستان کلماتکلیدی:

ایم. ابرهه و سپاهش به خانة خدا حمله کردند. به فرمان خدا پرندگانی در  هایش را همه شنیده ابرهه و فیلداستان  معرفیکتاب:

ای به زبان  ها انداختند و سپاه دشمن را نابود کردند. کتاب حاضر همین ماجرا را در قصه هایی را روی آن آسمان ظاهر شدند، سنگ

یی مرتبط همراه شده است تا مخاطب بهتر در جریان داستان قرار بگیرد. در انتها نیز ساده آورده است. سرتاسر داستان با تصویرها

 شد، آمده است. سورة فیل که در همین باره نازل

 

والمستفیدالمفیدآدابالمریدفیگونهکتابمنیةآدابتعلیموتعلمدراسالم:ترجمهگزارش. حجتی، سیدمحمدباقر.35

 9789644308727 شابک: وزیری. ص.664 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.ازشهیدثانی

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 ها، آموزش و پرورش اخالق اسالمی، ترجمه کلماتکلیدی:

کتابی است ارزشمند که دکتر سیدمحمدباقر « منیةالمرید فی آداب المفید و المستفید»کتاب شهید ثانی با نام  معرفیکتاب:

است. کتاب حاضر ترجمة آن کتاب ارزشمند است که به تازگی تجدید چاپ شده است. این نسخه نسبت  حجتی آن را ترجمه کرده

اند. بعضی احادیث  منابع و مآخذ احادیث و روایات و آثار استخراج شده چاپ شد، خطایابی شده و 1359به نسخة قبلی که در سال 

 اند. های تعلیم و تربیت اسالمی و تاریخ آن در کتاب آمده اند و فهرستی از کتاب و روایات توضیح داده شده
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36 نهج. باوفا، مرجان. و قرآن منظر از خانواده در البالغهاخالق  شابک: رقعی. ص.180 .1397. کتاب جمکران: قم.

9789649735931 

 معلم مخاطب:

 های اخالقی اسالم، خانواده، ارزش کلماتکلیدی:

ترین نیازهای زندگی بشری است. انسان فقط در پرتو اخالق صحیح است که به  ترین و اساسی اخالق یکی از ابتدایی معرفیکتاب:

ترین بنا و نیز کانون اخالقی  از طرفی، از دیدگاه اسالم، خانواده محبوب یابد. های خود دست می عنوان موجودی هدفمند، به آرمان

البالغه  جامعه است. این کتاب دربردارنده عوامل مؤثر در اخالق خانوادگی برای استحکام سالمت فرد و جامعه از دیدگاه قرآن و نهج

ز اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، مصادیق قرآنی و است. در واقع، در این کتاب، ضمن بیان عوامل تأثیرگذار اخالقیِ هر یک ا

 های امروزی نیز تطبیق داده شده است. البالغه با عملکرد خانواده نهج

 

37 پرسش. نیا، محمد سبحانی. من: حجابانتخاب درباره هایی  شابک: رقعی. ص.224 .1398. کتاب جمکران: قم.

9789649736099 

 معلم مخاطب:

 های مذهبی ها، کتاب ها و پاسخ حجاب، پرسش کلماتکلیدی:

گویی بپرهیزد، به سراغ جوانان  است. این کتاب کوشیده است از کلی شده های فراوانی نوشته دربارة حجاب کتاب معرفیکتاب:

پاسخی  های نسل جوان دربارة حجاب، ها و پرسش های آنان را به شکل شفاف بازگو کند و به قدر بضاعت به شبهه برود، پرسش

 ها پر کرده است. های علما به این پرسش های جوانان و پاسخ روشن و مستدل دهد. سراسر محتوای کتاب را پرسش

 

 وزیری. ص.16 .1398. نشر به: تهران.عقیلبنترسم:محمد؛فرزندسعیدهامیازغریبه های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.38

 9789640228142 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های مذهبی ادبیات جنگ، عاشورا، داستان کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که در ماجرای عاشورا،  بن عقیل را شرح میای چندجلدی، داستان محمد، پسر سعید شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه

 همراه خانواده، در صحرای کربال حضور داشت. پس از شهادت حضرت عباس، او نیز به شهادت رسید.

 

پسرانمسلم های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.39 السالمعلیهعقیلبناسیرانکوچک:  وزیری. ص.24 .1398. نشر به: تهران.

 9789640227862 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ادبیات جنگ، عاشورا کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که بعد از شهادت امام حسین و  عقیل را شرح می بن مسلمای چندجلدی، داستان دو پسر  شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه

 ها را یافت و به شهادت رساند. یارانش، مخفی شدند، اما سرانجام یکی از یاران عبیداهلل زیاد آن
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السالمعلیهعلیبنجنگجویکوچک:عبداهللفرزندحسن های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.40  ص.16 .1398. نشر به: تهران.

 9789640228166 شابک: وزیری.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ادبیات جنگ، عاشورا، جنگ کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که  جلدی، داستان مبارزة یکی از این قهرمانان کربال به نام عبداهلل را شرح میای چند شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه

 فرزند امام حسن )ع( بود. او نیز در ماجرای کربال همراه عزیزانش جنگید و به شهادت رسید.

 

 ص.16 .1398. نشر به: تهران.حارثسلمانیبنشمشیرواسبزخمی:عمرو،پسرجناده های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.41

 9789640227794 شابک: وزیری.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ادبیات جنگ، شهادت کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که  ای چندجلدی، داستان مبارزة یکی از این قهرمانان کربال به نام عمرو را شرح می مجموعهشهید شدند. کتاب حاضر از 

 همراه پدر خود جنگید و کمی بعد از پدرش به شهادت رسید.

 

السالمعلیهعلیبناکبر؛فرزندحسینعطشوآتش:علی های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.42  ص.16 .1398. نشر به: تهران.

 9789640227930 شابک: وزیری.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های مذهبی، ادبیات جنگ، عاشورا داستان کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که قبل از شهادت امام  بن علی را شرح می اکبر، پسر حسین ای چندجلدی، داستان علی هشهید شدند. کتاب حاضر از مجموع

 رسد. حسین، با تیر دشمن به شهادت می

 

 شابک: وزیری. ص.16 .1398. نشر به: تهران.مظاهربنکوچهبهکوچه:قاسم؛فرزندحبیب های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.43

9789640227800 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های مذهبی عاشورا، ادبیات جنگ، داستان کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که بعد از شهادت امام  بن مظاهر را شرح می ای چندجلدی، داستان قاسم، پسر حبیب شهید شدند. کتاب حاضر از مجموعه

 قدر تعقیب کرد تا پنهانی او را کشت. حسین و یارانش، وقتی سر بریدة پدرش را دید، طاقت نیاورد و دشمن را آن
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 وزیری. ص.16 .1398. نشر به: تهران.السالمعلیهعلیبنمردومیدان:قاسم؛فرزندحسن های عاشورا: بچه. ایبد، طاهره.44

 9789640228203 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های مذهبی، عاشورا ادبیات جنگ، داستان کلماتکلیدی:

در کربال و جنگ امام حسین با یزیدیان، کودکان و نوجوانانی نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها جنگیدند و  معرفیکتاب:

دهد که قبل از شهادت امام  بن علی را شرح می ای چندجلدی، داستان قاسم، پسر حسن مجموعهشهید شدند. کتاب حاضر از 

 حسین و یارانش، در ماجرای عاشورا، به دست یکی از یاران دشمن به شهادت رسید.

 

پژوهشگاه فرهنگ و سازمان انتشارات : تهران.پاسخبهشبهاتکالمی،دفترچهارم:امامت. قدردان قراملکی، محمدحسن.45

 9789642982738 شابک: رقعی. ص.554 .1397. اندیشه اسالمی

 معلم مخاطب:

 امامت، خداشناسی، نقد کلماتکلیدی:

کتاب: ای چند جلدی در پاسخ به شبهات کالمی است. این جلد در موضوع  کتاب حاضر دفتر چهارم از مجموعه معرفی

اند، از جمله: اصل امامت، شبهات ناسازگاری اصل امامت با اصل خاتمیت  شبهاتی مطرحاست. در این کتاب تحلیل و نقد «امامت»

مانند ناسازگاری عصمت، نظریة نصب شیعه مبنی بر نصب حضرت علی به مقام امامت، شانزده اصل توجیه اهل سنت و بعضی 

 معاصران بر نصوص دال بر امامت حضرت علی، و صفات ائمه.

 

 .1398. رصدگر دانش: قم.شناسیپیدایشکیهانودگرگونیآندرمطالعاتقرآنیوکیهان. زینبباقری تودشکی، .46

 9786009763627 شابک: وزیری. ص.72

 معلم مخاطب:

 شناسی های قرآنی، جهان جنبه کلماتکلیدی:

است. کتاب حاضر رابطة گزارة  کردهموضوع شناخت جهان و چگونگی ایجاد آن همواره ذهن بشر را به خود مشغول  معرفیکتاب:

شناسی، بررسی  گیری جهان در کیهان دهد. شکل با نظریة انفجار بزرگ را توضیح می« گیری جهان در شش روز شکل»قرآنی 

شده در کتاب  شناسی قرآن، موضوعات مطرح های مطرح در زبان معنای یوم از منظر مفسران و عالمان دینی و فیلسوفان، و دیدگاه

 د.هستن

 

 9789642027804 شابک: بیاضی. ص.216 .1398. جمال: قم.حدیثزندگی. حیدری ابهری، غالمرضا.47

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، احادیث ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

ترین  گوید. یکی از مهم درباره مسائل مختلفی با ما سخن میگیرد و   های گوناگون و متنوعی را دربرمی حدیث حوزه معرفیکتاب:

های گوناگون زندگی است. حدیث در این زمینه نکات بسیاری را به ما  این موضوعات، سبک زندگی و رفتارهای درست در صحنه

اده است. این کتاب حاوی آموزد. کتاب حاضر شیوه نویی را در عرضه احادیث به کار گرفته و مصادیق عینی احادیث را توضیح د می

باتقواترین مردم کسی است که حق را »دویست حدیث است. در هر صفحه، داستان کوتاهی برای هر حدیث آورده شده است. 

خوشرویی »و « گویند  ها حمد و تسبیح خدا را می به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آن»، «بگوید، چه به سودش باشد، چه به زیانش

 ، ازجمله این احادیث است.«برد  کینه را می
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 9789642024315 شابک: رقعی. ص.104 .1398. جمال: قم.هاخداوضربالمثل. حیدری ابهری، غالمرضا.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 المثل، صفات خدا ضرب کلماتکلیدی:

المثل است تا مخاطب هم با معنای  کتاب حاضر شامل تعداد زیادی ضربهستند.  ها شیرین و خواندنی المثل ضرب معرفیکتاب:

 ها آشنا شود و هم دانش بیشتری دربارة خدا به دست آورد؛ یک کتاب ادبی و دینی. آن

 

49 ودرسداستان. نظری، مرتضی. وعلیهاهللصلیهاییاززندگیپیامبراسالمها بیشاز .داستانخواندنی185آلهبا

 9789644308598 شابک: رقعی. ص.324 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، پیامبران، تاریخ اسالم کتاب کلماتکلیدی:

داستان مستند از حوادث و وقایع تاریخی زندگی رسول اکرم )ص( را دربر دارد. هدف  185کتاب حاضر بیش از  معرفیکتاب:

های اخالقی،  همتای رسول خداست. پس از هر داستان نیز برداشت کردن مخاطب از سبک زندگی شخصیت بی آگاهنویسنده 

 است. تربیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن آورده شده

 

 9789642027330 شابک: رحلی. ص.108 .1397. جمال: قم.دایرةالمعارفشیعه. حیدری ابهری، غالمرضا.50

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، اسالم، تشیع، شیعیان المعارف دایرة کلماتکلیدی:

شدن نیاز دارد. کتاب حاضر کوشیده است با زبان ساده و متناسب با مخاطب  مذهب شیعه به شناساندن و معرفی معرفیکتاب:

اند  ت پرسش و پاسخ است و تصویرهایی نیز با آن همراه شدهصور های مکتب شیعه را توضیح دهد. متن کتاب به نوجوان، همة جنبه

ها و باورها، احکام  معنای شیعه، امامان شیعه، برخی سنت: تا مخاطب را بیشتر جذب کنند. این دایرة المعارف ده فصل دارد

روحانیت شیعه؛ جغرافیای حسین؛ شیعه و قرآن و حدیث؛ شیعه و مهدویت؛  اختالفی شیعه و اهل سنت؛ شیعه و عزاداری برای امام

 های گوناگون. تشیع؛ پرسش

 

 ص.228 .1397. کتاب جمکران: قم.االنوارهایقرآن:بازنویسیمشکاتدرفضیلتخواندنسوره. مجلسی، محمدباقر.51

 9789649735955 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 ها های آسمانی، احادیث، سوره کتاب کلماتکلیدی:

و مشتمل بر سه بخش است. « محمدباقر مجلسی»، اثر عالمه «االنوار مشکات»این کتاب متن بازنویسی شده کتاب  معرفیکتاب:

ها و نیز حامالن آن بیان  در بخش اول، با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار)ع(، فضیلت قرآن و برخی از آیات و سوره

و آداب آن و فواید دعا کردن و علل مستجاب نشدن برخی از دعاها مطرح شده و در  شود. در بخش دوم، فضیلت دعا و شرایط می

 شود. شایان ذکر است که مصادر آیات و روایات در پاورقی آمده است. بخش برخی از اذکار، دعاها و تعقیبات ارائه می
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52 تأکیدبرنظریه. نبوی، قاسم اخوان. نظریهتحولانواعبا جدیدهایدینوتکامل: سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران.

 9786001084430 شابک: رقعی. ص.236 .1398. فرهنگ و اندیشه اسالمی

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 شناسی، نقد های مذهبی، فلسفه، تفسیرها، زیست جنبه کلماتکلیدی:

داروین است. این نظریه مخالفان و موافقان زیادی دارد. های مهم علمی در علوم طبیعی، نظریة تکامل  یکی از نظریه معرفیکتاب:

های این نظریه و نقدهایی که بر اساس شواهد علمی،  فرض توصیفی از مبانی و پیش-کتاب حاضر تحقیقی است با روش تحلیلی

های نظری  فرض پیش است. مرور اجمالی مسئلة حیات، تبیین نظریة تکامل، مبانی و فلسفة علم و الهیات نسبت به این نظریه شده

آن، نقد نظریة تکامل داروین از جنبة علمی و فلسفی، و نقد پیامدهای کالمی و الهیاتی نظریة تکامل، مباحث کتاب را تشکیل 

 دهند. می

 

 9786007325445 شابک: رقعی. ص.120 .1398. سازوکار: تهران.هاراهیابیبهدل. کریمی، قاسم.53

 معلم مخاطب:

 احادیث، آداب معاشرت، اخالق اسالمی کلیدی:کلمات

که افراد باید متناسب با شرایط خود رعایت کنند. آداب  شود  آداب معاشرت، به مجموعه رفتارهایی گفته می معرفیکتاب:

ژه رسول وی مندی از نظرات پیشوایان دینی، به  آید. در این کتاب، با بهره معاشرت، راهی برای جذب دیگران نیز به شمار می

و نیز تأمل در آیات قرآن کریم، نکاتی از آداب معاشرت اجتماعی و « الحکم غرر»و حضرت علی)ع( در « الفصاحه نهج»اکرم)ص( در 

 شود. اخالقی، سالم کردن، آراستگی ظاهر، دوستی، مدارا کردن و... بیان می از جمله خوش

 

 9786222087050 شابک: رحلی. ص.28 .1398. نیستانکتاب : تهران.سالمبروحی. شجاعی، سیدمهدی.54

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی داستان کلماتکلیدی:

کتاب حاضر داستانی است از شأن نزول آیات ابتدایی سورة انسان، و ایثار و بخشش اهل بیت پیامبر، و مقام و  معرفیکتاب:

های آشنا،  با شناخت دقیق از مخاطب نوجوان، با بیانی ساده و روان و با استفاده از تصویرهای روایی و جمله منزلت ایشان. نویسنده

 ای از تاریخ را بازآفرینی کرده است. واقعه

 

 9786007362754 شابک: جیبی. ص.16 .1398. کتابک: قم.شناسنامهقرآنکریم. علیزاده، علی.55

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 های آسمانی، اسالم، نوجوانان کتاب کلماتکلیدی:

سال، از  23این کتاب نام، القاب، شهرت، زبان، فرستنده، آورنده و... قرآن کریم است. قرآن به تدریج، در مدت  معرفیکتاب:

های گوناگونی تقسیم  ر مدینه. قرآن به بخشطریق وحی بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده است، سیزده سال در مکه و دَه سال د

 شود. از جمله آیه، سوره، حزب و جزء. شایان ذکر است که در انتهای کتاب آداب خواندن قرآن توضیح داده شده است. می
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 ص.120 .1398. دانشگاه علوم اسالمی رضوی: مشهد.عزتنفسدرفقه،بانگاهیبهآثارتربیتیآن. علوی، سیدجعفر.56

 9786007044438 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، عزت نفس اسالم، جنبه کلماتکلیدی:

های قابل توجه در علوم تربیتی  شود، یکی از موضوع یاد می« عزت نفس»احساس ارزشمند بودن که از آن با عنوان  معرفیکتاب:

به خود اختصاص داده است. گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت  های قابل توجهی را شناسی است که در دانش فقه نیز بحث و روان

نفس گواه روشنی بر اهمیت و تأثیرات جدی این مقوله اخالقی ـ تربیتی بر سرنوشت و مصالح انسانی است. کتاب پیش رو در سه 

کند؛ در بخش دوم،  روشن می شناختی را های دینی و روان بخش ارائه شده است. نویسنده در بخش اول، مفهوم عزت نفس در آموزه

کند و بخش سوم کتاب نیز به آثار تربیتی عزت نفس  گستره و پراکندگی احکام عزت نفس در فقه، به همراه دالیل آن را ارزیابی می

 اختصاص دارد.

 

 شابک: رقعی. ص.152 .1397. دانشگاه علوم اسالمی رضوی: مشهد.هایرضویفرهنگمصرفدرآموزه. ایروانی، جواد.57

9786007044421 

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، اقتصاد اجتماعی اسالم، جنبه کلماتکلیدی:

های زندگی فردی و اجتماعی،  مصرف و فرهنگ مصرف هم از نظر اقتصادی و هم به دلیل آثارش بر دیگر عرصه معرفیکتاب:

ع است، یکی از عوامل مؤثر بر آن نیز هست. بر همین اساس، سزایی دارد. با اینکه مصرف، هدف نهایی تولید و توزی اهمیت به

کننده خود به تولیدات و چگونگی توزیع  اند که براساس آن، مصرف پی ریخته« کننده حاکمیت مصرف»اقتصاددانان، اصلی با نام 

مصرف است. اصول و ضوابط مصرف، دهد. بنابراین، مصرف فقط تابعی از تولید و توزیع نیست، بلکه تولید و توزیع نیز تابع  شکل می

 روی در مصرف، از جمله مطالبی است که در این کتاب آمده است. اصل اعتدال و معیارهای آن در مصرف، آثار مثبت اعتدال و میانه

 

58 کردهگنجشک های نهج البالغه: قصه. مالمحمدی، مجید. تب اندها  شابک: رحلی. ص.36 .1398. نشر به: تهران.

9789640228074 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها داستان، اقتباس کلماتکلیدی:

هایی اخالقی  البالغه کتابی ارزشمند است که سخنان حضرت علی )ع( را در بر دارد. اثر حاضر شامل داستان نهج معرفیکتاب:

های  کنند. بعضی از قصه البالغه اشاره می نان حضرت علی از نهجبرای مخاطبان کودک و نوجوان است که هر کدام به یکی از سخ

 اند از: زیر زبان ما چیست؛ پاداش و بخشش؛ انگورهای وفس. کتاب عبارت

 

 ص.80 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.هابودنشینفرشتهاوهم کتاب اندیشه:. افزا، سعید روح.59

 9789643913861 شابک: پالتویی.

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی داستان کلماتکلیدی:

کتاب حاضر مباحث دینی را به زبانی ساده و روان بیان کرده است تا مخاطب را به تعمق بیشتر وادارد. موضوع  معرفیکتاب:

ه از معناو مفهوم آیات قرآنی و داستان خلقت انسان، در کتاب آفرینش انسان و چگونگی پدیدآمدن خلقت است. نویسنده با استفاد

 بودن به مرحلة شیطانی را به تصویر کشیده است. واقع شیطان را معرفی کرده و نزول او از فرشته
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 جیبی. ص.16 .1397. کتابک: قم.السالمعلیهحضرتعلی علیهم السالم:  بیت مجموعه شناسنامه اهل. حسین قاسمی، محمد.60

 9786007362761 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها، اسالم، امامان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

این کتاب دربردارنده مشخصات حضرت علی )ع( از جمله نام، لقب، کنیه، مقام، نام پدر، نام مادر و... است.در این  معرفیکتاب:

اهی توصیف شده است. از تولد تا بعثت پیامبر اکرم )ص(، عید غدیر خُم، امام علی کتاب همچنین دوران زندگی آن حضرت به کوت

های دیگری درباره او از جمله مطالبی با عنوان  البالغه، مبارزات او با دشمنان و دانستنی )ع(، چهره علی در قرآن، تدوین نهج

 ایشان اختصاص دارد.های دیگر کتاب است. آخرین بخش کتاب نیز به شهادت  ها، از بخش اولین

 

. کتابک: قم.الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجحضرتمهدی علیهم السالم:  بیت مجموعه شناسنامه اهل. حسین قاسمی، محمد.61

 9786007362969 شابک: جیبی. ص.16 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 مهدویتها، امام زمان)عج(،  نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

در این کتاب که با شکل و شمایل یک شناسنامه عرضه شده است، مشخصات حضرت مهدی )عج( از جمله نام،  معرفیکتاب:

لقب، کنیه، مقام، آغاز امامت، مدت امامت و... ارائه شده است. مطالب بعدی درباره تولد ایشان، دوران کودکی، آغاز امامت ایشان و 

کنند و موضوع   . همچنین درباره عمر ایشان، زمان ظهور، مکان ظهور، افرادی که با ایشان بیعت میهای صغری و کبری است غیبت

 ، نکات دیگری درباره ایشان ذکر شده است.«ها سایر دانستنی»رجعت توضیحاتی آورده شده است. در پایان کتاب، ذیل عنوان 

 

 جیبی. ص.16 .1397. کتابک: قم.اهلل)ص(محمدرسول السالم:علیهم   بیت مجموعه شناسنامه اهل. حسین قاسمی، محمد.62

 9786007362662 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها، پیامبران، اسالم نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

کتاب: دربردارنده این کتابکه در قطع شناسنامه طراحی شده است، به زندگی حضرت محمد )ص(پرداخته است و  معرفی

اطالعاتی مانند نام، مقام، القاب، کُنیه، شهرت، تاریخ والدت و... است. بعد از این مشخصات، دوران زندگی پیامبر اکرم )ص( از تولد 

تا بعثت به کوتاهی توضیح داده شده است. بعثت پیامبر، نزول قرآن، معراج پیامبر، مبارزات آن حضرت با دشمنان، خاندان او و 

خصات اخالقی و رفتاری او از جمله مباحث کتاب است.افزون بر این نکاتی نیز با عنوان بیشتر بدانیم درباره آن حضرت برخی مش

 آورده شده است.
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 9789649735832 شابک: رقعی. ص.96 .1397. کتاب جمکران: قم.مهدیشناسی. فر، سیدعباس طباطبایی.63

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 امام زمان)عج(، مهدویت، امامان کلماتکلیدی:

ها و شبهات وارد شده به موضوع انتظارو باور مهدویت نوشته شده است.  این کتاب با هدف پاسخ به بسیاری از سؤال معرفیکتاب:

، دو «بهرام»و « حسین. » ها در واقع بخشی از خاطرات اوست مؤلف خود از خادمان مسجد جمکران بوده و این پرسش و پاسخ

شود  ها بافردی آشنا می ها آن های چهارشنبه به مسجد جمکران بروند. در یکی از همین شب گیرند شب اند که تصمیم می دوستان

 پرسند. ها سؤاالت خود را از وی می رسد و آن که به نظر آگاه می

 

 9786000806033 شابک: رحلی. ص.64 .1398. قدیانی: تهران.مهربانیباحیوانات. حیدری ابهری، غالمرضا.64

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های حیوانات، مهربانی داستان کلماتکلیدی:

ای  ها، به مهربانی با حیوانات نیز توجه ویژه دین اسالم دین محبت و مهربانی است که افزون بر مهربانی با انسان معرفیکتاب:

حدیث و روایت را  50، مؤلف «مهربانی با حیوانات»های فراوانی درباره حیوانات وجود دارد. در کتاب  در این دین توصیهکرده است. 

 ها را برای مخاطب کودک توضیح دهد. گردآورده و کوشیده است با زبانی ساده، محتوای آن

 

 رقعی. ص.112 .1397. کتاب جمکران: قم.کودکانگیریهویتدینیدرنسلمهدوی:چگونگیشکل. باغبادی، سمیه.65

 9789649735566 شابک:

 معلم مخاطب:

 های مذهبی اسالم، تعلیم و تربیت، جنبه کلماتکلیدی:

سالگی  ترین بخش آن تا قبل از هفت ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی انسان است که طالیی دوران کودکی مهم معرفیکتاب:

گیری   شود. بنابراین، والدین و مربیان باید با چگونگی شکل هایی است که در این دوران کاشته می برداشت میوهاست و بقیه عمر، 

های تربیت دینی و عوامل و مراحل آن آشنا شوند تا بتوانند کودکانی با هویت دینی مطلوب و مورد رضایت  هویت دینی و روش

گیری هویت دینی در  عوامل مؤثر بر شکل»های:  حاوی سه فصل است با نام الزمان )عج( تربیت کنند. کتاب حاضر حضرت صاحب

 «.گیری هویت دینی در کودکان  های اثرگذار بر شکل روش»و « گیری هویت دینی در کودکان  مراحل شکل»، «کودکان

 

 شابک: وزیری. ص.680 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.هایآغازدراخالقعملینقطه. مهدوی کنی، محمدرضا.66

9789644308444 

 معلم/ مشاور مخاطب:

  اخالق اسالمی، سخنرانی کلماتکلیدی:

اهلل مهدوی کنی در جمع دانشجویان  هایی است که آیت شدة سخنرانی کتاب حاضر نسخة مکتوب و گردآوری معرفیکتاب:

اند از: خودشناسی و خداشناسی؛ سیر  مفاهیم کتاب اخالقی و عبارتشمسی ایراد کرده است.  60دانشگاه امام صادق )ع( در دهة 

در آفاق و انفس؛ حب و بغض؛ علم به شرایع و احکام؛ انتخاب رفیق و صدیق؛ پرهیز از محرمات؛ توبه؛ ادای فرایض و واجبات؛ التزام 

خدا؛ حسن سلوک؛ زهد؛ قناعت؛ رعایت آداب و عملی به نوافل؛ مرابطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه؛ نیت؛ اخالص؛ توکل و اعتماد به 

 سنن دینی و عرفی و اجتماعی.
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67 درس. اسماعیلی، مسعود. طلوع... ناگهان نامهو اکرم پیامبر زندگانی از وسلمآلهوعلیهاهللصلیهایی . دلیل ما: قم.

 9786003421370 شابک: رحلی. ص.270 .1397

 معلم مخاطب:

 پژوهی، پیامبران، اسالم درس کلماتکلیدی:

نامه با رویکرد بررسی فرازهای مهم زندگی پیامبر اکرم )ص( است که برای ارائه  این کتاب حاوی چهارده درس معرفیکتاب:

های پرجاذبه سیره معصومین)ع( که بار هیجانی و  مربیان و معلمان به نوجوانان تدوین شده است. انتخاب و استفاده از داستان

هایی مانند مسابقه، بازی و کار گروهی،  داستانی بیشتری دارند، استفاده از تعلیق و رمزآلود بودن داستان و استفاده از روشکشش 

 هاست. نامه های این درس برخی از ویژگی

تاریخعلم

 

. مهرسا/  مهر و ماه نو: تهران. زهرا غفاری اینمنمآلبرتاینشتین. دهند!: های معمولی جهان را تغییر می آدم. ملتزر، برد.68

 9786009890453 شابک: خشتی. ص.42 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان نامه ادبیات ملل، سرگذشت کلماتکلیدی:

کردن به کمک داد. او به جای فکر  العاده انجام می از همان کودکی کارهایش را به روشی خارق« آلبرت انیشتین» معرفیکتاب:

کرد و این روش ویژه فکر کردنش به او کمک کرد تا مفاهیم بزرگی را مثل ساختار موسیقی یا  ها، به وسیله تصاویر فکر می کلمه

کم در تالش برای کشف رازهای هستی برآید. بقیه مردم او را  نماها همیشه به سمت شمال هستند، درک کند و کم اینکه چرا قطب

ترین دانشمندان جهان  دیدند؛ اما انیشتین به خاطر کنجکاوی و شیوه خاص تفکرش، توانست به یکی از بزرگ یفقط یک خیالباف م

 تبدیل شود.

 

 .1398. مهرسا/  مهر و ماه نو: تهران. زهرا غفاری اینمنمگاندی. دهند!: های معمولی جهان را تغییر می آدم. ملتزر، برد.69

 9786009890484 شابک: خشتی. ص.42

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان نامه ادبیات ملل، سرگذشت کلماتکلیدی:

دید که چطور دولتمردان بریتانا با مردم کشورش ناعادالنه  مردی جوان هندی بود. او در روزگار خود می« گاندی» معرفیکتاب:

العاده برای مبارزه پیدا کرد؛ اعتراض در کمال آرامش و صلح. او از آفریقای جنوبی به هندوستان  خارقکنند. گاندی راهی  رفتار می

رفت؛ جایی که در آن انقالبی بدون خشونت را رهبری و کشورش را از زیر بار قوانین بریتانایی آزاد کرد. گاندی اگرچه آرام و 

 های حقوق اجتماعی سرتاسر دنیا تأثیر بگذارد. دهد و بعدها بر جنبش چیز را در هندوستان تغییر خونسرد بود، توانست همه
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 9786229525296 شابک: رقعی. ص.104 .1397. گلگشت: تهران. ماشااله صفری پادشاهمصری.. اولدفیلد، تام.70

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ها، فوتبال، نوجوانان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

به او قول داده بود که به عنوان هدیه تولد، او را به کافه عمویش ببرد تا بازی فوتبال لیگ برتر « صالح محمد»پدرِ  کتاب:معرفی

. و...« هرگز تنها قدم نخواهی زد»خواندند:  صف کشیده بودند و همه با هم یک صدا می«لیورپول»بازیکنان . انگلیس را تماشا کند...

، بازیکن «اووِن»ای بود که تا به حال گرفته بود! او آرزو کرد شبیه  درخشید. این بهترین هدیه محمد میبازی تمام شد، چشمان 

، رساند و از سوراخ دیوار رد شد. «نجریج»لیورپول، باشد. چند روز بعد، محمد خودش را به زمین فوتبال جوانان روستایش، 

دند با او بازی کنند، به این شرط که بتواند توپ را بگیرد و آقای تر که بازی محمد را دیده بودند، حاضر ش پسرهای بزرگ

 ، مربی مرکز جوانان نجریج، آنجا بود.«السعدانی»

 

 رقعی. ص.48 .1398. شرکت انتشارات ویژه نشر: تهران. سپیده خلیلی توماسآلواادیسون)مخترعجوان(.. سابین، لوئیز.71

 9786229505977 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات کودک و نوجوان، اختراعات نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

سالگی به مدرسه رفت.  خواست از هرچیزی سردربیاورد. او در هفت از همان کودکی می« توماس آلوا ادیسون» معرفیکتاب:

داد و توماس که به آزاد و رها بودن  کردن و حتی تکان خورن هم نمی  آموزان اجازه سؤال گیر بود و به دانش معلمش بسیار سخت

های بعد، او صدها وسیله اختراع کرد که زندگی مردم دنیا را تغییر داد؛ اختراعاتی  عادت داشت، از مدرسه فرار کرد... اما در سال

 مانند المپ برق و گرامافون.

 

 ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فروغ فرجود کسیاست؟.پلهچه چه کسی است؟:. باکلی جونیور، جیمز.72

 9786226011969 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها نامه فوتبال، زندگی کلماتکلیدی:

بخش و آموزنده است.  جوانان لذت نامة بزرگان، از جمله بازیکنان مشهور ورزشی، برای نوجوانان و مطالعة زندگی معرفیکتاب:

دهد.  گونه، همراه با جزئیات، زندگی فوتبالیست معروف، پله، را شرح می جلدی، با نگاهی داستان  ای چند کتاب حاضر از مجموعه

شد.  ها بعد هم وزیر ورزش پدر پله بازیکن فوتبال بود و پسر تحت نظر پدرش پرورش یافت. پله قهرمان جام جهانی برزیل و سال

 است. شده و با تصویرهایی همراه  در این کتاب، شرح زندگی پله به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته
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73 بلچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. بدر، بانی. گراهام . مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. دل آرش ظهوریان پر الکساندر

 9786226630429 شابک: رقعی. ص.100 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، اختراعات علمی، تاریخ علم نامه زندگی کلماتکلیدی:

بخش و آموزنده است. کتاب حاضر از  نامة دانشمندان و مشاهیر علمی برای نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگی معرفیکتاب:

دهد. کودکی گراهام بل  اه با جزئیات، زندگی الکساندر گراهام بل را شرح میگونه، همر ین جلدی، با نگاهی داستان ای چند مجموعه

اش به گفتار و شنیدن،  بیان گذشت. او در مدرسة ناشنوایان تدریس کرد و به دلیل عالقه  ای اهل آموزش زبان و فن در خانواده

است. این کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه  شتهسرانجام توانست تلفن را اختراع کند. البته گراهام بل اختراعات دیگری هم دا

 شده و با تصویرهایی همراه است. نوشته

 

. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. علی جعفری محمد چارلیچاپلینچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. برنان دموت، پاتریشیا.74

 9786226630412 شابک: رقعی. ص.104 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 ها، سینما، بازیگران نامه زندگی کلماتکلیدی:

کتاب: ای  بخش و آموزنده است. کتاب حاضر از مجموعه نامة مشاهیر برای نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگی معرفی

دهد. ماجرای زندگی چاپلین از دوران کودکی  میچاپلین را شرح  گونه، همراه با جزئیات، زندگی چارلی جلدی، با نگاهی داستان چند

از « سر»یابد و با دریافت جایزة افتخاری اسکار و دریافت لقب  شود، با خلق شخصیت ولگرد ادامه می و فقر خانوادگی او آغاز می

شده و با تصویرهایی  وشتهیابد.کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه ن سالگی پایان می 88ملکه الیزابت دوم و سرانجام مرگ چاپلین در 

 همراه است.

 

 ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فروغ فرجود ماریکوریچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. استاین، مگان.75

 9786226011990 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 علمیها، اختراعات  نامه دانشمندان، زندگی کلماتکلیدی:

بخش و آموزنده است. کتاب حاضر از  نامة دانشمندان و مشاهیر علمی برای نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگی معرفیکتاب:

دهد. کودکی ماری در  گونه، همراه با جزئیات، زندگی ماری کوری را شرح می ین جلدی، با نگاهی داستان ای چند مجموعه

گذشت. ماری دوست داشت تحصیل کند و همواره هم در حال تحقیق و مطالعه بود. او به همراه  ای با پدر و مادری معلم خانواده

 شده و با تصویرهایی همراه است. همسرش رادیوم را کشف کرد و برندة جایزة نوبل شد. این کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته
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 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. علی جعفری محمد بود؟.علیچهکسیمحمد چه کسی بود؟:. باکلی جونیور، جیمز.76

 9786226011945 شابک: رقعی. ص.104

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، ورزش، مسلمانان نامه زندگی کلماتکلیدی:

بخش و آموزنده است.  نوجوانان و جوانان لذتنامة بزرگان، از جمله بازیکنان مشهور ورزشی، برای  مطالعة زندگی معرفیکتاب:

باز معروف، محمدعلی کلی، را شرح  گونه، همراه با جزئیات، زندگی بوکس جلدی، با نگاهی داستان  ای چند کتاب حاضر از مجموعه

چون از رفتن به جنگ لقب داده بودند. « دراز اهل لوئیزویل زبان»فروشی،  کردن و فخر صحبت  دهد. کلی را به خاطر بلند و سریع می

لقب گرفت. در این کتاب، شرح زندگی او به « آور صلح پیام»ها بعد  امتناع کرد، محکوم و از بازی و مسابقه هم محروم شد، اما سال

 است. شده و با تصویرهایی همراه  زبانی ساده و نوجوانانه نوشته

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان هایعلمی.انقالب انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.77

 9786226011730 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، تاریخ علم، نوجوانان کلماتکلیدی:

بر داشتن تفکر، برای  بود، مردانی که عالوه« کوپرنیک«و « نیوتن» و « گالیله»تأثیر متفکرانی مانند  قرن هفده تحت معرفیکتاب:

اند.تا پیش از این دانشمندان غربی،  کردند، قوانینی که امروزه هم پذیرفته شده  بندی قوانین از مشاهده و آزمایش استفاده می صورت

که موجب گذر به دنیای جدید و در این کتاب به کشفیات و اختراعاتی  دادند. توجه چندانی نشان نمی های علمی مدرن به روش

های بعدی جهان شدند پرداخته شده است. استفاده از دستگاه چاپ و تلسکوپ، فشارسنج، منشور و ساعت و  ستون پیشرفت

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

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان صنعت.پیدایش انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.78

 9786226011556 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اختراعات، تاریخ، وسایل حمل و نقل کلماتکلیدی:

کند.   داستان علم و فناوری را بازگویی  کوشد انگیز علم است که می های شگفت کتاب از مجموعه داستاناین  معرفیکتاب:

دهند. جدول زمانی موضوعی نیز  های اصلی و مهم هر دوره را نمایش می اند، پیشرفت های زمانی که در پایین صفحات آمده جدول

 ، از مطالب کتاب است.«آهن راه»و « موتوربخار»، «ذوب آهن»دهد.   تر به دست می در هر فصل اطالعاتی تفصیلی
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 ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان عصراتم. انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.79

 9786226011761 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اکتشافات علمی، اختراعات، تاریخ کلماتکلیدی:

ونقل کوچک شد.  های تازه حمل قرن اول بیستم، زندگی همه را دگرگون کرد. جهان تحت تأثیر شیوهعلم در نیمه  معرفیکتاب:

ارتباطات، انبوه مردم را به یکدیگر نزدیک کرد. دانشمندان به کشف توان ذراتی پرداختند که به قدری خرد و ریز بودند که 

ها و تصویرهای مکملِ تحقیقات و اطالعات  و دارای عکس  گوید بازمی ها را ندیده بود. این کتاب تاریخ علم و فناوری را کس آن هیچ

هایی بیشتر  های فرعی دربردارنده توضیح هایی مبتنی بر سند دارد و ستون تاریخی است و اسنادی از منابع اصلی همراه با پرسش

 برای کمک به درک بهتر.

 

80  انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.  .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان دیجیتال.عصر

 9786226011716 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، نوآوری، اختراعات کلماتکلیدی:

کتاب: ها،  ها، کنترل ماشین ریزتراشههای پایانی قرن بیستم شاهد پیشرفت عظیمِ ظهور رایانه و اینترنت بود.  دهه معرفی

های دیگری نیز صورت گرفت، ازجمله رمزگشایی از  ها، آموزش و حتی کارهای خانگی را برعهده گرفتند؛ اما پیشرفت سرگرمی

ی. سازی و مارپیچ د رساناها، شبیه های فضایی، نیمه گستر، لیزر، شاتل های شخصی، شبکه جهان ها، رایانه ژنتیک انسان.اولین رایانه

 ها پرداخته شده است. ان. ای از جمله مطالب دیگری است که در این کتاب به آن

 

81 باستان. انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی. دوران در . مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان علم

 9786226011242 شابک: رحلی. ص.48 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 نهم تحصیلی:پایه

 علوم، فناوری، اختراعات کلماتکلیدی:

میالدی را بررسی کرده است. در  500این کتاب پیشرفت علم و فناوری را از اولین دوران تاریخ بشر تا حدود سال  معرفیکتاب:

های اصلی و  پیشرفتدهد. این جدول رویدادها و  پایین هر صفحه، جدولی زمانی آورده شده است که کل این دوره را پوشش می

اند. اختراع چرخ، آغاز نوشتن وبه کار بردن اعداد، کشاورزی و طب،  آمیزی شده بندی رنگ مهم را فهرست کرده که بنابر دسته

 های این کتاب است. ساختن اهرام، ساخت فلزات، استفاده از تقویم و ساخت جاده و آبراهاز فصل
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82 . مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان هایمیانه.علمدرسده انگیز علم: شگفتهای  داستان. ساموئلز، چارلی.

 9786226011211 شابک: رحلی. ص.48 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، کودک و نوجوان، تاریخ، تمدن اسالمی کلماتکلیدی:

های بزرگی به سوی فناوری عملی  ای بوده که در آن قدم های میانه درواقع دوره اند سده امروزه مورخان فهمیده معرفیکتاب:

در این . ها، کاغذ در چین اختراع شد و... برداشته شده است، فناورهایی مثل آسیاب بادی برای آرد کردن غالت. در اوایل این سده

میالدی، از جدول زمانی استفاده شده است.  1500ا حدود ت 500کتاب برای توصیف پیشرفت در فناوری و دانش علمی، از سال 

» و « نیروی باد»، «ساخت کاغذ»، «علوم اسالمی»ها آورده شده است.  ای از کل دوره در زیر تمام صفحه جدول زمانیِ پیوسته

 از جمله مطالب این کتاب است.« پیشرفت در ریاضیات

 

 رحلی. ص.32 .1397. شهر قلم: تهران. مریم فیاضی فریداکالو. رویاهای دور و دراز:زنان کوچک، . سانچز وگارا، ام.ایزابل.83

 9786003205659 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، داستان کودک، نقاشی کلماتکلیدی:

به دنیا آمد. « مکزیکوسیتی»و بومی مکزیک(، در حومه تبار و مادری دورگه )اسپانیایی  از پدری آلمانی« فریدا کالو» معرفیکتاب:

ای دردناک بر او فرود آمد.  پدرش نقاش و عکاس یهودی ـ آلمانی، با اصلیت رومانیایی بود. نقطه عطف زندگی فریدا به شکل حادثه

ا سرنوشت خود را به دست های متعدد شد. فرید او در تصادف شدید اتوبوس، از ناحیه شانه، سینه، کمر، لگن و پا دچار شکستگی

هایش را از جسم ساکن و سراسر آتل  بار شروع به کشیدن نقاشی کرد. او با این کار توانست امیال، آرزوها و رنج گرفت و برای اولین

 اش روانه بوم نقاشی کند. گرفته و گچ

 

84 انقالبتکامل. زندگی یک دانشمند:. استفف، ریکا. رمز )وابسته به : تهران. نسرین نعمتیصمد غالمی،  چارلزداروینو

 9789648547641 شابک: وزیری. ص.116 .1397. شرکت منظومه اندیشه خالقی(

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 شناسی شناسی، زمین دانشمندان، زیست کلماتکلیدی:

کند. کتاب  نامه بیش از سی و سه دانشمند غربی را معرفی می زندگیهای زندگی یک دانشمند،  مجموعه کتاب معرفیکتاب:

خوانید از همین مجموعه است که به معرفی چالز داروین واضع نظریه تکامل پرداخته است. این  حاضر که آن را در شش فصل می

شناسی برجا  علم خصوصاً زیست در هر حال اثر زیادی بر نظریه مخالفان زیادی دارد و شواهدی در رد آن ارائه شده است؛ اما

 گذاشته است.

 

 9786226664349 شابک: رقعی. ص.184 .1398. پرنیان اندیش: تهران. قهرمان قهرمانی مادامکوری.. کوری، ایو.85

 معلم مخاطب:

 ها نامه زندگی کلماتکلیدی:

کرد. کتاب حاضر شرح زندگی این دانشمند به قلم  مادام کوری بانوی دانشمندی بود که دو بار جایزة نوبل دریافت معرفیکتاب:

 دختر کوچک اوست. ایو کوری شرح زندگی مادرش را با جزئیات به تصویرکشیده است.
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86 جوان.. سابین، لوئیز. تواین  شابک: رقعی. ص.48 .1398. شرکت انتشارات ویژه نشر: تهران. سپیده خلیلی مارک

9786229505960 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات ملل، نویسندگان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

های چوبی پراکنده  در مرز ایالت میسوری آمریکا در روستای فلوریدا با کلبه 1835در « ساموئل النگ هورن کلمنز» معرفیکتاب:

سالگی پدرش فوت 12ود که درس حقوق خوانده بود. در به دنیا آمد. پدرش قاضی بخش و تاجری کوچک و اصالتاً اهل ویرجینیا ب

بود، ابتدا حروفچین و  ای که برادرش دایر کرده  های محلی پادویی کند و بعد در روزنامه کرد و ساموئل مجبور شد در چاپخانه

سالگی به سنت  18نوشت. در  ها را می سپس چاپچی شد. صفحاتی از روزنامه به مقاالت طنزآمیز اختصاص داشت که ساموئل آن

 را برای خود انتخاب کرد.« مارک تواین»او بعدها نام مستعار . ترین شهر ایالت میسوری رفت و... لوئیس بزرگ

 

 شابک: رقعی. ص.48 .1398. شرکت انتشارات ویژه نشر: تهران. سپیده خلیلی ماریکوری)دانشمندشجاع(.. برنت، کیت.87

9786229505984 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان، نوجوانان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

که خواهر  به دنیا آمد و وقتی چهارساله بود، هوشش را نشان داد، هنگامی« لهستان »در « مانیا اسکلودوسکی» معرفیکتاب:

پدر مانیا معلم فیزیک و ریاضی بود و مانیا . بازی کند و... معلم اش از درس خواندن خسته شده بود، تصمیم گرفت با مانیا ساله هفت

التحصیل شد و مدال طال گرفت. در آن زمان  ها بعد مانیا به عنوان شاگرد اول از مدرسه فارغ عاشق لوازم آزمایشگاهی شد. سال

نام و روی عنصر اورانیوم تحقیق کرد.  فرانسه ثبت« سوربن»سرانجام مانیا در دانشگاه . دخترها حق نداشتند به کالج بروند...

را « رادیوم»و « پولونیوم» ها با هم به تحقیق درباره رادیواکتیو ادامه دادند و دو عنصر ازدواج کرد. آن« یر کوری پی»چندسال بعد با 

 کشف کردند. ماری کوری اولین کسی بود که برنده دو جایزه نوبل شد.

تفکروسبکزندگی

 

 رقعی. ص.104 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.روییازاینروتاآنرو:مهارتمقابلهباکم. ارشادحسینی، هادی.88

 9786001592522 شابک:

 معلم/ مدیر/ مشاور مخاطب:

 شناسی شناسی، جامعه روان کلماتکلیدی:

رویی و بیان  مقابله کرد. این اثر ضمن معرفی کامل کمرویی ویژگی رفتاری ناهنجاری است که باید با آن  کم معرفیکتاب:

رویی را، با استفاده از منابع اسالمی و  کند. در پایان نیز راهکارهای مقابله با کم های آن، پیامدها و عوامل آن را بررسی می نشانه

 شمارد. شناختی، برمی روان
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89 می. یامادا، کبی. کار چه فرصت یک بکنم؟.با  شابک: رحلی. ص.36 .1398. مهرسا: تهران. احمد تصویری توانم

9786009890200 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات ملل، خودسازی کلماتکلیدی:

فرصت دور و بر کودک آید، چه کند.   داند با فرصتی که برایش پیش می این داستان درباره کودکی است که نمی معرفیکتاب:

رود. بعد از روزها  زند و می  کشد. فرصت پر می  ترسد و خود را عقب می  چرخد و دوست دارد کودک او را بگیرد؛ اما کودک می  می

خندند. کودک حسابی   خورد و بقیه به او می  را بگیرد؛ اما زمین می کند آن   آید. کودک تالش می  فرصت دیگری به سراغ کودک می

 آید تا اینکه... .  کم دیگر هیچ فرصتی به سراغش نمی کند. کم  ها توجه نمی کشد و دیگر به فرصت  جالت میخ

 

90 می. یامادا، کبی. کار چه تازه یکفکر بکنم؟.با  شابک: رحلی. ص.36 .1398. مهرسا: تهران. احمد تصویری توانم

9786009890217 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، تفکر خالق، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

کند که این فکر از کجا آمده و با آن چه   رسد. پسرک اول تعجب می ای به ذهن پسر کوچولو می یک روز فکر تازه معرفیکتاب:

دارد. پسرک نگران  پسرک برنمیگیرد رهایش کند؛ اما فکر، دست از سر  کار کند. فکر عجیب و غریب است و پسرک تصمیم می

آرام به فکر  کند. پسرک آرام  کند؛ ولی بودنِ فکر تازه، پسرک را خوشحال می  حرف مردم هم هست، برای همین فکر را پنهان می

شود تا اینکه  تر می رود. فکر تازه هر روز بزرگ  دهد و با او به گردش می های مقوی به او می کند، غذا  کند، از او مراقبت می توجه می

 یک روز... .

 

91 چهبایدبکنم؟. چه باید بکنم؟:. شولتز، رابرت ای/ دلییل، جیمز ار. مشکلنابغهبودن، : تهران. حسین مسنن فارسی با

 9786002963727 شابک: رقعی. ص.184 .1398. پیدایش

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 تیزهوشان کلماتکلیدی:

های نابغه مسئولیتی سنگین است. کتاب حاضر  بودن برای بچه بودن به معنای متفاوت بودن است. متفاوت نابغه معرفیکتاب:

های نابغه و شرح زندگی آنان است تا به مخاطب بیاموزد در صورت نابغه بودن چگونه باید رفتار کند.  شامل ماجراهایی دربارة بچه

شدن با  بودن، چگونگی هماهنگ ها با افراد عادی، بهترین و بدترین چیز در مورد نابغه های نابغه تفاوت ها و بودن، شباهت معنی نابغه

ها، از جملة محتواهای  ها در مدرسه و خانه و در نهایت چشم انداز آینده برای نابغه ساالن، انتظارات، شرایط نابغه دوستان و گروه هم

 کتاب هستند.
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. پیدایش: تهران. حسین مسنن فارسی برایگفتگووسازگاریبادیگرانچهبایدبکنم؟. باید بکنم؟:چه . کوپر، اسکات.92

 9786002960276 شابک: رقعی. ص.160 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های رفتاری وگو، مهارت گفت کلماتکلیدی:

ابزاری برای  وسیله را، مثل جعبه 21ای نیست. کتاب حاضر  با دیگران کار ساده ها توافق برای خیلی از انسان معرفیکتاب:

های کتاب روش اجرای  وگو و سازگاری را یاد بگیرد. تمرین های گفت گذارد تا مهارت کنارآمدن با دیگران، در اختیار مخاطب می

داشتن دوستان،  اند از: ابراز وجود، پیداکردن و نگه تها عبار آموزند. این مهارت شده در کتاب را به مخاطب می های ارائه مهارت

کردن آزار و قلدری، مقابله با سرزنش و مقابله با افکار منفی. نویسنده در توضیح هر مهارت چند  دادن به بحث و دعوا، تمام پایان

 پرسیدن. شدن، آرامش و سؤال ابزار را معرفی کرده است؛ مثل: شکستن فکر، کم محلی، غیب

 

 رحلی. ص.48 .1398. قدیانی: تهران. مهدی حجوانی کنی؟.هایخوبچهمیبافرصت فلسفه برای نسل نو:. یامادا، کبی.93

 9786000804114 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 فرصت، خودسازی، حل مسئله، اندیشه و تفکر کلماتکلیدی:

کوشد  ای چند جلدی، با هدف آموزش فلسفه به کودکان، می آید؟ کتاب حاضر، از مجموعه میها چه  بر سر فرصت معرفیکتاب:

کشد که از  های جدید زندگی دعوت کند. داستان این کتاب، کودکی را به تصویر می کردن دربارة فرصت مخاطب را به فکر

اش را  ها همراه شود. خود واقعی تحان کند و با آنها را ام رسد که آن ترسد، اما در نهایت به این نتیجه می های جدید می فرصت

 بشناسد و مسیر زندگی را پیدا کند.

 

 شابک: رحلی. ص.40 .1398. قدیانی: تهران. مهدی حجوانی کنی؟.بافکرهایتازهچهمی فلسفه برای نسل نو:. یامادا، کبی.94

9786000804138 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 اندیشه و تفکر، حل مسئله، فلسفه کلماتکلیدی:

کوشد  ای چند جلدی، با هدف آموزش فلسفه به کودکان، می آید؟ کتاب حاضر از مجموعه ها چه می بر سر ایده معرفیکتاب:

تان این کتاب ها به نوشته، اختراع یا تولید، راهنمایی کند. داس هایش و چگونگی تبدیل آن کردن دربارة ایده مخاطب را به فکر

 کند. ای نسبت به دنیا و اطراف خود پیدا می رود و در این مسیر تفکرات تازه کشد که دنبال فکر خود می کودکی را به تصویر می
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 رحلی. ص.40 .1398. قدیانی: تهران. مهدی حجوانی کنی؟.هایجدیدچهمیبامشکل فلسفه برای نسل نو:. یامادا، کبی.95

 9786000804121 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 خودسازی، حل مسئله، اندیشه و تفکر کلماتکلیدی:

کوشد  ای چند جلدی، با هدف آموزش فلسفه به کودکان، می با انبوه مشکالت چه باید کرد؟ کتاب حاضر، از مجموعه معرفیکتاب:

ها راهنمایی کند. داستان این کتاب، کودکی را به تصویر  شدن با آن رو و مشکالتش و روبهها  کردن دربارة نگرانی مخاطب را به فکر

است تا  رو شود. مشکلش فرصت خوبی رسد که با آن روبه کشد که از مشکلش گریزان است، اما در نهایت به این نتیجه می می

 یادبگیرد، رشد کند و شجاع شود.

 

هایتفکروکارآفرینیدرمدرسهباتأکیدبرمفاداسنادتحولتربیتمهارت مرآت:مدارس یادگیرنده . محبی، عظیم.96

 9786229550007 شابک: وزیری. ص.176 .1398. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران.بنیادینآموزشوپرورش

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، کارآفرینی، تفکر خالق کلماتکلیدی:

های  اقتصاد مقاومتی، یعنی توانمندی در تولید و صادرات، یعنی اتکا به تولید ملی، یعنی توانایی نوآوری در عرصه کتاب:معرفی

ها در کشور، نیازمند تربیت نسلی خالق، نوآور و کارآفرین هستیم. تربیت  برای تحقق این ویژگی. مختلف اقتصادی، اجتماعی و...

های اصلی مدرسه بر اساس مبانی نظری سند حول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی  ن از مأموریتنسلی فکور، با ایمان و کارآفری

های  های فوق و هدایت فعالیت شود. کتاب حاضر، به منظور کمک به مدیران، معلمان و مربیان مدارس برای شناخت ویژگی می

 ست.هایی ا آموزشی و فرهنگی مدرسه برای تربیت نسلی با این چنین ویژگی

 

هایدفتربههمراهمثنویمولویوفلسفهبرایکودکان)داستان مدارس یادگیرنده مرآت:. قائدی، یحیی/ لطفی، نسرین.97

تسهیل برای آموزشی گران(راهنمای  شابک: رحلی. ص.88 .1398. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران.

9786229902196 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 فلسفه، ادبیات کالسیک، نوجوانان کلماتکلیدی:

های اساسی فلسفه برای کودکان در ایران، بیگانه بودن محتوای این حوزه است. از دیرباز، مثنوی یکی  یکی از چالش معرفیکتاب:

را در قالب شعر و به شکل داستان بیان  گویی در ایران بوده است. موالنا در این کتاب مفاهیم مورد نظر خود های داستان از گنجینه

دارد. کتاب حاضر به همراه  ها به حرکت وا می کند و خواننده را در مسیر تفکر درباره کشف نمادهای داستان و رمزگشایی آن می

 گران برای کودکان دوره متوسطه اول به نگارش درآمده است. راهنمای آموزشی تسهیل
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 های فردی و اجتماعی: مهارت. هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورشاداره کل فرهنگی و .98

 9786003903296 شابک: رقعی. ص.64 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.پدافندغیرعامل

 معلم مخاطب:

 اجتماعیهای  های فوق برنامه، نظام اجتماعی، مهارت فعالیت کلماتکلیدی:

پذیری  دهند و از آسیب ای را گویند که بازدارندگی را افزایش می های غیرمسلحانه پدافند غیرعامل مجموعه اقدام معرفیکتاب:

شدة سند تحول بنیادین آموزش و پرروش است. کتاب  سازی و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل از اهداف معین کاهند. فرهنگ می

سازی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت  جلدی است که کوشیده است برای فرهنگ ای سه از مجموعه حاضر جلد اول و مقدماتی

 شده است. رو، مربیان را توانمند و آگاه سازد. در واقع این کتاب برای آمادگی مربیان تنظیم بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرا

 

 های فردی و اجتماعی: مهارت. پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورشاداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای .99

 9786003903234 شابک: رقعی. ص.36 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.پدافندغیرعامل

 معلم مخاطب:

 های فوق برنامه های اجتماعی، نظام اجتماعی، فعالیت مهارت کلماتکلیدی:

پذیری  دهند و از آسیب ای را گویند که بازدارندگی را افزایش می های غیرمسلحانه غیرعامل مجموعه اقدام پدافند معرفیکتاب:

شدة سند تحول بنیادین آموزش و پرروش است. کتاب  سازی و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل از اهداف معین کاهند. فرهنگ می

سازی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت  کوشیده است برای فرهنگ جلدی است که ای سه حاضر جلد دوم و تکمیلی از مجموعه

پدافند زیستی با تأکید بر تغذیه و بهداشت فردی و »رو، مربیان را توانمند و آگاه سازد.  بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرا

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« اجتماعی، پدافند اقتصادی و سبک زندگی اسالمی

 

 های فردی و اجتماعی: مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.100

 9786003903173 شابک: رقعی. ص.40 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.پدافندغیرعامل

 معلم مخاطب:

 های اجتماعی، نظام اجتماعی مهارتهای فوق برنامه،  فعالیت کلماتکلیدی:

پذیری  دهند و از آسیب ای را گویند که بازدارندگی را افزایش می های غیرمسلحانه پدافند غیرعامل مجموعه اقدام معرفیکتاب:

کتاب شدة سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.  سازی و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل از اهداف معین کاهند. فرهنگ می

سازی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت  جلدی است که کوشیده است برای فرهنگ ای سه حاضر جلد سوم و تخصصی از مجموعه

پدافند فرهنگی و سایبری و بنیان خانواده، پدافند فرهنگی »رو، مربیان را توانمند و آگاه سازد.  بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرا

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« هاجم سایبریدر آموزش و پرروش، و ت
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آوردندستهاییبرایغلبهبرافسردگیوبههایخسته:مهارتهایداغبرایبچهنکته های داغ: نکته. وایلد، جری.101

 9786229587485 شابک: رقعی. ص.87 .1398. کتاب چ: تهران. سعیده شهسواری نفس.بهاعتماد

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نفس، درمان افسردگی، اعتمادبه کلماتکلیدی:

کنند، اما افسردگی بیماری است و اگر کنترل نشود،  ها آن را حس می غم احساسی طبیعی است که همة انسان معرفیکتاب:

های الزم برای فهمیدن و  نوجوانان کمک کند مهارتهای این کتاب به  کوشد با نوشته ریزد. نویسنده می زندگی را به هم می

نفس پایین را یاد بگیرند. زبان مطالب بسیار ساده و تعاملی است. نویسنده برای هر موضوع مثالی  کردن بر افسردگی و اعتمادبه غلبه

ر همان صفحه قرار گرفته است، خواهد دربارة آن موضوع، در کادری که د آورد و در بیشتر موارد از مخاطب می از زندگی روزمره می

 های کتاب جواب بدهند. بنویسد یا به سؤال

 

: تهران. الهام پورمحمد هاییبرایکنترلخشم.هایعصبانی:مهارتهایداغبرایبچهنکته های داغ: نکته. وایلد، جری.102

 9786226839143 شابک: رقعی. ص.88 .1398. کتاب چ

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 کنترل خشم، رفتار کلماتکلیدی:

های عصبانی زندگی شادی ندارند.  شود.آدم آید که انسان عصبانی می در طول زندگی هر فرد مواقعی پیش می معرفیکتاب:

دست آورند. زبان مطالب  های الزم برای کنترل خشم را به های این کتاب به نوجوانان کمک کند مهارت کوشد با نوشته نویسنده می

خواهد دربارة  آورد و در بیشتر موارد از مخاطب می بسیار ساده و تعاملی است. نویسنده برای هر موضوع مثالی از زندگی روزمره می

 آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته است، بنویسد.

 

: تهران. الهام پورمحمد هاییبرایکنترلنگرانی.هاینگران:مهارتبچههایداغبراینکته های داغ: نکته. وایلد، جری.103

 9786226839136 شابک: رقعی. ص.76 .1398. کتاب چ

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اضطراب، درمان کلماتکلیدی:

های  دارد، اما گاهی مغز و ماهیچه خطرناک دور نگه میهای  نگرانی نوعی سیستم دفاعی است که ما را از موقعیت معرفیکتاب:

های الزم برای  های این کتاب به نوجوانان کمک کند مهارت  کوشد با نوشته کنند. نویسنده می مربوط به نگرانی زیادی کار می

موضوع مثالی از زندگی روزمره  فهمیدن و مقابله با اضطراب را یاد بگیرند. زبان مطالب بسیار ساده و تعاملی است. نویسنده برای هر

خواهد دربارة آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته است، بنویسد و یا به  آورد و در بیشتر موارد از مخاطب می می

 های کتاب جواب بدهد. سؤال



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

41 

 

جنبیوسرگرمی

 

104 تمرین. مهرآبادی، کتایون. خالقیت)جلدمجموعه (3های  شابک: رحلی. ص.150 .1398. میچکا: تهران.

9786227014402 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 خالقیت، تمرین کلماتکلیدی:

کتاب: های  های مشهور جهانی، تمرین دسته تمرین )تمرین ای سه جلدی که شامل سه کتاب حاضر از مجموعه معرفی

گیرد و برای گروه سنی سیزده  های سطح باالتر را دربر می تألیفی( در زمینة خالقیت است، تمرینهای  سازی شده، تمرین بومی

نقاشی با »سال به باال مناسب است. در ابتدای هر فعالیت، شاخه و زیرشاخة آن مشخص شده و چگونگی انجام آن آمده است. 

هایی برای تقویت خالقیت واگرایانه و خالقیت  نفعالیت جدیدتر این کتاب نسبت به جلدهای قبلی است. تمری« اجسام

 های کتاب هستند. فضایی، از جمله تمرین -تجسمی

 

بازیبرایپرورشخالقیتکودکانونوجوانان)کتابکار(110. تبریزی، مصطفی/ ترابی، زهرا.105 . آوای هانا: تهران.

 9786229946138 شابک: وزیری. ص.108 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های آموزشی، خالقیت ، بازی بازی و سرگرمی کلماتکلیدی:

کتاب: ها آموخت.  اندیشیدن را به آن های درست برای پرورش خالقیت در کودکان، باید از همان کودکی روش معرفی

، کاردستی، موسیقی و بارش پردازی خالق، نقاشی خالق های پرورش خالقیت کتاب حاضر شامل نمایش خالق، داستان برنامه

ترها  های کتاب با همراهی بزرگ است. بازی گونه را معرفی کرده بازی  فعالیت 110فکری است. در این کتاب، نویسنده تعداد 

 اند. قابل انجام

داستان

 

 9789640228678 شابک: وزیری. ص.284 .1398. نشر به: تهران.آبوزنجیر. قربانزاده خیاوی، حسین.106

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

ها  شهر است. آن ای درباره چند نوجوان اهل مشکین های کوتاه و به هم پیوسته ای از داستان این کتاب مجموعه معرفیکتاب:

کند و  که غالم او را سوغان صدا می« قادر»، «غالم»کنند.   گیرد، زندگی می خیاوچای که از سبالن سرچشمه میکنار رود 

روند. آنجا   های شهرشان می ، یکی دیگر از دوستان غالم، برای استراحت بعد از امتحانات خرداد، به یکی از آب گرم«جیار»

ها و خرس بزرگ و کشته شدن خرس هستند و آنجاست که  بر بین آدمگذارنند، آنجا شاهد جدالی نابرا  حسابی خوش می

 ، قصد دارد به جبهه برود!«فیاض»فهمند دوستشان،  می
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107 داستان. مهاجری، زهرا. هاییاززندگیشیخابوالحسنخرقانیعارفقرنچهارمهجریآتششوق: : مشهد.

 9786004762618 شابک: وزیری. ص.92 .1398. ضریح آفتاب

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، عرفان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

، عارف قرن چهارم هجری، همراه با «ابوالحسن خرقانی»این کتاب دوزبانه، شامل دَه داستان از حکایات کوتاه  معرفیکتاب:

تفاوتی مانند سخاوت و بخشندگی، نماز و نیایش، استفاده از مال حالل و... سخن ها از موضوعات م تصویر است. در این داستان

خرقانی انتخاب و ارائه شده تا « نورالعلوم»به میان آمده است. در ابتدای هر داستان سخنی مرتبط با آن داستان از کتاب 

 مخاطب با نثر این عارف نیز آشنا شود.

 

 9786004623339 شابک: رقعی. ص.260 .1397. پرتقال: تهران. مریم رئیسی آدمکنترلی.. بدیل، دیوید.108

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

های  ترینش، عالقه به بازی مهمها در خیلی از چیزها به هم شباهت دارند که  دو قلو هستند. آن« فِرِد»و « اِلی» معرفیکتاب:

ها دارند؛ هرچند در برابر قُلدرهای  آورند؛ اما استعداد زیادی در این بازی ویدئویی است. اِلی و فِرِد خیلی از تکنولوژی سردرنمی

ای که  دستهدهد،  ها می کنند که دسته بازی متفاوتی به آن انگیزی مالقات می ها با مرد شگفت آورند! روزی بچه  مدرسه کم می

ها را به  تواند آن آید و می  کند! چیزهایی که حسابی به کار اِلی و فِرِد می  گویی جادویی است و چیزهای دیگر را هم کنترل می

 کند. رویاهایشان نزدیک 

 

109 مردگان. ابوطالبی، معصومه میر. دریای سوی آن  شابک: رقعی. ص.196 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران.

9786226011327 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

شان  گویند دایی جالل معتاد است و در خانه اش خیلی حرف و حدیث است. همه می و دایی« جالل»پشتِ سرِ  معرفیکتاب:

کالسیِ جالل  ، هم«افشین»لنگد!  آباد و پشت غسالخانه زندگی کند، حتماً یک جای کارش می محله جنّکه در  جنّ دارند! کسی

این «. اِن نوگی!»زند:  هاست که فریاد می خواهد بداند چه موجودی در خانه آن گیرد از موضوع سردربیاورد. او می تصمیم می

رود که ناگهان صدای  سوال ریاضی به درِ خانه جالل می صدای ترسناک را همه شنیده بودند. روزی به بهانه پرسیدن

 شود و... . افشین به هر ترتیبی شده، وارد خانه می«. اِن نوگی... اِن نوگی»شود:  وحشتناک بلند می
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110 هندوانهآن. بالدوین، سیندی. که میجا  شابک: رقعی. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. پور نگار عباس رویند!.ها

9786004624114 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اسکیزوفرنی داشت. این بیماری دقیقاً بعد از به دنیا آمدن دال شروع شده و عضوی از خانواده شده « دِال»مادرِ  معرفیکتاب:

دانست چطور با این بیماری کنار بیاید؛ اما دال از دیشب نظرش تغییر کرده بود، از وقتی  رش نمیکس به جز دال و پد بود. هیچ

های سیاه را یکی  تیز تخمه های هندوانه جلویش بود و با چاقویی نوک که مادرش را سر میز آشپزخانه دید که بشقابی پر از برش

 اش چسبیده بود و... . ها باالی پیشانی از تخمه کرد، یکی  ای ناگهانی به بیرون پرتاب می یکی و با ضربه

 

111 خانهآن. ام مونتگمری، لوسی. در  شابک: جیبی. ص.120 .1398. پنجره: تهران. آیدین عمیق سبز.شرلی

9789642223459 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نوجوانانهای بلند،  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، خواهر «متیو»و « ماریال»کند.  خانه زندگی می ساله، با موهای قرمز است که در یتیم دختری یازده« شرلی آن» معرفیکتاب:

حالشان  ها قصد دارند پسری را به سرپرستی بگیرند که کمک کنند. آن  سالی هستند که یک مزرعه را اداره می و برادر میان

حد و مرزی دارد و با امید  فرستد. آن دختری باهوش است که قوه تخیل بی ها می را نزد آن« آن»اشتباه باشد؛ اما پرورشگاه به 

 کند تمام مشکالت زندگی جدید را پشت سر بگذارد.  و پشتکار سعی می

 

112 اونلی. آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام. در شرلی  شابک: جیبی. ص.416 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی آنی

9786000803568 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کند   حد و مرزی دارد و با امید و پشتکار سعی می خانه بزرگ شده است. او قوه تخیل بی در یتیم« شرلی آن» معرفیکتاب:

کند و  داستان او پس از دوره دیدن در آکادمی کوئین، در مدرسه اونلی شروع به تدریس می در این زندگی جدیدی را آغاز کند. 

 آورد. دهد و اتفاقات جالبی را به وجود می انجمن اصالح روستا را تشکیل می

 

 9789642223466 شابک: جیبی. ص.120 .1398. پنجره: تهران. صدیقه ابراهیمی آوایوحش.. لندن، جک.113

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

هیکل است که به زندگی راحت به عنوان حیوان خانگی عادت کرده است تا اینکه روزی از  ، سگی درشت«باک» معرفیکتاب:

کش خدمت کند. باک در آنجا با شرایط  برند تا به عنوان سگی سورتمه شود. او را به آالسکا می محیط زندگی پررفاهش دور می

کند و مجبور است در آب و هوایی آن چنان سرد که هر روز را تبدیل به نبردی وحشیانه  بسیار سختی دست و پنجه نرم می

گردد.  ایی و خاموش خود برمیسازد و به غرایض ابتد برای بقا کرده، کار کند. او خیلی زود با شرایط جدید خود را سازگار می

 شود و... . ها می ای از گرگ باک، با به جان خریدن خطرهای مختلف، رئیس گله
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 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران.اشسیمنتووخرگوشهیمالیاییادسونآرانتسدونا. خانیان، جمشید.114

 9786226011341 شابک: رقعی. ص.92

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 های بلند های فارسی، ادبیات نوجوانان، داستان داستان کلماتکلیدی:

کند داستانی واقعی بنویسد. او عادت دارد قبل از هر چیز طرح  ای است که سعی می قهرمان داستان نویسنده معرفیکتاب:

ها و رویدادهای داستانش شکل  شود و شخصیت متمرکز می به این ترتیب ذهنش. داستانش را نقاشی کند، به این شکل که...

کند رشته افکارش را جمع و جور کند؛ اما  شود. نویسنده سعی می پرد و ناپدید می گیرند؛ ولی ناگهان چیزی بیرون می  می

قدر درشت که تقریباً  آنسوخته است، با چشمانی   شود! او یک پسربچه سیاه بار ناپدید نمی دهد و این دوباره همان اتفاق رخ می

 «شما یک خرگوش شکالتی ندیدید که از اینجا رد شود!؟ »پرسد:  نیمی از صورتش را گرفته است! پسرک با لهجه جنوبی می

 

115 سرزمین. رایان، پم. مونیوس. انگور.از  شابک: رقعی. ص.176 .1397. پرتقال: تهران. صبا زردکانلو های

9786004624763 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

های انگور و باغ  کرد مراتع سرسبز و تاک  العاده خواهد بود. او فکر می کرد، زندگی همیشه فوق  فکر می« اسپرانزا» معرفیکتاب:

تواند تا ابد، دست در دستِ گرمِ  پوشد و می  قیمتش را می های زیبا و گران لباس ماند و او همیشه  رُز پدرش همیشه باقی می

اسپرانزا و مادرش راهی جز فرار ندارند. باید خانه و . ریزد و... پدرش، در تاکستان قدم بزند؛ اما ناگهان دنیای او فرو می

ها انتظارشان را  ی سختِ کارگری در اردوگاه مکزیکیشان را در مکزیک رها کنند و به کالیفرنیا بروند؛ جایی که زندگ زندگی

 تواند با این وضعیت کنار بیاید؟  کشد. آیا اسپرانزا می می

 

116 شکالتی.. برجس، استفانی. قلب با  شابک: رقعی. ص.232 .1398. پرتقال: تهران. ساره پیمان اژدهایی

9786004622196 

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمهفتم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند. دنیای بیرون  های سخت و محافظش کامالً شکل نگرفته ، یک اژدهای جوان است که هنوز پولک«اَوِ نتورین» معرفیکتاب:

زند   را از آب بیرون بکشد. پس دل به دریا میتواند گلیم خودش  اش ثابت کند که می از غار خطرناک است؛ اما او باید به خانواده

نوشد. حاال دیگر او ضعیف و   خورد و از شکالت داغ سحرآمیز می رود! اژدهای جوان فریب انسان را می و به شکار انسان می

و عالقه  ترین موجود کوهستان است های تیز و نه نفس آتشین؛ اما هنوز هم درنده دفاع است؛ نه چنگالی دارد، نه دندان بی

 اش، یعنی شکالت را نیز کشف کرده است! اما... . واقعی
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 رقعی. ص.112 .1397. مهر زهرا)س(: نجف آباد.وجوگرانگنجهاییشیرینازجستافسانه. پناه، سیدسعید موسوی.117

 9786226051200 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

های  جوانی است که آرزوی سفر به سرزمین« پارسا»های کوتاه و به هم متصل است.  کتاب حاضر حاوی داستان معرفیکتاب:

که داستان  شود رو می دور و ماجراجویی را دارد؛ اما هرگز این فرصت را به دست نیاورده است تا اینکه روزی با پیرمردی روبه

کند، داستانی درباره پنهان کردن گنج بسیار بزرگی در کوه و بیابان. پارسا این داستان را باور   عجیبی را برایش بازگو می

 کند؛ اما پیرمرد که خود یکی از افرادی بوده که گنج را پنهان کرده، حاضر است تمام جزئیات را برای او شرح دهد و... . نمی

 

 رقعی. ص.368 .1398. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار دردسرهایزندانیان. انجمن سری بندیکت:. استوارت، ترنتونلی. .118

 9786004622820 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های ماجراجویانه، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کنند تا  های زیادی شرکت می در فعالیت« روندا»، طبق دستورات «کنستانس»و « استیکی»، «کیت»، «رینی» معرفیکتاب:

توانند به مدرسه بروند و مجبورند در همان خانه قدیمی  ها به دالیل امنیتی نمی عالئق و استعدادهایشان شکوفا شود. آن

باری است که در اتاق زندانی  باشد؛ اما این اولینتواند محلی برای یادگیری   آموزش ببینند. هر گوشه از آن خانه عجیب می

شود، این چهار نفر باید سرِ  کنند. وقتی برق بدون هیچ توضیحی قطع می شوند و در شرایطی دشوار، اما حقیقی باید انتخاب  می

 هایی به دست آورند تا از توطئه جدید و شیطانی جلوگیری کنند و... . نخ

 

 9786001883477 شابک: رقعی. ص.216 .1398. بان ایران: تهران. شقایق قندهاری اال.باعشق،. هوو، کث.119

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دوستی ندارد. تازه او یک راز بسیار شناسد و هیچ  به تازگی به این مدرسه آمده است. او کسی را نمی« اِال» معرفیکتاب:

گیرد دوست صمیمی اِال باشد، باورش  ، پرطرفدارترین دختر مدرسه، تصمیم می«لیدیا»ترسناک و جدی هم دارد. وقتی 

دارد، همان دختر ساکت و « مولی»خواهد و کل ماجرا چه ربطی به   اقبال باشد؛ اما لیدیا واقعاً چه می قدر خوش شود که این نمی

 رویی که حاضر نیست با کسی حرف بزند؟ کم

 

 9789642223473 شابک: جیبی. ص.104 .1398. پنجره: تهران. آیدین عمیق باغاسرارآمیز.. برنت، فرانسیس.120

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

را در اتاق باغی که به همسرش تعلق دارد، زندانی « کولین»بعد از مرگ همسر آقای کراون، او فرزندش،  معرفیکتاب:

کند. در این میان،   ترسد پسرش گوژپشت باشد. برای همین درِ باغ را قفل کرده و کلیدش را زیر خاک پنهان می  کند. او می  می

، خواهرزاده کراون، با مرگ «مری»ارد تا خودش وارث کراون شود. پسرعموی کراون که پزشک است، آرزوی مرگ کولین را د

 کند و... .  آید. پس از مدتی، مری به طور اتفاقی کلید باغ مخفی را پیدا می اش می والدینش در هند، به اجبار به خانه دایی
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 شابک: رقعی. ص.296 .1398. پرتقال: تهران. حاتمیشبنم  ها.هیچیمعمولیوابربچه. اسمیت، کریس/ جیمز، گرگ.121

9786004626613 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم، پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کشی  باید اسبابها هر سال  و برادرش مجبورند به خاطر شغل مادر، مرتب به شهر جدیدی بروند. آن« مورف» معرفیکتاب:

ترین مسئله این است  کند. حاال در این شهر جدید، مهم کنند و این کار برای مورف زجرآور است؛ چون باید دوستانش را ترک  

کنند؛ اما این مدرسه با همه  ای پیدا می اند. سرانجام مدرسه  ها پر شده که مورف به کدام مدرسه برود. انگار همه مدرسه

های کوچکی ظاهر کنند! اما  توانند پرواز کنند، آب و هوا را کنترل کنند یا اسب  های این مدرسه می د! بچهها فرق دار مدرسه

 مورف یک بچه معمولی است.

 

122 گمشده.گلبچه. لیزل، ژانت تایلور.  شابک: رقعی. ص.110 .1398. میچکا: تهران. شهال انتظاریان های

9786226721387 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند که زمستان گذشته مادرشان را از دست داده اند و پدرشان که  ، دو خواهر نه و پنج ساله«نلی»و « الیویا» معرفیکتاب:

کند به پدرش  بفرستد. الیویا سعی می« مینتی»زد عمه ها را ن خواهد آن طرف برود، می طرف و آن مجبور است مرتب این

خواهد که فقط تابستان را تحمل کنند و  ها می بفهماند که عمه مینتی خیلی پیر است و رفتن به آنجا اشتباه؛ ولی پدر از بچه

 ها تلفن کند... دهد که در هر فرصتی به آن قول می

 

 شابک: رقعی. ص.96 .1398. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.بفرماییدگولبخورید!. غفار، علی آقا.123

9786226493147 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، ادبیات نوجوانان های کوتاه، داستان داستان کلماتکلیدی:

ساله است که در  قهرمان داستان پسری پانزده کتاب حاضر شامل چهارده داستان کوتاه و به هم متصل است. معرفیکتاب:

شود در ساختمانشان، از خانه یکی  گردد، متوجه می  کند. روزی که از بازی فوتبال برمی  زندگی می« آرامش»ساختمانی به نان 

زند. در   میها را دزد  از همسایه دزدی شده است. پلیس مطمئن است که کارِ آشناست. مدتی بعد، ماشین یکی دیگر از همسایه

 این ساختمان چه خبر است و چه کسی در دزدی دست دارد؟
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124 بهارچشمانتو. استاد حسن معمار، اصغر.  رقعی. ص.62 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.

 9786229958568 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های بلند، داستان نوجوانان، داستانادبیات  کلماتکلیدی:

به دنبال کار به شهر رفته بود و حاال بعد از پنج سال به خانه برگشته است. پدر، مادربزرگ و برادرش « محمد» معرفیکتاب:

مادربزرگ محمد را تا آید!  گویند؛ اما مادرش، صدای مادر از اتاق می ، که بیرون از اتاق ایستاده است، به او خوشامد می«طاهر»

کشد و منتظر به دنیا آمدن سومین فرزندش است. مادربزرگ محمد را به دنبال پیرزن قابله  برد. مادر درد می پشت درِ اتاق می

... گذارند و   می« زینب»رود. نام دختر را به یاد مادر  بار دختر است؛ اما مادر از دست می آید و این بچه به دنیا می. فرستد و... می

. 

 

 9789640230367 شابک: وزیری. ص.40 .1398. نشر به: تهران.65بهمن. مؤمنی، سندی.125

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

، به «عباس»است. راوی داستان دختر نوجوانی است که برادرش، کتاب حاضر حاوی پنج داستان به هم پیوسته  معرفیکتاب:

دارد که البته میانه خوبی با هم ندارند و مرتب در حال جر و بحث « معصوم»تری هم به نام  جبهه رفته است. او خواهربزرگ

واهد نویسنده شود و اصالً خ  ماند؛ اما راوی داستان می  گوید باالخره روی دست مادر می  هستند. معصوم به خواهر کوچکش می

بار  زند؛ ولی این  شود، داداش عباس زنگ می داری و آشپزی بلد نیست. هروقت جایی بمباران می برایش مهم نیست که خانه

 رود تا سری به او بزند و... . تماس نگرفته است. پدر می

 

 9786004626576 شابک: رقعی. ص.356 .1398. پرتقال: تهران. راضیه خشنود سرزمین.بی. مارش، کاترین.126

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 زدگان الملل، جنگ رمان، ادبیات نوجوانان، ادبیات بین کلماتکلیدی:

احمد چهارده ساله در شهری سرگردان است که او را نمی خواهد. بعد از فرار از زندگی ناامن و رنجی که در  معرفیکتاب:

کشید، پدرش را در سفری پرمخاطره در سواحل اروپا از دست داده و تازه وارد بروکسل بلژیک شده است. تقال می سوریه 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؟
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127 بزرگ. میرکیانی، محمد. دردسر چهل و کوتوله پادشاه  شابک: رقعی. ص.92 .1397. محراب قلم: تهران.

9786004134132 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان های کوتاه، داستان داستان کلماتکلیدی:

ها درباره پادشاهی کوتوله است که در هر  داستان کوتاه و به هم متصل است. داستان 41کتاب حاضر حاوی  معرفیکتاب:

های باغچه هم تحسینش کنند و اگر  قدر از خود راضی است که انتظار دارد گل آورد. او آن  داستان ماجراهایی را به وجود می

کند! پادشاه از عطرِ بهارنارنج بیزار   ها را هم تنبیه می ها و حتی عروسک ها را، بلکه درخت تنها آدم کسی با او مخالفت بکند، نه

های شهر را؛ اما همچنان  های بهارنارنجِ تمام خانه های بهارنارنجِ قصر را قطع کنند، حتی درخت است و دستور داده تمام درخت

 رسد و... . بوی بهارنارنج به مشام پادشاه می

 

 9786000805647 شابک: رقعی. ص.368 .1397. قدیانی: تهران.دهدمیخرمالوپاییزمزه. حیدری، زهرا.128

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

اختالف با مباشرِ اربابِ به علت « یونس»دهد. پدر  رخ می 1357ماجرای این داستان در تابستان و پاییز سال  معرفیکتاب:

عهده  شود مسئولیت خانه و کارهای کشاورزی را به رود و یونس مجبور می سابقِ روستا و جروبحث با رئیس پاسگاه به زندان می

خواهند  ها می کند. آن ها را به خانه یونس هدایت می ، آن«منیژه»آیند و زنی به نام  بگیرد. روزی افرادی از شهر به روستا می

و قرار است قالی را روز زن به او پیشکش کنند. در « محمدرضاشاه»، همسر «فرح»ای ببافد با طرحِ چهره  در یونس، قالیما

زند که یونس را با ماجراهای  هایی می گردد و حرف  همان زمان، پسرعمه یونس که از سربازی فرار کرده است، به روستا برمی

 کند.  ای درگیر می تازه

 

 9786004624732 شابک: رقعی. ص.265 .1397. پرتقال: تهران. مروا باقریان پایین.. اسمیت، رولند.129

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

زند، از ایمیل استفاده  با تلفن حرف نمی است. کوپ آدم متفاوتی است؛« کوپ»شیفته برادرش « پت اُتول» معرفیکتاب:

آید.  چیزی خوشش نمی کند، هیچ دوست و رفیقی ندارد، غیر از هیجان رفتن به زیرزمین به چیزی عالقه ندارد و از هیچ  نمی

به دست ای  بنابراین، اصالً عجیب نیست اگر بعد از یک دعوای مفصل، با پدر و مادرش پا به فرار بگذارد. یک سال بعد، بسته

ها تا شهر نیوریورک  صوت دیجیتال و پیامی مرموز از طرف برادرش است. پت دنبال سرِ نخ رسد که حاوی یک ضبط  پت می

کنند! حاال او باید   ها زندگی می شود که کوپ عضو انجمنی شده است، اجتماعی که زیر خیابان زود متوجه می رود و خیلی می

 زگرداند.برادرش را پیدا کند و به خانه با
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130 امانتگرفتم.. ولهن، دنیس. به کتابخانه از . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. فرزاد اکبرپور پدرهاییکه

 9786001210464 شابک: رقعی. ص.88 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

چندروزی است که در بیمارستان بستری است و همه کارها به عهده پدر است؛ اما پدر خرید « جوزف»مادر  معرفیکتاب:

کند و جوزف مجبور است  پزد. او در تکالیف مدرسه به جوزف کمک نمی  کند و غذاهای وحشتناکی می  کردن را فراموش می

بار او پدر منظم را به امانت  دهد! اولین  شود که انواع پدر را امانت می  می ای باخبر شام مدرسه را بخورد! جوزف از کتابخانه

 گیرد؛ اما... .  روز او را به کتابخانه برمی گرداند و پدر باهوش را به امانت می گیرد؛ ولی غروب همان می

 

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

9786226493185 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

های  گونی»و « راه چهاردرختی سه»، «کله کهنه»، «پرطال»این کتاب حاوی چهار داستان کوتاه با نام های  معرفیکتاب:

ای را در دامی که خودش پهن  کند. روزی او پرنده  است. داستان اول درباره پسرکی است که در روستا زندگی می« خطچهار 

گذارد،  کدام از غذاهایی را که پسرک برایش می برد. پرنده هیچ گذارد و به خانه می کند. آن را در قفس می  کرده است، پیدا می

کند که پرنده را آزاد کند، مبادا که از بین برود! برنامه راز بقای   تب به او گوشزد میخورد. پسر نگران است و مادرش مر  نمی

شود پسرک با پرنده آشنا شود. از آن طرف،  ای کمیاب است که خیلی شبیه پرنده اوست و باعث می تلویزیون، درباره پرنده

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

 

 9786004624541 شابک: رقعی. ص.392 .1398. پرتقال: تهران. زهره خرمی ساله.پسرهزار. ولفورد، راس.132

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

گفتند، یعنی مرواریدهای زندگی! ماما   می« لیوپرلِر»ها  ای داشت که به آن شیشهپنج گوی « اَلوا اینارسون»پدر  معرفیکتاب:

ترین چیزهای دنیا هستند. پدر اَلوا در راه محافظت از مرواریدها مرده بود. حاال فقط سه عدد از مرواریدها  ها باارزش گفت آن  می

تواند بیشتر از این صبر کند و وقتی ماما   تر شود؛ ولی اَلوا نمی گباقی مانده است! یکی برای ماما و دوتا برای زمانی که اَلوا بزر

زند   کشد. بعد مروارید زندگی را گاز می  گیرد، سپس دوبار روی قسمت باالی بازویش می  نیست، چاقوی پدرش را روی آتش می

با این کار قرار است بیشتر از هزار سال، یازده داند  اَلوا یازده سال دارد و نمی. مالد و...  و مایع زردرنگ آن را به درون زخمش می

 ساله بماند!
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 جیبی. ص.192 .1398. قدیانی: تهران. فرزانه کریمی رود.پیبهکشتیمیپی پی جوراب بلند: پی. گرن، آسترید لیند.133

 9786000804398 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، دختری نُه ساله است که تنها زندگی «پی پی»است. « پی جوراب بلند پی»این کتاب جلد دوم از مجموعه  معرفیکتاب:

دارد که همه ای برای انجام کارهایش  پی روش ویژه دانند. پی شناسند، او را عجیب و غریب می پی را می کند. همه کسانی پی  می

خوارها ببرد؛ اما  آید تا او را با خود به جزیره آدم پی، به دنبال دخترش می ، پدر پی«افریم»دارد. ناخدا  را به شگفتی وامی

 توانند جدایی او را تحمل کنند و... . پی نمی ترین دوستان پی ، نزدیک«آنیکا»و « تامی»

 

 شابک: جیبی. ص.192 .1398. قدیانی: تهران. فرزانه کریمی پیجوراببلند.پی پی جوراب بلند: پی. گرن، آسترید لیند.134

9786000804381 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها رفته است.  خوارهاست و مادرش به آسمان آدمدختری موقرمز و شاد است که پدرش سلطان جزیره « پی پی» معرفیکتاب:

، همیشه در کنار او «نیلسون»اش، آقای  کند. اسب و میمون بامزه  در حاشیه شهر زندگی می« کوال ویله»پی به تنهایی در باغ  پی

تواند هرکاری را   یپی جاهای بسیاری رابه همراه پدر دریانوردش دیده است. او مهربان و بخشنده و فداکار است و م هستند. پی

، بهترین «آنیکا»و « تامی»کند.   زده می ها و کارهایش دیگران را حیرت پی به مدرسه نرفته است؛ اما حرف انجام دهد. پی

 پی هستند که همیشه در ماجراهای او حضور دارند. دوستان پی

 

 جیبی. ص.160 .1398. قدیانی: تهران. فرزانه کریمی پیدردریاهایجنوب.پی پی جوراب بلند: پی. گرن، آسترید لیند.135

 9786000804404 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، که مدتی «آنیکا»و « تامی»پی دختر مو قرمز و دوستانش،  ، پی«بلند پی جوراب پی»در جلد سوم از مجموعه  معرفیکتاب:

خوارها را  پی فرمانروایی آدم جایی که پدر پی کنند، همان  سفر می« کانی کانی»ها به جزیره  شوند. آن  وارد ماجراجویی بزرگی می

 کنند...  ها غارهای زیبایی پیدا می عهده دارد. در این جزیره بچه  به
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 9789642223558 شابک: جیبی. ص.160 .1398. پنجره: تهران. اعظم جوزدانی تامسایر.. تواین، مارک.136

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

روایت پترزبورگ  ، پسری نوجوان در شهر کوچک سن«تام»ماجراهای تام سایر، داستانی است که از زبان  معرفیکتاب:

اندازد. یک شب تام و  ها را به دردسر می های تام و دوستانش اغلب آن پرداز است. بازیگوشی شود. او پسری ماجراجو و خیال می

بینند.  طور تصادفی قتل دکتر رابینسون را می روند و به ، در پی یک ماجراجویی به قبرستان می«هاک»اش،  دوست صمیمی

، یکی از اهالی شهر به نام «جو سرخپوسته»چینی  کس نگویند. با توطئه موضوع را به هیچخورند که این  ها سوگند می آن

 گناه است. دانند ماف بی ها می شود، اما بچه الخمر است، به اتهام قتل دستگیر می که دائم«پاتر ماف»

 

 9786229987995 شابک: وزیری. ص.80 .1397. توت: تهران.ترنجون. پریرخ، زهره.137

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

کتاب: های گل ترنج دختری  کشاند. از میان گلبرگ شبی بوی خوش ترنج، امیرزاده را کنار درخت ترنجی می معرفی

برد؛ اما در  کند و به طرف شهر می دهد و او را سوار بر اسب می امیرزاده به او آب میخواهد.  آورد که از امیرزاده آب می سربرمی

اش نبرده است. بنابراین، ترنجون را کنار  ساز و دُهُل به خانه ای عروسش را بی افتد که تا به حال هیچ امیرزاده راه به این فکر می

بعد از مدتی، خادمکی کنار   رود که با سپاه بازگردد. بماند و میخواهد منتظرش  کند و از او می ای پیاده می درختی و چشمه

 افتد و... . آید تا آب بردارد که چشمش به ترنجون می چشمه می

 

 9786004625425 شابک: رقعی. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. شروین جوانبخت ترازشیرین.تلخ. سالیوان، تارا.138

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کردند   شان را تنها گذاشتند تا کار پیدا کنند، تصورش را هم نمی و برادر کوچکش، خانواده« آمادو»که  هنگامی معرفیکتاب:

ها مهم است، شمردن  اال تنها چیزی که برای آنکه از مزرعه کاکائو در ساحل عاج سردربیاورند و مجبور به کار شوند. ح

ماندنشان بیشتر است؛ اما هرروز که   ها بیشتر باشند، شانس زنده چینند؛ چراکه هرچه این غالف  های کاکائو است که می غالف

ی اولین دختر وارد شود تا اینکه روز تر می شان برای ادامه دادن و برای اینکه چیزهای مهم را بشمارند، ضعیف گذرد، اراده  می

 شود و... . اردوگاه می

 

 9786003206151 شابک: رقعی. ص.216 .1398. شهر قلم: تهران. فرشته جودکی تمامشبدویدم.. کسیدی، کتی.139

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

اند و او  ها سرزمینش را ویران کرده زده است. شورشیان و تروریست از کشور سوریه و جنگپسری « سامی» معرفیکتاب:

مجبور شده است به امید زنده ماندن کشورش را ترک کند؛ اما سفرش آسان نیست. او برای رسیدن به اروپا مجبور است از 

کُت کهنه پدر و فلوتش را به همراه دارد و تصمیم کند. سامی فقط  زده عبور کند. سفری تلخ که هرگز فراموش نمی های یخ آب

 تواند؟  هایش را تسکین دهد؛ اما آیا می گرفته است در این سرزمین تازه، زخم
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140 شهرک. غفار، علی آقا. در توطئه  شابک: رقعی. ص.120 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.

9786229514719 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های پلیسی های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

های شهرک مدتی  بچه. و...« ها حق دارند از باشگاه استفاده کنند همه بچه»، «ورود به شهرک آزاد باید گردد» معرفیکتاب:

ها را پاک کنند؛  کنند آن اند و سعی می ها کالفه شده نویسند. نگهبان میاست که روی در و دیوار و حتی زمین این شعارها را 

شوند که روی ماشین یکی از ساکنین شهرک هم با ماژیک شعار نوشته شده  ها متوجه می فایده است. نگهبان اما این کار بی

 کند؟ میها را تشویق به نوشتن این شعارها  خورد؟ و چه کسی بچه است! این موضوع از کجا آب می

 

141 صلح.. رورز، مارگریت. سنگی  شابک: خشتی. ص.24 .1398. کتاب نیستان: تهران. سیدعلی شجاعی جاده

9786222086602 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، داستان کودک، دوستی، صلح کلماتکلیدی:

شود  اش و کشورش آواره و مجبور می شود که از خانه  روایت می« راما»نام داستان این کتاب از زبان کودکی به  معرفیکتاب:

که صبحانه  شد، درحالی اش به سرزمینی دیگر پناه ببرد. او در سرزمین خود هر روز با صدای خروسشان بیدار می با خانواده

ها  بخش و آرام بود؛ تا اینکه جنگ و بمب تچیز برای راما لذ گیری. همه کرد و پدربزرگش ماهی آماده بود. پدر راما کشاورزی می

یکی و بعد بیشتر و بیشتر آنجا را ترک  مردم یکی اش را به هم ریختند و وادار به کوچشان کردند.  آرام او و خانواده   زندگی

این کتاب را بسیار ها تصاویر  ریزه  ها و سنگ گردند؟ تصاویر آفریده شده از شن ها دوباره به سرزمین خود بازمی کردند. آیا آن

 متمایز کرده است.

 

142  شابک: جیبی. ص.160 .1398. پنجره: تهران. بیتا ابراهیمی گنج.جزیره. استیونسون، رابرت لوییس.

9789642223527 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ای دورافتاده است. مردی به نام  این کتاب داستانی ماجراجویانه درباره دزدان دریایی و گنجی مدفون در جزیره کتاب:معرفی

داند که آن مرد روزی دزد دریایی بوده  شود؛ اما نمی بر بستر بیماری یکی از بزرگان خانواده خود حاضر می« جیم هاوکینز»

، دزد «فلینت»ای که گنج کاپیتان  دارد که مسیر رسیدن به یک جزیره است، جزیرهای وجود  است و در میان تعلقاتش نقشه

روند، غافل از اینکه در میان خدمه قایق،  دریایی مشهور و بدنام، در آن دفن شده است! جیم و همراهانش با قایق به جزیره می

 افرادی از گروه کاپیتان فلینت هستند و... .
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 9786222080570 شابک: رقعی. ص.36 .1397. کتاب نیستان: تهران.چه...چه. نیکخواه آزاد، زینب.143

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

کند، با او  پسرک بازی میداستان دوستیِ یک پسربچه و دریاچه موضوع محوری این کتاب است. دریاچه با  معرفیکتاب:

گوید که در دل دارد.اما پسرک گنجی ندارد که از آن بگوید.  کند و از راز گنج هایی می زند و ماجراهایش را تعریف می حرف می

 کند... یک روز دریا ماجرایی را نقل می کند که اندوهگینش کرده است و پسرک فکری می

 

 9789640230640 شابک: وزیری. ص.200 .1398. نشر به: تهران.چراغعروسی های کمال: حکایت. میرکیانی، محمد.144

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، کودک و نوجوان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

است که وقایع آن در دهه چهل اتفاق های کوتاهی  دربردارنده داستان« های کمال حکایت»جلدی  مجموعه پنج معرفیکتاب:

در تهران قدیم است و نوجوانان را با سبک « محمد میرکیانی»ها یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی  افتد. این قصه  می

، «چراغ عروسی»کند. در جلد سوم از این مجموعه، سی داستان کوتاه ارائه شده است. در داستان   زندگی آن دوره آشنا می

رود. او که تا به حال چراغ  ها می اش به همراه پدر و مادرش به خانه آن ، برای شرکت در مراسم عروسی دخترعمه«مالک»

شود. کارگر الکتریکی  کند؛ اما چراغ روشن نمی  ایستد و چراغ را تماشا می بلند عروسی ندیده است، با هیجان در کوچه می پایه

 خواهد و... . از کمال کمک می

 

 9789640230633 شابک: وزیری. ص.200 .1398. نشر به: تهران.حوضکاشی های کمال: حکایت. میرکیانی، محمد.145

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، کودک و نوجوان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

های کوتاهی است که وقایع آن در دهه چهل اتفاق  دربردارنده داستان ،«های کمال حکایت»جلدی  مجموعه پنج معرفیکتاب:

در تهران قدیم است که نوجوانان را با سبک « محمد میرکیانی»ها یادآور نوجوانی و خاطرات زندگی  افتاده است. این قصه

، «های عجیب روزنامه»، «موهای آلمانی»کند. جلد دوم این مجموعه، شامل سی داستان است.   زندگی آن دوره آشنا می

همراه دوست و مادرش به « کمال»هاست. در داستان آخر،  ، نام برخی از این داستان«حوض کاشی»و « های بهاری فالوده»

کنند، ناگهان یکی  کاری شده وسط حیاط بازی می که کمال و دوستش کنار حوض کاشی روند. هنگامی می« دایی عباس»خانه 

 شکند و... . های کنار حوض می از گلدان
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 9789640228579 شابک: وزیری. ص.192 .1398. نشر به: تهران.سماورزغالی های کمال: حکایت. میرکیانی، محمد.146

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، کودک و نوجوان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

های کوتاهی است که وقایع آن در دهه چهل اتفاق  ، دربردارنده داستان«های کمال حکایت»جلدی  پنجمجموعه  معرفیکتاب:

در تهران قدیم است که نوجوانان را با سبک « محمد میرکیانی»ها یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی  افتد. این قصه  می

، کمال «سماور زغالی»سی داستان ارائه شده است. در داستان  کند. در جلد نخست از این مجموعه،  زندگی آن دوره آشنا می

شود. وقتی به  دهد، سر و صورتش سیاه می رود و در نزاعی که در مغازه رخ می می« مشهدی اصغر»برای تهیه زغال به مغازه 

 گردد... .  خانه بازمی

 

 9789640230657 شابک: وزیری. ص.192 .1398. نشر به: تهران.شهرفرنگی های کمال: حکایت. میرکیانی، محمد.147

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، کودک و نوجوان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

اتفاق های کوتاهی است که وقایع آن در دهه چهل  ، دربردارنده داستان«های کمال حکایت»جلدی  مجموعه پنج معرفیکتاب:

در تهران قدیم است که نوجوانان را با سبک « محمد میرکیانی»ها یادآور نوجوانی و خاطرات زندگی  افتاده است. این قصه

، «شهر فرنگی»سی داستان ارائه شده است. در داستان «های کمال حکایت»کند.در جلد چهارم از  زندگی آن دوره آشنا می

خواهد به تماشای شهر فرنگی برود. او از   ه کمال آمده است و کمال دلش میچندروزی است که عمو شهر فرنگی به محل

 رسد؛ اما... . گیرد و به آرزویش می  مادرش پول می

 

 9789640230664 شابک: رحلی. ص.192 .1398. نشر به: تهران.عکسفوری های کمال: حکایت. میرکیانی، محمد.148

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، کودک و نوجوان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

های کوتاهی است که وقایع آن در دهه چهل اتفاق  ، دربردارنده داستان«های کمال حکایت»جلدی  مجموعه پنج معرفیکتاب:

در تهران قدیم است و نوجوانان را با سبک « یانیمحمد میرک»ها یادآور دوران نوجوانی و خاطرات زندگی  افتد. این قصه  می

« کمال»، «عکس فوری»کند. در جلد پنجم از این مجموعه، سی داستان ارائه شده است. در داستان   زندگی آن دوره آشنا می

راه بر اثر رود تا عکس فوری بیندازد؛ اما در  اش عکس ببرد. او همراه پدرش به چهارراه مولوی می باید برای پرونده مدرسه

 شود با سر شکسته عکس بگیرد و... . شکند. او مجبور می  ای سرش می حادثه
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 9786000802868 شابک: جیبی. ص.336 .1398. قدیانی: تهران. مهرداد مهدویان خانهکوچک.. وایلدر، لورا اینگالز.149

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کنند تا   را ترک می« وودز بیگ»، خانه کوچکشان در «کری»و « لورا»، «مری»پدر و مادر همراه سه فرزندشان،  معرفیکتاب:

ها  کنند. آن ها زندگی می جایی در غرب زندگی کنند، جایی که هیچ مهاجری نباشد و حیوانات وحشی بدون ترس از آدم

توانند زیاد آنجا بمانند و باید  رسند؛ اما نمی می« پپن»کنند تا به شهر  یری طوالنی را در جنگل پوشیده از برف طی میمس

کنند، با زندگی و آداب و رسوم   پوست به غرب کوچ می این خانواده سفید. تر از رودخانه عبور کنند و... هرچه سریع

 گذارند و درنهایت... .  ت را پشت سر میهای طبیع شوند، سختی ها آشنا می پوست سرخ

 

150 مخفی. خانواده وندربیکر:. یان گالزر، کارینا.  شابک: رقعی. ص.256 .1398. پرتقال: تهران. مریم رئیسی باغ

9786004626910 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نوجوانانهای بلند،  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کتاب: ، «جسی»به اردوی چندروزه تمرین ارکستر رفته است. « ایسا»روزهای گرم تابستان فرا رسیده است و  معرفی

در خانه هستند و به جز اینکه اعصاب همدیگر را خرد کنند، هیچ کاری ندارند؛ ولی وقتی « لینی»و « هایاسینث»، «اولیور»

های خانواده  کند و بچه  آلودشان در یک آن تغییر می کند، تابستان خواب  سکته می شان برای بار دوم داشتنی همسایه دوست

 شوند تا کاری بکنند و... .  ، دور هم جمع می«وندربیکر»

 

 شابک: رقعی. ص.232 .1397. پرتقال: تهران. مریم رئیسی .141ساکنینخیابان خانواده وندربیکر:. گالرز، کارینا.یان.151

9786004623827 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

های  ها و هدیه باید به فکر شیرینی« وندربیکر»های خانواده  چند روز بیشتر به کریسمس نمانده است و بچه معرفیکتاب:

ها باید به فکر یافتن راهی  کند، بچه رحم، به طرز اسرارآمیزی قراردادشان را تمدید نمی بیکریسمس باشند؛ اما وقتی صاحبخانه 

العاده هستند! اما هر  ها چقدر فوق باشند تا قبل از شروع سال نو، نظر او را عوض کنند. کافی است به او نشان دهند که آن

کند.  هایشان بیشتر صاحبخانه را عصبانی می آید و شیطنت میدار و افتضاح از آب در کشند، خنده نیتی می ای که با خوش نقشه

 حاال دیگر خانواده وندربیکر به یک معجزه احتیاج دارند!
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 9786004623667 شابک: رقعی. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. فاطمه پارسا دخترانار.. سعید، ایشا.152

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کرد. او آرزو داشت معلم شود؛ برای همین از هر   در روستایی در منطقه پنجاب پاکستان زندگی می« اَمَل» معرفیکتاب:

دنیا آمدن بچه  گرفت. اما زایمان مادرش باعث شده بود، او از مدرسه غیبت کند. به فرصتی برای بودن در کنار او بهره می

رفت و دو خواهر خردسالش را تر و خشک  توانست آشپزی یا از خانه مراقبت کند. او باید به خانه می نزدیک بود و مادر نمی

هایش ادامه دهد. اما این مشکالت در برابر آرزوی او سد بزرگی  توانست به درس ترش سیما می کرد؛ در عوض خواهر کوچک  می

 مشکالت او از روزی شروع شد که او هنگام بازگشت از خرید، با یک خودرو تصادف کرد...آمدند.  به شمار نمی

 

 9786000806538 شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران.هادخترخاله. مالک، نیلوفر.153

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 بلند، ادبیات نوجوانان های های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

ای که  است، خانه  کنار هم ساخته  ها دو خانه داستان این کتاب درباره دو خواهر است که پدرشان برای آن معرفیکتاب:

ها به یک مدرسه  ها هم میانه خیلی خوبی با هم دارند. آن حیاط مشترکی دارد. خواهرها هرکدام یک دختر دارند و دخترخاله

چیز خوب است تا اینکه روزی، وقتی که برای پدر  خوانند. همه  نشینند و با هم درس می  یک کالس میروند، سر  می

کنند؛ اما   روز بعد آشتی می کنند که چند  کشد! همه فکر می  کنند و کار به قهر می  پزند، با هم دعوا می  خدابیامرزشان آش می

 موضوع به همین سادگی نیست و... .

 

 9786003205925 شابک: رقعی. ص.72 .1398. شهر قلم: تهران. رقیه مختاری درزمستانی.. وف، استانیسالوواستوک.154

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

در این روستا زندگی « آنا پتروونا»روستایی هست. در نزدیکی مسکو، در جنگل درختان توس، کنار جویباری،  معرفیکتاب:

اش بسیار کوچک است. او یک سگ و یک گربه دارد. آنا همیشه چیزی برای تعریف  کند. او سن و سال زیادی دارد و کلبه  می

شود  اش باز نمی خانهگوید در زمستان درِ   های دریایی، چانچو و... و درِ زمستانی! او می کردن دارد، قصه ماه، گربه در سطل، مرغ

 شود! ها باز می کند، دری که فقط زمستان  و آن موقع است که از درِ زمستانی خانه استفاده می

 

155 بی. بایرامی، محمدرضا. ابریشم حاصل!درخت  شابک: رقعی. ص.272 .1398. کتاب نیستان: تهران.

9786222086473 

 معلم مخاطب:

 فارسی، خاطره نویسی، یادداشتهای  داستان کلماتکلیدی:

ای از زندگی وی تعریف  این کتاب شامل پانزده یادداشت از نویسنده است که هرکدام موضوعی خاص را در برهه معرفیکتاب:

شمار زندگی اوست، سیر تحول در نظام  ها که راوی اتفاقاتی در بخشی از سال کند. او سعی کرده است در این یادداشت می

های  آنچه بر او و آثارش رفته است، به تصویر بکشد. همچنین نوع نگاه به اهالی قلم در گذر زمان و در سیستم فکری و نیز

المللی  مختلف سیاسی و فرهنگی در ایران را. او از خاطرات دوران کودکی خود شروع کرده و در ادامه ماجرای اولین جایزه بین

 ها و رویدادهای زندگی خود را. ترین شخصیت یی از برخی از مهمکند و پس از آن نیز ماجرا  خود را بازگو می
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 9789645365934 شابک: وزیری. ص.128 .1397. قدیانی: تهران.دریااسبمنشدهاست. سلیمانی، نقی.156

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات نوجوانان نامه عرفان، سرگذشت کلماتکلیدی:

، «موالنا»، پیر و مرشد «شمس تبریزی»نامه داستانی و شرح سفرها و ماجراهای  کتاب حاضر دربرگیرنده زندگی معرفیکتاب:

فروش بود. او پسرش را از صمیم قلب دوست داست؛ اما چیزی در محمد بود که دیگران را به تعجب  است. پدر محمد، پارچه

شد. از همه  ها خیره می رفت و به ستاره ها به پشت بام می و عاشق خواندن کتاب بود. شبکرد  ها بازی نمی  انداخت. او با بچه می

 جوشید. او حاالت غیرعادی و غریبی داشت و... .  وجود محمد سوال می

 

157 زمرد. دنیای شگفت انگیز از:. بااوم، ال.فرانک.  شابک: جیبی. ص.352 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی شهر

9786000805036 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، آدم عصبی و بداخالقی است و همیشه در حال غُر زدن؛ اما حاال بیشتر از همیشه عصبانی است. «نوم»پادشاه  معرفیکتاب:

، کمربند جادویی او را در مبارزه، «دوروتی»تواند؛ چون دختر کوچولویی به نام  ی کند؛ ولی نمیخواهد کاری جادوی او دلش می

، این کار «بالگ»خواهد به شهر اُز برود و کمربند را پس بگیرد؛ اما به نظر ژنرال  به دست آورده و با خود برده است. پادشاه می

با قدرت جادویی خود « اُزما»خطرناک رد شوند و اگر هم موفق شوند، شاهزاده توانند از بیابان  ها نمی غیرممکن است؛ چون آن

که شاهزاده اُزما در آن ساکن است، حمله « زمرد»گیرد به شهر  ها را شکست دهد. با این حال پادشاه تصمیم می تواند آن می

 کند و... .

 

 شابک: جیبی. ص.256 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی جادوگرسرزمیناز. انگیز از: دنیای شگفت. بااوم، ال.فرانک.158

9786000805029 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، «دوروتی»را دربردارد.  است که داستانی تخیلی« انگیز اُز دنیای شگفت»این کتاب جلد نخست از مجموعه  معرفیکتاب:

ی، دوروتی از  ا کند. روزی بر اثر حادثه عمویش در چمنزار زیبایی زندگی می دختری مهربان، فداکار و یتیم است که با عمو و زن

به  پرسد و فرشته رود. او از فرشته مهربانِ شرق، راه برگشت به خانه را می ها می کوچولو شود و به سرزمین آدم شان دور می کلبه

کند  تواند به او کمک کند. دوروتی سفرش را آغاز می ، تنها کسی است که می«زمرد سبز»در شهر « اُز»گوید که جادوگر  او می

 و... .
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159  شابک: جیبی. ص.256 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی گلیندایمهربان. انگیز از: دنیای شگفت. بااوم، ال.فرانک.

9786000805043 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کتاب: شوند بین  ها متوجه می روند. آن ، جادوگر مهربان شهر زمرد می«گلیندا»به دیدن « اُزما»و « دوروتی» معرفی

تواند اجازه دهد که مردمش با هم  ا اُزما، پادشاه سرزمین اُز، نمیقرار است جنگی دربگیرد؛ ام« اسکیزرها»و « ها پهن کله»

اند. گلیندا با قدرت جادویی خود درباره   ها نشنیده کدام تا به حال چیزی درباره آن بجنگند. از طرفی اُزما، دوروتی و گلیندا، هیچ

گیرد به  شناسند. اُزما تصمیم می اسکیزرها اصالً اُزما را نمیها و  پهن آورد؛ اما کله ها و اسکیزرها اطالعاتی به دست می پهن کله

 ها برود و ادبشان کند؛ اما چطور باید این کار را انجام دهد؟ سرزمین آن

 

 9789642223534 شابک: جیبی. ص.176 .1398. پنجره: تهران. صدیقه ابراهیمی رابینهود.. پایل، هوارد.160

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کند و  ، تخت شاهی را غصب می«جان»شود برادرش،  شیردل، رهسپار جنگ می« ریچاردِ»پس از اینکه شاه  معرفیکتاب:

« هود رابین»آید.  اسارت پادشاه اتریش درمیکند. ریچارد شیردل در این فاصله به  های سنگینی را برای مردم مقرر می مالیات

برد. او به همراه همدستانش،  پناه می« شروود»زند و به جنگل  که یکی از تیراندازان زبردست است، از دادن مالیات سر باز می

ن، وی موفق کنند. پس از بازگشت ریچارد شیردل به انگلستا دزدند و میان تهیدستان تقسیم می های ثروتمندان را می دارایی

 درآورد. هود از چنگ برادرش به شود قدرت را با کمک رابین می

 

161 اسب. شپرد، مگان. آینه.راز توی  شابک: رقعی. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. محمدرضا شکاری های

9786004625470 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم  پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانادبیات ملل،  کلماتکلیدی:

کتاب: زندگی « برایرهیل»، در بیمارستان «کانستنس»و ... همراه چند راهبه، ازجمله خواهر « آنا»و « اِماالین» معرفی

تواند حتی از تخت بیرون بیاید!  کنند. آنا به شدت بیمار است و دکتر پشت در اتاقش برچسب قرمز زده است، یعنی نمی  می

رود و وقتی جلوی آینه درحال مرتب  آید، یک راست به دفتر خواهر کانستنس می که اماالین به بیمارستان میاولین روزی 

کند خواهر را متوجه اسب کند؛ اما خواهر کانستنس در   بیند. اماالین سعی می دار را در آینه می کردن موهایش است، اسبی بال

بیند؛ ولی  دار را می های بال شود. اماالین در آینه باالی سرِ آنا هم اسب شروع میها  پچ بیند و بعد از آن پچ آینه هیچ اسبی نمی

 کند و... . کس حرف او را باور نمی هیچ
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162 تانک. امیریان، داوود. سبک به رفاقت  شابک: رقعی. ص.112 .1398. شرکت انتشارات سوره مهر: تهران.

9789644717826 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 های کوتاه، طنز جنگ ایران و عراق، داستان کلماتکلیدی:

شود. کتاب حاوی کاریکاتورهای  رزمانش است که به صورت طنز روایت می این کتاب خاطرات نویسنده و هم معرفیکتاب:

های جنگ است. البته  های حضورش در جبههها و تجربیات نویسنده در روز ها در اصل، عینِ دیده مرتبط به متن است. داستان

گیرد این کتاب را بنویسد، در کنار خاطراتی که از جبهه و جنگ داشته به سراغ خاطرات رزمندگان و  او وقتی تصمیم می

کند، صراحت و صمیمیتی است که  های دفاع مقدس هم رفته است. آنچه این اثر را نسبت به موارد مشابه متمایز می کتاب

 ها به کار برده است. ه در پرداخت روایتنویسند

 

 9786000805739 شابک: جیبی. ص.240 .1398. قدیانی: تهران. مهرداد مهدویان رقصاژدها.. کریستوفر، جان.163

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

گردند، با دیدن معبدی چینی در آمریکا   قهرمانان داستان پس از اینکه نیمی از دنیا را می« سایمون»و « براد» کتاب:معرفی

شوند تا به عنوان برده با کشتی به شرق بروند.  خواهند از راز آن سردربیاورند. به همین دلیل، راضی می شوند و می کنجکاو می

یابند. پسرها  تماس با جسمی نورانی، از زندگی قرن بیستمی به دوران روم باستان راه می ها در ماجرایی عجیب و به دنبال آن

شوند که هر کدام از  رو می ها و... روبه پوستان، وایکینگ در پی راهی هستند که به دنیای خود بازگردند؛ اما با گالدیاتورها، سرخ

 کند.  آن دو را وارد ماجراهای وحشتناکی می

 

164 سنسنا رمان طنز:. رمضانی، محمد. ملکه با اجباری ازدواج  شابک: رقعی. ص.160 .1398. پیدایش: تهران.

9786002966049 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، طنز، ادبیات کودک و نوجوان داستان کلماتکلیدی:

دهد و  کند؛ اما اتفاقی رخ می  خواهد در خانه تکانی به مادرش کمک  می« سیاوش»روزهای آخر سال است و  معرفیکتاب:

با سیاوش ازدواج کند. سیاوش  تصمیم دارد « سنسنا»شود.فرمانروای این سرزمین، ملکه  سیاوش وارد سرزمینی عجیب می

سیاوش برای بازگشت به  زندگی کند؛ هرچند که دلِ خوشی از او ندارد!« شعله»خواهد با پدر و مادر و خواهرش،  دلش می

 ها غیرممکن است. آید عبور از آن  دنیای خودش و زندگی در آن باید مراحل سختی را پشت سر بگذارد، مراحلی که به نظر می
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 جیبی. ص.144 .1398. قدیانی: تهران. فرحناز عطاریان آخرینموهیکان. رمان کالسیک نوجوان:. مور کوپر، جیمز فنی.165

 9786000804176 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات نوجوانان، ادبیات کالسیک، ادبیات خارجی کلماتکلیدی:

، به بیراهه ای در جنگل کشیده شده اند، به یک "ماگوا"دختران یک ژنرال انگلیسی که توسط یک راهنما،  معرفیکتاب:

می شوند تا آنها را به سالمت از میان سرزمین های وحشی آمریکا عبور دهند. اما ماگوا، که  جنگلبان و دو موهیکان پناهنده

 توسط پدر دختران مورد ظلم قرار گرفته است، نقشه های دیگری در سر دارد.

 

 رقعی. ص.180 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.اتاقتاریک رمان نوجوان امروز:. بکایی، محمد.166

 9789643917180 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق داستان کلماتکلیدی:

ساله و ساکن تهران است که برادری به نام  دختری هفده« نرگس»این داستان درباره جنگ ایران و عراق است.  معرفیکتاب:

گیرند به روستای  درپی صدای آژیر قرمز را ندارد. به همین علت، تصمیم می دارد. مادرشان تحمل شنیدنِ مداوم و پی« مهرداد»

حال هستند و از طرفی نگران  پدربزرگ و مادربزرگشان بروند. کل فامیل نیز آنجا هستند. همگی از این باهم بودن خوش

است ویران شود. پسرخاله نرگس چشمانش در جنگ آسیب دیده و هرلحظه ممکن هایشان در تهران که هرلحظه ممکن  خانه

 است کور شود... .

 

 رقعی. ص.204 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.روحعزیز رمان نوجوان امروز:. زاده، مینو کریم.167

 9786000106355 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمهفتم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

چیز سرِ جایش نبود! مادر از او خواست تا  خانه را تکانده بود! وقتی آرش وارد شد، هیچ« آرش»انگار واقعاً مادر  معرفیکتاب:

نشود؛ اما آرش از مادر خواهش کرد که یک  آورد، سریع آویزانش کند تا چروک وقتی پرده را از ماشین لباسشویی بیرون می

کند؛ اما کارش  گردد و پرده را نصب می ساعتی دیرتر پرده را در لباسشویی بیندازد تا او برود و برگردد و قول داد که زود برمی

مادر  کس خانه نبود! این چطور ممکن است؟ چهار ساعت طول کشید! آرش با اضطراب زنگ در خانه را زد؛ ولی انگار هیچ

 کجاست؟ چه اتفاقی افتاده است؟
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. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.هیچکسجرئتشراندارد رمان نوجوان امروز:. رضا آبادی، حمید شاه.168

 9789643919733 شابک: رقعی. ص.140 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانهای فارسی،  داستان کلماتکلیدی:

کنند  دلِ روستایی و غیوری است که همدالنه در کنار یکدیگر زندگی می داستان این کتاب، ماجرای مردم ساده معرفیکتاب:

قلعه »های زیادی دارند؛ امّا اتفاقات عجیبی که در قلعه بزرگ روستا با نام  سازند و دلخوشی و با کمبودهایشان صبورانه می

خوانی را در  های گذشته مراسم عزاداری امام حسین )ع( و تعزیه ها دیگر نتوانند مثل سال شود آن دهد، موجب می  رخ می «تکیه

آنجا برگزار کنند و از آن بدتر اینکه جرئت ندارند برای برداشتن لوازم تکیه به آن قلعه پای بگذارند و حتّی از نگاه کردن به 

 اطراف قلعه هراس دارند.

 

 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.وقتیمژیگمشد رمان نوجوان امروز:. رضا آبادی، حمید شاه.169

 9789643918835 شابک: رقعی. ص.100

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی های فارسی، نوجوانان، آسیب داستان کلماتکلیدی:

« نرگس»و « ناصر»های اجتماعی است.  بوده و موضوع آن آسیب« رمان نوجوان امروز»کتاب حاضر از مجموعه  کتاب:معرفی

دارند. « مُژی»و « مسعود»های  ها دو فرزند به نام اند. آن بعد از تالش بسیار، سرانجام ساخت ویالی خود را به اتمام رسانده

ها هستند. هفت نفر به ویالی نوساز ناصر در شمال  دخترشان نیز همراه آنو « فریبا»و همسرش، « سامان»باجناق ناصر، 

شود و صبح روز  روند. مُژی قرص معده پدرش را فراموش کرده است و همین موضوع باعث مشاجره لفظی پدر و دختر می  می

 دهد.  هرکدام رخ میگردند و ماجراهایی برای   جا را می شود. همه برای پیدا کردن او همه بعد مُژی ناپدید می

 

 9786002966483 شابک: رقعی. ص.272 .1398. پیدایش: تهران. نلی محجوب پکس. رمان نوجوان:. پاکر، سارا پنی.170

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

باید برای خدمت به وطن برود. بنابراین، پیتر هم باید نزد پدربزرگش برود « پیتر»پدر  جنگ شروع شده است و معرفیکتاب:

گوید پیتر باید روباه را به جنگل ببرد و رهایش کند؛ اما این چطور  ، جدا شود. پدر می«پکس»و این یعنی باید از روباهش، 

شود پکس را رها کند و  تی پیتر مجبور میممکن است؟ او نسبت به پکس حس عجیبی دارد، یک جور حس یکی بودن! وق

 کند خودش را آنجا جا گذاشته است. می شود، احساس  شده و با سرعت از جنگل دور می وقتی سوار ماشین 
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 ص.484 .1397. پیدایش: تهران. بیتا ابراهیمی انگیز.پیترنیمبلوچشمانشگفت رمان نوجوان:. اکسیه، جاناتان.171

 9786002966070 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات خارجی، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

گذراند. او از  اش را با دزدی می است که زندگی "پیتر نیمبل"رمان درباره پسربچه یتیم و نابینایی به اسم  معرفیکتاب:

درنگ به  ای که حاوی سه جفت چشم جادویی است. اولین جفت او را بی دزدد؛ جعبه ای می جعبهگرد مرموزی،  دوره  فروشنده

و نجات جان « قلمرو ناپدیدشده»شود: سفری خطرناک به  ای به او محول می برد که در آن مـاموریت ویژه ای مخفی می جزیره

شکل  ای که به همراه دستیار وفادارش، شوالیه دش دارد، بههای جادویی را با خو مردمی که به او نیاز دارند.پیتر نیمبل که چشم

 اش را کشف کند. شود تا تقدیر واقعی نشدنی و پرحادثه می باری از اسب و گربه درآمده، راهی ماجرایی فراموش تأسف  آمیزه

 

 شابک: رقعی. ص.268 .1397. پیدایش: تهران. میالد بابانژاد، الهه مرادی جزیرهخودمان. رمان نوجوان:. نیکولز، سالی.172

9786002965745 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شود که دو برادر دارد و پدر و مادرش را از دست داده   روایت می« هالی»این داستان از زبان دختری به نام  معرفیکتاب:

های  ها برای اینکه بتوانند در کنار هم بمانند، باید با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند و از پسِ هزینه بچه است.

تر که به سن قانونی رسیده است، مسئولیت خواهر و  ، برادر بزرگ«جاناتان»شوند.  شان برآیند وگرنه از هم جدا می زندگی

کند، معمایی که   رو می ها را با معمای بزرگی روبه ، بچه«آیرین»نامه خاله  وصیت گیرد. در این میان،  برادرش را به عهده می

 شاید با حل آن مشکالتشان نیز حل شود!

 

173 باشی. رمان نوجوان:. نیکولز، سالی. همیشهزنده  .1397. پیدایش: تهران. میالد بابانژاد، الهه مرادی چهجوریتا

 9786002965790 شابک: رقعی. ص.252

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ای  که او هم سرطان دارد، هفته« فلیکس»ای است که سرطان خون دارد.سم و  ساله پسر یازده« کوئین سَم مک» معرفیکتاب:

ها و  ها، سؤال ها، داستان ای از لیست گیرد کتاب بنویسد. کتابی که مجموعه خوانند. سَم تصمیم می سه روز در خانه درس می

ها؛  هایی مثل داستان ستاره خواهد انجام دهد؛ مثالً یک روح ببیند؛ داستان حقایق است: فهرستی از کارهایی را که دلش می

فهمد که مرده است؟ و حقایقی درباره  یجوری م ها پاسخ نداده است، مثالً آدم چه کس به آن هایی که تا به حال هیچ سؤال

 خواهد قبل از مرگش جواب خیلی از سؤاالتش را پیدا کند. مرگ. سَم می
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 9786002966469 شابک: رقعی. ص.160 .1398. پیدایش: تهران.طعمسیبزرد رمان نوجوان:. یوسفی، ناصر.174

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

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

است که پدرش، او و مادرش را رها کرده و رفته است؛ البته این اتفاق « سینا»این داستان درباره جوانی به نام  معرفیکتاب:

ادراری در سینا شده و این  شب گردد و حاال او یک نوجوان است. رفتن پدر باعث اضطراب، ترس و  به دوران کودکی سینا برمی

گذارد  درمانی را پشت سر می های مشاوره و روان مشکالت تا نوجوانی همراه او باقی مانده است. سینا برای حل مشکالتش، دوره

د شود تا سینا از رهاشدگی دوباره بترس شود. دوستی با نثار باعث می ، دوست می«نثار»و در این مسیر با پسری افغان، به نام 

 و... .

 

175  شابک: پالتویی. ص.228 .1398. پیدایش: تهران. شیدا رنجبر دیو. هایی که باید خواند: رمان. مایرز، والتر دین.

9786002966490 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

پوست، به جرم قتل در زندان است و شاید تا آخر عمرش آنجا بماند! اکنون در دادگاه  سیاه« هارمونِاستیو » معرفیکتاب:

  شود. او فقط شانزده سال دارد! جریان از این قرار است که استیو همراه دو نفر دیگر به قصد دزدی وارد داروخانه محاکمه می

ایستد تا  تا مطمئن شود پلیس آنجا نباشد. بعد بیرون داروخانه می شود شوند. استیو اول از همه وارد می می« نزبیت»آقای 

شوند و صاحب داروخانه با اسلحه خودش کشته  مراقب رفت و آمدها باشد. در داروخانه دو نفر دیگر با آقای نزبیت درگیر می

 شود؟ شود یا به اعدام محکوم می گناهی استیو ثابت می شود! آیا بی می

 

 9786003206069 شابک: رقعی. ص.320 .1397. شهر قلم: تهران. شیما حسینی هایی....روزیپرنده. سالیجی.پال، .176

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

  های روزانه اش، غذاهای محبوبش و برنامه لوازم طراحیزندگی ساده را دوست دارد. اتاقش تمیز است، « چارلی» معرفیکتاب:

شود و بعد هم برای درمان به بیمارستانِ آن سرِ کشور منتقل  اند؛ اما وقتی پدرش در افغانستان مجروح می همه دقیق و منظم

به دنبال دوست و شود، همراه خواهرش که مدام  گردد. او برای مالقات پدرش، راهی سفر می  اش برمی شود، ورق زندگی می

دردسر نیست.  رفیق است، دو برادر دوقلوی سرکش و دوست خانوادگی جدید و مرموزشان! بنابراین، این سفر مسلماً آرام و بی

هایی را که دیدنشان در حیات وحش، آرزوی او و پدرش بوده است، در طول  گیرد تالش کند و تمام پرنده  چارلی تصمیم می

 سفر پیدا کند و... .
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177 میباریدوچندداستاندیگر.. رُداری، جانی. میالنازآسمانکاله . هوپا: تهران. چنگیز داورپناه روزیکهدر

 9786008869986 شابک: رقعی. ص.190 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 الملل بینهای تخیلی، ادبیات  تخیل در کودکان، داستان کلماتکلیدی:

هایشان می دویدند. برای هریک از اعضای خانواده  هایی بودند که هر کدام با سه یا چهار کاله به طرف خانه آدم معرفیکتاب:

کالهی به دست آورده بودند. یک خواهر روحانی هم از راه رسید و کاله های کوچکی برای بچه های یتیم جمع کرد. هر چه 

ها و بالکن ها را پر کرده بود؛ کاله های  ع می کردند، از آسمان بیشتر کاله می بارید. کاله خیابانمردم بیشتر کاله ها را جم

تواند هر کدام را  بچه ها؛ بره ها؛ شاپوها و .... کتاب شامل بیست داستان و هر داستان سه پایان متفاوت دارد که خواننده می

 دوست داشت، انتخاب کند.

 

 9789640229118 شابک: وزیری. ص.164 .1398. نشر به: تهران.روشنایخاموش. اکبر واالیی، علی.178

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

، «نغمه پرواز»ها با عنوان  داستانکتاب حاضر حاوی شش داستان از جنگ ایران و عراق است. در یکی از این  معرفیکتاب:

ها، محل امن خروج از  ها از آن کنند، رزمنده ها را اسیر می شوند و آن چند رزمنده به هنگام شناسایی، با چند عراقی مواجه می

را به دهد؛ اما غافل از اینکه یکی از اسیران عراقی، عضو حزب بعث است و او  راه را نشان می« جاسم»پرسند،  منطقه را می

ها، جاسم و برخی از سربازان دشمن،  شوند. در پادگان عراقی کند. ناگهان همه اسیر می ها، تهدید می خاطر کمک به رزمنده

 کنند و... . شورش می

 

 9786008869979 شابک: رقعی. ص.312 .1398. هوپا: تهران. مهتاب محبوب زمانبهوقتقاصدک.. وستکات، ربکا.179

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

گیرد و این   اش عکس می های زندگی روزمره خود و خانواده تک لحظه دختر نوجوانی است که از تک« لیو» معرفیکتاب:

ها، دفتر  بر عکس شوند. لیو عالوه اش می راهگشای مسیر زندگیها هستند، به تدریج  ها که نقطه اشتراک همه عکس روزمرگی

کند. او به دخترش اجازه  ها همراه دارد. در ابتدای داستان، رفتار مادر لیو ناگهان تغییر می خاطرات مادرش را هم در تمام لحظه

ند؛ چون مادرش همیشه با این کارها ک کم شک می لیو کم. دهد گوشواره بیندازد، لباس زنانه بخرد، آشپزی یاد بگیرد و... می

 مخالف بود. پس ماجرا چیست؟
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 9786004624961 شابک: رقعی. ص.240 .1397. پرتقال: تهران. فاطمه طاهری زمانیبرایدویدن.. ویلیامز، مایکل.180

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

بینند که سوار  کنند که از دور سربازهایی را می ، پسرها فوتبال بازی می«زیمباوه»، در کشور «گوتو»در روستای  معرفیکتاب:

گوید   می« بابا گودالی»ها را فرستاده است.  جمهور آن کند شاید رئیس  فکر می« دئو»شوند.  ها نزدیک می هایشان به آن بر جیپ

ها با خودشان غذا بیاورند.  آیند؛ اما دئو تا به حال ندیده است که آن  وقت سربازها می دم از گرسنگی ضجه بزنند، آنهروقت مر

ها از جیپ  رسند، یکی از آن دهند، شاید تا رسیدن سربازها نتیجه بازی عوض شود. وقتی سربازها می پسرها بازی را ادامه می

 کند، بعد... .  داند چه جوابی باید بدهد، پس سکوت می گیرد و دئو نمی  ها را از دئو می شورشیاو سراغ . شود و... پیاده می

 

181  ص.192 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. شقایق قندهاری زندگیظاهریروبی.. باسکین، نورا رالی.

 9789640819692 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

در زندان است و موضوع اصلی داستان، احساسات روبی و کمبودهای اوست. روبی هربار که به « روبی»مادرِ  معرفیکتاب:

روبی هر هفته به « آیم. نه، ولی به زودی می بار این»گوید:  خواهد به خانه بیاید و هربار مادر می رود، از او می  مالقات مادرش می

دهد. بعد از شش سال، دیگر  رود که او را با خود به خانه ببرد؛ اما هربار مادر همان پاسخ را می این امید به مالقات مادرش می

 وز به بعد... .برنند. از آن ر وقت کلمه به زودی را به کار نمی کنند و دیگر هیچ کدام درباره این موضوع صحبت نمی هیچ

 

. فرزانه مختاری خرسشجاعدرجنگجهانیاول.خرسه:داستانیکبچهزندگیواقعیوینی. متیک، لیندزی.182

 9786004624923 شابک: رقعی. ص.184 .1398. پرتقال: تهران

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 بلند، جنگ جهانی اول، کودک و نوجوانهای  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

لونه ما توی یه »پرسد:  کند و با تعجب از مادرش می هایش را تیز می خزد، گوش  خرس از سوراخ بیرون می بچه معرفیکتاب:

زرد و برد. او یک گل  کند و لذت می چیز تعجب می آید. او از همه خرس از النه بیرون می باری است که بچه اولین«. درخته!؟ 

چیز خاصی در این خرس وجود دارد. او آرزو دارد تا جایی باال برود که پیش از آن هیچ . خورد. بعد... چندتا توت کال و تلخ می

تر از جنگل هم هست؟ و بعد  خواهد بداند جایی بزرگ  ترسد. او می ها هم نمی خرسی نرفته است و از کمک خواستن از سنجاب

 شود و... . میآشنا « هری کول»با ستوان 
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 9789642223572 شابک: جیبی. ص.96 .1398. پنجره: تهران. آیدین عمیق زیبایسیاه.. سول، آنا.183

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها در قرن نوزدهم تحمل  شود، درباره درد و رنجی است که اسب میاین داستان که از زبان یک اسب روایت  معرفیکتاب:

  دارنده های آغازین زندگی، به همراه مادر و نگه رفتاری است. او در ماه ، اسب جوان، زیبا، قوی و خوش«زیبای سیاه»کرداند.  می

شوند او را  که صاحبانش مجبور می تازد؛ اما هنگامی کند و می مهربانش، آزاد و رها در علفزارهای سرسبز گشت و گذار می

کند؛ ولی از دست   تواند کار می  که می شود. او با شجاعت تاجایی رحم می کند و وارد دنیایی بی اش تغییر می بفروشند، زندگی

 برد تا اینکه... .  کنند، رنج می  هایی که با حیوانات بدرفتاری می انسان

 

 9786004624596 شابک: رقعی. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودی زیرسقفآسمان.. سارنو، ملیسا.184

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

بعد از مرگ پدرش مجبور بار است که  کند، این اولین ای زندگی می خانه همراه مادر و خواهرش در گرم« کورا» معرفیکتاب:

اند؛ چون توانایی پرداخت اجاره را  اند در چنین جایی زندگی کنند، هرچند بعد از مرگ پدر، در جایی ثابت ساکن نبوده شده

تر کورا است که به دلیل مشکالتی که در هنگام تولدش پیش  خواهر کوچک« آدیر»خانمان هستند.  ها بی ندارند؛ درحقیقت آن

های معمولی متفاوت است؛ البته به نظر مادر فقط متفاوت است و دنیا را طور  سیب مغزی شده و کمی با انسانآمده، دچار آ

گذرد  ای پیدا کنند که با درآمدشان متناسب باشد. چند روزی می نفره باید خانه بیند. حاال این خانواده کوچک سه دیگری می

 و... .

 

185  .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران. مریم پیشگاه درنایکاغذی.ساداکووهزار. کوئر، الینور.

 9789644321627 شابک: رقعی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، جنگ، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

، انداخت. بعد «هیروشیما»اتم را روی شهر او، ، فقط دو سال داشت، امریکا بمب «ساداکو»ها پیش، وقتی  سال معرفیکتاب:

دادند! دَه سال بعد،  یا سرطان خون جان می« لوکمی»از گذشت نُه سال از آن واقعه، هنوز بسیاری از مردم شهر بر اثر بیماری 

 ی اوست.ساداکوی دوازده ساله، بر اثر تشعشات اتمی، به سرطان خون مبتال شد و از دنیا رفت. این کتاب داستان زندگ
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 ص.314 .1398. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.هاوزمینستودهدرآسمان. اصالنی، محمدرضا.186

 9786226493093 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها نامه پیامبران اولوالعزم، اسالم، سرگذشت کلماتکلیدی:

به مکه برای نابودی کعبه و دفاع « ابرهه»این کتاب درباره زندگی پیامبر اکرم )ص( است. داستان از لشکرکشی  معرفیکتاب:

کند و عبدالمطلب برای پس گرفتن  را تصاحب می« عبدالمطلب»که ابرهه شتران  شود، زمانی پرندگان از خانه خدا آغاز می

از دنیا رفته است. « عبداهلل»که پدرش،  آید، هنگامی االول به دنیا می ربیعپیامبر در روز هفدهم . رود... ها نزد ابرهه می آن

، «سعد بنی»، از قبیله «حلیمه»گذارد و پس از سه روز، محمد را به  می« محمد»عبدالمطلب، پدربزرگ پیامبر، نام او را 

 گیرد. حوادث زندگی ایشان را دربرمیکند و تمام  داستان تا وفات پیامبر ادامه پیدا می. سپارند تا دایه او باشد.. می

 

187 آشغالگردها. میرکیانی، محمد. سلطان  شابک: رقعی. ص.176 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

9789640816615 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نوجوانهای بلند، کودک و  های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

تر است، در اداره پلیس آموزش دیده و  سگی است که اندامش از چهار سگ معمولی هم درشت« شیرمان» معرفیکتاب:

تواند به سرعت بدود. حاال او  ها، پیر و چاق شده و دیگر نمی ها با مجرمان و دزدها مبارزه کرده است؛ اما بعد از گشت سال سال

گیرد او را در بیابانِ خارج از شهر رها  زند. رئیس کالنتری تصمیم می کشد و چرت می می ها گوشه کالنتری دراز وقت بیشتر

ها را فراری  هایی که خود شیرمان آن ها و گربه اند، سگ های ولگرد را به آنجا رانده ها و گربه کنند، همان بیابانی که همه سگ

 داده است و حاال... .

 

 9786004625050 شابک: رقعی. ص.176 .1398. پرتقال: تهران. سعیده اشرفیان سومینقارچ.. هالم، جنیفر ال.188

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کند و  ساله تبدیل می چهارده، از دانشمندان مشهور دنیاست. او خود را به نوجوانی «ملوین»، «اِلی»پدربزرگ  معرفیکتاب:

ساله خیلی با مدرسه راهنمایی سازگاری ندارد؛ اما اِلی و دوستش،  حال است. پدربزرگ چهارده اِلی از حضور او خیلی خوش

شوند،  گروه می چیز جالب باشد و وقتی الی و پدربزرگ برای نمایشگاه هم شود همه دهند. ملوین باعث می  ، اهمیت نمی«راج»

کردند؛ اما در مورد آزمایشات دیگر در زندگی اِلی، اوضاع به این خوبی پیش  شود که فکر می تر از آن می شان خیلی موفق پروژه

 رود و... . نمی
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189 کوچولو.. دوسنت اگزوپری، آنتوان.  شابک: جیبی. ص.144 .1398. قدیانی: تهران. مصطفی رحماندوست شازده

9786000809072 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شود. پسرک به خلبان  نام است که پس از فرود در کویر، با پسر کوچکی آشنا می قهرمان داستان، خلبانی بی معرفیکتاب:

های دیگر دیار  گیرد برای اکتشاف سیاره کرده که روزی تصمیم میآید و آنقدر آنجا زندگی  گوید که از سیارکی دوردست می می

کند و از روباهی که او را  ها تعریف می گوید، از دیگر اخترک خود را ترک کند. او همچنین برای خلبان از گل رُز محبوبش می

دهد. او در طی داستان  شنگی نجات میها را از ت یابند که آن است. خلبان و شازده چاهی را می جا، روی زمین، مالقات کرده  این

 گیرد به سیارک خود بازگردد. کند که زبان رازآلودی دارد. در نهایت شازده کوچولو تصمیم می با ماری برخورد می

 

190 کوچولو.. سنت اگزوپری، آنتوان دو.  شابک: رقعی. ص.88 .1398. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی شازده

9786003745759 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کند که درصحرای بزرگ آفریقا دچار نقص  نویسنده برای شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تالش می معرفیکتاب:

شود که در آن، قهرمان داستان، پس از فرود  می« شازده کوچولو»دستمایه نگارشآید. این سانحه  فنی شده و به ناچار فرود می

قدر آنجا زندگی کرده که روزی  آید و آن گوید که از سیاره دوردستی می شود. پسرک به خلبان می در کویر، با پسرکی آشنا می

گوید که  برای خلبان از گلِ رُز محبوبش می چنین های دیگر دیار خود را ترک کند. او هم گیرد برای اکتشاف سیاره تصمیم می

 دل در گرو عشق او دارد و... .

 

 9786000805920 شابک: رقعی. ص.200 .1398. قدیانی: تهران.شبیکهبانویدریاچهشدم. منوچهری، رویا.191

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های بلند، داستان داستانادبیات نوجوانان،  کلماتکلیدی:

هم در بستر « آفرید بخت»زاری وسیع شده است! بانوی دریاچه،  دریاچه بختگان خشک شده و تبدیل به شوره معرفیکتاب:

و ، دختر نوجوانی است که قرار است شب یلدا را همراه پدر «نازبهار»ای احتیاج دارد.  بیماری افتاده و دریاچه به نگهبان تازه

آید. نازبهار در تاریکی شب گم  اش به آنجا می هم با خانواده« پونه»کالسی بداخالقش،  مادرش کنار دریاچه بگذارند؛ اما هم

 شود که به عنوان بانوی آینده بختگان انتخاب شده و... .  یابد. او متوجه می شود و به قصر دریاچه راه می می
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 9786004771108 شابک: رقعی. ص.120 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.شکارچی. محمد هاشمی، سید.192

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، نوجوانان محیط زیست، داستان کلماتکلیدی:

ارسالن بیش از پیش شود! بعد از مرگ پدر،  ها کشته می بان است و به دست شکارچی محیط« ارسالن»پدر  معرفیکتاب:

، در ارتباط «اصغری»بانی و دوست پدرش، آقای  مراقب حیوانات اطراف است که در دام شکارچیان نیفتند و مرتب با محیط

است که آزاد شده و به منطقه برگشته « ناصری»است. یکی از کسانی که در قتل پدر ارسالن نقش داشته است، مردی به نام 

کند پلنگ   زند و سعی می  اش دیده شده است. ارسالن از درس و مدرسه می اطراف دِه، پلنگی با دو تولهرسد که   خبر می. است...

 گیرد و... . هایش را نجات دهد، هم از دست چوپانان و هم از دست شکارچیان. او از دور حرکات ناصری را زیر نظر می و توله

 

 9786001593543 شابک: رقعی. ص.120 .1398. اندیشه جوانکانون : تهران.غارآبی. فراست، قاسمعلی.193

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

را پیدا گردد، دختر  کنند. پسر هرچه می در این داستان دختر و پسر نوجوانی در سفری همدیگر را گم می معرفیکتاب:

کس تصوری از آن ندارد. او ابتدا از دیدن این دنیای جدید بسیار خوشحال  شود که هیچ کند. دختر وارد دنیایی رویایی می نمی

شود، تالش  شود، در ابتدا همانند هرکسی که گم می ها در غاری گم می شود. وقتی یکی از آن است؛ اما کم کم نگران می

گیرد که به هیچ عنوان دوست ندارد از آن غار و فضای ذهنی  د؛ اما در ادامه در موقعیتی قرار میکند تا از آن غار فرار کن می

 دهد که در آن جا بماند! بیرون بیاید و ترجیح می

 

 9789642223497 شابک: جیبی. ص.168 .1398. پنجره: تهران. مهشید مجتهدزاده غروروتعصب.. آستین، جین.194

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

تر از سه خواهر دیگر هستند و باوقار و متین. دو  بزرگ« الیزابت»و « جین»پنج دختر دارند. « بنت»آقا و خانم  معرفیکتاب:

تنها دختر نازیبای خانواده است. در « مری»ان؛ اما سر هستند و مایه خجالت دو خواهر بزرگش تر بسیار سبک خواهر کوچک

ساکن است. خانم « چارلز بینگلی»چهره، به نام  ، مردی ثروتمند، مهربان و خوش«ندرفیلد»ها، در قصری به نام  همسایگی آن

وستا، خانواده بنت ای در ر کوشد تا هر طور شده مرد جوان را برای ازدواج با یکی از دخترانش ترغیب کند. در میهمانی بنت می

 شود و... . ، نیز حضور دارند. جین با چارلز آشنا می«پمبرلی»، دوست صمیمی و پرغرور چارلز و صاحب قصر «دارسی»و آقای 



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

70 

 

 

 شابک: رقعی. ص.100 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. نیلوفر مهدیان فاجعهدرساحل.. ساندرز، سوزان.195

9786004771894 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، ادبیات نوجوانان، محیط زیست کلماتکلیدی:

ای محیط زیستی، مورد  است که به دلیل حضور پدر و مادرش در پروژه« دانا»این داستان درباره دختری به نام  معرفیکتاب:

کنند و ماهیگیران صید خوبی  های زیادی زندگی می ها فُک در شهر ساحلی آنگیرد.   سن و ساالنش قرار می نفرت بعضی از هم

اند تا از محیط زیست حفاظت کرده و حیوانات  ، گروهی داوطلب که پدر و مادر دانا تشکیل داده«نپتون»ندارند؛ اما پروژه 

ها جلوگیری کرد. به  د از شکار فکها نیست و بای ها به دلیل حضور فُک زخمی را نجات دهند، معتقد است که کم شدن ماهی

 کنند. همین دلیل، مردم شهر موافق اقدامات خانواده دانا نیستند و از هر راهی برای ردِ ادعای این گروه استفاده می

 

 رقعی. ص.176 .1397. بان ایران: تهران. زینب طاهری فرانکانیشتینوانگشتکبرقی. فرانک انیشتین:. سشکا، جان.196

 9786001882975 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ای دانشمند است که به کمک دو  است. فرانک پسربچه« فرانک انیشتین»این کتاب، جلد دوم از مجموعه  معرفیکتاب:

ای که برای همه شهر  کند، وسیله خودساخته هستند، یک انگشت برقی اختراع می هایی با هوش مصنوعی دوستش، که ربات

اش کم است! اما وقتی با آقای  ، رقیب و همکالسی فرانک است که یک تخته«ادیسون تی»آورد.  سیم رایگان می انرژی برق بی

 کنند و... .  های فرانک را خراب می شوند، نقشه ، یک تیم می«چیمپ»

 

197  رقعی. ص.192 .1397. بان ایران: تهران. زینب طاهری فرانکانیشتینوتوربومغز. فرانک انیشتین:. سشکا، جان.

 9786001883286 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها،  و دو ربات او و رقیب بدذات آن« فرانک»تخیلی و طنز، درباره پسری باهوش به نام این داستان علمی،  معرفیکتاب:

اند تا بدن انسان را ارتقا دهند و به وسیله آن به  اختراع کرده« توربومغز»است. فرانک و دوستانش، با هم یک « ادیسون تی»

ها ابتدا باید راهی برای مقابله با  ی بازی کند؛ اما آنزن بیسبال است کمک کنند تا با قدرت بیشتر یکی از دوستانشان که توپ

 ادیسون پیدا کنند تا بتوانند از دنیا محافظت کنند.
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 ص.176 .1397. بان ایران: تهران. زینب طاهری بخش.فرانکانیشتینوکیسهنجات فرانک انیشتین:. سشکا، جان.198

 9786001883378 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ای نابغه و مخترع  است. این داستان علمی درباره پسربچه« فرانک انیشتین»این کتاب جلد پنجم از مجموعه  معرفیکتاب:

کنند تا سیاره زمین را از نابودی نجات دهند؛  ختراع میبخش ا ای نجات ها به کمک هم، کیسه است که دو دوست ربات دارد. آن

کند. سرانجام فرانک و دو  ها را تهدید می آمیز در منطقه در حال رخ دادن است؛ اتفاقی که حیات همه انسان اما اتفاقی اسرار

 فهمند که چه کسی پشت این ماجراست. رباتش می

 

199 اؤلورلر!.. غفارزادگان، داود.  شابک: وزیری. ص.32 .1398. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. مرتضی مجدفر قارقاالردا

9786008529187 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها، ترکی ادبیات نوجوانان، زبان کلماتکلیدی:

کُشتی است   قهرمان بازنشستهاند. پدر،  پیمایی رفته های پدر و پسری است که با هم به کوه این داستان صحبت معرفیکتاب:

گاه راز درونش را برای کسی برمال نکرده است. به  آزارد؛ اما او هیچ داند که پدر غمی پنهانی دارد و چیزی او را می و پسر می

ها را دوست  گوید کالغ کرد. پدر می آراست و مثل عقاب شکار می خرامید، مانند طاووس پر می خودش، او مثل کبک می  گفته

کشاند و  افتند. پدر از این که جوانان را به میان جمعیت و به تشک می زنند و نه به دام کسی می رد، چون نه کسی را گول میدا

 کوبید، دچار عذاب وجدان شده است! با خفت بر زمینشان می

 

 9786004625012 شابک: رقعی. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. آزاده حسنی قبلازفراموشی.. استودارد، لیندزی.200

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

های تعمیرگاه را راه بیندازد و شیره درخت افرای  همیشه به پدربزرگش کمک کرده است تا ماشین« رابینسون» معرفیکتاب:

کند؛ چون حافظه پدربزرگ ضعیف شده   رابینسون حاال بیشتر از هروقت دیگری به پدربزرگ کمک میحیاطشان را جمع کند. 

شود و  کند اگر دردسر درست نکند، پدربزرگ نگران نمی  ترین کارها را هم فراموش کند. رابی فکر می و ممکن است ساده

های  آید، مشت  ترین زورگوی کالس به میان می بزرگ ،«اَلِکس»شود؛ اما وقتی پای  کند و حالش بهتر می  ذهنش استراحت می

 افتند و... .  رابی به کار می
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201 فضایی. قرارگاه فضایی آلفا:. گیبز، استوارت.  شابک: رقعی. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. آزیتا راثی سرنخ

9786004624169 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلیدی:کلمات

کند، به نظر دش، زندگی در قرارگاه فضایی مثل   دوازده سال دارد و در کره ماه زندگی می« دشیل گیبسن» معرفیکتاب:

شود بیرون رفت، غذا افتضاح است  باشند. نمی  های دولتی درست کرده آسایی است که پیمانکار زندگی در قوطی کنسرو غول

کند پای قتل در میان   کند. او گمان می  شود، زندگی دشیل تغییر می وقتی یکی از دانشمندان برجسته پایگاه، مرده پیدا می. و...

 کند تا اینکه... . است؛ ولی کسی حرف او را باور نمی

 

 9789640230442 شابک: جیبی. ص.552 .1397. نشر به: تهران.قصهمامثلشد. میرکیانی، محمد.202

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 المثل های فارسی، ضرب ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

نامه  زندگیاند، سرگذشت و  هایی که مثل شده است. قصه« قصه ما مثل شد» جلدی  کتاب حاضر از مجموعه ده معرفیکتاب:

ها را به  ها مناسب حال و هوای نوجوانان باشد، زبان قصه کنند. نویسنده کوشیده است موضوع قصه  ها را بازگو می بعضی از مثل

گوید  رسد، می دستش به انگور نمی»، «رسد پشتش به خاک نمی»زبان گفتار نزدیک و برای هر قصه نامی انتخاب کرده است. 

، بعضی از «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»و « شکر نعمت، نعمتت افزون کند»، «بدتر یکی از یکی»، «ترش است

 هاست. این مثل

 

 9786000803926 شابک: رقعی. ص.136 .1398. قدیانی: تهران. محمد یاوری تو.درهایتوقصه. امید، احمد.203

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلیدی:کلمات

کتاب: ای است که نویسنده از مادرش شنیده و بازنویسی کرده  های شفاهی و عامیانه این کتاب حاوی داستان معرفی

ی کرد. او فقط یک عیب داشت. هروقت کار خوب شود که: پادشاهی مهربان در کشوری حکومت می است.افسانه از اینجا آغاز می

کرد و از دیگران هم انتظار داشت همین کار را بکنند. وزیر   داد، آن را با آب و تاب تعریف و از خودش ستایش می انجام می

 آموز دارد . روند که داستانی جالب و عبرت پادشاه برای اینکه او را از این صفت ناپسند آگاه کند، با پادشاه نزد نابینایی می
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204 زد های سبالن: قصه. محمدرضابایرامی، . صدا مرا کوه  وزیری. ص.120 .1398. شرکت انتشارات سوره مهر: تهران.

 9789644716515 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

رود تا برای  کند. او با اسبش به دهکده همسایه می های سبالن زندگی می ای در کوه دهکدهنوجوان، در « جاللِ» معرفیکتاب:

توانند او  برد؛ اما حکیم و پزشکان نمی پدر را برای معالجه به شهر می« اسحاق« پدرِ بیمارش حکیم بیاورد. به توصیه حکیم، عمو

خالی او را در خانواده پر کند. روزی، وقتی عمو اسحاق برای گیرد بنا به توصیه پدر، جای  را نجات دهند. جالل تصمیم می

رود. در بین راه عمو متوجه  رود، جالل که نتوانسته رضایت او را جلب کند، پنهانی به دنبالش می گرفتن کبک به کوهستان می

 کند و... . حضور جالل شده و از سر دلسوزی او را هم با خود همراه می

 

 9786004623674 شابک: رقعی. ص.240 .1398. پرتقال: تهران. رژینا قوامی قهرمانخیالی.. هارولد، ای. فی.205

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ی بد ذات درِ خانه ی  این که آقا گنجشکه راجر دوست خیالی آماندا است. هیچ کس نمی تواند راجر را ببیند تا معرفیکتاب:

خورد. حاال هم دنبال بوی راجر آمده است. راجر  ها را می گویند آن کند؛ می آماندا را می زند. آقا گنجشکه خیالی ها را شکار می

 ست زنده بماند؟تواند بدون تصورات یک دو گذارد. ولی آیا پسری که وجود ندارد، می اش پا به فرار می برای نجات جان خیالی

 

 9789645571106 شابک: رقعی. ص.112 .1398. کتاب چ: تهران. پور پروین علی قولشرف.. دین  بوئر، ماریون.206

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، ادبیات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

ماهه بود و  شان را با هم سپری کرده بودند. مادر تونی از وقتی که جوئل شش دوران کودکی« جوئل»و « تونی» معرفیکتاب:

چیزی اتفاق نظر  ساله هستند و تقریباً در هیچ ها دوازده اش را به عهده گرفت. حاال آن مادرش سرِ کارش برگشت، نگهداری

خواهد که حتماً جوئل هم همراهش  رک ملی برود و البته میگیرد با دوچرخه تا پا  پروا و ماجراجو، تصمیم می ندارند. تونیِ بی

کند پدر هرگز اجازه این کار را  شود و فکر می کند او را منصرف کند و حتی به پدرِ خودش متوسل می  باشد. جوئل سعی می

 دهد و... .  دهد؛ اما پدر با کلی شرط و شروط اجازه می نمی
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207  کتاب خاتم:. ناصری، علی. احمداحمد،  شابک: وزیری. ص.28 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.

9789644309526 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

اش را از بانک  روزی شروع شد که رفت تا حقوق ماهیانه« فریدون»های فراموشی در پدربزرگِ  اولین نشانه معرفیکتاب:

های دفتر تلفن زنگ  گشتند و به تمام شماره جا را  هاهمه بگیرد و تا عصر نیامد. همه نگران شدند، به خصوص مادربزرگ. آن

ها پیدا کردند. بعد از آن پدربزرگ دیگر  ای از پارک، روی یکی از نیمکت گوشهزدند؛ ولی خبری از پدربزرگ نبود تا اینکه او را  

کرد؛   صدا می« احمد»پدربزرگ، فریدون را . کرد و... های چند لحظه پیش خودش را هم فراموش می مثل قبل نبود؛ حتی حرف

 زند. دانست احمد کیست و چرا او را با این اسم صدا می کس نمی اما هیچ

 

دفتر نشر : تهران.اینخانهپرازناممحمداست کتاب خاتم:. کریمی، معصومه/ مالزینلی، صدیقه/ دهنوی، معصومه.208

 9789644309588 شابک: وزیری. ص.88 .1397. فرهنگ اسالمی

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

را « هُدی»این کتاب، شامل سه داستان درباره حضرت محمد )ص( است. داستان اول، ماجرای دختری به نام  معرفیکتاب:

کنند که پدربزرگ و مادربزرگ هم در طبقه پایین همان  ای زندگی می کند که با پدر و مادر و سه خواهرش در خانه بیان می

خانواده، از اینکه مادرش برای بار چهارم باردار است به امید اینکه بتواند پسری ترین دختر  ساختمان سکونت دارند. هدی بزرگ

اش را هشت  داند طبق گفته دکتر، این حاملگی برای مادرش خطرناک است. هدی ناراحتی برد؛ چون می به دنیا بیاورد، رنج می

« ماجرای سوسمار»و « کوکو»دو داستان بعدی . .کند و.. پروراند و سرانجام پیش پدربزرگ سفره دلش را باز می ماه در دل می

 نام دارند.

 

209  های جیبی: کالسیک. ورن، ژول. در دنیا  شابک: جیبی. ص.144 .1398. قدیانی: تهران. ندا هژبر روز.80دور

9786000802400 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات کالسیک، داستانادبیات نوجوانان،  کلماتکلیدی:

روز طی  80تواند دور دنیا در  کند که می فاگ که مردی منظم و دقیق است، روزی در جمع دوستانش ادعا می معرفیکتاب:

شود. در  پردازند. او با خدمتکارش عازم سفر می هزار پوند به او می 20گویند اگر موفق به این کار شود،  کند. دوستانش می

رود.  شود و با سرسختی در پی او می زمان، یک مأمور پلیس، به دلیل وقوع سرقتی بزرگ از یک بانک، به او ظنین می همان

 شود موقع ناامید شده است، متوجه پیروزی خود می گذارد و زمانی که از رسیدن به فاگ موانع زیادی را پشت سر می
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 .1398. گل آذین: تهران.ترازعسلشیرین نامه: ایرانی دفتر پنجم مرزبان های عامیانه ای از قصه گزیده. جاللی، مجید.210

 9786229939680 شابک: رقعی. ص.88

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

ای بوده است تا   مایه است و برای نویسنده دست« نامه مرزبان»از کتاب هایی برگرفته  کتاب حاضر شامل داستان معرفیکتاب:

« راسو و زاغ»و « موش تخم مرغ دزد»، «ماهی و ماهیخوار»، «شغال خر سوار»کودکان و نوجوانان را با این کتاب آشنا کند. 

خورد؛ اما وقتی باغبان   حسابی انگور می رود و های این کتاب است. در داستان اول، شغال هرروز به باغ انگور می ازجمله داستان

کند. شغال تصمیم   اش، گرگ، در آنجا زندگی می رود که دوست قدیمی  ای می کند و به بیشه  زند، فرار می او را کتک مفصلی می

 دربیاورند؛ اما... .کند، فریب دهد و نزد گرگ بیاورد تا هردو شکمی از عزا   گیرد خرِ آسیابانی را که در آن نزدیکی زندگی می  می

 

 9786004626705 شابک: رقعی. ص.264 .1398. پرتقال: تهران. سینا یوسفی گمشدگان.. راندل، کاترین.211

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های ماجراجویانه های بلند، داستان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

خواست به سفرهای اکتشافی برود و برای خودش جایی بین ماجراجوهای بزرگ باز  همیشه دلش می« فِرِد» معرفیکتاب:

های جنگل آمازون در زیر پایش است. هواپیما به  اش در هواپیما نشسته و سرگرم تماشای ناشناخته کند. حاال او روی صندلی

ای جز  کند و فِرِد دیگر چاره عت در جنگل سقوط میرود. ... ناگهان هواپیما با سر طرف مانائوس، شهرِ روی آب، پیش می

 ماجراجویی ندارد.

 

 9786004624053 شابک: رقعی. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. آزاده کامیار گمشدهدرناکجا.. کالرک، سامانتا.ام.212

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانادبیات ملل،  کلماتکلیدی:

کند، سردرد هم  کند. حالش خوب نیست؛ بازویش درد می های طالیی چشم باز می پسرک در ساحلی با شن معرفیکتاب:

ام و...  کند. من کجا هستم؟ چطور به اینجا آمده دارد؛ ولی از جراحت خبری نیست! ناگهان پرسشی تمام ذهنش را درگیر می

کس نیست! ناگهان در اعماق درختان، انگار  گردد؛ ولی هیچ دود و به دنبال کسی می ز هر طرف میمن کی هستم!؟ پسر ا

ها به هوا بلند  خراش از سرِ شاخه هایی گوش دهد و به ناگاه هزاران پرنده با جیغ شود، غرشی او را تکان می چیزی منفجر می

جایی که چشم باز کرده بود؛  دود، همان . او به وسط ساحل میدود؛ اما جایی برای پنهان شدن وجود ندارد شوند. پسر می می

 اما... .
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 9789642223503 شابک: جیبی. ص.112 .1398. پنجره: تهران. زاده عرفان حسن گوژپشتنتردام.. هوگو، ویکتور.213

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، «جالی»به همراه بُز باهوشش، « ازمرالدا»در پاریس سده پانزدهم میالدی، دختر کولی جوان و زیبایی به نام  معرفیکتاب:

کند به کمک  شود. او تالش می ، رئیس کلیسای نتردام، در نهان عاشق ازمرالدا می«کلودفرولو»کند.  های جالبی اجرا می برنامه

ماند و  ، ناکام می«فوبوس دوشاتوپر»زنِ گوژپشت و بدشکل نتردام، ازمرالدا را برباید، ولی با دخالت کاپیتان  ناقوس، «کازیمودو»

کند،  شود و در این میان تنها کسی که به او کمک می شود. گوژپشت محکوم به مجازات با شالق می کازیمودو دستگیر می

 ازمرالداست!

 

214 باگلولهداد.. سیلور استاین، شل. شیریکهجوابگلولهرا کانون پرورش فکری : تهران. حمید احمدی الفکادیو:

 9789644324048 شابک: رقعی. ص.108 .1398. کودکان و نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

کرد و شبیه همه شیرها بود. روزی که همه شیرها با صدای وحشتناکی شروع   جوان در جنگل زندگی میشیر  معرفیکتاب:

خواست او را با تیر بزند!   رو شد و سعی کرد با او دوست شود؛ اما شکارچی می ای روبه به دویدن و فرار کردند، او با شکارچی

ندازی به او را داشت. شیر جوان شکارچی را خورد، کاله او را بر سر فایده بود و شکارچی همچنان قصد تیرا تالش شیر جوان بی

ها با تفنگ تمرین کرد تا تیرانداز ماهری شد و دیگر هیچ  شیر جوان مدت. گذاشت، تفنگش را برداشت و به راه افتاد...

 ای جرئت آمدن به جنگل و شکار شیرها را نداشت تا اینکه... . شکارچی

 

 9786222040000 شابک: رقعی. ص.324 .1398. هوپا: تهران. محمدحسین واقف المایونایتد.. آلن، اسکات.215

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شوند! الما  های محشری می تبدیل به فوتبالیستخورند و   یازده الما، خاکسترِ بهترین فوتبالیست تاریخ را می معرفیکتاب:

و پیرمرد اسکاتلندی برنده جام « قاهره»و دوست عجیب و غریبش، « تیم»ساله، به نام  ای یازده گری پسربچه یونایتد با مربی

های  تیم شوند؛ اما چه کسی دوست دارد به تیم الماهای مشنگ ببازد؟ های یک جام می انگیز بازی جهانی، وارد مسیر شگفت

وقت  ترین جام فوتبال دنیا در میان باشد، آن کنند تا راه المایونایتد را سد کنند. وقتی پای باارزش رقیب، تمام تالششان را می

 شود! ای می فوتبال، بازی خشن و ناجوانمردانه
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216 مریخ.. خان، هنا/ بورجنیکت، دیوید.  شابک: رقعی. ص.240 .1398. قدیانی: تهران. مازیار موسوی ماجراجوییدر

9786000803025 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، سیارات، نوجوانان کلماتکلیدی:

اند تا به فضا و سیاره مریخ بروند. هدف این پروژه،  ها خواننده کتاب است، انتخاب شده سه نوجوان که یکی از آن معرفیکتاب:

قرارگاه یکم مریخ، برای اقامت نخستین ساکنان دائمی آن است تا روزی هرفردی با هرسنی بتواند در این سیاره  آماده کردن

شود و باید تصمیم واقعی بگیرد. این  رو می  زندگی کند. قهرمان داستان )خواننده( در این مأموریت با خطرات واقعی روبه

پایان مختلف در نظر گرفته شده است؛ اما فقط یکی  24د. برای این داستان زن تصمیمات، سرنوشت او را در سیاره سرخ رقم می

 ها بیانگر موفقیت نهایی قهرمان داستان است. از آن

 

 9786004624039 شابک: رقعی. ص.320 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودی متلکالیویستا.. یانگ، کلی.217

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهمهفتم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

روند. پدر و مادر مجبورند در رستوران کار کنند تا آپارتمان  همراه پدر و مادرش از چین به امریکا می« میا» معرفیکتاب:

گردد  روز دنبال کار دیگری می شبانهشوند و مادر  کوچکی برای زندگی داشته باشند؛ اما با خرابکاری میا، از آنجا اخراج می

بر این، برای هرمشتری پنج دالر  توانند مجانی در متل زندگی کنند! عالوه شوند و می ها مدیر مُتل کالیویستا می آن. تااینکه...

ر باشند یک توانند هرکدام یک همبرگر بخورند، بدون اینکه مجبو گیرند و این خیلی عالی است. حاال میا و پدر و مادرش می می

 های هفتگی هم دارد و... . همبرگر را بین خودشان تقسیم کنند. متل مشتری

 

218 نیستیم پیوسته:  مجموعه داستان. اخالقی، زهرا. راهزن ما  شابک: رقعی. ص.50 .1398. سروش: تهران.

9789641216346 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های مذهبی، داستان امامان، داستان کلماتکلیدی:

این داستان، سفر اجباری امام رضا )ع( از مدینه به خراسان است. راوی داستان، گاه آفتاب، گاه باد و... است.  معرفیکتاب:

و شهر مدینه آغاز وگوی آفتاب  نویسنده از اشیا برای نزدیکی به امام و روایت کامل اتفاقات بهره گرفته است. داستان با گفت

خواهند پاره تن پیامبر )ص( را از این شهر دور کنند و از آفتاب درباره شهر مرو   شود. مدینه غمگین است که باز می  می

 گیرد و... . ها می پرسد. در روایت بعدی، باد نشانی کاروان امام را از ستاره  می



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

78 

 

 

 9789640227831 شابک: وزیری. ص.104 .1397. نشر به: تهران.ایمردقورباغه. شنو، فرخنده حق.219

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

از او خبر  کس غواص است. چندسال است که جنگ تمام شده است؛ ولی خبری از پدر نیست. هیچ« تا بی»پدر  معرفیکتاب:

جا را زیرپا  با احتمال اسارت، امید به بازگشت او دارند. آلما هرروز به دنبال پیدا کردن کار، همه« آلما»تا و مادرش  ندارد. بی

خواهد برایش کاری پیدا کند؛ اما آلما   تا از خانم دکتری که از کودکی پزشکش بوده است، می نتیجه است. بی گذارد؛ اما بی  می

تا تمام تالشش را  اش سرِ کار برود و خودش در خانه بنشیند. بی ساله تواند اجازه دهد دختر چهارده  دهد. او نمی  میرضایت ن

 کند و... . کند و آلما که حسابی کالفه شده است، قبول می  می

 

220 داتکام. بکایی، حسین. مسابقه  شابک: وزیری. ص.88 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.

9789643919474 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

کند. پدرِ  اش را از طریق یک سایت اینترنتی، از پدرش دریافت می سالگی هدیه جشن تولد سیزده « سحر» معرفیکتاب:

دهد. موضوع مسابقه، داستانِ تعیینِ  تر شدن کار، هدیه را طی یک بازی که شکل مسابقه دارد، به دخترش می جالبسحر، برای 

شمار  هایی انگشت رنگِ آینده سحر است. گره خوردگی زندگی و آینده مردم ایران به رنگ اتفاق تاریخی خاصی است که نمونه

 اتفاق را در زندگی نوجوان امروز ایران بررسی کند.در تاریخ ایران دارد و نویسنده خواسته تا این 

 

. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران. پور، نسرین وکیلی پارسا مهین نصفه.ماهمسافرخانه. من، پل فلیش.221

 9789643915773 شابک: وزیری. ص.88 .1397

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلیدی:کلمات

کتاب: کند. در آستانه   که در تکلم ناتوان است، پدرش را از دست داده است و با مادرش زندگی می« آرون» معرفی

بار از آرون  این رود؛ اما رود، جایی که همیشه با آرون می گذارد و به بازار ماهانه می ، مادرش او را تنها می«آرون»سالگیِ  دوازده

خواهد در خانه بماند و تنهایی کارهایش را انجام دهد و گلیمش را از آب بیرون بکشد. تا   نویسد، می  که به جای حرف زدن، می

ای  تر از چند ساعت از جلوی چشم مادرش دور باشد. اگر در نبودِ مادر، اتفاق غیرمنتظره به حال پیش نیامده است که بیش

 شود، او چه باید بکند؟ ر خانه آتش بگیرد یا دریا طوفانی بیفتد، چه؟ اگ
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 9786004133616 شابک: رقعی. ص.180 .1397. محراب قلم: تهران. جمال اکرمی پاره.مگآتش. گرن، آسترید لیند.222

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 کودک و نوجوانهای بلند،  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، مارگارت است. وقتی دختر کوچکی بود، این اسم را برای خودش انتخاب کرد و حاال که «مِگ»اسم واقعی  معرفیکتاب:

گلی  کند، مگر وقتی که دسته  ای است که فکر نمی پاره کنند.او دختر آتش دختر بزرگی شده است، باز هم همه او را مِگ صدا می

دهد دیگران  شود. مِگ نه خودش آرام و قرار دارد نه اجازه می ، همیشه از کارهای خودش پشیمان میبه آب بدهد! برای همین

های مِگ، زندگی  کاری دانندکه بدون شیرین  ها می حال دختر خوبی است و اهل خانه و همسایه این آرامش داشته باشند؛ اما با

 شود! کننده می خیلی یکنواخت و خسته

 

223 داستانمنمی. احمد  سیدموسوی، . محوریتمهارتتوانم: با پژوهشیهایکوتاه هاییادگیریو کتاب : قم.

 9789649735696 شابک: رقعی. ص.104 .1397. جمکران

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اخالقی های کوتاه، ارزش های فارسی، داستان داستان کلماتکلیدی:

 ای با تجاربی مثل تجارب بقیه مردم و شامل مجموعه  های یک طلبه است؛ طلبه نوشته این کتاب دل کتاب:معرفی

توانند به عنوان یک درس، برای  هایی است که با لحن صمیمانه و بعضاً با چاشنی طنز نوشته شده است و هر کدام می داستان

ای یادگیری و پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرند. در داستان بهبود کیفیت درس خواندن و تقویت حافظه و تقویت مهارت ه

 گوید و ... . ها. در داستان بعدی از تالشش برای ساختن خانه می گوید و از تکرار آن ها می اول از سختی درس

 

 .1398. سوره مهر شرکت انتشارات: تهران.لنگهبههایلنگههاییباکفشمهمان. دادی، اسماعیل دهریزی، محمد/ اهلل.224

 9786001759857 شابک: رقعی. ص.72

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، طنز، نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

کتاب: ها جا  جبهههایی درباره جانبازان است. مردانی که سالمتی خود را در  ای از داستانک این کتاب مجموعه معرفی

چنان سرزنده و فعال در کوچه و خیابان  گیر نشدند، بلکه آن  تنها روحیه خود را نباختند و گوشه گذاشتند و بعد از بازگشت نه

نام دارد، درباره پسری است که امالیش « امال»حاضر شدند که مردنم فراموش کردند اینها جانباز هستند. داستان اول که 

ها  ای که سال اش افتضاح بوده است و نامه گوید که خود او نیز دیکته  کند؛ اما مادربزرگ می سرزنش میضعیف است. پدر او را 

 دهد؛ اما اینجا پایان داستان نیست! پیش از جبهه فرستاده است به دست نوه خود می
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225 شبحدریایی. نبردهای دریایی:. بلید، آدام.  شابک: رقعی. ص.104 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع استینجر،

9786000805142 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شوند، ناپدید شده است.  نامیده می« مرین»ای زیرآبی که  وجوی موجودات افسانه به دنبال جست« مکس»مادر  معرفیکتاب:

تنها بر سراسر اقیانوس حکومت کند، بلکه غار ارواح را نیز نابود کند. حاال یکی  شیطانی یا پرفسور شرور قصد دارد نهدانشمند 

توانند  اش را به شهر ارواح دریایی فرستاده است تا آن را نابود کند. آیا مکس و دوستانش می دیگر از هیوالهای رباتی

 اد ارواح دریا را از خطر نابودی نجات دهند؟، شبح دریا را شکست دهند و نژ«استینجر»

 

226 ماهیمرکبرایانه نبردهای دریایی:. بلید، آدام.  رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع ای.سفالوکس،

 9786000803872 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 تخیلی، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کند. مکس عاشق  ها پیش در اعماق اقیانوس ناپدید شده بود. حاال مکس با پدرش زندگی می سال« مکس»مادر  معرفیکتاب:

اش کرده است، کنار دریا برود. کنار اسکله دو زیردریایی  ریزی های زود با رباتی که برای ماهیگیری برنامه این است که صبح

خورند. او همیشه به دنیای ناشناخته زیر امواج فکر کرده بود؛ اما هرگز نتوانسته بود آنجا را ببیند.  ن میپیکر در آب تکا غول

 رسد و... . ناگهان فکری به ذهنش می

 

227 ماهیبرق نبردهای دریایی:. بلید، آدام. مار  شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع دار.سیلدا،

9786000803889 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شوند، ناپدید شده است.  نامیده می« مرین»ای زیرآبی که  وجوی موجودات افسانه به دنبال جست« مکس»مادر  معرفیکتاب:

ترین  را که باارزش« تالوس»ها بود، به گروگان گرفته است. پرفسور جمجمه  دشمن مرینپدرش را نیز پرفسور شیطانی که 

اند؛ اما هنوز  ، تاکنون یک قسمت از جمجمه را پس گرفته«لیا»اش،  هاست، دزدیده است. مکس و دوست مرینی دارایی مرین

 شود و... . رو می والی رباتی روبهها کمک کند؛ اما با هی خواهد به مرین سه تکه دیگر باقی مانده است. مکس می
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228 عنکبوترباتی. نبردهای دریایی:. بلید، آدام.  شابک: رقعی. ص.104 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع شردر،

9786000805135 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

برگشت. درست پس از آنکه مکس او را از چنگ پرفسور شیطانی نجات « آکورا»پدر مکس، دو هفته پیش به  معرفیکتاب:

خواست بر سراسر اقیانوس حکومت کند. مکس دلتنگ پدرش بود؛ اما پرفسور  داد. دانشمند نابغه، اما دیوانه و قدرتمندی که می

جایی در زیر امواج هنوز زنده است و مکس مصصم است که او را پیدا کند!  به طور مبهمی اشاره کرده بود که مادر مکس،

 ها را نابود کند! خواهند؛ چراکه پرفسور دیوانه تصمیم دارد شهر آن  ها از او کمک می شود و آن رو می مکس با ارواح دریایی روبه

 

229 هزار نبردهای دریایی:. بلید، آدام.  شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع پایهولناک.کراشر،

9786000805159 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

دیوانه، پدر ها پیش مادر مکس همراه برادرش، در سفری دریایی، در اقیانوس ناپدید شد. پرفسور یا نابغه  سال معرفیکتاب:

مکس را هم گروگان گرفت. مکس توانست او را نجات دهد؛ اما از مادرش هیچ خبری پیدا نکرد! حاال مکس و دوستانش باید در 

صورت،  ، هزارپای رباتی ترسناک، را شکست دهد، در غیراین«کراشر»رو شوند. مکس باید  مأموریتشان با هیوالی دیگری روبه

 کند!  مهم بلورین را نابود میپرفسور جنگل ارزشمند و 

 

230 خون نبردهای دریایی:. بلید، آدام. کوسه  شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع خوار.کرایا،

9786000803902 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها به دنبال  ها پیش همراه برادرش، در سفری به اعماق اقیانوس، ناپدید شده بود. آن سال« مکس»مادر  معرفیکتاب:

ها، پدر  کردند. حاال پرفسور، دشمن مرین  ای بودند که زیر آب زندگی می ها نژادی افسانه بودند. مرین« ها مرین»، شهر «سومارا»

رو شود. او باید با  خوار، روبه ، کوسه خون«کرایا»ترین هیوالی رباتی،  مکس باید با قوی .مکس را هم گروگان گرفته است و...

 آید؟ نیروی شیطانی که آن هیوال را تحت فرمان دارد نیز مبارزه کند. آیا او از عهده این کار برمی
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231 شکارچیخاموش. نبردهای دریایی:. بلید، آدام.  شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع ماناک،

9786000803896 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

شود. پرفسور شیطانی، پدر مکس را هم گروگان  ها پیش در اعماق اقیانوس ناپدید می سال« مکس»مادر  معرفیکتاب:

، «ماناک»شود. حاال  جنگد و پیروز می گیرد. مکس برای پیدا کردن مادر و آزاد شدن پدرش با هیوالهای زیادی می می

است؛ اما مکس باید مبارزه « مکس»کند و آن پیدا کردن و کشتن   شکارچی خاموش، فقط با یک هدف در اقیانوس حرکت می

های  شوند! مکس باید جلوی نقشه نابود می« نموس»های سیاره  سکند و زنده بماند؛ چون اگر شکست بخورد، تمام اقیانو

 را به بردگی بگیرد.« ها مرین»خواهد  پرفسور بایستد؛ چراکه پرفسور می

 

232  رقعی. ص.104 .1398. قدیانی: تهران. محمد قصاع انگیز.ماهیوحشتمنگلر،قالب نبردهای دریایی:. بلید، آدام.

 9786000805166 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ساخته بود که مکس و دوستانش توانستند « کراشر»پیکری به نام  ، پرفسور شرور، هزارپای غول«مکس»دایی  معرفیکتاب:

، محل زندگی «سومارا»دریایی، هنوز در خطر بود و همچنین شهر ، شهر ارواح «اسپکترون»آن را شکست دهند؛ اما 

خواهد با استفاده از  رو هستند؛ چون پرفسور شیطانی می تر روبه تر و خطرناک حاال مکس و دوستانش با نبردی بزرگ«. ها مرین»

 ، شهرهای زیردریا را نابود کند.«منگر»هیوالی رباتی جدیدش، 

 

 9786222040079 شابک: رقعی. ص.300 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی سفر. نگهبانان گاهول:. لسکی، کاترین.233

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم، پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

کتاب: ها توانستند دو تن از  یتیم بودند. آن همدیگر را دیدند،« حفار»و « شفق»، «گیلفی»، «سورن»وقتی  معرفی

ایگی را شکست بدهند و همانجا فهمیدند که برای همیشه یک گروه  ترین جغدهای جنگجو و برگزیده آکادمی سنت وحشی

کردند که   ای از جغدها در آن زندگی می کردند، درختی که دسته  مانند. آن چهار جغد به طرف درخت گاهول پرواز می می

خواستند بخشی از قلمروی کهن جغدهای سلحشور نگهبان و  ها می دادند. آن ای انجام می کارهای شرافتمندانهها  شب

ها  توانند از پس این آزمون ها می کردند. آیا آن  شوند که هرگز تصورش را هم نمی رو می هایی روبه بال باشند؛ اما با آزمون خاموش

 برآیند و جغدهای گاهول شوند؟
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234  شابک: رقعی. ص.260 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی نجات. نگهبانان گاهول:. لسکی، کاترین.

9786222040925 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم، پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، «اگالنتین»خواهرش،   ایگی بردند، برای دیدنِ دوباره سنت  مدرسهجغد را ربودند و به « سورن»از وقتی  معرفیکتاب:

هایی را پشت سر گذاشته است که شرحش در کلمات  ؛ اما سختی کرد. حاال اگالنتین به زندگی سورن برگشته شماری می لحظه

گوید  ر از دانش به او می، معلم سورن، نیز ناپدید شده است. در عمق سنگدان سورن، چیزی قدرتمندت«ریب ازیل»گنجد.  نمی

 ریب، راهیِ ماجراجوییِ خطرناکی شود و... . که بین این رخدادهای مرموز ارتباطی وجود دارد. او باید برای نجات ازیل

 

 9789649735986 شابک: رقعی. ص.180 .1397. کتاب جمکران: قم.وتویدروازه. سعیدی، عباس.235

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، نوجوانان داستان کلماتکلیدی:

کند و به کریم ـــ   صدا می« خلیل»که پدرش او را « کریم»ای است به نام  این داستان درباره پسر عزیزدردانه معرفیکتاب:

شود و وقتی دوستانش   خودش دوست می تر از های بزرگ خلیل معروف است. او هیکل درشتی دارد. برای همین با بچه

تواند شیطنت کند و در  گیرد به جبهه برود. او پس از رفتن به جبهه، دیگر نمی  گویند باید به جنگ برویم، او هم تصمیم می  می

ح بعثی. شود؛ جنگی نابرابر بین اهالی یک روستا با سربازان مسل رو می لحظه ورود به جبهه، با روی اصلی و واقعی جنگ روبه

 ها و لحظات طنز کنار هم قرار دهد. ها و اتفاقات تلخ جنگ را با شوخی نویسنده سعی کرده است صحنه

 

 9789640226384 شابک: وزیری. ص.96 .1398. نشر به: تهران.وقتیدرآغوشکوهبودیم. فروتن اصفهانی، فاطمه.236

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق، داستان کلماتکلیدی:

رود. او تمام وسایلش را خریده  دختر نوجوانی است که با بازگشایی مدارس، به کالس دوم راهنمایی می« میترا» معرفیکتاب:

و « راضیه»پیچد و میترا و دوستانش،  جا می چیز برای فردا، اول مهر، آماده است؛ اما خبر حمله عراق به ایران، همه و همه

کند. جنگ بر تمام ابعاد زندگی دخترها تأثیر گذاشته است، بر مدرسه رفتنشان، غذا خوردن و   ، را نگران می«گلنار»

چند . کوبد...  اش را با میخ به پشت پنجره می زند و پتوی سربازی  ها را چسب می خوابیدنشان و حتی تفریحشان! پدر روی شیشه

 کند با او قهر کرده است؛ اما چرا؟  روزی است که راضیه مثل همیشه شاد و شنگول نیست و میترا فکر می
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 9789647082549 شابک: رقعی. ص.108 .1398. میچکا: تهران.وقتیمیناازخواببیدارشد. کاشیگر، مدیا.237

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

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

کند برای رهایی از دنیای نیستی، دنیای خود را به کمک یک صدا   این داستان درباره دختری است که سعی می معرفیکتاب:

آب و  است. او در این دنیای بیچیز در آن از بین رفته  یابد که همه ناگهان خود را در جهان خواب می« مینا»به وجود آورد. 

گیرد تا به جهان بیداری بازگردد. نویسنده در این   کند و تمام تالش خود را به کار می  رنگ و شکل، احساس سردرگمی می

برانگیز در داستان شرکت دهد و  های سوال کند مخاطب را با گفته  وگویی میان مینا و صدا سعی می گیری گفت داستان با شکل

 و را به تصورات دور فراخواند.ذهن ا

 

238 جنگل.آتش هتل پنج بلوط:. جرج، کلی.  شابک: رقعی. ص.128 .1398. پرتقال: تهران. یار زینب خامه سوزیدر

9786004626507 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

وجوش هستند تا خود را برای شرکت در جشن  گشا، در جنب تابستان از راه رسیده است و اهالی هتل دل معرفیکتاب:

آیا «. استرابری»رسد، موشی به نام   آماده کنند. در این میان، مهمانی تازه از راه می« کوئیلسون»و آقای « پریکلز»عروسی خانم 

شود مونا جواب سوالش را  خبر بوده است؛ اما فرصت نمی نا باشد که مونا از وجودش بیممکن است او یکی از اعضای خانواده مو

 شود و... .  سوزی در جنگل می پیدا کند؛ چون رعدوبرق باعث آتش

 

239 خانه. هتل پنج بلوط:. جرج، کلی. یک  شابک: رقعی. ص.128 .1398. پرتقال: تهران. یار زینب خامه مثل

9786004624848 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستان کلماتکلیدی:

موشه را خراب کرده و او در جنگل سرگردان شده است. روزی خیلی اتفاقی هتل دلگشا را « مونا»طوفان خانه  معرفیکتاب:

های دور و نزدیک به این هتل  شود! حیوانات مختلف از راه استخدام میخدمت در هتل  او به عنوان پیش. کند و... پیدا می

های  های بلوطی و خوابیدن در رختخواب آیند تا در آرامش و امنیت تعطیالتشان را بگذرانند؛ اما ماجرا فقط خوردن شیرینی می

ه کار بیندازد تا از هتل محافظت کند؛ شود. مونا باید فکرش را ب تر می گرم و نرم نیست. خطر در کمین است و نزدیک و نزدیک

 چون برای مونا این هتل دیگر فقط یک سرپناه نیست.
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240 سلطنتی. هتل پنج بلوط:. جرج، کلی.  شابک: رقعی. ص.128 .1398. پرتقال: تهران. یار زینب خامه مهمان

9786004625401 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

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

خوابد. بعد از اینکه جشن   می« تیلی»گشا خدمتکار است و در اتاق بهترین دوستش،  موشه، در هتل دل« مونا» معرفیکتاب:

هرسال، زمستان  کنند مثل روند و کارمندان فکر می  ها در هتل به خواب می شود، بیشتر مهمان برگزار می« اسالمبر»بابا 

 زند!  دهد که این آرامش را به هم می  سروصدا و پُر از آرامشی دارند؛ اما اتفاقات عجیب و غریبی رخ می بی

 

 شابک: وزیری. ص.56 .1398. آبشن: تهران.هایجنوپری(افسانهپریان)داستان شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه.241

9786008116486 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، افسانه ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

، حاوی سه داستان درباره جن و پری است. داستان اول «هزار و یک شب»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

ای در تورش  تواند مثل سابق کار کند. روزی صندوقچه است و نمیدرباره مرد ماهیگیری است که دیگر پیر و ناتوان شده 

خواهد مرد را  شود. دیو می رویی می آید و تبدیل به دیو زشت کند، دود سیاهی از آن بیرون می افتد و وقتی در آن را باز می می

 کند.  بکشد؛ اما قبل از آن سرگذشتش را برای او بازگو می

 

242 حیوانات( شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه. )داستان وحوش افسانه  شابک: وزیری. ص.64 .1398. آبشن: تهران.

9786008116509 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های حیوانات های فارسی، داستان ادبیات کودک و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

، شامل شش داستان درباره حیوانات است. داستان اول «هزار و یک شب»های  داستانکتاب حاضر از مجموعه  معرفیکتاب:

شود و سعی  دزدد تا اینکه صاحبخانه متوجه دزدی او می  رود و کنجد می درباره سموری است که هرروز به خانه مرد فقیری می

شوند و  ه دو موش هرروز به راحتی وارد قصرش میداستان دوم درباره شیری است ک. کند او را به دام بیندازد؛ اما سمور...  می

 رسد. داستان سوم... . ها را بگیرند تا اینکه شغال، وزیر شیر، فکری به ذهنش می توانند آن مأموران شیر نمی

 

 9786008116479 شابک: وزیری. ص.96 .1398. آبشن: تهران.وتختبازیتاج شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه.243

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، کودک و نوجوان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

های موجود  ها براساس موضوع است. در این مجموعه، داستان« هزارویک شب»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

های جن و پری(،  وتخت )حکایات پادشاهان و درباریان(، افسانه پریان )داستان تاجدر حکایات به چهاردسته، با عناوین بازی 

افسانه وحوش )داستان حیوانات( و روایت عشق )حکایات دلداگی و عاشقی( تقسیم شده است. کتاب حاضر حکایات پادشاهان 

 کند.  بازگو می و درباریان، حاوی دوازده داستان است و اولین داستان، حکایت شهرزاد و شهریار را
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 9786008116493 شابک: وزیری. ص.56 .1398. آبشن: تهران.روایتعشق شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه.244

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، کودک و نوجوان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدی:

گیرند   درپی که از دل داستان دیگری جان می های پی گویی است. داستان قصه و قصهداستان « هزارویک شب» معرفیکتاب:

، حاوی چهار داستان عاشقانه است. اولین «هزارویک شب»برد. کتاب حاضر از مجموعه  ها هزارویک شب زمان می و روایت آن

کند. این داستان درباره پادشاهی  گو میویکم باز را شهرزاد در شب صدوبیست« حکایت اسب آبنوس»داستان این کتاب به نام 

ها در مقابل  آورند. خواسته آن آیند و هدایایی برایش می است که سه دختر و یک پسر دارد. روزی سه حکیم به دربار او می

 هدایایشان این است که... .

 

245 نقره. لین، گریس. دریا که شد.هنگامی  شابک: رقعی. ص.352 .1398. قدیانی: تهران. نسترن امانی ای

9789646979840 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، افسانه، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

کرد؛ اما شبی که سربازان  اش و مردم روستا تعریف می ها را برای نوه همیشه بهترین قصه« می پین»مادربزرگ  معرفیکتاب:

می، را در خرابه کلبه رها کردند، آرامششان از بین رفت. قبل از اینکه خیلی  اش، پین ی پیر را دزدیدند و نوهگو امپراتور، قصه

شوند.  رسد رازهایی پنهانی دارد، برای نجات مادربزرگش راهی سفر می که به نظر می« شان ایی»می با دوستش،  دیر شود، پین

 اند! که به افسانه شبیه شوند رو می ها در این سفر با موانعی روبه آن

 

246 دروغگویان.. رُداری، جانی. دیار در  شابک: رقعی. ص.216 .1398. هوپا: تهران. محبوبه خدایی یاس

9786222041120 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 الملل، ادبیات نوجوانان های تخیلی، ادبیات بین داستان کلماتکلیدی:

یاس پسری است که با بچه های هم سن و سالش فرق دارد. صدای یاس آنقدر بلند است که می تواند مثل  کتاب:معرفی

گردباد بپیچد، پنجره ها را بشکند و خرابی به بار بیاورد. بالخره یک بار ناخواسته با صدایش کاری می کند که میوه ها از 

جادوگر، شیطان و .. او را آزار می دهند. یاس روستا را ترک می کند. می  درخت می افتند و مردم عصبانی روستا با القابی مثل

رود و می رود تا از دیار دروغگویان سر در می آورد؛ سرزمینی که همه چیز در آن وارونه است، حتی حیوانات هم نمی توانند 

از دیار دروغگویان بردارد؟ آیا صدای جادویی صدای واقعی خودشان را به زبان بیاورند و .... آیایاس می تواند این طلسم شوم را 

 اش می تواند به کمکش بیاید؟
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247 نبود.. رُداری، جانی. خودش که بود  شابک: رقعی. ص.168 .1398. هوپا: تهران. غالمرضا امامی یکی

9786222040703 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 الملل کودک، ادبیات بینتخیل در کودکان، داستان  کلماتکلیدی:

بارون المبرتو پیرمردی نود و سه ساله، ایتالیایی و ثروتمند است که با بیست و چهار بیماری دست و پنجه نرم  معرفیکتاب:

می کند. او همراه پیشخدمت باوفایش در جزیره سن جولیو روزگار می گذراند. بارون که در آستانه مرگ قرار دارد و به دنبال 

جاودانگی است، یکباره جوان، سر حال و شاداب می شود. راهزنان برای دریافت پولل او را گروگان می گیرند، اما هر کاری می 

 تر از دیروز می شود. چه رازی در میان است؟ او را جادو کرده اند؟ کنند بارون جوان تر و سرحال

ریاضی

 

.سال12تا7منطقی-هایآموزشیبرایپرورشهوشریاضیبازی های شناختی: بازی. عابدی درچه، منیره.248

 9786226740005 شابک: وزیری. ص.120 .1398. یار مانا: اصفهان

 والدین/ معلم مخاطب:

 های آموزشی راهنمای آموزشی، آموزش ریاضی، بازی کلماتکلیدی:

های ارتباطی با ایشان است. در بازی،  جمله مؤثرترین راه های یادگیری کودکان و از ترین روش بازی یکی از مهم معرفیکتاب:

بازی آموزشی برای پرورش هوش  15دهد. این کتاب حاوی  تر رخ می تر و عمیق بخش یادگیری به طور غیرمستقیم و لذت

داده شده که  ریاضی ــ منطقی کودکان دبستانی و پایه اول دوره متوسطه است. در ابتدای هر بازی، توضیحی کلی درباره بازی

توان در زنگ  ها می ای برای شناخت کلیت بازی است و پس از آن، هدف از بازی بیان شده است. از این بازی در واقع مقدمه

 ها استفاده کرد. ورزش، هنر، ساعت پرورشی یا برای ایجاد تنوع در سایر کالس

 

 9789644860645 شابک: رحلی. ص.168 .1398. مبتکران: تهران.هفتم-بانکسؤالالمپیادریاضی. گروه مؤلفان.249

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها المپیاد، ریاضیات، تمرین کلماتکلیدی:

های  ها و رتبه موفقیت  آموزان ما در آن دوره برگزار شده است و دانش 9المپیاد ریاضی نوجوانان ایران تاکنون  معرفیکتاب:

دورة المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد  9اند. این کتاب بانک سؤاالت  المللی و کشوری کسب کرده بینفراوان 

آمادگی بیشتر نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات ملی تهیه و تدوین 

 .است. کتاب حاضر مخصوص پایة هفتم است شده
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 9789640724699 شابک: رحلی. ص.184 .1398. مبتکران: تهران.هشتم-بانکسؤالالمپیادریاضی. گروه مؤلفان.250

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم پایهتحصیلی:

 ها المپیاد، ریاضیات، تمرین کلماتکلیدی:

های  ها و رتبه موفقیت  آموزان ما در آن و دانشدوره برگزار شده است  9المپیاد ریاضی نوجوانان ایران تاکنون  معرفیکتاب:

دورة المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد  9اند. این کتاب بانک سؤاالت  المللی و کشوری کسب کرده فراوان بین

تهیه و تدوین  آمادگی بیشتر نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات ملی

 است. کتاب حاضر مخصوص پایة هشتم است. شده

 

 9789644860690 شابک: رحلی. ص.188 .1398. مبتکران: تهران.نهم-بانکسؤالالمپیادریاضی. گروه مؤلفان.251

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ها، المپیاد، ریاضیات تمرین کلماتکلیدی:

های  ها و رتبه موفقیت  آموزان ما در آن دوره برگزار شده است و دانش 9ریاضی نوجوانان ایران تاکنون  المپیاد معرفیکتاب:

دورة المپیاد ریاضی نوجوانان ایران است که برای ایجاد  9اند. این کتاب بانک سؤاالت  المللی و کشوری کسب کرده فراوان بین

نوجوانان ایران، المپیادهای جهانی و سایر مسابقات ملی تهیه و تدوین آمادگی بیشتر نوجوانان در دهمین المپیاد ریاضی 

 است. کتاب حاضر مخصوص پایة نهم است. شده

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.هایریاضیهاولطیفه:معماها،بازی1ریاضیشاد. شرقی، هوشنگ.252

 9789640815229 شابک: رقعی. ص.108

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها ریاضیات، معما، سرگرمی کلماتکلیدی:

این کتاب با هدف توسعه فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی در دو جلد ارائه شده است که کتاب حاضر، جلد  معرفیکتاب:

منطقی تأکید خاصی دارد؛ چراکه خصوص نسبت به معماهای  نخست آن است. نویسنده معماهای مختلفی را آورده است و به

های ریاضی و  ها و سرگرمی نیاز خاصی نیستند و فقط به تفکر منطقی و خالق نیاز دارند. همچنین به بازی نیازمند پیش

های  ها و خواندنی الی مباحث به تناوب از لطیفه های مفید ریاضی هستند نیز توجه شده است. در البه ها که از جنبه پاردوکس

 استفاده شده است.ریاضی 
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 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.هایریاضیهاولطیفه:معماها،بازی2ریاضیشاد. شرقی، هوشنگ.253

 9789640816349 شابک: رقعی. ص.144

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های آموزشی ریاضیات، معما، سرگرمی کلماتکلیدی:

است، با هدف اشاعه فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی. در « ریاضی شاد»این کتاب جلد دوم از مجموعه دوجلدی  معرفیکتاب:

مجموعه بر معماهای منطقی تأکید خاصی شده است؛ چراکه فقط نیاز به تفکر منطقی و خالق دارند. همچنین به که از 

های ریاضی و  ها و سرگرمی الی مباحث نیز به تناوب، بازی در البههای مفید و جذاب ریاضی هستند، توجه شده است.  جنبه

تری از  های ریاضی آورده شده است. این مجلد، نسبت به جلد اول، شامل مباحث پیشرفته ها و خواندنی ها، لطیفه پارادوکس

 شوند. ریاضی حل میهای  معماهای ریاضی است که وابستگی بیشتری به مباحث ریاضی دارند و به کمک قواعد و معادله

 

. محمد حسام قاسمی، زهرا گویا مفاهیمکلیدیدرتدریسریاضیاتدورهابتدایی.. الک، درک/ تنگاتا، فیونا هی.254

 9789640813836 شابک: وزیری. ص.324 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 آموزشیریاضیات، راهنمای  کلماتکلیدی:

ها را بررسی و  مفهوم کلیدی در تدریس ریاضی دورة ابتدایی، موضوع اصلی این کتاب است که نویسنده آن 43 معرفیکتاب:

اند. برای درک بهتر،  به اختصار معرفی کرده است. توضیحات و مباحث پیرامونی و مفاهیم مربوط در بخش مخصوصی آمده

اند. مفاهیم به ترتیب حروف الفبا  های عملی گنجانده شده های کالسی و با عنوان مثال های عملی مفهوم، به صورت تجربه نمونه

 اند. و مستقل از یکدیگر تنظیم شده

شعر

 

 9789640230466 شابک: وزیری. ص.32 .1397. نشر به: تهران.اسمتویعنیبهار. هنرجو، حمید.255

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان کلماتکلیدی:

اشعار این کتاب، در بیان فضایل ائمه اطهار سروده شده است؛ ازجمله پیامبر اکرم )ص(، حضرت فاطمه )س(،  معرفیکتاب:

دریا و »، «سفره»حضرت علی )ع(، امام حسن مجتبی )ع( و امام حسین )ع(. عنوان بعضی از این شعرها به این ترتیب است: 

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

 

 9789640228739 شابک: وزیری. ص.24 .1398. نشر به: تهران.هابانویباران. شامانی، طیبه.256

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، امامان کلماتکلیدی:

تر از  مهربان»، «بوها بانوی شب»بر نُه سرود است.نام برخی از این اشعار به این قرار است: کتاب حاضر مشتمل  معرفیکتاب:

شعرها مضامین مذهبی دارند و فضایل ائمه «. کبوترانه»و « طعم خرما»، «کوه درد»، «غمی به وسعت زمین»، «نسیم

)س( و حضرت رقیه )س( از جمله این کنند. حضرت فاطمه )س(، حضرت علی )ع(، حضرت زینب   معصومین را توصیف می

 معصومین هستند.
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 9789640227855 شابک: وزیری. ص.28 .1398. نشر به: تهران.دریابهرنگمهتاب. مالمحمدی، معصومه.257

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

کتاب شامل دوازده سرود است، همراه با تصاویر مرتبط با موضوع اشعار. عنوان بعضی از این اشعار به این این  معرفیکتاب:

مضامین «. فصل آشتی»و « بوی ماهی»، «خاطرات سبزرنگ»، «حرم»، «پشت این پنجره»، «های یاس شکوفه»ترتیب است: 

 یفی از آفرینش و طبیعت به زبان ساده ارائه شده است.اغلب اشعار، مذهبی است، مانند زیارت و عبادت کردن. همچنین توص

 

 9789640232637 شابک: رحلی. ص.30 .1398. نشر به: تهران.روحسبزما!بهارما!سالم. میرزاده، سیداحمد.258

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، کودکان کلماتکلیدی:

کتاب: سیدسعید »، «شاهین رهنما»، «حمید هنرجو»هایی کودکانه از شاعران انقالبی،  این کتاب شامل سروده معرفی

خلقی  زیستی، پاکی، خوش ها و فضایل ایشان است؛ مانند ساده و... در محضر رهبر انقالب اسالمی بوده و درباره ویژگی« هاشمی

 ، ازجمله این اشعار است.«داد دستی که بوی جبهه می»و « های ما دست»، «مثل خنده پدر»، «آفتابی دیگر». و...

 

259 زبالهزبان. توالئی، حسین. هادرازی  شابک: رقعی. ص.48 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.

9786004770408 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، محیط زیست کلماتکلیدی:

ها و هوا سروده شده است. شاعر  این کتاب شامل اشعار کوتاهی است که برای حفاظت از زمین، دریاها، درخت معرفیکتاب:

افتد؛ اما النه پرنده را محکم در دستانش  کنند. درخت به زمین می ها را قطع می گوید که درخت ها می از صدای وحشتناک اره

های درونش  ای کثیف، سیاهی اند که قرار است از فردا لوله زده هستند؛ زیرا شنیده وحشتها  ها و قورباغه نگه داشته است.ماهی

برند  گوید، از اینکه هوا مسموم شده و کبود است. او را به بیمارستان می را به رودخانه بریزد. شعر دیگری از خرابی حال هوا می

 و بعد هم به اتاق عمل و... .

 

260 خبرناگهانپخششد.... مجموعه اشعار انقالب:. هاشمی، سید سعید.  شابک: رقعی. ص.24 .1397. نشر به: تهران.

9789640229187 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر، انقالب اسالمی کلماتکلیدی:

، «بوی زندگی»، «مثل سرو»، «زمزمه انقالب»های:  این کتاب مشتمل بر هفت سرود انقالبی است، با عنوان معرفیکتاب:

در این اشعار رخدادهای وقوع «. خبر ناگهان پخش شد»و « خاک از خوشحالی سرشار»، «رنگ آفتاب»، «یک خبر خوب»

، رفتن شاه از ایران و... توصیف شده 1357بهمن  22در  انقالب اسالمی، شهدای انقالب، آمدن امام به ایران، پیروزی انقالب

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

9789641210818 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نوجوانانواع ادبی، شعر نو، کودک و  کلماتکلیدی:

و « بازی پارتی»، «مدادشمعی بنفش»، «پرنده بودن»ای از هجده شعر است برای نوجوانان.  کتاب حاضر مجموعه معرفیکتاب:

خواهد آواز جدیدش را برای درخت بخواند؛  گوید که می ای می نام برخی از این شعرهاست. شعر اول از پرنده« حرف آبی آخر»

و گل و پروانه است. شعر سوم درباره کارت قرمزی است که باید بازیکن بگیرد؛ ولی کارت قرمز شعر دوم، داستان شمع . اما...

 نوشت تا اینکه... . های دلش را برای دفتر می گوید که هرشب حرف شعر آخر از خودکار آبی می. کند و... بازی می پارتی

 

 9786222087005 شابک: رقعی. ص.50 .1398. کتاب نیستان: تهران.مرکبآه. شریف، محمد.262

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 شعر، غزل، قیام عاشورا، شعر مذهبی کلماتکلیدی:

غزل در مدح و منقبت اهل بیت)ع(، مخصوصا امام حسین)ع( و جریانات مربوط به  34مجموعه حاضر شامل  معرفیکتاب:

امام زمان)عج(، خطبه فدک، جایگاه حضرت عباس)ع( در قیام عاشورا، ماه محرم، پیمان شکنی قبل و بعد از روز عاشورا، غیبت 

 کوفیان، تنهایی علی)ع( بعد از رحلت پیامبراکرم)ص(، تشنگی کودکان کربال، وحی در غار حرا و ... است.

علومتجربی

 

 ص.32 .1397. پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون : تهران. مجید عمیق پیداوپنهاندرطبیعت.. عمیق، مجید.263

 9789644322327 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 زندگی حیوانات کلماتکلیدی:

مانند. مخفی  رنگ با محیط اطراف، از چشم ما مخفی می حرکت، خاموش و هم شماری از جانوران بی انواع بی معرفیکتاب:

کند. نویسنده تصویرهایی از  های استتار را بیان می کند. کتاب حاضر بعضی از شگفتی قا و سالمت جانور کمک میماندن به ب

 حیوانات مستتر در طبیعت را آورده و توضیحاتی دربارة نحوة استتار حیوان داده است.

 

 .1398. قدیانی: تهران. کیا کمال بهروز ها.مهارتهاوها،زیستگاهپرندگان:گونه چرا و چگونه:. هورشلمان، هاینریش.264

 9786002513595 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، زندگی حیوانات ها و پاسخ ها، پرسش المعارف دایرة کلماتکلیدی:

های  شنویم. پرندگان نشانه بینیم و صدایشان را می جا می ها را همه شناسیم؛ زیرا آن ما پرندگان را خوب می معرفیکتاب:

گذاری و از بهار تا  سازی تا تخم خوبی برای شناخت وضعیت طبیعتِ اطراف ما هستند. در این کتاب، زندگی پرندگان از آشیانه

حفاظت از  های طبیعیِ مختلف زمین و دعوت به حمایت و زمان مرگ شرح داده شده است. توصیف اجتماع پرندگان در محیط

 ها مطالب بخش پایانی کتاب است. آن
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 .1398. قدیانی: تهران. کمال بهروزکیا زندگیورفتار.ها:ساختمانبدن،شیوهماهی چرا و چگونه:. فیشر، تورشتن.265

 9786002513618 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، حیوانات دریایی، کودک و نوجوان المعارف دایرة کلماتکلیدی:

دار دارند. انسان بخش  ها را در میان جانوران مهره ترین شکل ها متنوع گونه ماهی وجود دارد. آن 20000بیش از  معرفیکتاب:

طوری که  امه دارد، به ها هنوز هم اد رویه ماهی ها را خراب کرده است. صید بی ها را آلوده و محیط زیست ماهی بزرگی از آب

، با نگاهی به انواع «چرا و چگونه»های  ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است. کتاب حاضر، از مجموعه کتاب بقای آن

های مختلف  ها را با محیط دهد و سازگاری بدن آن ها، نقش و اهمیت این جانوران را در تحول و بقای حیات نشان می ماهی

 کند.  بررسی می

 

266 برزندگیما.نورورنگوتأثیرآن چرا و چگونه:. ارب، روگر/ زلوسکی، استفان. . قدیانی: تهران. کیا کمال بهروز ها

 9786002513632 شابک: رحلی. ص.48 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، رنگ، کودک و نوجوان المعارف دایرة کلماتکلیدی:

های پیرامون خود را درک کنیم.  توانیم پدیده ها می طبیعت ما را با حواسی مجهز کرده است که از طریق آن کتاب:معرفی

بخشد. در  ترین احساس را به ما می سازد. مثالً حس بینایی و حس شنوایی، جامع هریک از این حواس، زندگی ما را تواناتر می

های مادی و معنویِ بشر  ها که پایه و اساس پیشرفت ، بسیاری از این حس«چگونهچرا و »های  این جلد از مجموعه کتاب

توانند دلپذیر و مانند یک  ها می شوند. رنگ های از نوگرایی و آفرینش هنری را دربردارند، شرح داده می هستند و حتی جنبه

 ویم.ش ها متأثر می دهد که ما چگونه از رنگ صندلی راحتی باشند. این کتاب شرح می

 

هایبرگزیدهعلمی:راهنمایآموزشیپژوهش چگونه پژوهش را بیاموزیم؟:. روزنر، مارک آلن/ آمریکن، سایینتفیک.267

 9786002123213 شابک: رحلی. ص.96 .1397. دیبایه: تهران. فریبا شریفی، سیاوش روحانی براینوجوانان.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های علمی، فیزیک عملی های فوق برنامه، پژوهش فعالیت کلماتکلیدی:

هایی است که دیگر پژوهشگران انجام  های علمی، انجام و تکرار پژوهش های آموختن روش پژوهش یکی از راه معرفیکتاب:

گوناگون علوم مانند های  های کتاب رشته برگزیدة علمی است. موضوع پژوهش  پژوهش 40اند. کتاب حاضر شامل  داده

هایی مثل  شناسی، کشاورزی، جانورشناسی، هواشناسی و فیزیک کاربردی است. فعالیت شناسی، گیاه شناسی، زمین ستاره

 ها هستند. ن پره از جملة آ چگونه ابر درست کنیم، آزمایش در یک تونل باد، و پرورش پروانه و شب»
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268 حشره بیاموزیم؟:چگونه پژوهش را . بالبوم، سیندی. راهنمای40پژوهی: فعالیتبرایشناختحشراتجهان،

 9786002123244 شابک: رحلی. ص.122 .1397. دیبایه: تهران. رضا روحانی آموزشیبراینوجوانان.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فوق برنامه فعالیتهای پژوهشی،  های علمی، حشرات، فعالیت پژوهش کلماتکلیدی:

آموزد. حشرات در  دربارة حشرات را به مخاطب نوجوان می  های اولیة پژوهش ها و مهارت کتاب حاضر شیوه معرفیکتاب:

ها به ابزار پیچیده نیاز نیست. این کتاب نحوة کار و پژوهش دربارة حشرات را از مراحل  شوند و برای مطالعة آن جا یافت می همه

توان با  آیا می»گوید.  ای درباره حشرات را می های صفحه کردن بازی دهد و در نهایت هم روش درست ن توضیح میابتدایی آ

 از جمله مطالب کتاب هستند.« ها حشرات صحبت کرد، دگردیسی حشرات و حواس آن

 

269  ص.140 .1397. دیبایه: تهران. فریبا شریفی شناختی.هایبومفعالیت چگونه پژوهش را بیاموزیم؟:. کسلر، کالین.

 9786002123411 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های فوق برنامه، بوم شناسی راهنمای آموزشی، فعالیت کلماتکلیدی:

محیطی آشنا کنند و به  زیستآموزانشان را با مسائل  کوشد راهنمایی باشد برای معلمان تا دانش این کتاب می معرفیکتاب:

های تجربة عملی و مطالعة  هایی است که روش ها بیاموزند چگونه از محیط زیست محافظت کنند. کتاب شامل فعالیت ن آ

ها و  رویة جنگل های زیست محیطی مانند رشد بی کنند. فعالیت دربارة برخی چالش میدانی دربارة محیط زیست را یادآوری می

های پژوهش دربارة محیط زیست و آشنایی با  های زیرزمینی، شیوه ها و منابع آب گی دریاها و اقیانوسفضای سبز، آلود

 دهند. ها، محتوای این کتاب را تشکیل می ها و جبران آن های عملی پیشگیری از آسیب بوم و راه زیست

 

. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. علی جعفری محمد مرغرادربطریبیندازیم؟.چگونهتخم. برچر، اروین/ ژرار، مایک.270

 9786226011952 شابک: رقعی. ص.164 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم تجربی، فیزیک، معما کلماتکلیدی:

اندیشه واداشته است. های کنجکاو را به  های بدیهی اطراف، همواره انسان معماهای علمی و کشف علت پدیده معرفیکتاب:

اند و در بخش  است از تعداد زیادی معمای علمی فیزیکی. در بخش اول کتاب معماها مطرح شده محتوای کتاب حاضر عبارت

 ها را تشریح کند. تواند پاسخ آن اند و علم می اند. معماها از دنیای واقعی برگرفته شده ها آمده بعدی جواب
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 رقعی. ص.168 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. معین عمرانی سید رویآتشراهبرویم؟.چگونه. برچر، اروین.271

 9786226011938 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، فیزیک، معما، نوجوانان کلماتکلیدی:

کتاب: هایی  ها، ترکیب است. بسیاری از بهترین سؤالها بوده  ترین سرگرمی ها یکی از محبوب حل معما، قرن معرفی

غیرمحتمل و ساختگی از شرایط هستند و با تعلیقی همراهند که ناشی از ناباوری خواننده است. دسته دیگری از معماها، 

ای از  هایی در سطح ریاضیات دبیرستان هستند و دسته آخر هم معماهایی کالسیک و قدیمی. این کتاب مجموعه تمرین

 داده شده است.  ها پاسخ ای علمی است که در پایان کتاب به آنمعماه

 

 ص.148 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ذوالفقار دانشی مانید؟.چگونهرویکوهیخزندهمی. برچر، اروین.272

 9786226011808 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، فیزیک، معما، نوجوانان کلماتکلیدی:

کتاب: حل  توان به پرسشی که در عنوان کتاب مطرح شده است، پاسخ کوتاهی داد؛ اما پاسخ مفصل و راه می معرفی

برانگیز. برای حل  تر است و مملو از مفاهیم چالش انگیزتر و پیچیده انگیزی که در کتاب ارائه شده است، به مراتب شگفت هیجان

چگونه روی کوه یخ »شود.  تر حل شوند، موفقیت بیشتری احساس می هیچ زمانی وضع نشده است؛ اما هرچه سریعاین معماها 

 ازجمله این معماها هستند.« های درخت برسد؟  ترین سرشاخه تواند به مرتفع  آب چگونه می»و « مانید؟  زنده می

 

273 . ضریح آفتاب: مشهد. حوا میرمحمدیان جنگل.دربارههمهچیز خواهید کشف کنید؟: چه چیز را می. هیکی، کت.

 9786004762267 شابک: رحلی. ص.64 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 حیوانات، زمین، دانشنامه کلماتکلیدی:

چندجلدیاست که به ای  ای وسیع و پوشیده از درخت، گل و گیاه است. این کتاب از مجموعه جنگل منطقه معرفیکتاب:

های جنگلی،  های جنگل، زندگی در جنگل، ارتباط جنگلی، خانواده الیه»موضوع چیستی جنگل اختصاص دارد و دربارة 

اطالعاتی به « روی در جنگل زدایی و پیاده انگیز، زندگی با یکدیگر، مهاجرت، جنگل های شگفت های غذایی، جنگل زنجیره

ای علمی است که همراه توضیحات، تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز  تاب مانند دانشنامهدهد. محتوای ک مخاطب نوجوان می

 دارد.
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274 . ضریح آفتاب: مشهد. حوا میرمحمدیان حشرات.همهچیزدرباره خواهید کشف کنید؟: چه چیز را می. میلز، آندرا.

 9786004762274 شابک: رحلی. ص.64 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 حشرات، دانشنامه کلماتکلیدی:

ای چندجلدی است که به  اند. این کتاب از مجموعه حشرات انواع گوناگونی دارند. بندپایان اولین حشرات بوده معرفیکتاب:

ریب، دنیای حشرات، حواس، چشم جاسوس، چیستی حشره، حشرات عجیب و غ»موضوع حشرات اختصاص دارد و دربارة 

اطالعاتی به مخاطب « ها، خویشاوندان حشرات، نگهداری از حشرات و حشرات برتر ها، پروانه ها، مگس زنبورهای عسل، ساس

 ای علمی است که همراه توضیحات، تصویرهای دقیقی از موضوعات نیز دارد. دهد. محتوای کتاب مانند دانشنامه نوجوان می

 

ضریح : مشهد. حوا میرمحمدیان خزندگان.همهچیزدرباره خواهید کشف کنید؟: میچه چیز را . ماتیسون، کریس.275

 9786004762526 شابک: رحلی. ص.64 .1398. آفتاب

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 دانشنامه، زندگی حیوانات کلماتکلیدی:

ای چندجلدیاست که به موضوع خزندگان و  کتاب از مجموعه خزندگان گروه بزرگی از حیوانات هستند. این معرفیکتاب:

خوار، خزندگان دریا،  خوار و گیاه چیستی خزنده و دوزیست، انواع خزندگان گوشت»دوزیستان اختصاص دارد و دربارة 

ب مانند دهد. محتوای کتا اطالعاتی به مخاطب نوجوان می« ها و اژدهایان واقعی های آبزی، تمساحیان، مارمولک پشت الک

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

 

. ضریح آفتاب: مشهد. حوا میرمحمدیان علوم.همهچیزدرباره خواهید کشف کنید؟: چه چیز را می. گراسمن، امیلی.276

 9786004762243 شابک: رحلی. ص.64 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم تحصیلی:پایه

 علوم، دانشنامه کلماتکلیدی:

ای چندجلدیاست که به موضوع علوم اختصاص دارد و  علم راه و روش اندیشیدن است. این کتاب از مجموعه معرفیکتاب:

صوت، نور، چیستی علم و ماده، ترکیبات و تغییرات، چرخة آب، نیروها، قوانین حرکت، اصطکاک و جاذبه، گرما، »دربارة 

ای علمی است که  دهد. محتوای کتاب مانند دانشنامه اطالعاتی به مخاطب نوجوان می« الکتریسیته، موجودات زنده و حیوانات

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

9789647082624 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 دانشنامه کلماتکلیدی:

ای  نوجوانان دوست دارند دربارة موضوعات مورد عالقة خود اطالعات دقیق کسب کنند. این کتاب، از مجموعه معرفیکتاب:

های اطالعاتی کوتاه و در عین حال کامل از  باکس ای است دربارة جانوران. محتوای کتاب به صورت چند جلدی، دانشنامه

« پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و آبزیان»های  است. کتاب حیوانات را به دسته اطالعات موضوع خود تشکیل شده

 است. ها توضیحاتی داده ن ها، و دفاع آ ها و جوجه ها، آشیانه تقسیم کرده و دربارة زندگی آن

 

تاریخ. دانشنامه کوچک من:. تاپلین، سام.278 جاندارانپیشاز و . میچکا: تهران. ابراهیم عامل محرابی دایناسورها

 9789647082655 شابک: رحلی. ص.64 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 جانوران و گیاهان، دانشنامه کلماتکلیدی:

ای  دارند دربارة موضوعات مورد عالقة خود اطالعات دقیق کسب کنند. این کتاب، از مجموعهنوجوانان دوست  معرفیکتاب:

های اطالعاتی کوتاه و  ای است دربارة دایناسورها و جانداران ماقبل تاریخ. محتوای کتاب به صورت باکس چند جلدی، دانشنامه

ونه شکل گرفت، حیات در خشکی، نخستین زمین چگ»است.  در عین حال کامل از اطالعات موضوع خود تشکیل شده

 از جمله مطالب کتاب هستند.« خزندگان، نخستین دایناسورها، دایناسورهای شکارچی، و بچه دایناسورها

 

 شابک: رحلی. ص.64 .1398. میچکا: تهران. ابراهیم عامل محرابی ها.هاواقیانوسدریا دانشنامه کوچک من:. دن، بن.279

9789647082648 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 حیوانات دریایی، دانشنامه کلماتکلیدی:

ای  نوجوانان دوست دارند دربارة موضوعات مورد عالقة خود اطالعات دقیق کسب کنند. این کتاب، از مجموعه معرفیکتاب:

های اطالعاتی کوتاه و در عین حال  به صورت باکسها. محتوای کتاب  ای است دربارة دریاها و اقیانوس چند جلدی، دانشنامه

ها، امواج، حیات در نزدیکی ساحل و  ماهی های مرجانی، سفره جانوران تپه»است.  کامل از اطالعات موضوع خود تشکیل شده

 از جمله مطالب کتاب هستند.« کاوش در اعماق دریا
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 شابک: رحلی. ص.64 .1398. میچکا: تهران. ابراهیم عامل محرابی علموفناوری. دانشنامه کوچک من:. فرث، ریچل.280

9789647082617 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم، دانشنامه کلماتکلیدی:

ها،  ها، فصل ها و کانی های مختلف آن است. منظومه شمسی، سنگ ای درباره علم و شاخه این کتاب دانشنامه معرفیکتاب:

موجودات زنده، بدن انسان، مواد، نیرو و انرژی، گرانش، برق، رایانه، نور، رنگ و صدا از موضاعتی است که در این دانشنامه مورد 

ای در کتاب وجود دارد که دسترسی را به  های علمی بیان شده است و نمایه بررسی قرار گرفته است. در پایان کتاب، معنی واژه

 کند. مطالب آسان می

 

281  شابک: رحلی. ص.64 .1398. میچکا: تهران. ابراهیم عامل محرابی فضاوکیهان. دانشنامه کوچک من:. دوزول، پل.

9789647082501 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 دانشنامه، فضا کلماتکلیدی:

ای  خود اطالعات دقیق کسب کنند. این کتاب، از مجموعه نوجوانان دوست دارند دربارة موضوعات مورد عالقة معرفیکتاب:

های اطالعاتی کوتاه و در عین حال کامل از  ای است دربارة فضا و کیهان. محتوای کتاب به صورت باکس چند جلدی، دانشنامه

« روی در فضا هها، منظومة شمسی، کیهان و پیاد آموزش فضانوردان، خطرها و مصیبت»است.  اطالعات موضوع خود تشکیل شده

 از جمله مطالب کتاب هستند.

 

 شابک: رحلی. ص.148 .1398. میچکا: تهران. - نوروانرژِی. دانشنامه موضوعی دانش و فناوری:. اهلل گلستانیان، نعمت.282

9786222521011 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 تجربی، فیزیکدانشنامه، فناوری و علوم  کلماتکلیدی:

شود و  است از شناخت روشمند جهان فیزیکی یا مادی که از راه مشاهده و آزمایش حاصل می علم عبارت معرفیکتاب:

جلدی است که تلفیقی از  9ای ها سر و کار دارد. کتاب حاضر جلد ششم از دانشنامه های اجرایی برنامه فناوری با ابزار و روش

گرما و نور حاصل از »پردازد؛ مفاهیمی مانند  می« نور و انرژی» است. این جلد به موضوع  ائه دادهدانش و فناوری موضوعی را ار

برداری و فیلم، انرژی نوری، و  ها، عکس ها، رنگ ها و آینه خورشید، انتقال گرما، ترمودینامیک، بازتاب و شکست نور، عدسی

ها  های هندسی و اختراع گیری، شکل یلی مثل عددها و یکاهای اندازهدر پایان کتاب نیز اطالعاتی تکم« لیزرها و تمام نگاری.

 اند. آمده
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 شابک: رحلی. ص.32 .1398. میچکا: تهران. علیرضا اسبقی تغذیهوتولیدمثل. دنیای علوم:. سیرز، جان/ بوث، گراهام.283

9786226721523 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 علوم تجربی، تغذیه، تولیدمثل کلیدی:کلمات

های این مجموعه به موضوع خاصی  است. هر کدام از کتاب« دنیای علوم»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

شود: تغذیه و گوارش در جانوران؛ فتوسنتز؛  شود. کتاب حاضر درباره تغذیه و تولید مثل است و شامل سه فصل می مربوط می

های  تواند مهارت ها می ، وجود دارد که انجام آن«آزمایش کنید»هایی با عنوان  دار.در هر فصل صفحه ثل در گیاهان گلتولید م

 علمی خود را گسترش دهند.  ها با کنجکاوی و پژوهش، دانش کند تا آن آموز را تقویت کرده، کمک  علمی دانش

 

 شابک: رحلی. ص.40 .1398. میچکا: تهران. علیرضا اسبقی جاندارانوطبیعت. دنیای علوم:. بوث، گراهام/ سیرز، جان.284

9786226721516 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها شناسی، آزمایش علوم تجربی، زیست کلماتکلیدی:

کند. هر کدام از   و طبیعت بحث میاست که درباره جانداران « دنیای علوم»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

شود. کتاب حاضر حیات موجودات زنده است و شامل سه فصل  های این مجموعه به موضوع خاصی مربوط می کتاب

، «آزمایش کنید»هایی با عنوان  بندی و کلیدها؛ سازگاری.در هر فصل صفحه شود:حیات و موجودات زنده؛ گوناگونی، رده می

ها با کنجکاوی و پژوهش،  کند تا آن آموز را تقویت کرده، کمک  های علمی دانش تواند مهارت ها می وجود دارد که انجام آن

 علمی خود را گسترش دهند.  دانش

 

 شابک: رحلی. ص.40 .1398. میچکا: تهران. عال نوری نیرو،بارومغناطیس. دنیای علوم:. بوث، گراهام/ سیرز، جان.285

9786226721554 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های آموزشی ها، سرگرمی علوم تجربی، آزمایش کلماتکلیدی:

کند. این کتاب شامل سه   است که درباره نیرو و مغناطیس می« دنیای علوم»های  کتاب حاضر از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

، وجود دارد که «آزمایش کنید»هایی با عنوان  مغناطیس.در هر فصل صفحهبار الکتریکی؛ نیروها و  -شود: الکتریسیته  فصل می

علمی خود را   ها با کنجکاوی و پژوهش، دانش کند تا آن آموز را تقویت کرده، کمک  های علمی دانش تواند مهارت ها می انجام آن

 گسترش دهند.
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286 فسیلسنگ ها: شناخت سنگ. کنر، ربکافو. . مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. فاطمه محمدیان ها.هایزمین:

 9789640815045 شابک: رحلی. ص.48 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 شناسی شناسی، کودک و نوجوان، فسیل زمین کلماتکلیدی:

های  نام دارد. نویسنده ابتدا درباره فسیل «ها فسیل»است و « ها شناخت سنگ»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

توان فسیل پیدا کرد. همچنین درباره چگونگی شکل  کند که می دهد؛ سپس جاهایی را معرفی می انگیز توضیح می شگفت

های یافت شده، جانورانی هستند که در  گوید. اکثر فسیل های فسیلی می کند و سپس از سوخت ها صحبت می گرفتن فسیل

ها، بهتر از روی زمین است. وقتی جانوران و  کردند. شرایط برای محافظت و نگهداری فسیل در اقیانوس  زندگی میاقیانوس 

 شوند و... . ها غرق و در گل و الی کف اقیانوس مدفون می میرند، در اعماق اقیانوس گیاهان می

 

. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران.روآموزانپیششیمیهفتمبرایدانش. صحت، علی اکبری.287

 9789648547856 شابک: رحلی. ص.140 .1397

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 یادگیری، علوم، تیزهوشان کلماتکلیدی:

مواد، »آموزان تیزهوش، تهیه و تدوین شده است. در فصل اول،  این کتاب در سه فصل، با هدف مطالعه دانش معرفیکتاب:

عناصر و جدول »دهد. در فصل دوم،  های اتمی را شرح می کند و تاریخچه کشف مدل  ، ذره را توصیف می«الفبای زندگی

، «ها رابطه بین اجزای سازنده مواد و حالت آن»شود و در فصل  ها بررسی می های آن ها و شباهت ، عناصر، تفاوت«تناوبی

مطرح شده « فعالیت»شود. در کنار مطالب اصلی کتاب، موضوعاتی با نام  اد مطالعه میهای برخی از مو های مواد و ویژگی حالت

شود که با نگاه هر  همچنین پیشنهادهایی برای معلمان و کالس علوم مطرح می  است تا به یادگیری مطالب اصلی کمک شود.

 ود.ش فرد به طبیعت همراه است و از منظر دید هر فرد با طبیعت ارتباط برقرار می

 

288 نهم کاربرگ:. حبیبی مفرد، مهتا. علوم  شابک: رحلی. ص.48 .1397. پویش اندیشه خوارزمی: تهران.

9786009904464 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ها ها، آزمایش علوم، تمرین کلماتکلیدی:

ها،  ها طی هفته و ارزیابی آن هدف مرور آموختهاست که با « کاربرگ هفتگی»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

« ها ماشین»و « فشار»، «حرکت»، «ها با یکدیگر رفتار اتم»، «مفاهیم مواد»برای درس علوم تجربی پایه نهم تدوین شده است. 

ردن جای های گوناگون مانند پر ک ها به شکل های کتاب حاضر است. پرسش ها و تمرین از مباحث مطرح برای انجام آزمایش

 های تصویری، تفسیر نمودار و... تنظیم شده است. خالی، پر کردن جدول مفهومی، سؤال
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 9786009904457 شابک: رحلی. ص.38 .1397. پویش اندیشه خوارزمی: تهران.علومهشتم کاربرگ:. رحیمی، اکبر.289

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم پایهتحصیلی:

 ها ها، تمرین آزمایشعلوم،  کلماتکلیدی:

این کتاب با رویکرد نگرش سیستمی در فرایند آموزشی و در راستای اهداف برنامه درسی دوره اول متوسطه  معرفیکتاب:

شود و میزان یادگیری  آموزشی را شامل می  ای از کاربرگ، مفاهیم یک هفته طراحی و تدوین شده است. هر برگ دو صفحه

مخلوط و جداسازی »کند.موضوع مباحث این مجلد   ابزار مشارکت در فرایند یادگیری را ارزیابی میمفاهیم جدید درسی و 

و... است در « هوازدگی»، «ها کانی»، «تولید مثل در جانداران»، «فناوری زیست»، «تنظیم هورمونی»، «تنظیم عصبی»، «مواد

 های گوناگون شده است. قالب

 

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

9786009904440 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها علوم، تمرین، آزمایش کلماتکلیدی:

ها،  ارزیابی آنها طی هفته و  است که با هدف مرور آموخته« کاربرگ هفتگی»های  این کتاب از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

، «های زیرزمینی آب»، «ها اتم»، «گیری در علوم و ابزارهای آن اندازه»برای درس علوم تجربی پایه هفتم تدوین شده است. 

های  ها به شکل های کتاب حاضر است. پرسش ها و تمرین از مباحث مطرح برای انجام آزمایش« های آن انرژی و تبدیل»

 های تصویری، تفسیر نمودار و... تنظیم شده است. خالی، پر کردن جدول مفهومی، سؤالگوناگون مانند پر کردن جای 

 

291  رحلی. ص.162 .1397. پیام بهاران: تهران. فؤاد والی دنیایحیوانات. ماجراها و سفرهای علمی:. وونگ لی، کانگ.

 9786008341482 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 حیوانات، کودک و نوجوان، علوم کلماتکلیدی:

های گرم و  ها در بیابان کنند. بعضی از آن  های مختلف روی کره زمین زندگی می جانوران در نژادها و گونه معرفیکتاب:

دهد   های قطبی و بعضی در میان علفزارهای سرسبز. این کتاب درباره حیوانات مناطق مختلف توضیح می سوزان، برخی در یخ

» ، «جانوران ساوانا»تا به ما یادآوری کند که جانوران نیز مخلوقاتی ارزشمندند و باید در کنار ما با آرامش زندگی کنند. 

جانوران »، «جانوران ناحیه قطبی و تاندورا»، «های پهن برگ و سوزنی برگ جانوران جنکل»، «های بارانی استوا جانوران جنگل

 دهند. های مختلف کتاب را تشکیل می بخش« آلپجانوران منطقه »و « صحرا
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292 چگونه. :13-مجموعه. جمعی از نویسندگان. و  شابک: رحلی. ص.256 .1398. قدیانی: تهران. کمال بهروزکیا چرا

9786002513649 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 کودک و نوجوانها، علوم تجربی،  المعارف دایرة کلماتکلیدی:

بینیم و صدایشان را  جا می ها را همه شناسیم؛ زیرا آن ها را خوب می پرندگان جانوارانی هستند که ما آن معرفیکتاب:

کننده، بلکه مهم و الزم است تا ما بیاموزیم با طبیعت بهتر رفتار کنیم. بیشتر  شنویم. تماشای پرندگان نه فقط سرگرم می

هایی در بدن برای پرواز الزم است. در این کتاب،  دهد که وجود چه ویژگی پرواز کنند. این مهارت نشان میتوانند  پرندگان می

شود.  گذاری و... در بهار تا زمان مرگ شرح داده می سازی، تخم گیری، آشیانه زندگی پرندگان در طول سال از زمان جفت

ها، مطالب بخش پایانی کتاب  و دعوت به حمایت و حفاظت از آنهای طبیعیِ مختلف زمین  توصیف اجتماع پرندگان در محیط

 دهد. را تشکیل می

 

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

9786004762496 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 فیزیک کلماتکلیدی:

ای از حقایق و تصویرهایی دربارة انواع انرژی را در خود دارد. انرژی چیست، خورشید،  کتاب پیش رو مجموعه معرفیکتاب:

ای، شیمیایی، تجدیدپذیر(، گرما، نور، صوت، انفجار، مغناطیسم، مدارها، و آیندة  انواع انرژی )از جمله پتانسیل، جنبشی، هسته

 است. ها پرداخته ن ب به آانرژی مواردی هستند که این کتا

 

294 دایناسورها.. دود، امیلی. درباره چیز  شابک: رحلی. ص.64 .1398. ضریح آفتاب: مشهد. حوا میرمحمدیان همه

9786004763219 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 حیوانات، زندگی حیوانات کلماتکلیدی:

ای از حقایق و تصویرهایی  تمایل دارند دربارة دایناسورها بیشتر بدانند. کتاب پیش رو مجموعه نوجوانان بسیاری معرفیکتاب:

داری، بچه  ها، بچه شدن، اسکلت ها، به فسیل تبدیل دربارة انواع دایناسورها را در خود دارد. دنیای دایناسورها، انواع آن

است. متن کتاب و  ها پرداخته ن اردی هستند که این کتاب به آدایناسورها، انقراض دایناسورها و دایناسورهای جدید از مو

 تصویرهای آن دربارة دنیای ماقبل تاریخ است.
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 .1398. گستر سایه: قزوین. سعید رزازیان ها.هاوکهکشانیستارهحقیقتدرباره100 حقیقت: 100. گیفورد، کالیو.295

 9786003746350 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، فضا کهکشان کلماتکلیدی:

انگیز ند. کتاب حاضر دربارة چیستی  های آن شگفت ای و سیاره های عظیم ستاره ها و منظومه فضا و کهکشان معرفیکتاب:

های  چاله های نوترونی، سیاه ستارهانگیز،  های بزرگ آتشین، مواد کیهانی، چرخة حیات ستاره، ابرنواخترهای حیرت کره

شده در کتاب با تصویرهای متعددی  واقعیت گفته 100دهد. هر نکته از  های جدید اطالعاتی به مخاطب می اسرارآمیز، و سیاره

 همراه است.

 

 رحلی. ص.40 .1398. گستر سایه: قزوین. مرتضی سعیدپور یسرعت.حقیقتدرباره100 حقیقت: 100. پارکر، استیو.296

 9786003745452 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اطالعات عمومی، اکتشافات علمی کلماتکلیدی:

دارند. در این کتاب، صد واقعیت دربارة سرعت  سرعت از موضوعاتی است که کودکان و نوجوانان به آن عالقه معرفیکتاب:

های پرسرعت امروزی، افزایش و  گیری سرعت، سرعت و انرژی، طراحی برای سرعت، ماشین ندازهاست. واحدهای سرعت، ا آمده

شده در کتاب با تصویرهای  های گفته های ویژه از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نکته از واقعیت کاهش سرعت و سرعت

 متعددی همراه است.

 

 ص.48 .1398. گستر سایه: قزوین. شیدا فروغی موجوداتمرگبار.یحقیقتدرباره100 حقیقت: 100. پارکر، استیو.297

 9786003744776 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 حیوانات وحشی، زندگی حیوانات، اطالعات عمومی کلماتکلیدی:

واقعیت  100ها عالقه دارند. در این کتاب،  انواع آنبعضی از کودکان و نوجوانان به دانستن دربارة حیوانات و  معرفیکتاب:

پایان شکارچی و مدافعان چابک و  سانان قاتل، هشت های کشنده، سگ خوران قاتل، سالح دربارة موجودات مرگباری مثل گوشت

واقعیت  100است. خطر در دریا، دشمن درونی، و کمین و حمله از جمله موضوعات کتاب هستند. هر نکته از  باهوش آمده

 شده در کتاب با تصویرهای متعددی همراه است. گفته

علومتربیتی
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. چترنگ: تهران. نیوشا صدر آزارکالمی:چگونهکودکراازآندرامانبداریم،شناختوپیشگیری.. جرتونی، اما.298

 9786226220088 شابک: رقعی. ص.60 .1398

 والدین/ معلم/ مشاور مخاطب:

 بهداشت روانی کلماتکلیدی:

ای است که شاید هر کسی دچار آن باشد، بدون آنکه خود از آن باخبر باشد. کتاب حاضر به  آزار کالمی پدیده معرفیکتاب:

کند آزار کالمی را بشناسند، دالیل آن را بفهمند، و بدانند چگونه خود را از آزردن کالمی کودکان  والدین و مربیان کمک می

دارند. مخاطب این کتاب با راهبردهای قابل استفاده در مدارا با آزار  های آزار کالمی در امان نگه ا از آسیببازدارند و کودک ر

 شود. های روانی برخاسته از آن آشنا می کالمی و نیز آسیب

 

دبیر شهید دانشگاه تربیت : تهران.هابرکودکانونوجوانانهایاجتماعیوتأثیرآنآسیب. پور، نجف طهماسبی.299

 9786226589024 شابک: وزیری. ص.172 .1398. رجائی

 معلم/ مشاور مخاطب:

 های اجتماعی، اعتیاد آسیب کلماتکلیدی:

ساز  های اجتماعی، ضمن ایجاد اختالل در سیستم اجتماعی، در روند تربیتی کودکان نیز مشکل انواع آسیب معرفیکتاب:

ها مؤثر خواهد بود. کتاب حاضر حاصل  ها، در پیشگیری و حل به موقع آسیب این آسیب های الزم دربارة شوند. کسب مهارت می

شوند.  های اجتماعی به طور دقیق تعریف می دو دهه تجربة نویسنده و استفاده از نظرات اندیشمندان است. در این کتاب، آسیب

بار آن، مصرف مواد یا اعتیاد، و رفتار  ثار زیانهای ناشی از ماهواره و فضای مجازی، بزهکاری، طالق و آ پس از آن، آسیب

 ها پرداخته است.ء گرایانه و خودآزاری تعمدی مواردی هستند که نویسنده به آن خودکشی

 

300 پژوهیدرآموزشوپرورشاقدام. زاده، شیما فرجی ارمکی، اکبر/ طبیب.  رقعی. ص.112 .1398. آوای نور: تهران.

 9786003094659 شابک:

 معلم/ مدیر مخاطب:

 آموزش و پرورش، معلمان، پژوهش کلماتکلیدی:

های عملی خود را در کالس به  توانند فعالیت پژوهی همان پژوهش عملی معلمان است که به کمک آن می اقدام معرفیکتاب:

قدرتمندترین و ماندگارترین پژوهی شاید  پژوهی ارائه دهند. اقدام صورت پژوهش دربیاورند و تدابیر خود را در قالب اقدام

های پژوهشی جای خود را باز کرده است و همواره در صدر  های آموزشی است که در کنار سایر فعالیت پژوهش در نظام

توانند به بهترین شیوه ممکن  پژوهی، معلمان می  گیرد. به کمک اقدام  های آموزشی قرار می آموزشی و پژوهشی نظام های  برنامه

شی و تربیتی خود را اداره کرده و تدریس خود را غنا بخشند. کتاب حاضر حاوی هفت فصل است و در این فصول وظایف آموز

 دهد.  ها را توضیح می ها و چگونگی تحلیل آن پژوهیو چگونگی انجام آن، شیوه گردآوری داده چیستی اقدام

 

301 وجست ورزان: اندیشه. ناصری، محمد. تجربهجلوهجویراهیتازه: زندگیو حسینهایتربیتیمحمدهاییاز

 9786009660162 شابک: وزیری. ص.336 .1397. شرکت افست: تهران.رفیعی

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگی کلماتکلیدی:

تربیت ضرورتی است که این  های ممتاز تعلیم و های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه مستندسازی دغدغه معرفیکتاب:

ای چند جلدی، دربارة زندگی محمدحسین رفیعی و شامل سه بخش است:  کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه

گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان  و شود؛ گفت نامة داستانی که در قالب روایت بیان می تجربة زیسته که زندگی

 ها. ها و ترجمه و دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیفها  نظر؛ تجربه صاحب
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302 نیمقرنتالشعبدالحسیننفیسی ورزان: اندیشه. اصغر جعفریان، علی. نگاهیبه آموزش: و توسعه مسیر .در

 9786009660155 شابک: وزیری. ص.280 .1397. شرکت افست: تهران

 کارشناسانمعلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/  مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، آموزش و پرورش، زندگی کلماتکلیدی:

های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این  های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه مستندسازی دغدغه معرفیکتاب:

نفیسی و شامل سه بخش است: ای چند جلدی، دربارة زندگی عبدالحسین  کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه

گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان  و شود؛ گفت نامة داستانی که در قالب روایت بیان می تجربة زیسته که زندگی

وگوهای این  ها. مهندس نفیسی در گفت ها و ترجمه ها و دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف نظر؛ تجربه صاحب

 تصاد به مثابة امری فرهنگی نظر کرده و چرایی ناتوانی یادگیری از گذشته را بیان کرده است.کتاب، به دانش اق

 

303 جلوهنظر ورزان: اندیشه. رضا متولی، علی. تربیت: اعتالی برای اندیشهورزی و زندگی از محمودهایی های

 9786009660179 شابک: وزیری. ص.440 .1398. شرکت افست: تهران.مهرمحمدی

 معلم/ مدیر/ کارشناسان مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگی کلماتکلیدی:

است.  های ممتاز تعلیم و تربیت را مستندسازی کرده های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه این کتاب دغدغه معرفیکتاب:

نامة  خش است: تجربة زیسته که زندگیای چند جلدی، دربارة زندگی محمود مهرمحمدی و شامل سه ب جلد حاضر از مجموعه

نظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی،  گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان صاحب و داستانی استاد است؛ گفت

 ها. ها و ترجمه تألیف

 

مرتضی بختیاروند، خدیجه مقدم،  تاریخچهتحوالتتعلیموتربیتدرکشورهایاسالمی)جلداول(.. تان، چارلین.304

 وزیری. ص.152 .1398. آوای نور: تهران. مهر، جالل آرمیون ثریا باقرشاهی، حسن نوکاریزی، مریم بختیاروند، منصور فروزان

 9786003094345 شابک:

 دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 ها آموزش و پرورش، اسالم، مدرسه کلماتکلیدی:

های تاریخی آموزش و پرورش اسالمی  نخست از این مجموعه دوجلدی است که در آن دیدگاهکتاب حاضر جلد  معرفیکتاب:

های آموزش و پرورش اسالمی و باالخره اصالحات در  با بررسی مصرِ قرن نوزدهم و مراکشِ قرن بیستم و سپس اهداف و مدل

پاکستان و نحوه اصالحات صورت گرفته در آموزش و پرورش اسالمی با مطالعات موردی در کشورهای اندونزی، افغانستان و 

 مدارس این کشورها شرح داده شده است.

 

305 دوم(.. تان، چارلین. )جلد اسالمی کشورهای در تربیت و تعلیم تحوالت مرضیه قانعی، سعیده  تاریخچه

 شابک: وزیری. ص.176 .1398. آوای نور: تهران. آبادی، هدی فرامرزی اهلل فتح پور، روح مهر، مهدیه گلستان سهیلی

9786003094444 

 دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، اسالم، نوآوری کلماتکلیدی:

های آموزش و پرورش  اهداف و مدل"کتاب حاضر دومین جلد از یک مجموعه دوجلدی است که در آن ذیل  معرفیکتاب:

مدارس اسالمی، با مطالعات موردی در کشورهای ترکیه، تایلند،  های آموزشی و تربیتی ها و مدل برخی تجربه "اسالمی

 سنگاپور، مالزی، بریتانیا، سوئد و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
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شرکت : تهران.هایعبدالعظیمکریمیهاییاززندگیواندیشهنکردن:جلوهدرستایشتربیت. رضا متولی، علی.306

 9786009660186 شابک: وزیری. ص.336 .1398. افست

 معلم/ مشاور مخاطب:

 سرگذشتنامه، آموزش و پرورش کلماتکلیدی:

های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این  های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه مستندسازی دغدغه معرفیکتاب:

زندگی عبدالعظیم کریمی و شامل سه بخش است: ای چند جلدی، دربارة  کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه

گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان  و نامة داستانی آقای عبدالعظیم کریمی است؛ گفت تجربة زیسته که زندگی

 ها. ها و ترجمه نظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف صاحب

 

 9786008610885 شابک: وزیری. ص.108 .1398. آدینه: تهران.هاینوینآموزشروش. شهسواری، امیرحسام.307

 معلم مخاطب:

 تدریس اثربخش، روش تدریس کلماتکلیدی:

مندان به یادگیری  سازی مفاهیم پیچیده برای عالقه مندی از تکنولوژی در ساده این کتاب به مزایای بهره معرفیکتاب:

اند تا مخاطب مطلب را بهتر دنبال کند.  شده هایی گنجانده بارکدهای دوبعدی فیلماست. در هر بخش، برای درک بهتر،  پرداخته

های اجتماعی از جمله  ها و شبکه آموزش از راه دور، یادگیری سیار، یادگیری معکوس، وبینار، واقعیت افزوده، تد، موک، ربات

 شده در کتاب هستند. مفاهیم مطرح

 

308 درسی. خسروی، محبوبهقادری، مصطفی/ نصرتی، نسرین/ . برنامه مطالعات در عملی گفتمان سرگذشت

درسی()دیدگاه برنامه تغییر و اجرا تربیتمعلم، دانشمعلمانو بهبود هایپرکتیکالشواب، . آوای نور: تهران.

 9786003094437 شابک: وزیری. ص.360 .1397

 دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 ریزی، روش تدریس، برنامه ریزی درسی برنامه کلماتکلیدی:

را درخصوص « ژوزف شواب»های پرکتیکال  این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول، دیدگاه معرفیکتاب:

« تبدیل دانش به برنامه درسی»و « سنجی هنرهای گزینه»، «پرکتیکال زبانی»کند که شامل  برنامه درسی خودآموز معرفی می

شود. در بخش دوم، به دانش معلمان اشاره شده و بر  های شواب نقد می و باالخره پرکتیکال« یف اساتید برنامه درسیوظا«و 

دانش »های دانش معلمان )ماف( که شامل  شود. در بخش مدل آنان در رویارویی با دنیای عمل برنامه درسی تأکید می  دانش

های تغییر و اجرای برنامه  شود. بخش پایانی مدل است، شرح داده می« ماندانش فناوری معل»و « دانش آموزشی»، «محتوایی

 کند. درسی را معرفی می

 

309 مدرسه. یوشی، ریوکو تسونه. آموزشو الگوی مقایسه ژاپن: آمریکا.فرهنگآموزشی و ژاپن ابوالفضل  داری

 9786003094451 شابک: وزیری. ص.276 .1397. آوای نور: تهران. بختیاری

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی، تحقیق کلماتکلیدی:

های  نظران نیز ریشه شود و بسیاری از صاحب ژاپن به عنوان کشوری در عرصه تکنولوژی و صنعت شناخته می معرفیکتاب:

کنند. نویسنده در این کتاب، معموالً از کشور ژاپن و به  وجو می جستاین پیشرو بودن را در ساختار نظام آموزشی این کشور 

وی «. فردگرایی»کند و از کشور امریکا به عنوان نماد  یاد می« گرایی گروه»یا « گرایی جمع»ویژه مدارس آن به عنوان نماد 

آموزان،  با دادن اختیار عمل به دانشدهد که معلمان ژاپنی  کند و نشان می  نظام آموزشی این دو کشور را با هم مقایسه می

 کنند. وجو می ها ر ا در جمعیت جست آورند و فردیت آن  ها را خودمختار بار می آن
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310 ایدهدرس مدارس یادگیرنده مرآت:. سرکارآرانی، محمدرضا. وکاوی: آموزش فرایند پژوهشدر برای تازه ای

 شابک: وزیری. ص.264 .1398. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. افسانه حجتی طباطبائی یادگیری.

9786229550038 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های پژوهشی تدریس اثربخش، یادگیری فعال، معلمان، فعالیت کلماتکلیدی:

پژوهی،  درسالمللی، نوشتة دکتر سرکارآرانی، در موضوع  پژوهشی بین _کتاب حاضر از هفت مقالة علمی  معرفیکتاب:

آموزان در کالس درس و مدیریت این اشتباهات؛ گزارش  است: چگونگی واکنش معلمان به اشتباهات دانش شده تشکیل

های آموزشی در فرهنگ دو کشور ایران و ژاپن در درس  کاوی یک درس علوم پایة هفتم از سنگاپور؛ بررسی سنت درس

از منظر معلمان ژاپنی و نقد معلمان ایرانی؛ نقدی بر یک مطالعة موردی کاوی یک درس ریاضی ایرانی  ریاضیات؛ گزارش درس

مند معلمان  های فرهنگی آموزش و در نهایت چگونگی پژوهش علمی و نظام ای شباهت پژوهی در ایران؛ بررسی مقایسه درس

 ژاپنی در کالس درس.

 

311 مستندسازیتجربیاتمدیران. زاهدیان، عباس. پرورش(مدیریتدانشو جهتتعالیآموزشو .)گامیدر

 9786004762632 شابک: وزیری. ص.176 .1398. ضریح آفتاب: مشهد

 مدیر مخاطب:

 مدیریت و سازماندهی، تجربه، آموزش و پرورش کلماتکلیدی:

سازمان آموزش و ها از جمله  در این دوره پر تحول، عنصر دانش به عنوان سرمایه معنوی و فکری سازمان معرفیکتاب:

یکی از رویکردهای مدیریتی نوین که آموزش و پرورش کنونی برای رسیدن به . پرورش، کلید اصلی موفقیت مدیران است

خوانید، نویسنده به تشریح و بررسی  اهداف خود به آن نیاز دارد، مدیریت دانش است. این کتاب که آن را در دو بخش می

ها و رهنمودها،  ها، نقش ی آموزش و پرورش پرداخته است. مدیریت دانش: تعاریف، دیدگاهمدیریت دانش و تأثیر آن در تعال

مدیریت دانش در عصر نوین، انواع دانش، مکاتب مدیریت دانش، مستندسازی تجربیات مدیران، منابع یادگیری مدیران و 

 مدیریت دانش در مدارس، از جمله موضوعات کتاب هستند.

 

. آوای نور: تهران.ها(مدیریتکالسدرس)مبانینظریورویکرد. عبدالرضا/ صالحی، مهدی/ بیگی، هاجرخدری، .312

 9786003094611 شابک: وزیری. ص.152 .1398

 معلم/ مدیر مخاطب:

 تعلیم و تربیت، مدیریت، کالس درس کلماتکلیدی:

گیرند و نظام تربیتی به طور اعم و نظام   اجتماعی از آن بهره میهای  مدیریت فعالیتی است که تمامی سازمان معرفیکتاب:

کالس درس، به طور اخص بایستی برای نیل به اهداف عالیه تعیین شده، از یک نظام مدیریتی تبعیت کند که در حوزه علوم 

ات حوزه مدیریت و شود. کتاب حاضر حاوی چهار فصل است؛ فصل اول کلی تربیتی به آن دانش مدیریت کالس درس گفته می

های مدیریت کالس  گیرد، نظریه  کند. فصل دوم که بیشترین حجم کتاب را دربرمی ارتباط آن با مدیریت کالس درس رابیان می

پردازد و در آخرین فصل مدیریت کالس را از  کند. فصل سوم به بحث انضباط و کنترل کالس درس می درس را بررسی می

 دهد. ورد بررسی قرار میشناسی اجتماعی م منظر روان
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313  شابک: وزیری. ص.210 .1397. آوای نور: تهران. هما رحمانی، اسداهلل خدیوی مدار.معلماخالق. کمپبل، الیزابت.

9786003094567 

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ای، روش تدریس معلمان، اخالق حرفه کلماتکلیدی:

ایِ تدریس که مورد غفلت قرار گرفته است، دانش اخالقی است. آموزش  حرفه های دانشِ ترین جنبه یکی از مهم معرفیکتاب:

های مورد نیاز معلمان اهمیت  سزایی دارد. دانش های آنان، نقش به های آموزشی در افزایش شایستگی معلمان و ارتقای سیاست

مسائل اخالقی کالس و روابط کاری  زیادی دارد، اما در این خصوص محدویتی وجود ندارد. نویسنده کتاب، مستقیم به سراغ

دهد که معلمان  کند. او نشان می های عملی و واقعی موجود در تحقیقات خود را بررسی و گزارش می رود و نمونه معلمان می

اخالقیِ توانند با تعارضات  توانند تصمیمات اخالقی خوبی اتخاذ کنند و در صورت ابهام در روش انجام کار، چگونه می چگونه می

 کنند.  محیط کارشان مبارزه کنند یا اینکه چرا گاهی در این مورد کوتاهی می

 

314 فکور. نیا، مژگان اکرمی، سیدمحمد/ اسمعیل. معلم  شابک: وزیری. ص.214 .1397. بیژن یورد: بجنورد.

9786008781523 

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان مخاطب:

 تربیت معلم، فناوری اطالعاتآموزش و پرورش،  کلماتکلیدی:

آشنا « معلم فکور»در این کتاب، به شکل تفصیلی با رویکرد به کارگرفته شده در تربیت معلم، یعنی تربیت  معرفیکتاب:

شوید که سعی دارد به صورت فزاینده، عمل فکورانه را درمعلم و دانشجومعلم بارور کند. با این رویکرد، از جمله موضوعات و  می

، «ابعاد تفکر انتقادی در تربیت معلم فکور»، «تربیت فکری معلم از نگاه دین»شود:  محورهای زیر در کتاب پی گرفته می

فناوری اطالعات »، «تجربه زیسته معلم فکور«، «ای معلم فکور اخالق حرفه»، «ای و بالندگی معلم فکور  نویسندگی، ابزار حرفه»

 «.نشگاه فرهنگیان و تربیت معلم فکوردا»، «ای معلم فکور و توسعه حرفه

 

315 درمهارت. العابدین یار محمدی، زین فرد، رضا/ قوره جیلی، ثریا/ عرب فرجی ارمکی، اکبر/ حیدری. ارتباطی های

 9786003094635 شابک: رقعی. ص.176 .1398. آوای نور: تهران.آموزش

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ارتباطی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورشهای  مهارت کلماتکلیدی:

نیاز اساسی است. مهارت ارتباطی آمادگی ذهنی و عاطفی افراد را برای  های ارتباطی در آموزش یک پیش مهارت معرفیکتاب:

لمین های ارتباطی به کادر آموزشی مدرسه، به ویژه مع سازد. آموزش مهارت پذیر می درک، پذیرش، هضم و کاربرد مطالب امکان

و مدیران آموزشی، بسیار حیاتی و ضروری است. داشتن شناخت از مفهوم ارتباط مؤثر، توانایی ارائه بازخورد، اعتمادسازی، 

های مهارت  ها و کاربردشان از پایه دادن مؤثر، ازجمله مواردی است که شناخت آن  ها و گوش احترام متقابل، رعایت حریم

 ارتباطی در آموزش است.
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316 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

شاخصآزمون اجتماعی: روانهایسنجش: و حرکتی دانشهایجسمی، آموزانشناختی مؤسسه فرهنگی : تهران.

 9786003903159 شابک: رقعی. ص.44 .1398. منادی تربیت

 مشاور معلم/ مخاطب:

 ها شناسی، آزمون تربیت بدنی، روان کلماتکلیدی:

آموزان،  خصوص مربیان و دانش سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به فرهنگ معرفیکتاب:

ه ای پذیری اجتماعی در محیط مدرسه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر جلد اول و مقدماتی از مجموع تواند از آسیب می

شناختی  های جسمی، حرکتی و روان های سنجش شاخص منظور آموزش نحوة برگزاری آزمون چندجلدی است که به

های درست فعالیت جسمانی،  شده است. محتوای کتاب دو بخش کلی دارد: جسمی و حرکتی، شامل روش  آموزان تدوین دانش

 شناختی شامل دو آزمون هنجارشده و بومی. بدنی؛ روان تربیت های سالم در حوزة محتوایی ارتقای تربیت بدنی و تبیین روش

 

آوای : تهران.دقیقهزندگی90دقیقهتدریس90. اله/ اسمعیلی گوجار، صالح دهقان نیری، زهرا/ خدامرادی، حجت.317

 9786003095106 شابک: وزیری. ص.184 .1398. نور

 معلم مخاطب:

 اثربخش، انگیزه آموزش و پرورش، تدریس کلماتکلیدی:

شود که با حضور معلم در کالس درس اتفاق  های آموزشی اطالق می مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت معرفیکتاب:

دار و از پیش تعیین شده را  های منظم، هدف ای از فعالیت افتد. تدریس بخشی از آموزش است و مانند آموزش سلسله می

بر مبانی  مطلوب یادگیری از سوی معلم است. در این کتاب که حاوی نُه فصل است، عالوه گیرد و هدفش ایجاد شرایط دربرمی

آموزشی و ارزشیابی  های مختلف مانند انگیزش، انتخاب وسایل کمک های تدریس، راهبردهای مورد نیاز معلم در زمینه و روش

 شود. بررسی می

عمومی

 

های فردی و  مهارت. ش و پرورشزفضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آمواداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و .318

 9786003903289 شابک: رقعی. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اجتماعی، راهنمای آموزشیهای  بهداشت، مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

تواند  آموزان، می خصوص مربیان و دانش به  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با بهداشت به قشرهای مردم،  فرهنگ معرفیکتاب:

است  ای است که کوشیده پذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورة تخصصی از مجموعه در کاهش آسیب

تاریخچة بالیا در ایران و تأثیر بر بهداشت عمومی، ماهیت »در حوزة بهداشت و سالمت را به مخاطب بیاموزد. مفاهیم مورد نیاز 

محتوای این کتاب را شکل « ها، و مدیریت بهداشتی بالیا ها، ماهیت تشکیالت و وظایف حوزة سالمت در بحران بالیا و بحران

 اند. داده
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319 های فردی و  مهارت. ش و پرورشزاردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آمواداره کل فرهنگی و هنری، .

 9786003903227 شابک: رقعی. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، راهنمای آموزشی مهارتبهداشت، مهارت،  کلماتکلیدی:

کتاب: خصوص مربیان و  به  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با بهداشت و سالمت به قشرهای مردم،  فرهنگ معرفی

جلدی  ای سه پذیری اجتماعی تأثیر شایان خواهد داشت. کتاب حاضر دورة تکمیلی از مجموعه آموزان، در کاهش آسیب دانش

تأمین اسکان و سرپناه، تأمین آب آشامیدنی، »آموزد.  د نیاز در حوزة بهداشت و سالمت را به مخاطب میاست که مفاهیم مور

و دفن، و نکات   دفع بهداشتی زباله و فاضالب در اسکان موقت، اقدامات بهداشتی در شرایط جنگی، اقدامات بهداشتی کفن

 اند. کتاب را شکل داده محتوای این« ها کاربردی در بهداشت محیط در بالیا و بحران

 

320 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.

 9786003903166 شابک: رقعی. ص.52 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی بهداشت، راهنمای آموزشی، مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

کتاب: خصوص مربیان و  به  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با بهداشت و سالمت به قشرهای مردم،  فرهنگ معرفی

جلدی  ای سه تخصصی از مجموعه پذیری اجتماعی تأثیر شایان خواهد داشت. کتاب حاضر دورة آموزان، در کاهش آسیب دانش

ها،  آشنایی با مفاهیم سالمت و بیماری»آموزد.  است که مفاهیم مورد نیاز در حوزة بهداشت و سالمت را به مخاطب می

ها، تأمین بهداشت مواد غذایی در شرایط بحران،  های واگیر در بحران ها، مدیریت سایر بیماری های شایع در بحران بیماری

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« و مدیریت خدمات بهداشت در شرایط اضطراری بهداشت روان

 

321 های فردی و  مهارت. ش و پرورشزاداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آمو.

 9786003903272 شابک: رقعی. ص.128 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

آموزان،  خصوص مربیان و دانش به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگ معرفیکتاب:

جلدی است که  ای سه پذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورة تکمیلی از مجموعه کاهش آسیبتواند در  می

های اولیه، مسائل مربوط به احیای  اصول و مقدمات کمک»آموزد.  های اولیه را به مخاطب می مفاهیم مورد نیاز در حوزة کمک

محتوای این « های داخلی های طبی و بیماری های اولیه در اورژانس و کمکهای محیطی،  های اولیه در تروما، آسیب پایه، کمک

 اند. کتاب را شکل داده
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های فردی و  مهارت. ش و پرورشزاداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آمو.322

 9786003903210 شابک: رقعی. ص.216 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

آموزان،  دانشخصوص مربیان و  به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگ معرفیکتاب:

ای است که کوشیده  پذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورة تخصصی از مجموعه تواند در کاهش آسیب می

های حمل مصدوم،  های انجام احیای پایه، روش مهارت»های اولیه را به مخاطب بیاموزد.  است مفاهیم مورد نیاز در حوزة کمک

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« ها  ها و گازگرفتگی ها، و آشنایی با گزش ا عضالت و استخوانآشنایی با زخم، آشنایی ب

 

های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.323

 9786003903333 شابک: رقعی. ص.88 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

، آموزان خصوص مربیان و دانش به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگ معرفیکتاب:

جلدی است  ای سه پذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورة مقدماتی از مجموعه تواند در کاهش آسیب می

آمادگی در برابر مخاطرات، مدیریت مقابله با بالیای »آموزد.  های اولیه را به مخاطب می که مفاهیم مورد نیاز در حوزة کمک

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« ساخت، و آمادگی در برابر انفجارات تروریستی انسانطبیعی، مدیریت مقابله با مخاطرات 

قرآن

 

324 اول. رحیمی، شوکت/ رحیمی، خدیجه. دوره آموزشقرآنپایههشتم، آیاتکتابدرسی: تفسیر و ترجمه

 9786004450966 شابک: وزیری. ص.176 .1398. چویل: یاسوج.آموزانواولیاءمتوسطهویژهمعلمین،دانش

 معلم مخاطب:

 ها قرآن، راهنمای آموزشی، قرآن، تفسیرها، ترجمه کلماتکلیدی:

درس است. این کتاب آیات کتاب قرآن را ترجمه و تفسیر  12کتاب درسی قرآن در پایة هشتم متوسطه شامل  معرفیکتاب:

ند و نکاتی تکمیلی نیز دربارة هر آیه و سورة مربوط به آن به شو کند. مباحث هر درس در دو جلسة آموزشی ارائه می می

 شوند. مخاطب عرضه می

 

هایتربیتیسورهمبارکهیوسفحُسنیوسف:نکته. شریفی ریگی، محمد.325  ص.288 .1397. کتاب جمکران: قم.

 9789649735856 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 تعلیم و تربیت، آموزش اخالقهای قرآنی،  تفسیرها، جنبه کلماتکلیدی:

تربیت عبارت است از شکوفا کردن و رشد دادن استعدادهای انسان در جهت کمال، به وسیله تالش انسان،  معرفیکتاب:

هایی که در این تعریف باید به آن توجه شود، رشد، استعدادها، هدف،  ها و عوامل موثر. شاخص همراه با فراهم نمودن زمینه

های تربیتی برگرفته از سوره مبارکه یوسف است که حول سه محور  شرایط و عوامل است. کتاب حاضر نکتهتالش متربی، 

 های تربیتی، نکات تربیتی اعتقادی و نکات تربیتی اخالقی. اساسی بیان شده است: روش



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

111 

 

کاروفناوری

 

مؤسسه فرهنگی هنری سیب : تهران.OutLook 2010آشناییبااینترنت آموزش کامپیوتر کودکان:. کاتبی، صدیقه.326

 9786226493161 شابک: رقعی. ص.100 .1398. سرخ نیکان

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، علم رایانه، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

آموزش و پرورش، به تحول این موارد بستگی دارد: یکی از عوامل موثر در پیشرفت جوامع، به ویژه در زمینه  معرفیکتاب:

های علمی و  های شکوفایی توانمندی ایجاد زمینه»، «های تدریس )سنتی( تغییر روش»، «های درسی تحول در محتوای کتاب»

ی باشد، ارتقای ای که علم و دانایی، محور توانمندی و توسعه جوامع بشر در جامعه.« ای با استفاده از فناوری آموزشی و...  حرفه

های  کند. روش  کیفی آموزش و تربیت نسلی پرسشگر و خالق ضروری است. کتاب حاضر کودکان را با دنیای اینترنت آشنا می

 سایت، ازجمله مطالب کتاب است. اتصال به اینترنت، آشنایی با صفحه وب و دالیل عدم مشاهده یک وب

 

327 Excel 2010آموزش کودکان:آموزش کامپیوتر . کاتبی، صدیقه. . مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.

 9786226493154 شابک: رقعی. ص.148 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، نرم افزار، کودک و نوجوان کلماتکلیدی:

توانمندی و توسعه جوامع بشری باشد، ارتقای کیفی آموزش و تربیت نسلی ای که علم و دانایی، محور  در جامعه معرفیکتاب:

افزون این  سازی و گسترش فناوری اطالعات و توسعه روز پرسشگر و خالق، امری ضروری است. از این رو، در راستای زمینه

یجاد فایل جدید، انتخاب سطر و های آنان تدوین شده است. ا آموزان و خانواده صنعت، این مجموعه آموزشی با هدف رفاه دانش

 ستون، حرکت بین صفحات کاری، آشنایی با توابع، درج تصویر و تغییر اندازه صفحه ازجمله مطالب کتاب است.

 

328 نژاد، الدن/ دالکی،  محمدپور، محمدحسن/ رنجبری، حسن/ اردشیری باوندپور، ارسالن/ رنجبری، بنیامین/ اسفندی.

رازهایالکتریسیته: بسته آموزشی مهندسی و خالقیت:. نژاد، راضیه/ درویشی، رضا زاده، سمانه/ نوروزی رضائیاهلل/  هدایت

 9786229940471 شابک: خشتی. ص.82 .1397. پردازان جوان ایده: بندرعباس.آموزشالکتریسیتهبرایکودکان

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها آزمایش کلماتکلیدی:

های درک مفاهیم علمی، یادگیری عملی است. به جای آنکه نوآموزان فقط  ترین راه ترین و مطمئن یکی از سریع معرفیکتاب:

دهد.  هایی را انجام دهند و در واقعیت ببینند چه اتفاقی رخ می درباره چگونگی و چرایی کارها بخوانند، بهتر است آزمایش

ها با وسایل موجود  کند تا مفاهیم مرتبط با الکتریسیته را درک کنند. آزمایش آموزان کمک می دانشهای این کتاب به  آزمایش

 ها را خریداری کنند. ها نیز آن توانند از فروشگاه  در خانه طراحی شده است؛ هرچند نوآموزان می
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329  شابک: خشتی. ص.72 .1397. طالیی: تهران. افسانه حجتی طباطبائی خودتاختراعکن.. ری، اندرو/ ریگان، لیزا.

9786226009119 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 اختراعات کلماتکلیدی:

های غیر عادی هم ممکن است موفق شوند. کتاب حاضر مخاطب نوجوان  ها و طرح در دنیای واقعی، گاهی ایده معرفیکتاب:

مخترع باشد، نباید از شکست بترسد. بلکه باید تالش کند و به راهش ادامه دهد. متن این خواهد  کند که اگر می را تشویق می

کنند که تا به حال صورت  ای را معرفی می کتاب با تصویرهای بسیاری همراه است که مرتبط با مطالب، اختراعات ساده 

 شود. یگیرد و تشویق م ها ایده می اند. مخاطب با دیدن و خواندن دربارة آن گرفته

 

. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان پیدایشالکتریسیته. انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.330

 9786226011297 شابک: رحلی. ص.48 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان علوم، آزمایش کلماتکلیدی:

کتاب: ها برفراز شهرهای صنعتی عَلَم شدند و  های کارخانه ها بود؛ زمانی که دودکش قرن نوزدهم عصر ماشین معرفی

داران و تولیدکنندگان برای کسب سود و برتری تجاری همواره دنبال بهبود فناوری بودند. در این زمان،  سازندگان، کارخانه

انگیز برق باز شد.موجودات ریزی که به  برداری از نیروی شگفت نیروی بخار به کار گرفته شد و خیلی زود راه برای بهره

ها شکل گرفت و در همین حین،  زدند به چشم آمدند و کوششی تازه برای مبارزه با میکروب های انسان دامن می بیماری

 هایی درباره سرگذشت انسان و جهان پاسخ دهند. دانشمندان کوشیدند به پرسش

مرجع

 

331 گوشتخرس پستانداران ایران:. گلشن، علی. دیگر و خوارانها . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.

 9786000107307 شابک: رحلی. ص.226 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ها، جانورشناسی حیوانات، عادت کلماتکلیدی:

بردن  ایران، ایجاد عالقه نسبت به جانوران و میراث طبیعی و از بینهای ارزشمند پستانداران  آشنایی با گونه معرفیکتاب:

ها و دیگر  های جانوری از اهداف این مجموعة چندجلدی هستند. کتاب حاضر خرس ترس و باورهای نادرست دربارة برخی گونه

های بعد با خرس سیاه  ای و در بخش نخست با خرس قهوه  کند. مخاطب در بخش زی ایران را معرفی می خوران خشکی گوشت

هاست. کتاب  ها بر اساس اندازة بدن آن شود. ترتیب معرفی گونه ها آشنا می آسیایی، راکون و اعضای خانوادة راسوها و خدنگ

 نامه و نمایه است. شامل معرفی گونه، اطالعات تکمیلی، واژه



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

113 

 

 

شرکت : تهران.کودکانونوجوانانجلدهجدهمفرهنگنامه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان:. شورای کتاب کودک.332

 9789646356344 شابک: رحلی. ص.284 .1397. نامه کودکان و نوجوانان تهیه و نشر فرهنگ

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ، ادبیات کودک و نوجوان، اطالعات عمومی المعارف دایرة کلماتکلیدی:

ای چند جلدی، کوشیده است با زبان مخاطبان، اطالعات الزم برای هر نوجوان را،  از مجموعه کتاب حاضر معرفیکتاب:

« غ»تا « ص»های  های مربوط به حرف متناسب با دانش نوجوان ایرانی، در اختیار مخاطب قراردهد. این جلد از فرهنگنامه، واژه

 اند. ن همراه شدهای، تصویرهایی نیز با مت گیرد. مانند هر فرهنگنامه را دربرمی

 

 9789640221860 شابک: رحلی. ص.142 .1397. نشر به: تهران. سپیده ایزی منظومهشمسی.. میست، رازلیند.333

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 نجوم کلماتکلیدی:

ها،  ها و قمرهای آن است. سیاره شده چرخد تشکیل منظومة شمسی از خورشید و هر چیزی که به دور آن می معرفیکتاب:

های عطارد، زهره،  دار در منظومة شمسی قرار دارند. منظومة شمسی هشت سیاره به نام های دنباله ها و ستاره ها، سیارک شهاب

اده د اند. هر سیاره با جزئیات بسیار شرح زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون دارد که در این مجموعه معرفی شده

است. کتاب مصور است و  ها نیز توضیحات دقیقی آمده دار و شهاب های دنباله ها، ستاره است. دربارة خورشید، ماه، سیارک شده

 تصویرها گویا هستند.

مطالعاتاجتماعی

 

خاک.. هاید، ناتالی.334  شابک: وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. اهلل داود لطف ارزش

9789643897727 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 شناسی، محیط زیست زمین کلماتکلیدی:

کشد تا تشکیل شود.  سطح سخت کرة زمین با الیة نازکی از خاک پوشانده شده است که هزاران سال طول می معرفیکتاب:

رود. در واقع، کتاب مخاطب را  شود و چگونه از بین می تشکیل میکتاب حاضر در واقع سرگذشت همین خاک است که چگونه 

کند. عوامل فرسایش خاک از جمله: فرسایش آبی، باد و یخ، فرسایش طبیعی، تأثیر انسان و  با ارزش و اهمیت خاک آشنا می

 اند. ری کند، آمدهتواند از این فرسایش جلوگی ای که انسان می های ساده اند و راه آلودگی به تفکیک شرح داده شده
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.:   پوشهکارونمونهسؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعیپایهنهم.. بدری طیبلو، احسان/ مرادی کشکولی، سارا.335

 9786220011071 شابک: رحلی. ص.120 .1397. احسان بدری

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 ارزشیابی آموزشی علوم اجتماعی، راهنمای آموزشی، کلماتکلیدی:

کتاب حاضر پوشه کار و نمونه سواالت امتحانی مطالعات اجتماعی است که برای پایه نُهم تدوین شده است.  معرفیکتاب:

دهد، در کتاب خود پوشش دهد؛ مانند:   آموز طی یک سال تحصیلی انجام می هایی را که دانش مؤلف کوشیده است فعالیت

هایی برای ارزشیابی نوبت اول و دوم،  ه سؤاالتی برای ارزشیابی کتبی از هر درس، نمونه پرسشهای کتاب درسی، نمون فعالیت

 آموز. ارزشیابی والیدن و ارزشیابی خود دانش

 

.:   پوشهکارونمونهسؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعیپایههشتم.. بدری طیبلو، احسان/ مرادی کشکولی، سارا.336

 9786220011064 شابک: رحلی. ص.120 .1397. احسان بدری

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم پایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، علوم اجتماعی، ارزشیابی آموزشی کلماتکلیدی:

کتاب حاضر پوشه کار و نمونه سواالت امتحانی مطالعات اجتماعی است که برای پایه هشتم تدوین شده است.  معرفیکتاب:

دهد، در کتاب خود پوشش دهد؛ مانند:   آموز طی یک سال تحصیلی انجام می هایی را که دانش فعالیتمؤلف کوشیده است 

هایی برای ارزشیابی نوبت اول و دوم،  های کتاب درسی، نمونه سؤاالتی برای ارزشیابی کتبی از هر درس، نمونه پرسش فعالیت

 آموز. ارزشیابی والیدن و ارزشیابی خود دانش

 

.:   پوشهکارونمونهسؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعیپایههفتم.. طیبلو، احسان/ مرادی کشکولی، سارابدری .337

 9786000484941 شابک: رحلی. ص.112 .1397. احسان بدری

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 راهنمای آموزشی، علوم اجتماعی، ارزشیابی آموزشی کلماتکلیدی:

کتاب حاضر پوشه کار و نمونه سواالت امتحانی درس اجتماعی است که برای پایه هفتم تألیف شده است.بنا به  معرفیکتاب:

دهد؛   آموز طی یک سال تحصیلی انجام می هایی است که دانش ادعای مؤلفان آنچه در این مجموعه آورده شده، تمام فعالیت

ی از هر درس، ارزشیابی نوبت اول و دوم، ارزشیابی توسط والدین و خود های کتاب، نمونه سؤاالت ارزشیابی کتب اعم از فعالیت

 ها و نمونه سؤاالت آورده شده است. ابتدا خالصه هر درس ارائه شده، سپس فعالیت. آموز دانش



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

115 

 

 

 .1398. قدیانی: تهران. کیا کمال بهروز اقتصاد:سرمایه،خانواده،تجارتوصنعت. چرا و چگونه:. رایزاخ، اولریکه.338

 9786002513533 شابک: رحلی. ص.64

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، اقتصاد، نوجوانان المعارف دایرة کلماتکلیدی:

دهد. نوجوانان و جوانان با   ، اقتصاد را به زبان ساده شرح می«چرا و چگونه»های  کتاب حاضر از مجموعه کتاب معرفیکتاب:

آموزند که  شناسند؛ می ها و مفهوم سهام و بورس را می انداز، نقش بانک های مختلف پس این کتاب معنی پول، شکل مطالعه

یابند که چرا باید مالیات بدهند. این  دهد و نیز درمی شود و به فعالیت اقتصادی ادامه می چگونه یک شرکت جدید تأسیس می

دهد و  تا رویدادهای اقتصادی معاصر و اقتصاد ملی و تجارت جهانی را شرح میکتاب علت پیدایش اقتصاد نوین از عصر صنعتی 

 کند.  هایی از اقتصاد، مانند فقر، ثروت، محیط زیست، فناوری و پیامدهای جهانی شدن را بررسی می حال، جنبه درعین

 

339 کودکباشم.. سر، آلن.  شابک: خشتی. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. مهناز کاظمی حقدارم

9786226011600 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 حقوق، حقوق بشر، کودکان، قوانین کلماتکلیدی:

ها را با اعتماد بیشتری نسبت به زندگی پیش ببرد. کتاب حاضر  تواند آن آشنایی کودکان با حقوق خود می معرفیکتاب:

نامة حقوق کودک سازمان ملل متحد،  خصوص به حقوق کودک، طبق پیمان حقوق بشر و بهای است برای درک مفهوم  مقدمه

ها را تک به تک  دهد حق داشتن یعنی چه و حقوق آن پردازد. متن کتاب با تصویرهای مرتبط، برای کودکان توضیح می می

 است. ن ارائه شدهنامه و فهرست کشورهای عضو آ ای از پیمان شمارد. در انتهای کتاب نیز خالصه برمی

 

340 آب. جهانگیریان، عباس. و آب سرگذشت آب: ایرانخواب در رسانی کانون پرورش فکری کودکان و : تهران.

 9786000107406 شابک: رحلی. ص.62 .1398. نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 آب، داستان علمی کلماتکلیدی:

دهد. پیدایش  سازی آب را شرح می در زندگی اهمیت بسیار دارد. این کتاب سرگذشت پیدایش و زندگی آب معرفیکتاب:

ها،  ها، مهندسی طراحی و ساخت قنات، سد بند و نقش آن در مهار آب رودخانه های جدید، مقنی قنات و ظهور تمدن

آب، میراب، کوزه و تاریخ پیدایش آن، و ساعت  انبار، تصفیة های متفاوت سدهای ایرانی، سدگرگر، سدهای قوسی، آب ویژگی

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

 

 9786226009324 شابک: وزیری. ص.104 .1398. طالیی: تهران.خودتپژوهشکن. بهی خاطره.341

 آموز دانش مخاطب:

 هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 پژوهششناسی  تحقیق، روش کلماتکلیدی:

توان از همان  کردن می های علمی است. برای پژوهش ها، انجام پژوهش راه رسیدن به پاسخ درست و علمی سؤال معرفیکتاب:

آموزد و او  نوجوانی هم شروع کرد. کتاب حاضر با زبانی بسیار ساده و روان، سیر تا پیاز مراحل پژوهش را به مخاطب نوجوان می

 کند. موفق بودن آشنا می های پژوهشگری را با مهارت
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 وزیری. ص.116 .1398. هوپا: تهران.هاییبرایدخترانایرانزنانپیشرو:داستان. نظری، الهام/ سهراب، گلچهره.342

 9786222040871 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، زنان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

آیند. این افراد،  پردازد که از نظر مؤلفان پیشرو به شمار می تن از زنان ایرانی می کتاب به معرفی کوتاه پنجاهاین  معرفیکتاب:

ها در یک  های مختلف فعالیت دارند. زندگی هر کدام از این شخصیت اند که در رشته شماری انتخاب شده از میان زنان بی

 ها آورده شده است. تصویری از این چهرهای دیگر  صفحه کتاب بازگویی شده است. در صفحه

 

 9786226009195 شابک: رحلی. ص.328 .1398. طالیی: تهران.نامهتاریخایرانفرهنگ. میرزایی، مجید.343

 معلم مخاطب:

 ها، تاریخ ایران المعارف دایرة کلماتکلیدی:

کتاب: گوناگونی را به خود پذیرفته و از نظر وسعت های  سرزمین ایران طی سالیان متمادی مردمان و فرهنگ معرفی

ای از فرهنگ، تمدن، هویت، اندیشه و غیرت ایرانی را  کوشد گوشه است. کتاب حاضر می جغرافیایی دچار تغییرات فراوان شده

ت بسیار های تاریخی تدوین شده است و اطالعا نامة تاریخ ایران به تصویر بکشد. محتوای کتاب بر اساس دوره در قالب فرهنگ

 اند. نمایة انتهای کتاب هم راهگشای مخاطب است. دقیقی، بر اساس منابع دست اول، ارائه شده

 

344  شابک: وزیری. ص.32 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. اهلل داود لطف کاهشآلودگیهوا.. گرین، جن.

9786004771115 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 محیط زیست، آلودگی زمین کلماتکلیدی:

رفتن گرمایش  کنند و این موجب از بین ها هوا را آلوده می ها و کارخانه ها هر روزه با وسایل نقلیه، نیروگاه انسان معرفیکتاب:

دهد.  پیشنهاد میهایی برای کاستن آلودگی هوا  حل شود. این کتاب راه رفتن پوشش گیاهی می زمین، تخریب الیة ازون و از بین

 اند. شدنی هستند. در انتهای کتاب نیز چند وبگاه زیست محیطی معرفی شده هایی بسیار آسان انجام ها با روش حل این راه

 

345  رحلی. ص.32 .1398. میچکا: تهران. فرمهر منجزی اژدهایخانمکتابدار. داشتنی ما: کتابدار دوست. بازئو، تونی.

 9789647082754 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، کودک و نوجوان، کتابخوانی کلماتکلیدی:

آموزان را به خواندن  های مختلف، دانش ، کتابدار مدرسه، با استفاده از وسایل و روش«اسکوروپسکی»خانم  معرفیکتاب:

با هیجان »چهارم بشود و در روز پایانی جشنواره کتابخوانیِ خواهد بهترین کتابخوان کالس  می« لی پتی»کند.  کتاب تشویق می

لی  ، بیشتر امتیاز بگیرد و نفر اول بشود؟ پتی«کارمِن»اش،  کالسی تواند از هم  ، با لباس اژدهایی رژه برود؛ اما آیا او می«بخوان

 ای بکشد و... .  جلوتر است. پتی باید نقشه دهد؛ اما باز هم کارمِن از او  خواند؛ حتی گاهی کتاب صوتی گوش می  هرروز کتاب می
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 .1398. میچکا: تهران. فرمهر منجزی جوییکهوییبهروشدیویی.وجست داشتنی ما: کتابدار دوست. بازئو، تونی.346

 9789647082785 شابک: رحلی. ص.36

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 ها، داستان کتابخانهها،  تجهیزات کتابخانه کلماتکلیدی:

ای چندجلدی دربارة کتاب و کتابخوانی، داستانی است همراه با تصویر که در قالب  کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

بندی  ها را به سرعت پیدا کند. دیویی روشی است برای طبقه آموزد چطور به کمک روش دیویی کتاب داستان به مخاطب می

 آن را ابداع کرد.که کتابدار مشهور جهانی 

 

 شابک: رحلی. ص.32 .1398. میچکا: تهران. فرمهر منجزی دراینترنتخواندم. داشتنی ما: کتابدار دوست. بازئو، تونی.347

9789647082693 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 اینترنت، داستان کلماتکلیدی:

دربارة کتاب و کتابخوانی، داستانی است همراه با تصویر که در قالب ای چندجلدی  کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

 توان اعتبار اطالعات آن را سنجید. کرد و چگونه می دهد در چه مواقعی باید به اینترنت مراجعه آموزان یاد می داستان به دانش

 

 .1398. میچکا: تهران. فرمهر منجزی دهد.نمیکتابدارمانچیزیبهمایاد داشتنی ما: کتابدار دوست. بازئو، تونی.348

 9789647082709 شابک: رحلی. ص.32

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 کتابخوانی، داستان کلماتکلیدی:

ای چندجلدی دربارة کتاب و کتابخوانی، داستانی است همراه با تصویر که در قالب  کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

هایشان را  کند جواب سؤال ها را راهنمایی می ها، آن دهد کتابدار چطور به جای دادن پاسخ مستقیم به بچه نشان میداستان 

 خودشان پیدا کنند.

 

 شابک: وزیری. ص.32 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. رؤیا رضوانی مصرفآب. گروه سبز:. هیوئیت، سالی.349

9789643899523 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 آب، منابع طبیعی کلماتکلیدی:

پوشاند، اما تنها سه درصد از کل آب موجود در  درصد سطح کرة زمین را می 70ها بیش از  آب دریاها و اقیانوس معرفیکتاب:

اعم از شور، شیرین، آب  کرة زمین آب آشامیدنی و شیرین است. کتاب حاضر برای شناساندن اهمیت آب، دربارة انواع آب،

توان  ای را که در زندگی روزمره می های بسیار ساده دهد و فعالیت شده توضیحاتی به مخاطب می باران، آب روان و آب تصفیه

 کند. جویی شود، معرفی می انجام داد تا در مصرف آب صرفه
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350 سفرهایباورنکردنی. هامفریز، الستر. شگفت20ماجراجویانبزرگ: . اطراف: تهران. لیدا هادی انگیز.جهانگرد

 9786226194242 شابک: رحلی. ص.98 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها های ماجراجویانه، سرگذشتنامه، سفرنامه داستان کلماتکلیدی:

های ماجراجو تعریف  در این کتاب روایت زندگی قهرمان بخش هستند. ها الهام همه به قهرمان نیاز دارند؛ قهرمان معرفیکتاب:

اند. در ضمن معرفی هر قهرمان، اطالعاتی نیز  های کوتاه و همراه با تصویر عرضه شده شود. مطالب کتاب به صورت متن می

 دربارة چگونگی انجام سفر قهرمانانه یا ماجراجویی او آمده است.

 

 ص.124 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.تاریخازاینور تاریخی:مجموعه طنز . عربلو، احمد.351

 9789643910693 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ جهان، طنز کلماتکلیدی:

است؛  بعضی از مشاهیر، کاری است که این کتاب پیش گرفته خصوص زندگی پرداختن به حوادث تاریخی و به معرفیکتاب:

طنزآمیز نویسنده است از زندگی هفت   البته با یک تفاوت بزرگ. زبان بیان داستان در این کتاب طنز است. این کتاب روایت

ناپلئون؛ کریستف کلمب؛  الرشید؛ اند از: چنگیزخان مغول؛ تیمور لنگ؛ ناصرالدین شاه؛ هارون شخصیت تاریخی. این افراد عبارت

 مارکوپولو.

 

 ص.48 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. محمدرضا داهی محیطزیستازعلمتاعمل.. سندن، رابرت.352

 9786004771030 شابک: وزیری.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها محیط زیست، آزمایش کلماتکلیدی:

دهد چگونه تغییر  کند و نشان می ها را بررسی می کتاب حاضر روابط بین موجودات زنده و محیط زیست آن کتاب:معرفی

های متنوع و تصویرهای کتاب مسائل و  گذارد. آزمایش وضعیت زیست محیطی موجودات زنده بر گیاهان و جانوران اثر می

های  ها و شبکه ة کربن، چرخة آب، چرخة نیتروژن، زنجیرهدهند؛ مفاهیمی مثل: چرخ مفاهیم محیط زیستی را توضیح می

اند و  ها بسیار ساده ها، اکوسیستم، مبارزه با آفات و کودهای شیمیایی. آزمایش ها، آب و هوا، زیستگاه کننده غذایی، تجزیه

 آموزند. جویی در مصرف انرژی را نیز می صرفه

 

353 بیرونی مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید. ابوریحان  شابک: رقعی. ص.104 .1398. میچکا: تهران.

9789647082907 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 دانشمندان ایرانی، طنز کلماتکلیدی:

های زیادی   کتابآشنایی با زندگی و نحوة کار دانشمندان و مشاهیر برای کودکان و نوجوانان جذاب است. البته  معرفیکتاب:

ای چند جلدی، با زبان و بیانی متفاوت، زندگی دانشمند مشهور ایرانی،  اند. کتاب حاضر از مجموعه شده در این باره نوشته

 دهد. زبان طنز به کار رفته در متن، خواندن را برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب کرده است. ابوریحان بیرونی، را شرح می
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 9789647082365 شابک: رقعی. ص.140 .1398. میچکا: تهران.علیسیناابو مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید.354

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان ایرانی نامه طنز، سرگذشت کلماتکلیدی:

کوشد راز ستایش مردم از  طنز نوشته شده است. نویسنده میاست و در قالب « سینا ابوعلی»این کتاب درباره  معرفیکتاب:

و « قانون»او در شرح زندگی ابوعلی آثار او از جمله کتاب   ها دوام داشته، برمال کند.  دانشمندانی مانند ابوعلی سینا را که قرن

گاه خود در حین روایت  و بی های گاه را نیز معرفی کند. کتاب پر از تصویر است و نویسنده کوشیده است با دخالت« شفا»

 زندگی شخصیت اصلی، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده جلوگیری کند.

 

های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.355

 9786003903265 شابک: رقعی. ص.92 .1398. منادی تربیت مؤسسه فرهنگی: تهران.هایاردوییفعالیت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 های فوق برنامه های اجتماعی، راهنمای آموزشی، فعالیت مهارت کلماتکلیدی:

پرروش شدة سند تحول بنیادین آموزش و  سازی و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل از اهداف تعیین فرهنگ معرفیکتاب:

سازی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت  ای است که کوشیده است برای فرهنگ است. کتاب حاضر دورة تکمیلی از مجموعه

یابی و تعیین  های چادرزنی، طناب و گره، جهت مهارت»رو، مربیان را توانمند و آگاه سازد.  بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرا

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« راهپیمایی و کوهپیمایی، طرز تهیة آش قبله، مخابرة مورس، آشنایی با

 

 وزیری. ص.32 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. هایده کروبی بازیافتپسماندها. هشدار سبز !:. هانتر، ربکا.356

 9786004771467 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 ها، محیط زیست بازیافت زباله کلیدی:کلمات

محیط زیست محل زندگی ماست و مراقبت از آن اهمیت دارد. کتاب حاضر با تأکید بر موضوع بازیافت، به انواع  معرفیکتاب:

هایی برای بازیافت فلزات،  حل پردازد. این کتاب راه های افزایش زباله و رعایت حفظ محیط زیست می پسماندها و علت

گوشزد « آید چه کاری از دستمان برمی»ای را نیز تحت عنوان  دهد و نکات بسیار ساده تیک، کاغذ و شیشه پیشنهاد میپالس

 اند. کند. در انتهای کتاب چند وبگاه زیست محیطی نیز معرفی شده می

 

 شابک: وزیری. ص.32 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. عباس زندباف کمبودآب. هشدار سبز !:. هانتر، ربکا.357

9786004770774 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم پایهتحصیلی:

 آب، محیط زیست کلماتکلیدی:

محیط زیست محل زندگی ماست و مراقبت از آن اهمیت دارد. کتاب حاضر با تأکید بر موضوع کمبود آب، به  معرفیکتاب:

رویه از آب در صنعت پرداخته است.  های انسان و استفادة بی لودگی، کشاورزی، فعالیتدالیل این کمبود از جمله: تغییر اقلیم، آ

جویی در مصرف آب. در انتهای  زدایی و صرفه دهد؛ مثل یافتن منابع جدید، بارورسازی ابرها، نمک هایی نیز ارائه می حل راه

 اند. کتاب چند وبگاه زیست محیطی نیز معرفی شده
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 ص.48 .1398. گستر سایه: قزوین. محمد رحمانی شناسی.یباستانحقیقتدرباره100 حقیقت: 100. فارندون، جان.358

 9786003744851 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 شناسی باستان کلماتکلیدی:

باستان است. کتاب حاضر دربارة گذشتة زیرپای ما، هایی دربارة مردم زمان  شناسان یافتن حقیقت کار باستان معرفیکتاب:

ها و بناهای یادبود و غذاهای باستانی اطالعاتی به مخاطب  های مدفون، بقایای انسانی، خواندن سر نخ، مقبره تشخیص سن، گنج

گوید. محتوای  میکند و دربارة اشیای باستانی ساختگی نیز  های باستانی معروف را معرفی می دهد. همچنین، مکان نوجوان می

 اند. شده کتاب با تصویرهایی بزرگ و دقیق همراه

 

 ص.184 .1398. کتابک: قم.هاییازجنگتحمیلیمعمایدفاعمقدس:دانستنی598. حسین قاسمی، محمد.359

 9786007362716 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 و عراق، ادبیات جنگ، دفاع مقدس جنگ ایران کلماتکلیدی:

جو در منابع معتبر و  و های دوران دفاع مقدس است که با جست ای از واقعیت مطالب این کتاب فقط گوشه معرفیکتاب:

هایی درباره  بخش تنظیم شده است. بخش هشتم کتاب اختصاص به پرسش 18مستند، گردآوری و در قالب پرسش و پاسخ در 

 "خوانیم که در عملیات  ها می و نوجوانان در جنگ تحمیلی دارد.برای نمونه، در پاسخ به پرسش آموزان حضور دانش

دستگاه تانک و  1907با انهدام  "رمضان"اند و در عملیات  هزار نفر از نیروهای دشمن به اسارت گرفته شده 19 "المقدس بیت

 ی شکل گرفته است.ترین کارنامه جنگ ضدزرهی رزمندگان ایران نفربر دشمن، درخشان

نثرادبیوخاطره

 

 شابک: رقعی. ص.56 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.هایمنامتوستباالیهمهنوشته. کشایی، اکرم.360

9789640816622 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدی:

ای از قرآن کریم آورده  وگوی نویسنده با خداست. در هر صفحه، آیه های ادبی است که گفت کتاب حاضر قطعه کتاب:معرفی

و قال ربکم ادعونی استجب »شود. در یکی از قطعات با توجه به آیه:  ای ارائه می شده، سپس با توجه به مضمون آن آیه، قطعه

یقین پاسخ خواهد گرفت. در   ها و قلبش خدا را صدا کند، به ها، چشم ن با دستکند که وقتی انسا ، نویسنده یادآوری می«لکم

هایی که  کند و لحظه های سخت آدمی را یادآوری می ، لحظه«و الکاظمین الغیظ والعافین... »ای دیگری با ارائه این آیه:  قطعه

 هم سخت هستند هم شیرین، مثل بخشیدن و فراموش کردن... .
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 9786003861480 شابک: رقعی. ص.200 .1397. نوشته: اصفهان.خاطراتدبستانی. حیدرعلیجلیلی، .361

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 خاطره نویسی، معلمان، مدارس کلماتکلیدی:

کتاب حاضر خاطرات نویسنده است که در سه بخش ارائه شده است. خاطرات کودکی، خاطرات سه دوره  معرفیکتاب:

به دنیا آمد. وی در سال « شهرضا»از توابع « اسفه»، در روستای «حیدرعلی جلیلی»مدیریت و خاطرات متفرقه. نویسنده، 

ه عنوان معلم روزمزد مشغول به کار شد. او در سال ، دیپلم گرفت و بالفاصله در روستاهای منطقه کوهپایه اصفهان، ب1344

 1376تا  1360جلیلی از سال . لیسانس خود را از دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی اخذ کرد و... 1352

 مسئولیت کارشناسی آموزش ابتدایی استان را به عهده گرفت.

 

مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ : تهران.هایطنزژورنالیستییادداشتخطویژه:مجموعه. شرفشاهی، کامران.362

 9786226493062 شابک: رقعی. ص.140 .1398. نیکان

 آموز دانش مخاطب:

 نهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، طنز، یادداشت کلماتکلیدی:

نیست و سابقه حیات آن نزدیک به ظهور یادداشت طنز ژورنالیستی از پیشینه چندان دور و درازی برخوردار » معرفیکتاب:

های طنز قالب مناسبی است برای بعضی از افکار یا موضوعاتی که شاید  نگاری در ایران است. همچنین یادداشت پدیده روزنامه

ز ای از بیست یادداشت طنز است که در نشریات گوناگون اعم ا های دیگر موثر یا قابل طرح نباشد. این کتاب گزیده در قالب

 «نامه و ماهنامه در طول سال گذشته چاپ و منتشر شده است. روزنامه، هفته

آموزشادبی-نقدادبی

 

 9789642025329 شابک: رقعی. ص.112 .1398. جمال: قم.بیانویسندهشو. البنین زاده، ام عباس.363

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خالقیت نویسندگی، کلماتکلیدی:

هایی که در کتاب هست، کودکان و  ها و تمرین دهد و با توجه به آزمون کتاب حاضر نویسندگی را آموزش می معرفیکتاب:

توان یک نویسنده خالق شد؟ ، آداب و آثار نوشتن چیست؟ ، چگونه  توانند استعداد خود را پیدا کنند. چطور می نوجوانان می

ن را پیدا کنیم، وظیفه نویسنده در مقابل خواننده چیست؟ و موانع مسیر نوشتن را چگونه هموار کنیم؟ ، پنج صدای قلم خودما

تواند   ای برای نوشتن خواننده انتخاب شده است. مخاطب می فصل کتاب است. در هر قسمت، پس از توضیحات الزم، صفحه

کند که   بزند. سخن آخر نویسنده کتاب، به این مطلب اشاره می درباره یکی از دو موضوع پیشنهادی بنویسد و خودش را محک

 برای نویسنده شدن فقط باید نوشت!
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364 یوسف. سرشار، محمدرضا. سوره از داستانی السالمعلیهتحلیلی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و : تهران.

 9786001083396 شابک: رقعی. ص.280 .1397. اندیشه اسالمی

 معلم مخاطب:

 قصص قرآن، تفسیرها، پیامبران کلماتکلیدی:

های قرآن به دلیلِ وجود عناصر ادبی و هنری برجسته نهفته در آن، برای اهل ادبیات اهمیتی دوچندان  قصه معرفیکتاب:

های بسیاری را برانگیخته است.  نویسان، بحث نویسان و اخیراً نمایشنامه و فیلمنامه ای که در میان داستان یافته است. به گونه

دهد که واژه  دهد. سپس شرح می نویسنده در کتاب حاضر ابتدا سوره یوسف را ترجمه کرده است و شأن نزول آن را توضیح می

بار و در  26های آن مثل قصص، قصصهم، قصصنا و... در مجموع  قصه به این شکل در هیچ جای قرآن نیامده است؛ اما مترادف

و کتاب قرآن، « عهد عتیق»های قصه یوسف در کتاب  ده است و به ترتیب آیات مذکور را آورده است. برخی از تفاوتآیه آم 21

 های کتاب است. یکی دیگر از بخش

 

365 تلخقندان. مصطفایی، فاطمه. داستانهایخالی: ایراناندیشیدر کوتاه  .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

 9786001592959 شابک: رقعی. ص.292

 والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور مخاطب:

 نویسی، ادبیات معاصر نقد ادبی، داستان کلماتکلیدی:

های بسیاری  ها و تجربه های خالقیت بشر، بازتاب افکار، اعتقادات، نگرش ادبیات داستانی به عنوان یکی از حوزه معرفیکتاب:

اندیشانه ممکن است در هر عصری بسته به اوضاع  ها به شمار آورد. تفکر تلخ این نگرشتوان یکی از   اندیشی را می بوده است. تلخ

سابقه  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

« صادق هدایت»گور  به ن کوتاه با مجموعه داستان زندهاندیشی در قالب الگوهای نوین داستانی مواجه هستیم که در داستا تلخ

های  اندیشی و شناسایی زوایای مختلف آن و بررسی و موشکافی مصداق بر تعریف تلخ شود. در کتاب حاضر، عالوه آغاز می

 شود. های بروز و ظهور این نگرش نیز بررسی می اندیشی در داستان کوتاه، زمینه تلخ

 

366 همانگنجشکاست! های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین. قناریفرانسوی، مؤسسه فرهنگی : تهران.

 9789640819401 شابک: رقعی. ص.68 .1398. مدرسه برهان

 آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، یادداشت، نوشتن کلماتکلیدی:

ها، نوجوانان را با راز و  های اوست و مطالعه آن ای از سرمقاله ، گزیده«های یک نویسنده یادداشت»مجموعه  معرفیکتاب:

گوید که تمام مردم ایران را به هم  ها از زبان فارسی می کند. در یکی از این یادداشت رمزهای نوشتن )مهارت نوشتن( آشنا می

مخصوص به خود را دارد. نویسنده آمدنِ بهار را با تشریفات کاملش توضیح دهد، با وجود اینکه هر منطقه زبان  پیوند می

گوید. او احترام گذاشتن به قانون را توصیه کرده و اهمیت دوستی را یادآوری  ها می دهد و در جای دیگری از ارزش درخت می

 کند و... . می
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 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.سحریمنوآنستاره های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.367

 9789640819395 شابک: رقعی. ص.68

 آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 یادداشت، ادبیات فارسی، نوشتن کلماتکلیدی:

های نویسنده است. مطالعه این  سرمقاله ای از گزیده« های یک نویسنده یادداشت»کتاب حاضر از مجموعه  معرفیکتاب:

من و آن ستاره »و « فاخته تنها»، «افسانه مهر»، «آمدن بهار»کند.  های نوشتن بیشتر آشنا می مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز

های  ای صبحگوید و از حال و هو  ها می هاست. در یادداشت آخر، نویسنده از دلگیری غروب نام برخی از این یادداشت« سحری

بیند و سالمش  حال است و دلش روشن و از دیدارش با ستاره سحری که در گرگ ومیش صبحگاهی آن را می زود که خوش

 کند. می

 

مؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران.وقتیکبوترهاآدمحسابمنکردند های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.368

 9789640819418 شابک: رقعی. ص.68 .1398. برهان

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 یادداشت، خاطره نویسی، نوشتن کلماتکلیدی:

های نویسنده است. مطالعه این  ای از سرمقاله ، گزیده«های یک نویسنده یادداشت»کتاب حاضر از مجموعه  معرفیکتاب:

ها از مسئولیت پدر بودن  کند. نویسنده در یکی از یادداشت  بیشتر آشنا میمجموعه، نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن 

خواهد که کارها را با صبر و حوصله انجام دهد. در یادداشت  کند و می گوید و در دیگری، مخاطب را به نظم دعوت می می

 داند و... . ها می ترین مدیریت بعدی، مدیریت خانه را یکی از مهم

نامهفیلم-نامهنمایش

 

تقلبی نمایشنامه:. اکبرلو، منوچهر.369 پول  شابک: رقعی. ص.40 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003903012 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ها، نوجوانان انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

هایشان را روی هم بگذارند و توپ خوبی بخرند تا بتوانند بهتر فوتبال  اند پول گرفتههای محل تصمیم  بچه معرفیکتاب:

کند. او قرار است خودش آن مقدار را جور کند و بیاورد. در ادامه، داود یک   گم می« داود»ها را  تمرین کنند؛ اما نیمی از پول

گیرد،   د با آن چیزی بخرد. پسری که پول را از داود میکن  آورد و سعی می  اسکناس پنجاه هزار تومانی تقلبی به دست می

گذارد؛ اما وقتی   سن و سال اوست. صاحب مغازه نیست و پسر بدون اینکه متوجه تقلبی بودن پول شود، آن را در دخل می هم

 گردد... .  صاحب مغازه برمی
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370 وداع نمایشنامه:. بیگلریان، احمد. تپه  شابک: رقعی. ص.32 .1398. منادی تربیتمؤسسه فرهنگی : تهران.

9786003902961 

 آموز دانش مخاطب:

 نهم  پایهتحصیلی:

 ها، جنگ ایران و عراق انواع ادبی، نمایشنامه کلماتکلیدی:

آموزان، همراه مربی خود،  ها پس از جنگ، دانش ای است درباره جنگ ایران و عراق. سال این کتاب نمایشنامه معرفیکتاب:

نامند!  ها آن را نقطه صفر می رسند، جایی که نظامی ها به خط مقدم جبهه می روند. آن  جا می برای بازدید مناطق جنگی به آن

ای که روی آن  گوید تپه  شناسد. مربی می ها در آن منطقه جنگیده و وجب به وجب آن را می آقای مربی کسی است که سال

گذاری را توضیح دهند.  ها از راه برسند و علت این نام خواهد صبر کنند تا مهمان  ز بچه میاند، تپه وداع نام دارد و ا ایستاده

 ها چه کسانی هستند و داستان این تپه چیست؟ مهمان

هنر

 

 9786007460818 شابک: بیاضی. ص.56 .1398. هنر اول: تبریز.آمیزیاعجازرنگ. شناس، فاطمه شه.371

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم تحصیلی:پایه

 آمیزی، درمان رنگ کلماتکلیدی:

کند. تمایل  آمیزی، عالوه بر ایجاد حس آرامش، به افزایش تمرکز و تخلیة هیجانی کمک می نوشتن و رنگ معرفیکتاب:

آمیزی  دهندة روحیه و نوع هیجان اوست. در این کتاب که مخصوص رنگ کند نیز نشان هایی که استفاده می انسان به رنگ

ای بدون  گذرد در آن بنویسد؛ حتی نامه ای خالی وجود دارد تا مخاطب آنچه را در ذهنش می است، در مقابل هر صفحه برگه

 فرستادن.

 

372  خشتی. ص.72 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران. محسن احسانی ها.درخت. موناری، برونو.

 9789644329302 شابک:

 آموز/ معلم دانش مخاطب:

 هفتم پایهتحصیلی:

 شناسی زیست کلماتکلیدی:

های متنوعی دارند. کتاب حاضر تمام مراحل رویش و رشد درخت را اعم از ظاهر  ها انواع گوناگون و شکل درخت معرفیکتاب:

اند و توضیحات  یم شدههای درخت ترس ای از انواع حالت های ساده کند. در هر صفحه شکل آن تا چگونگی تغذیه بیان می

 کنند. نویسنده را دربارة مفاهیم کامل می
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نمایشی.عروسک ردستی من: کا. رایت، لیندی.373  شابک: رحلی. ص.52 .1398. افق: تهران. پور آیرین غریب های

9786003534506 

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 سازی عروسکهنرهای نمایشی،  کلماتکلیدی:

ها، نه تنها برای نوجوانان، که برای مربیان هنر و  ها در نمایش های ساده و استفاده از آن ساختن عروسک معرفیکتاب:

ای به تاریخچه نمایش عروسکی،  مندان به عروسک سازی نیز جذاب و کاربردی است. کتاب مصور پیش رو ضمن اشاره عالقه

 ای و... را به خواننده بیاموزد. ای، دستکشی، سایه ، میلههای نخی کوشد طرز ساخت عروسک می

 

: تهران. حسینی فائقه شاه . :باششگامسادهتقریباًهرچیزیرانقاشیکنید ایهنرمندیکدقیقه. دیویس، ریچ.374

 9786009987467 شابک: رحلی. ص.176 .1397. شرکت انتشارات ویژه نشر

 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهم پایهتحصیلی:

 ادبیات کودک و نوجوان، طراحی، نقاشی کلماتکلیدی:

ها را یاد بگیرند. این  توانند نقاشی کردن آن کودکان تصویرهای کارتونی و بامزه را دوست دارند و به راحتی می معرفیکتاب:

دار و عجیب را در چندگام ساده نقاشی کنند.  چطور چیزهای خنده مند خود بیامورد که کتاب سعی دارد به خوانندگان عالقه

تواند هر کدام از این تصاویر را در یک دقیقه ترسیم کند. در هر صفحه فضایی  خود نویسنده مدعی است که خواننده می

 ویر بکشد.مخصوص برای خواننده کتاب در نظر گرفته شده است تا هنر خود را بیازماید و نقش داده شده را به تص
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 325 مبارکهیوسفهایتربیتیسورهحُسنیوسف:نکته 

 47 حدیثزندگی 

 261 حرفآبیآخر 

 فعالیتبرایشناختحشراتجهان،راهنمای40پژوهی:حشره

 268 آموزشیبراینوجوانان

 60 السالمعلیهحضرتعلی 

 61 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجحضرتمهدی 

 339 حقدارمکودکباشم 

 145 حوضکاشی 

 361 خاطراتدبستانی 

 149 خانهکوچک 

 260 خبرناگهانپخششد 

 48 هاخداوضربالمثل 

 331 خوارانهاودیگرگوشتخرس 

 362 هایطنزژورنالیستیخطویژه:مجموعهیادداشت 

 340 رسانیدرایرانخوابآب:سرگذشتآبوآب 

 یادسپیدهخواهرانهدرتوفان:زندگیواشعارشاعرهمعاصرزنده

 7 کاشانی

 329 خودتاختراعکن 

 341 خودتپژوهشکن 

 5 اشداستانحسنکوزیرونویسنده 

 آلهوعلیهاهللصلیهاییاززندگیپیامبراسالمهاودرسداستان

 49 داستانخواندنی185بابیشاز

 50 دایرةالمعارفشیعه 

 278 دایناسورهاوجاندارانپیشازتاریخ 

 152 دخترانار 

 153 هادخترخاله 

 347 دراینترنتخواندم 

 154 درزمستانی 

 هایهاییاززندگیواندیشهنکردن:جلوهدرستایشتربیت

 306 عبدالعظیمکریمی

 51 االنوارهایقرآن:بازنویسیمشکاتدرفضیلتخواندنسوره 

 درمسیرتوسعهوآموزش:نگاهیبهنیمقرنتالشعبدالحسین

 302 نفیسی

 155 حاصل!درختابریشمبی 

 372 هادرخت 

 118 دردسرهایزندانیان 

 ایتازهبرایپژوهشدرفرایندآموزشوکاوی:ایدهدرس

 310 یادگیری

 156 دریااسبمنشدهاست 

 257 دریابهرنگمهتاب 

 279 هاهاواقیانوسدریا 

 (3دفترپنجم،کیانیان) 9 

 (2دفترچهارم،کیانیان) 10 

 (1دفترکیانیان) 11 

 (4دفترکیانیان) 12 

 13 (6تم،کیانیان)دفترهش 

 (5دفترهفتم،کیانیان) 14 

 (1دفتریکم،پیشدادیان) 15 

 291 دنیایحیوانات 

 209 روز80دوردنیادر 

 52 هایجدیددینوتکامل:نظریهتحولانواعباتأکیدبرنظریه 

 175 دیو 

 160 رابینهود 

 161 هایتویآینهرازاسب 

 328 برایکودکانرازهایالکتریسیته:آموزشالکتریسیته 

 53 هاراهیابیبهدل 

 162 رفاقتبهسبکتانک 

 163 رقصاژدها 

 24 رهنمایسعادت 

 244 روایتعشق 

 258 روحسبزما!بهارما!سالم 

 167 روحعزیز 

 176 هاییروزیپرنده 

 روزیکهدرمیالنازآسمانکالهمیباریدوچندداستاندیگر 

177 

 178 روشنایخاموش 
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 307 آموزشهاینوینروش 

 252 هایریاضیهاولطیفه:معماها،بازی1ریاضیشاد 

 253 هایریاضیهاولطیفه:معماها،بازی2ریاضیشاد 

 259 هادرازیزبالهزبان 

 179 زمانبهوقتقاصدک 

 180 زمانیبرایدویدن 

 342 هاییبرایدخترانایرانزنانپیشرو:داستان 

 8 هاالمثلزندگیباضرب 

 شمایککتاباست:چگونهازخاطراتخودکتابیزندگی

 33 خواندنیبنویسیمومنتشرکنیم

 181 زندگیظاهریروبی 

 خرسشجاعدرخرسه:داستانیکبچهزندگیواقعیوینی

 182 جنگجهانیاول

 183 زیبایسیاه 

 184 زیرسقفآسمان 

 185 ساداکووهزاردرنایکاغذی 

 151 141ساکنینخیابان 

 186 هاوزمینآسمانستودهدر 

 هایسرگذشتگفتمانعملیدرمطالعاتبرنامهدرسی)دیدگاه

پرکتیکالشواب،بهبوددانشمعلمانوتربیتمعلم،اجراو

 308 تغییربرنامهدرسی(

 201 سرنخفضایی 

 226 ایسفالوکس،ماهیمرکبرایانه 

 233 سفر 

 28 سفینهطالبییاکتاباحمد 

 54 سالمبروحی 

 187 آشغالگردهاسلطان 

 146 سماورزغالی 

 286 هاهایزمین:فسیلسنگ 

 188 سومینقارچ 

 227 دارسیلدا،مارماهیبرق 

 190، 189 شازدهکوچولو 

 (2شاهنامهکودکونوجوان:دفتردوم،پیشدادیان) 16 

 191 شبیکهبانویدریاچهشدم 

 228 شردر،عنکبوترباتی 

 192 شکارچی 

 :41 حارثسلمانیبنعمرو،پسرجنادهشمشیرواسبزخمی 

 55 شناسنامهقرآنکریم 

 157 شهرزمرد 

 17 شهرشیرینانشا:نوآوریدرکالسنگارش 

 147 شهرفرنگی 

 210 ترازعسلشیرین 

 287 روآموزانپیششیمیهفتمبرایدانش 

 174 طعمسیبزرد 

 25 عاقوالدین 

 373 هاینمایشیعروسک 

 56 بهآثارتربیتیآنعزتنفسدرفقه،بانگاهی 

 79 عصراتم 

 80 عصردیجیتال 

 42 السالمعلیهعلیبناکبر؛فرزندحسینعطشوآتش:علی 

 148 عکسفوری 

 81 علمدردورانباستان 

 82 هایمیانهعلمدرسده 

 280 علموفناوری 

 288 علومنهم 

 289 علومهشتم 

 290 علومهفتم 

 193 غارآبی 

 194 غروروتعصب 

 195 ساحلفاجعهدر 

 18 فارسیجامعدورهاولمتوسطه 

 196 فرانکانیشتینوانگشتکبرقی 

 197 فرانکانیشتینوتوربومغز 

 198 بخشفرانکانیشتینوکیسهنجات 

 26 األدبفرائد 

 32 فردوسی 

 داریفرهنگآموزشیژاپن:مقایسهالگویآموزشومدرسه

 309 ژاپنوآمریکا

 57 رضویهایفرهنگمصرفدرآموزه 

 343 نامهتاریخایرانفرهنگ 

 332 فرهنگنامهکودکانونوجوانانجلدهجدهم 

 83 فریداکالو 

 281 فضاوکیهان 

 355 هایاردوییفعالیت 
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 269 شناختیهایبومفعالیت 

 !199 قارقاالردااؤلورلر 

 200 قبلازفراموشی 

 202 قصهمامثلشد 

 203 تودرهایتوقصه 

 366 گنجشکاست!قناریفرانسوی،همان 

 365 کوتاهایراناندیشیدرداستانهایخالی:تلخقندان 

 205 قهرمانخیالی 

 206 قولشرف 

 20 کاربرگفارسیپایهنهمدورهاولمتوسطه 

 21 کاربرگفارسیپایههشتمدورهاولمتوسطه 

 22 کاربرگفارسیپایههفتمدورهاولمتوسطه 

 29 کاربرگفارسینهممتوسطهاول 

 30 کاربرگفارسیهشتممتوسطهاول 

 31 کاربرگفارسیهفتممتوسطهاول 

 344 کاهشآلودگیهوا 

 348 دهدکتابدارمانچیزیبهمایادنمی 

 229 پایهولناککراشر،هزار 

 230 خوارکرایا،کوسهخون 

 357 کمبودآب 

 323، 322، 321 هایاولیهکمک 

 19 نماکندوکاوفلسفیبراینوجوانان:داستانوراه 

 43 مظاهربنکوچهبهکوچه:قاسم؛فرزندحبیب 

 204 کوهمراصدازد 

 6 هاحوصلهخوانیبرایکمگلستان 

 159 گلیندایمهربان 

 211 گمشدگان 

 212 گمشدهدرناکجا 

 58 اندهاتبکردهگنجشک 

 213 گوژپشتنتردام 

 214 الفکادیو:شیریکهجوابگلولهراباگلولهداد 

 215 المایونایتد 

 218 ماراهزننیستیم 

 جهانگرد20ماجراجویانبزرگ:سفرهایباورنکردنی

 350 انگیزشگفت

 216 ماجراجوییدرمریخ 

 85 مادامکوری 

 86 مارکتواینجوان 

 )87 ماریکوری)دانشمندشجاع 

 75 ماریکوریچهکسیبود؟ 

 231 ماناک،شکارچیخاموش 

 265 زندگیورفتارها:ساختمانبدن،شیوهماهی 

 217 متلکالیویستا 

 239 مثلیکخانه 

 هایدفتربههمراهمثنویمولویوفلسفهبرایکودکان)داستان

 97 گران(راهنمایآموزشیبرایتسهیل

 104 (3هایخالقیت)جلدمجموعهتمرین 

 62 اهلل)ص(محمدرسول 

 76 علیچهکسیبود؟محمد 

 352 محیطزیستازعلمتاعمل 

 تندسازیتجربیاتمدیران)گامیدرجهتمدیریتدانشومس

 311 تعالیآموزشوپرورش(

 312 ها(مدیریتکالسدرس)مبانینظریورویکرد 

 219 ایمردقورباغه 

 44 السالمعلیهعلیبنمردومیدان:قاسم؛فرزندحسن 

 262 مرکبآه 

 220 مسابقهداتکام 

 221 نصفهماهمسافرخانه 

 349 مصرفآب 

 313 مدارمعلماخالق 

 314 معلمفکور 

 254 مفاهیمکلیدیدرتدریسریاضیاتدورهابتدایی 

 222 پارهمگآتش 

 هاییادگیریهایکوتاهبامحوریتمهارتتوانم:داستانمنمی

 223 وپژوهشی

 367 منوآنستارهسحری 

 333 منظومهشمسی 

 232 انگیزماهیوحشتمنگلر،قالب 

 315 هایارتباطیدرآموزشمهارت 

 63 مهدیشناسی 

 64 مهربانیباحیوانات 

 240 مهمانسلطنتی 

 224 لنگهبههایلنگههاییباکفشمهمان 

 234 نجات 
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 65 گیریهویتدینیدرکودکاننسلمهدوی:چگونگیشکل 

 هایهاییاززندگیواندیشهورزیبرایاعتالیتربیت:جلوهنظر

 303 محمودمهرمحمدی

 66 قعملیهایآغازدراخالنقطه 

 هاییبرایغلبهبرهایخسته:مهارتهایداغبرایبچهنکته

 101 نفسبهآوردناعتماددستافسردگیوبه

 هاییبرایکنترلهایعصبانی:مهارتهایداغبرایبچهنکته

 102 خشم

 هاییبرایکنترلهاینگران:مهارتهایداغبرایبچهنکته

 103 نگرانی

 282 نوروانرژِی 

 266 هابرزندگیماورورنگوتأثیرآنن 

 285 نیرو،بارومغناطیس 

 235 وتویدروازه 

 هاییاززندگانیپیامبراکرمنامهوناگهانطلوعدرس

 67 وسلمآلهوعلیهاهللصلی

 236 وقتیدرآغوشکوهبودیم 

 368 وقتیکبوترهاآدمحسابمنکردند 

 169 وقتیمژیگمشد 

 237 خواببیدارشدوقتیمینااز 

 293 همهچیزدربارهانرژی 

 273 جنگلهمهچیزدرباره 

 274 حشراتهمهچیزدرباره 

 275 خزندگانهمهچیزدرباره 

 294 همهچیزدربارهدایناسورها 

 276 علومهمهچیزدرباره 

 :باششگامسادهتقریباًهرچیزیرا ایهنرمندیکدقیقه

 473  نقاشیکنید

 245 ایشدهنگامیکهدریانقره 

 168 هیچکسجرئتشراندارد 

 246 یاسدردیاردروغگویان 

 247 یکیبودکهخودشنبود 
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 نمایهپدیدآورنده
 

 304 آرمیون،جالل 

 194 آستین،جین 

 140، 123 غفار،علیآقا 

 215 آلن،اسکات 

 ،267 سایینتفیکآمریکن 

 171، 142 ابراهیمی،بیتا 

 160، 113 ابراهیمی،صدیقه 

 2 ابرلی،جانین 

 372 احسانی،محسن 

 214 احمدی،حمید 

 23 جوادنیا،محمداحمدی 

 218 اخالقی،زهرا 

 52 نبوی،قاسماخوان 

 ادارهکلفرهنگیوهنری،اردوهاو

فضاهایآموزشی،معاونتپرورشی

، 319، 318 وزارتآموشوپرورش

320 ،321 ،322 ،323 ،355 

 ادارهکلفرهنگیوهنری،اردوهاو

فضاهایپرورشی،معاونتپرورشی

، 99، 98 وزارتآموزشوپرورش

100 ،316 

 266 ارب،روگر 

 328 اردشیریباوندپور،ارسالن 

 88 ارشادحسینی،هادی 

 284، 283 اسبقی،علیرضا 

 124 استادحسنمعمار،اصغر 

 75 استاین،مگان 

 84 استفف،ریکا 

 200 استودارد،لیندزی 

 142 استیونسون،رابرتلوییس 

 328 نژاد،الدناسفندی 

 67 اسماعیلی،مسعود 

 314 نیا،مژگاناسمعیل 

 317 اسمعیلیگوجار،صالح 

 129 اسمیت،رولند 

 121 اسمیت،کریس 

 188 اشرفیان،سعیده 

 186 اصالنی،محمدرضا 

 1 اعتصامی،پروین 

 130 اکبرپور،فرزاد 

 369 اکبرلو،منوچهر 

 287 صحت،علیاکبری 

 222 اکرمی،جمال 

 314 اکرمی،سیدمحمد 

 171 اکسیه،جاناتان 

 224 دادی،اسماعیلاهلل 

 111 اممونتگمری،لوسی 

 247 امامی،غالمرضا 

 245 امانی،نسترن 

 203 امید،احمد 

 162 امیریان،داوود 

 122 انتظاریان،شهال 

 70 اولدفیلد،تام 

 ،42، 41، 40، 39، 38 طاهرهایبد ،

43 ،44 

 57 ایروانی،جواد 

 333 ایزی،سپیده 

 159، 158، 157 بااوم،ال.فرانک 

 173، 172 بابانژاد،میالد 

 348، 347، 346، 345 بازئو،تونی 

 181 باسکین،نورارالی 

 65 باغبادی،سمیه 

 304 باقرشاهی،ثریا 

 46 باقریتودشکی،زینب 

 17 رضاباقریانموحد،سید 

 129 باقریان،مروا 

 76، 72 باکلیجونیور،جیمز 

 110 بالدوین،سیندی 

 36 باوفا،مرجان 

 204، 155 بایرامی،محمدرضا 

 304 بختیاروند،مرتضی 

 304 بختیاروند،مریم 

 309 بختیاری،ابوالفضل 

 73 بدر،بانی 

 336، 335 بدریطیبلو،احسان ،

337 

 108 بدیل،دیوید 

 26 برآبادی،محمود 

 ،116 استفانیبرجس 

 272، 271، 270 برچر،اروین 

 74 برناندموت،پاتریشیا 

 120 برنت،فرانسیس 

 87 برنت،کیت 

 220 بکایی،حسین 

 166 بکایی،محمد 

 268 بالبوم،سیندی 

 228، 227، 226، 225 بلید،آدام ،

229 ،230 ،231 ،232 

 266، 265، 264 کیا،کمالبهروز ،

292 ،338 

 341 بهیخاطره 

 ،285، 284، 283 گراهامبوث 

 216 بورجنیکت،دیوید 

 206 دینبوئر،ماریون 

 370 بیگلریان،احمد 

 312 بیگی،هاجر 

 152 پارسا،فاطمه 

 297، 296 پارکر،استیو 

 160 پایل،هوارد 

 137 پریرخ،زهره 

 170 پاکر،ساراپنی 

 103، 102 پورمحمد،الهام 

 33 پیترسون،برندا 
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 185 پیشگاه،مریم 

 ،116 سارهپیمان 

 278 تاپلین،سام 

 305، 304 تان،چارلین 

 28 ابوطالببنتبریزی،عبدالرحیم 

 105 تبریزی،مصطفی 

 105 ترابی،زهرا 

 309 یوشی،ریوکوتسونه 

 90، 89 تصویری،احمد 

 254 تنگاتا،فیونا 

 136 تواین،مارک 

 261، 259 توالئی،حسین 

 298 جرتونی،اما 

 240، 239، 238 جرج،کلی 

 ،270، 76، 74 علیمحمدجعفری 

 302 اصغرجعفریان،علی 

 210 جاللی،مجید 

 361 جلیلی،حیدرعلی 

 292 جمعیازنویسندگان 

 340 جهانگیریان،عباس 

 138 جوانبخت،شروین 

 139 جودکی،فرشته 

 2 جورج،دان 

 136 جوزدانی،اعظم 

 176 جی.پال،سالی 

 121 جیمز،گرگ 

 121 حاتمی،شبنم 

 234، 233 زاده،بهنامحاجی 

 290، 288 حبیبیمفرد،مهتا 

 329، 310 حجتیطباطبائی،افسانه 

 35 حجتی،سیدمحمدباقر 

 95، 94، 93 حجوانی،مهدی 

 254 حسامقاسمی،محمد 

 213 زاده،عرفانحسن 

 200 حسنی،آزاده 

 176 حسینی،شیما 

 219 شنو،فرخندهحق 

 48، 47، 8 حیدریابهری،غالمرضا ،

50 ،64 

 128 حیدری،زهرا 

 2 حیدری،مجید 

 315 فرد،رضاحیدری 

 240، 239، 238 یار،زینبخامه 

 216 خان،هنا 

 114 خانیان،جمشید 

 317 الهخدامرادی،حجت 

 246 خدایی،محبوبه 

 312 خدری،عبدالرضا 

 313 خدیوی،اسداهلل 

 132 خرمی،زهره 

 308 خسروی،محبوبه 

 126 خشنود،راضیه 

 87، 86، 71 خلیلی،سپیده 

 ،272 ذوالفقاردانشی 

 352 داهی،محمدرضا 

 177 داورپناه،چنگیز 

 328 درویشی،رضا 

 31، 29 دقیق،رضا 

 328 اهللدالکی،هدایت 

 91 دلییل،جیمزار 

 279 دن،بن 

 224 دهریزی،محمد 

 317 دهقاننیری،زهرا 

 208 دهنوی،معصومه 

 294، 293 دود،امیلی 

 281، 277 دوزول،پل 

 189 دوسنتاگزوپری،آنتوان 

 374 دیویس،ریچ 

 247، 246، 177 رُداری،جانی 

 201 راثی،آزیتا 

 243، 242، 241 رامشینی،الهه ،

244 

 211 راندل،کاترین 

 115 رایان،پم.مونیوس 

 373 رایت،لیندی 

 338 رایزاخ،اولریکه 

 189 رحماندوست،مصطفی 

 358 رحمانی،محمد 

 313 رحمانی،هما 

 289 رحیمی،اکبر 

 324 رحیمی،خدیجه 

 324 رحیمی،شوکت 

 295 رزازیان،سعید 

 328 زاده،سمانهرضائی 

 349 رضوانی،رؤیا 

 164 رمضانی،محمد 

 175 رنجبر،شیدا 

 328 رنجبری،بنیامین 

 328 رنجبری،حسن 

 59 افزا،سعیدروح 

 268 روحانی،رضا 

 267 روحانی،سیاوش 

 141 رورز،مارگریت 

 267 روزنر،مارکآلن 

 329 ری،اندرو 

 329 اریگان،لیز 

 151، 150، 108 رئیسی،مریم 

 190 زارعی،عباس 

 311 زاهدیان،عباس 

 115 زردکانلو،صبا 

 266 زلوسکی،استفان 

 357 زندباف،عباس 

 270 ژرار،مایک 

 86، 71 سابین،لوئیز 

 184 سارنو،ملیسا 

 138 سالیوان،تارا 

 80، 79، 78، 77 ساموئلز،چارلی ،

81 ،82 ،330 

 83 سانچزوگارا،ام.ایزابل 

 195 ساندرز،سوزان 

 37 نیا،محمدسبحانی 

 339 سر،آلن 

 364 سرشار،محمدرضا 



21نامهمتوسطهاولشمارهکتاب

 دوره متوسطه اول یآموزشی و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درس یها تابک یفیفهرست توص

134 

 

 310 سرکارآرانی،محمدرضا 

 198، 197، 196 سشکا،جان 

 152 سعید،ایشا 

 296 سعیدپور،مرتضی 

 235 سعیدی،عباس 

 156 سلیمانی،نقی 

 190 سنتاگزوپری،آنتواندو 

 352 سندن،رابرت 

 342 سهراب،گلچهره 

 305 مهر،سعیدهسهیلی 

 183 سول،آنا 

 285، 284، 283 سیرز،جان 

 214 سیلوراستاین،شل 

 256 شامانی،طیبه 

 169، 168 رضاآبادی،حمیدشاه 

 374 حسینی،فائقهشاه 

 30 شاهسون،کریم 

 161 شپرد،مگان 

 141 شجاعی،سیدعلی 

 54، 34 مهدیشجاعی،سید 

 362 شرفشاهی،کامران 

 253، 252 شرقی،هوشنگ 

 262 شریف،محمد 

 325 شریفیریگی،محمد 

 269، 267 شریفی،فریبا 

 161 شکاری،محمدرضا 

 307 شهسواری،امیرحسام 

 101 شهسواری،سعیده 

 371 شناس،فاطمهشه 

 332 شورایکتابکودک 

 91 شولتز،رابرتای 

 33 شیمی،ترانه 

 312 صالحی،مهدی 

 298 صدر،نیوشا 

 70 صفری،ماشااله 

 198، 197، 196 طاهری،زینب 

 180 طاهری،فاطمه 

 63 فر،سیدعباسطباطبایی 

 300 زاده،شیماطبیب 

 299 پور،نجفطهماسبی 

 73 دل،آرشظهوریانپر 

 248 عابدیدرچه،منیره 

 278، 277 عاملمحرابی،ابراهیم ،

279 ،280 ،281 

 110 پور،نگارعباس 

 363 البنینزاده،امعباس 

 354، 353، 32 عبداللهیان،حمید 

 351 عربلو،احمد 

 315 العابدینیارمحمدی،زینعرب 

 18 عزیزی،محمدعلی 

 19 عسکری،سمانه 

 165 عطاریان،فرحناز 

 56 علوی،سیدجعفر 

 206 پور،پروینعلی 

 55 علیزاده،علی 

 271 معینعمرانی،سید 

 183، 120، 111 عمیق،آیدین 

 263، 263 عمیق،مجید 

 373 پور،آیرینغریب 

 ،199 داودغفارزادگان 

 6، 5، 4، 3 غفارزادگان،داوود 

 69، 68 غفاری،زهرا 

 84 غالمی،صمد 

 358 فارندون،جان 

 305 اهللآبادی،روحفتح 

 193 فراست،قاسمعلی 

 305 فرامرزی،هدی 

 280 فرث،ریچل 

 75، 72 فرجود،فروغ 

 315، 300 فرجیارمکی،اکبر 

 25 فردوسیمشهدی،مهدی 

 368، 367، 366 فردی،امیرحسین 

 80، 79، 78، 77 فرهادیان،ماندانا ،

81 ،82 ،330 

 236 فروتناصفهانی،فاطمه 

 304 مهر،منصورفروزان 

 297 فروغی،شیدا 

 33 جینفریمن،سارا 

 221 من،پلفلیش 

 83 فیاضی،مریم 

 265 فیشر،تورشتن 

 308 قادری،مصطفی 

 62، 61، 60 حسینقاسمی،محمد ،

359 

 305 قانعی،مرضیه 

 ،97 یحییقائدی 

 45 قدردانقراملکی،محمدحسن 

 159، 158، 157، 112 قدیانی،سارا 

 106 قربانزادهخیاوی،حسین 

 228، 227، 226، 225 قصاع،محمد ،

229 ،230 ،231 ،232 

 181، 119 قندهاری،شقایق 

 85 قهرمانی،قهرمان 

 205 قوامی،رژینا 

 315 قورهجیلی،ثریا 

 327، 326 کاتبی،صدیقه 

 ،237 مدیاکاشیگر 

 339 کاظمی،مهناز 

 212 کامیار،آزاده 

 356 کروبی،هایده 

 163 کریستوفر،جان 

 167 زاده،مینوکریم 

 135، 134، 133 کریمی،فرزانه 

 53 کریمی،قاسم 

 208 کریمی،معصومه 

 269 کسلر،کالین 

 139 کسیدی،کتی 

 360 کشایی،اکرم 

 212 کالرک،سامانتا.ام 

 313 کمپبل،الیزابت 

 ،286 ربکافوکنر 

 92 کوپر،اسکات 

 165 مورکوپر،جیمزفنی 
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 2 کوچکیمطلق،زهرا 

 85 کوری،ایو 

 24 نژاد،مسعودکوهستانی 

 185 کوئر،الینور 

 276 گراسمن،امیلی 

 251، 250، 249 گروهمؤلفان 

 344 گرین،جن 

 151 گالرز،کارینا.یان 

 305 پور،مهدیهگلستان 

 282 اهللگلستانیان،نعمت 

 ،331 علیگلشن 

 118 گلکار،آتوسا 

 131 گودینی،محمدعلی 

 254 گویا،زهرا 

 201 گیبز،استوارت 

 295 گیفورد،کالیو 

 234، 233 لسکی،کاترین 

 344، 334 اهلل،داودلطف 

 97 لطفی،نسرین 

 113 لندن،جک 

 118 لی.استوارت،ترنتون 

 122 لیزل،ژانتتایلور 

 245 لین،گریس 

 135، 134، 133 گرن،آستریدلیند ،

222 

 275 ماتیسون،کریس 

 126 مارش،کاترین 

 153 مالک،نیلوفر 

 175 مایرز،والتردین 

 306، 303 رضامتولی،علی 

 182 متیک،لیندزی 

 194 مجتهدزاده،مهشید 

 199 مجدفر،مرتضی 

 51 مجلسی،محمدباقر 

 179 محبوب،مهتاب 

 96 محبی،عظیم 

 170 محجوب،نلی 

 328 محمدپور،محمدحسن 

 286 محمدیان،فاطمه 

 154 مختاری،رقیه 

 182 مختاری،فرزانه 

 336، 335 مرادیکشکولی،سارا ،

337 

 173، 172 مرادی،الهه 

 92، 91 مسننفارسی،حسین 

 السلطنهانصاری،میرزاحسینمصباح 

27 

 365 مصطفایی،فاطمه 

 304 مقدم،خدیجه 

 217، 184 مقصودی،مهتا 

 2 ساداتمکیان،سارا 

 ،208 صدیقهمالزینلی 

 58 مالمحمدی،مجید 

 257 مالمحمدی،معصومه 

 69، 68 ملتزر،برد 

 347، 346، 345 منجزی،فرمهر ،

348 

 191 منوچهری،رویا 

 107 مهاجری،زهرا 

 66 مهدویکنی،محمدرضا 

 163، 149 مهدویان،مهرداد 

 195 مهدیان،نیلوفر 

 104 مهرآبادی،کتایون 

 221 پور،پارسامهین 

 12، 11، 10، 9 رمودودی،محمدناص ،

13 ،14 ،15 ،16 

 223 احمدموسوی،سید 

 216 موسوی،مازیار 

 117 پناه،سیدسعیدموسوی 

 372 موناری،برونو 

 112 مونتگمری،ال.ام 

 125 مؤمنی،سندی 

 109 ابوطالبی،معصومهمیر 

 22، 21، 20 میرحسینی،محمد 

 258 میرزاده،سیداحمد 

 343 میرزایی،مجید 

 145، 144، 127 میرکیانی،محمد ،

146 ،147 ،148 ،187 ،202 

 275، 274، 273 میرمحمدیان،حوا ،

276 ،293 ،294 

 333 میست،رازلیند 

 274 میلز،آندرا 

 19 ناجی،سعید 

 207 ناصری،علی 

 301 ناصری،محمد 

 308 نصرتی،نسرین 

 342 نظری،الهام 

 49 نظری،مرتضی 

 84 نعمتی،نسرین 

 328 نژاد،راضیهنوروزی 

 ،285 عالنوری 

 304 نوکاریزی،حسن 

 143 نیکخواهآزاد،زینب 

 173، 172 نیکولز،سالی 

 154 واستوکوف،استانیسالو 

 215 واقف،محمدحسین 

 178 اکبرواالیی،علی 

 291 والی،فؤاد 

 103، 102، 101 وایلد،جری 

 149 وایلدر،لورااینگالز 

 209 ورن،ژول 

 179 وستکات،ربکا 

 221 وکیلی،نسرین 

 ،132 راسولفورد 

 130 ولهن،دنیس 

 291 وونگلی،کانگ 

 180 ویلیامز،مایکل 

 350 هادی،لیدا 

 205 هارولد،ای.فی 

 260 هاشمی،سیدسعید 

 192 محمدهاشمی،سید 

 188 هالم،جنیفرال 

 350 هامفریز،الستر 

 357، 356 هانتر،ربکا 
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 334 هاید،ناتالی 

 209 هژبر،ندا 

 255، 7 هنرجو،حمید 

 ،264 هاینریشهورشلمان 

 213 هوگو،ویکتور 

 119 هوو،کث 

 273 هیکی،کت 

 254 الک،درکهی 

 349 هیوئیت،سالی 

 95، 94، 93، 90، 89 یامادا،کبی 

 150 یانگالزر،کارینا 

 217 یانگ،کلی 

 203 یاوری،محمد 

 211 یوسفی،سینا 

 174 یوسفی،ناصر 

 19 یونسی،فاطمه 
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 نمایهناشر
 

 244، 243، 242، 241 آبشن 

 307 آدینه 

 317، 315، 313، 312، 309، 308، 305، 304، 300 آواینور 

 105 آوایهانا 

 337، 336، 335 احسانبدری 

 350 اطراف 

 373 افق 

 328 پردازانجوانایده 

 198، 197، 196، 119 بانایران 

 2 ایرانشناسی 

 144، 125، 106، 58، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38 نشربه ،

145، 146 ،147 ،148 ،178 ،202 ،219 ،236 ،255 ،256 ،
257 ،258 ،260 ،333 

 314 بیژنیورد 

 31، 30، 29 پایش 

 132، 129، 126، 121، 118، 116، 115، 110، 108 پرتقال ،

138 ،150، 151 ،152 ،161 ،180 ،182 ،184 ،188 ،200 ،
201 ،205 ،211 ،212 ،217 ،238 ،239، 240 

 85، 1 پرنیاناندیش 

 213، 194، 183، 160، 142، 136، 120، 113، 111 پنجره 

 290، 289، 288، 22، 21، 20 پویشاندیشهخوارزمی 

 291 پیامبهاران 

 175، 174، 173، 172، 171، 170، 164، 92، 91 پیدایش 

 199 مدارپیشگامانپژوهش 

 137 توت 

 363، 50، 48، 47 جمال 

 298 چترنگ 

 324 چویل 

 299 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی 

 57، 56 دانشگاهعلوماسالمیرضوی 

 208، 207، 66، 49، 35 دفترنشرفرهنگاسالمی 

 67 دلیلما 

 268، 267، 33، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9 دیبایه ،

269 

 46 رصدگردانش 

 )287، 84 رمز)وابستهبهشرکتمنظومهاندیشهخالقی 

 52، 45 سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی ،

364 

 53 سازوکار 

 358، 297، 296، 295، 190 گسترسایه 

 261، 218 سروش 

 306، 303، 302، 301 شرکتافست 

 224، 204، 162 شرکتانتشاراتسورهمهر 

 130 شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی 

 344، 334، 259، 195، 192 شرکتانتشاراتفنیایران ،

349 ،352 ،356 ،357 

 374، 87، 86، 71 شرکتانتشاراتویژهنشر 

 332 نامهکودکانونوجوانانشرکتتهیهونشرفرهنگ 

 176، 154، 139، 83 شهرقلم 

 311، 294، 293، 276، 275، 274، 273، 107 ضریحآفتاب 

 343، 341، 329 طالیی 

 149، 135، 134، 133، 128، 112، 95، 94، 93، 64 قدیانی ،

153، 156 ،157 ،158 ،159 ،163 ،165 ،189 ،191 ،203 ،
209 ،216 ،225 ،226 ،227 ،228، 229 ،230 ،231 ،232 ،
245 ،264 ،265 ،266 ،292 ،338 

 365، 193، 88 کانوناندیشهجوان 

 167، 166، 59، 34 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان ،

168 ،169 ،185 ،214 ،220 ،221 ،263، 331 ،340 ،351 ،
372 

 325، 235، 223، 65، 63، 51، 37، 36 کتابجمکران 

 206، 103، 102، 101 کتابچ 

 17 کتابطه 

 18 کتابنارنجی 

 262، 155، 143، 141، 54، 6، 5، 4، 3 کتابنیستان 

 359، 62، 61، 60، 55، 8 کتابک 

 19 کرگدن 

 210 گلآذین 

 70 گلگشت 

 251، 250، 249 مبتکران 

 222، 127 محرابقلم 

 )117 مهرزهرا)س 
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 69، 68 مهروماهنو 

 90، 89، 69، 68 مهرسا 

 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72 مؤسسهفرهنگیفاطمی ،

80 ،81 ،82 ،109 ،114، 270 ،271 ،272 ،330 ،339 

 28، 27، 26، 25، 24، 23 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان ،

181 ،187 ،252 ،253 ،254 ،286، 360 ،366 ،367 ،368 

 318، 316، 100، 99، 98 مؤسسهفرهنگیمنادیتربیت ،

319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،355، 369 ،370 

 131، 124، 123، 7 مؤسسهفرهنگیهنریسیبسرخنیکان ،

140 ،186 ،326 ،327 ،362 

 310، 97، 96 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت 

 281، 280، 279، 278، 277، 237، 122، 104، 32 میچکا ،

282 ،283، 284 ،285 ،345 ،346 ،347 ،348 ،353 ،354 

 361 نوشته 

 371 هنراول 

 342، 247، 246، 234، 233، 215، 179، 177 هوپا 

 248 یارمانا 
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 آدرسناشران
 

 آبشن  

 ، طبقه همکف114 زاده جنوبی، شماره میدان انقالب، خ. جمال تهران: 

 دورنگار: 2166452606 تلفن: 1313845461 کدپستی:

2166565622 

 آدینه  

، ط. همکف 251خ. بهشتی، نرسیده به بزرگراه مدرس، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188546435 تلفن: 1531616311 کدپستی: شرقی

2188546337 

 آواینور  

، ط. 99غربی، پ. فروردین، خ. شهید نظری 12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166967355 تلفن: 1314675577 کدپستی: 4، واحد 2

2166480882 

 آوایهانا  

ستارخان، زیر پل یادگار، فاز یک بازار سنتی، ضلع شرقی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2144246715 تلفن: 1453643195 کدپستی: 1/118

2144246714 

 احسانبدری  

 فاتحیان 8شرقی، خ. شهید نصیری، ک. شیراز، بلوار دولت  فارس: 

   دورنگار: 9171232155 تلفن:   کدپستی:

 اطراف  

نبی، خ. شهید ناطق نوری، ک. رضابیگ،  خ. پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122855247 تلفن: 1947863716 کدپستی: 9پ. 

2122855247 

 افق  

، 2، پ. 1جاوید فروردین، خ. شهید نظری غربی، ک.  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 کدپستی: ط. سوم

2166414285 

 پردازانجوانایده  

خ. رسالت شمالی، بل. پردیس، جنب بیمارستان خلیج  بندرعباس: 

، انتشارات 2(، واحد فناور 9فارس، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی )فاز 

 تلفن: 7919783135 کدپستی: پردازان جوان پارسی ایده

 7633671797 دورنگار: 7633662380

 بانایران  

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

 دورنگار: 2188315849 تلفن: 1581633317 کدپستی:

2188301453 

 ایرانشناسی  

 کدپستی: 1، واحد 6خ. طالقانی، خ. بهار شمالی، ک. طبا، پ.  تهران: 

 2177638687 دورنگار: 2177531825 تلفن: 1563655711

 نشربه  

م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر از چهارراه نصرت، ک.  تهران: 

نشر  ، ط. سوم مشهد، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات به16طاهری، پ. 

 کدپستی: 05137652008)آستان قدس رضوی(، تلفن: 

 2188951739 نگار:دور 2188951740 تلفن: 1417983181

 بیژنیورد  

 کدپستی: 2، طبقه +3، ک. افق، پ.45خ. طالقانی، طالقانی  بجنورد: 

 5832235825 دورنگار: 5832235825 تلفن: 9415915983

 پایش  

 43میدان بهارستان، ضلع جنوبی، جنب بانک کشاورزی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2122875586 تلفن: 1141834814 کدپستی:

2122875586 

 پرتقال  

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

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرنیاناندیش  

 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاریه، انتهای یزدانیان  تهران : 

 دورنگار: 2122569274 تلفن: 1958713815 کدپستی:

2122569274 

 پنجره  

م. انقالب، خ. انقالب، خ. دوازدهم فروردین، بعد از تقاطع  تهران: 

 تلفن: 1314953639 کدپستی: 1، واحد22نژاد، ک. مینا، شماره لبافی

 2166403562 دورنگار: 2166416927

 پویشاندیشهخوارزمی  

و  1، واحد 126فروردین، خ. نظری غربی، پ.  12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166960000 تلفن: 1314683671 کدپستی: 3

2166960000 

 پیامبهاران  

خ. جمهوری اسالمی، مابین سعدی و ظهیراالسالم، کوچة  تهران: 

 تلفن: 1146813513 کدپستی: 5بست اول پ.  مظفری، بن

 2133998752 دورنگار: 2133114275
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 پیدایش  

 86شهدای ژاندارمری غربی، پ. خ. انقالب، خ. فخررازی، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166970270 تلفن: 1314733963 کدپستی:

2166401514 

 مدارپیشگامانپژوهش  

واحد  - 3پ.  -نبش یگانه  -خ. ماهشهر  -خ. کریم خان زند  تهران: 

 2188345217 تلفن: 1584733336 کدپستی: طبقه سوم - 12

 2188345218 دورنگار:

 توت  

 کدپستی: 2، واحد 13، پ. 9شریعتی، اندیشه خ.  تهران: 

 2188399346 دورنگار: 2188399346 تلفن: 1568937914

 جمال  

اولین فرعی سمت چپ)شهید زاهدی(  18خ. شهید فاطمی ،ک.  قم: 

 دورنگار: 2531653 تلفن: 3715644811 کدپستی: 39پ. 

2537837074 

 چترنگ  

 4، واحد2، ط. 58 خ. کارگر شمالی، خ. نصرت غربی، پ. تهران: 

 دورنگار: 2166126805 تلفن: 1418843355 کدپستی:

2166126805 

 چویل  

 تلفن: 7591757135 کدپستی: 10، پ. 9بلوار ارم، ارم  یاسوج: 

 7433222111 دورنگار: 7433230402

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی  

 جائیلویزان، خ. شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید ر تهران: 

 دورنگار: 2122970042 تلفن: 1678815811 کدپستی:

2122970003 

 دانشگاهعلوماسالمیرضوی  

حرم مطهر ـ صحن هدایت ـ دانشگاه علوم اسالمی رضوی ـ  مشهد: 

 تلفن: 9134843333 کدپستی: مدیریت مرکز پژوهش دانشگاه

 5132230772 دورنگار: 5132257089

 دفترنشرفرهنگاسالمی  

پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، خ. افتخاریان، ک.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 کدپستی: 23مریم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 دلیلما  

 کدپستی: 613قم. خ. معلم. مجتمع ناشران. طبقه ششم . واحد  قم: 

 2537733413 دورنگار: 2537733413 تلفن: 3715697131

 دیبایه  

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

 دورنگار: 2122886452 تلفن: 1541654711 کدپستی:

2122886450 

 رصدگردانش  

، 9پردیسان، بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مروارید  قم: 

 تلفن: 3749113975 کدپستی: واحد فناور رصدگر عمق آسمان

 2532816310 دورنگار: 2532816310

 )رمز)وابستهبهشرکتمنظومهاندیشهخالقی  

 کدپستی: 17، واحد 27زاده، پ.  خ. کارگر جنوبی، خ. مهدی تهران: 

 2166925244 دورنگار: 2166925244 تلفن: 1313966184

 سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی  

 56شهید بهشتی، پ. تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ.  تهران: 

 دورنگار: 2188503341 تلفن: 1531616417 کدپستی:

2188730446 

 سازوکار  

فروردین، خ. شهدای ژاندارمری غربی،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314665764 کدپستی: ، طبقه اول1بست گرانفر، پالک  بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900

 گسترسایه  

ه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی جنب داروخانه چهار را قزوین: 

 تلفن: 3413673699 کدپستی: 4طبقه دوم واحد  310قانون پ. 

 2833238033 دورنگار: 2833235305

 سروش  

، ساختمان سروش 234خ. استاد مطهری، نبش مفتح، شماره  تهران: 

 1588874615 کدپستی: )تنظیم مقررات فضای مجازی صدا و سیما(

 2188345484 دورنگار: 2188300759 تلفن:

 شرکتافست  

روی خ.  جاده آبعلی، روبه 4پارس، کیلومتر  سه راه تهران تهران: 

 2177339093 تلفن: 1746853181 کدپستی: 8سازمان آب، پ. 

 2177339097 دورنگار:

 شرکتانتشاراتسورهمهر  

 23پ.  خ. حافظ. پایین تر از تقاطع طالقانی. خ. رشت. تهران: 

 دورنگار: 2166460993 تلفن: 1591817811 کدپستی:

2166469951 

 شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی  

بل. نلسون ماندال )آفریقا(، چهار راه حقانی )جهان کودک(، ک.  تهران: 

 70-88774569-021 تلفن: 1518736313 کدپستی: 25کمان، پ. 

 2188774572 دورنگار:
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 شرکتانتشاراتفنیایران  

 24روی بانک قوامین، پ.  خ. مطهری، خ. میرعماد، روبه تهران: 

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 کدپستی:

2188532136 

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

 1خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ک. هواپیمایی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188910091 تلفن: 1599686411 کدپستی:

2188910430 

 نامهکودکانونوجوانانشرکتتهیهونشرفرهنگ  

 1، زنگ 24خ. انقالب، خ. ابوریحان، ک. عنصری، شماره  تهران: 

 دورنگار: 2166404383 تلفن: 1315663831 کدپستی:

2166950217 

 شهرقلم  

خ. مطهری، نرسیده به خ. سلیمان خاطر، جنب مجتمع قضایی  تهران: 

 1576637734 کدپستی: 8طبقه چهارم، واحد  ،147ارشاد، پالک 

 2188734188 دورنگار: 2188734186 تلفن:

 ضریحآفتاب  

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

 5132280166 تلفن: 9133714165 کدپستی: انتشاراتی ضریح آفتاب

 5132212224 دورنگار:

 طالیی  

 - 11پالک  -ک. پارس  -جنوبی خ سرپرست  -خ. طالقانی  تهران: 

 دورنگار: 2166483066 تلفن: 1416893571 کدپستی: 2واحد 

2166415233 

 قدیانی  

فروردین، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 کدپستی: 90

2166403264 

 کانوناندیشهجوان  

 56بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتی، پ. تقاطع  تهران: 

 دورنگار: 2188505402 تلفن: 1531616417 کدپستی:

2188730446 

 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان  

 کدپستی: 24-22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران: 

 2188715545 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416

 کتابجمکران  

سجد مقدس جمکران، ساختمان اداری نیمه شعبان، انتشارات م قم: 

 2537732212 تلفن: 3747113135 کدپستی: کتاب جمکران

 2537253340 دورنگار:

 کتابچ  

 کدپستی: 2خ. کارگر شمالی، خ. چهارم، تقاطع صالحی، پ.  تهران: 

 2188333600 دورنگار: 2188333600 تلفن: 1413694744

 کتابطه  

 کدپستی: 314معلم، مجتمع ناشران، ط. سوم، پ. بلوار  قم: 

 2537743624 دورنگار: 2537744624 تلفن: 3715699776

 کتابنارنجی  

 14خ. رکنی، نبش ک. رستمی، مجتمع درسا، درب سوم، پ.  همدان: 

 دورنگار: 8138387000 تلفن: 6516794561 کدپستی:

8138243077 

 کتابنیستان  

، 2بست ششم، پ.  قلندری جنوبی، نبش بنبزرگراه صدر، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 کدپستی: زنگ نیستان

2122612445 

 کتابک  

 کدپستی: 11پ.  21فرعی  18خ شهید فاطمی کوی  قم: 

 2537837482 دورنگار: 2537837483 تلفن: 3715674978

 کرگدن  

 ، ط. اول11شیوا، پ. زادة شمالی، خ. طوسی، ک.  خ. جمال تهران: 

 دورنگار: 2166576809 تلفن: 1419844331 کدپستی:

2166576809 

 گلآذین  

، طبقه اول، 146نژاد، پ.  خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. لبافی تهران: 

 دورنگار: 2166970816 تلفن: 1315634755 کدپستی: 4واحد 

2166970817 

 گلگشت  

انتهای اتوبان همت، دریاچه چیتگر، م. موج، بل. موج، خ.  تهران: 

 1493863811 کدپستی: b2امیری صفت، مجتمع صدا و سیما، برج 

 2133982888 دورنگار: 2133982888 تلفن:

 مبتکران  

 کدپستی: 59خ. وحیدنظری پ. -خ. فخر رازی-میدان انقالب تهران: 

 2161094182 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764965

 محرابقلم  

 104فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 کدپستی:

2166465201 

 )مهرزهرا)س  

خ. دکتر شریعتی، حد فاصل خ. سعدی و تقاطع رجایی، بن  نجف آباد: 

شر مهر زهرا، طبقه ، ساختمان ن23بست اندیشه، انتهای بن بست، پ. 
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 3142619562 تلفن: 8513733811 کدپستی: دوم، واحد نشر

 3142618871 دورنگار:

 مهروماهنو  

نژاد، ک. مینا،  فروردین، بعد از چهارراه لبافی 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 کدپستی: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

طبقه اول،  34فروردین، ک. مینا، پ 12انقالب، خ میدان  تهران: 

 2166481989 تلفن: 1314953341 کدپستی: انتشارات مهرسا

 2166481989 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگیفاطمی  

 14خ. جویبار ، خ. میرهادی شرقی، پ.  -میدان فاطمی، تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 کدپستی: 2واحد

2188944051 

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، ک. شهید  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 کدپستی: 8طلب، پ.  حقیقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگیمنادیتربیت  

 26تر از خ. طالقانی، ک. بیمه، پ.  الهی، پایین خ. استاد نجات تهران: 

 دورنگار: 2188894296 تلفن: 1599813813 کدپستی:

2188894290 

 مؤسسهفرهنگیهنریسیبسرخنیکان  

، 5زاده، پ.  م. آزادی، خ. آزادی، خ. شهیدان، نبش ک. هاشمی تهران: 

 دورنگار: 2166157338 تلفن: 1343643373 کدپستی: 2واحد 

2189775204 

 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت  

 ، ط. همکف1، واحد 2فراهانی، خ. گلریز، پ.  خ. قائم مقام تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 کدپستی:

2188813519 

 میچکا  

، واحد سوم، 59خ.انقالب، خ. فخرازی، خ. نظری شرقی، پ.  تهران : 

 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764966 کدپستی: ط. ششم

2161094255 

 نوشته  

صد متر مانده به چهارراه فلسطین، پشت خ. فلسطین،  اصفهان: 

 تلفن: 8143984136 کدپستی: ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 هنراول  

فلکه شهید بهشتی )منصور(، مجتمع تجاری اطلس، ط. پایین،  تبریز: 

 دورنگار: 4133374280 تلفن: 5163755371 کدپستی: 32واحد 

9146141458 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربی3/1م. فاطمی، خ. بیستون، ک. دوم الف، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 کدپستی:

2188964615 

 یارمانا  

 تلفن: 8158938131 کدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ک.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


