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قدمهم
 در نیمع یزمان چارچوب در و نیتدو پرورش و آموزش وزارت در صالحیذ ماجع یسو از نیمع یهدف با و خاص یدرس برنامه اساس بر یدرس یهاتابک

 کی از یدرس کتاب صفحات ن،یا بر افزون. شودیم گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح یدرس یهاکتاب نیتدو در معموالً. شوندیم سیتدر کشور سراسر

 . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال کی طول در آن سیتدر که است یااندازهبه آن حجم و رود ینم فراتر نیمع حد

دانش طبعاً. ستندین یذهن ییتوانا و دانش از یواحد سطح در هستند، منطقه کی به متعلق همه که یزمان یحت کالس، کی آموزاندانش همه که است یهیبد

فرصت  از تا دارند را امکان نیا ن،یانگیم حد از باالتر آموزاندانش و شترند؛یب نیتمر و کوشش ازمندین ن،یانگیم حد به دنیرس یبرا کالس ترفیضع آموزان

بهره و یتیترب و یآموزش یهاکتاب وجود که است یلیدال نیتریاصل از یکی رومند،ین لیدل نیا. رندیبگ بهره خود یهامهارت و دانش گسترش یبرا موجود،

 . کندیم هیتوج را هاآن از یمند

 بهتر را ازین مورد مطالب آن قیطر از و باشد داشته یشتریب الفت و انس یریادگی یهاوهیش از یکی با است ممکن آموز،دانش هر که است نیا گرید لیدل

 در خود تیموفق زانیم و ذائقه اساس بر آموزدانش که ندیجویم بهره یدرس میمفاه آموزش یبرا یمتنوع یهاوهیش از یآموزش یهاکتاب مؤلفان طبعاً. اموزدیب

 .ردیبگ بهره خود یکالس آموزش کنار در هاوهیش نیا از تواندیم ،یریادگی

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

 . کنندیم یبانیپشت یآموزش یهاکتاب از آموزدانش یمندبهره از که

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

 منابع یمعرف و یابیارز و است افتهی یاگسترده رواج زین یریادگی در... و یآموزش زاتیتجه و لیوسا

 لیتشک را یآموزش فناوری و انتشارات دفتر فیوظا از یبخش اکنون ز،ین رمکتوبیغ استاندارد یآموزش

 یتیترب و یآموزش منابع از یامجموعه که یتیترب و یآموزش منابع فهرستگان انتشار و نیتدو. دهدیم

 . است گرفته صورت مبنا نیهم بر رد،یگیدربرم را منتخب رمکتوبیغ و مکتوب

یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

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

 میمستق ریغ صورت به را آن هستند، یانکته آموزش یپ در هم اگر و دارند یلیتخ یاصبغه که یداستان

 را او واژگان رهیدا و خواننده ذهن ظرف ،یفرد یهاتجربه به افزودن ضمن هاکتاب از دسته نیا خواندن. کنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و

 .نیز اثرگذارند فرد یلیتحص یهاتیموفق و یریادگی در اما اند؛میمستق آموزش فاقد گرچه هاکتاب نیا. بخشد یم وسعت

 میده می قرار یآموزش یهاکتاب 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

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

 یهاتابک ،یریادگی یهاتیفعال و ارک یهاتابک شامل هک هستند وابسته یدرس برنامه یها هدف به الزاماً هاتابک نیا. شوندیم میتنظ و هیته خاص یلیتحص

 .شوند یم خاص هیپا کی به مربوط اغلب و هستند محورتیفعال یهاتابک و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش و سنجش یها تابک ن،یتمر

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

 یهامهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان یبرا ییافزادانش یهاتابک شامل و شوندیم نیتدو رندهیادگی یارتقا و یاجتماع روابط رشد ،یعمل مهارت پرورش

 .هستند معلمان یبرا یروش و یمهارت و آموزاندانش یبرا یعمل و یندیفرا
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 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

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

 موجب مناسب، یهایخواندن از یریگهبهر یبرا زمان از نهیبه استفاده لزوم نیهمچن و یآموزش

 و یردرسیغ یهاتابک دیتول یاستانداردساز ،یگذاراستیس با پژوهش سازمان تا است شده

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

 .ندک فایا یآموزش یها تابک دآورندگانیپد

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

 نظام تیتقو در ارآمدک یابزار و شود یم محسوب یریادگی ـ یاددهی ندیفرا تیتقو و یآموزش

 .رود یم شمار به شورک یآموزش

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشک

 توان که شد آغاز هدف نیا با 1378 سال در «یآموزش یهاتابک یبخشسامان طرح» یاجرا  

 ردنکپر و معلمان و آموزاندانش یواقع یازهاین یسو به ،یآموزش یها کتاب نندگانکدیتول

 وجود به یآموزش یها کتاب دیتول عرصه در که را یاآشفته بازار و شود تیهدا موجود یخألها

 منابع یده سامان» نامه نییآ بیتصو با طرح نیا دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده

 سال وریشهر در پرورش، و آموزش یعال یشورا توسط «ها رسانه و مواد: یتیترب و یآموزش

 شده داده گسترش یتیترب و یآموزش یها رسانه و منابع همه به یآموزش کتاب حوزه از 1389

 .است

 تحقق یبرا است شده موظف یآموزش یزیر برنامه و پژوهش سازمان نامه، نییآ نیا 5 ماده در   

 و ربطیذ یدولت ریغ و یدولت ینهادها با ارتباط یبرقرار شگاه،ینما و جشنواره یبرگزار استاندارد، نشان یاعطا جمله از گوناگون یانحا به 828 مصوبه اهداف

 .کند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع و مواد عرضه و دیتول از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص فهرستگان هیته

 مجاز استاندارد منابع از صرفاً ،یآموزش یواحدها در یتیترب و یآموزش منبع گونه هر غیتبل و عرضه د،یخر که است کرده دیتأک صراحت به زین 6 ماده در   

 .بود خواهد

 آموزشىیهاتابکفىیتوصفهرستگانهیته

 در مهم یگام هک یآموزش و یعلم یها تابک یبند طبقه و ییشناسا تیاهم به توجه با و یتیترب و یآموزش منابع یدهسامان نامةنییآ 6 و 5 ماده به تیعنا با  

 یک عنوان به یتیترب و یآموزش یهاتابک خصوصاً استاندارد، و مناسب یتیترب و یآموزش منابع یمعرف است، یآموزش نظام و یریادگی ـ یاددهی ندیفرا تیتقو

 کودکان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب یهاکتاب کامل فهرست که رشد، یهانامهکتاب دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا ارکراه و ضرورت

کتاب نامه به صورت  انتشار 1395از سال  .ردیگیم صورت هدف نیهم با است، افتهیانتشار  عنوان 100 در 1399 سال تا و رد،یگیدربرم را ییاستثنا

 قابل دریافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irهای الکترونیکی آن در وب گاه سامان کتاب به نشانی:  و نسخه شود یمنتشر مالکترونیکی 

 تمام به و دیتول 1395 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

 تصاحب سر بر شود، یم 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

 

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع کتاب

 یتیترب و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

قرار  یابیمورد ارز وستهیپ طور به زین سال طول در

 .شودیم یمعرف گیرد و می
 

 ها نشانی نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یبرا

 :دییفرما مراجعه

 
 :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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 رشدنامهتابکدیتولندیفرا

 کیتفک با ندیفرا نیا. شود یم منتشر و آماده یآموزش یها دوره یدرس برنامه با مرتبط و مناسب یها ب کتا یفیتوص فهرست ارائه هدف با «رشد نامهتابک»   

 قرار مجرب و دهیورز معلمان و یدرس برنامه با آشنا کارشناسان اریاخت در ها، کتاب. شود یم آغاز یلیتحص گانهپنج یهادوره در رخانهیدب به دهیرس یها کتاب

 را ممکن ازیامت لک از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا کتاب هر. دهد یم آن به یازیامت شده، نییتع یهااریمع اساس بر کارشناس هر و ردیگ یم

 .نباشد تر نییپا درصد 60 از زین کتاب یاختصاص بخش ازیامت کهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به

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

 یآموزش کتاب کی الزم یها چهارچوب و استانداردها ،یبررس مورد کتاب نیتدو در ایآ: دهد پاسخ پرسش سه به دیبا کارشناس هر یکل طور به اما است؛ شده

 یآموزش ماده کی عنوان به تواند یم و دارد یهماهنگ و ییهمسو ما یدرس برنامه با کتاب نیا یجمع محتوا ایآ پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده تیرعا

 دبستان، شیان پکودک یبرا است؛ مناسب مخاطب گروه ای مخاطب کدام یبرا کتاب نیا است مثبت زین پرسش نیا پاسخ اگر و شود؟ گرفته کار به مناسب

 دانشجومعلمان؟ ای رانیمد پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان، ان،یمعلمان، مرب ان،یهنرجو آموزان، دانش

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

نامه با  ن کتابیرد. در ایگ یک سال قبل از آن را دربرمیو 1398مناسب چاپِ اول سال  یتیو ترب یآموزش یها تابک یفینامه، فهرست توص تابکن شماره از یا  

عنوان  3نامناسب و  نعنوا 509 مانده، یباق یها ده انتخاب شده است. از کتابیتاب رسکعنوان  935د که از مجموع یشو یتاب مناسب آشنا مکعنوان  423

 .اند ص داده شدهیتشخ ینامرتبط موضوع

با  یانیعنوان، قد25عنوان، پرتقال با  26جوان با شهیب به کانون اندینامه به ترت ن کتابیشده در ا یمناسب معرف یها ن کتابیتر شیناشر، ب 96 انیم از

 .برخوردارند یفراوان نیتر شیعنوان کتاب مناسب از ب 38و  43و  146ب با یبه ترت ینیو د یز داستان و روان شناسین موضوعات نیعنوان تعلق دارد. در ب23

ت را در کن مشاریتر شیعنوان ب 36خامنه با  یهاشم یعنوان و بن 47گاج با  یالملل نیعنوان وانتشارات ب 62ن ناشران، مشاوران آموزش و پرتقال با یب در

 تاب داشتند.کارسال 
هنامجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب  

 ردیف موضوع فراوانی ردیف موضوع فراوانی

 1 اقتصاد 1  15 عربی 1

 2 تاریخ 10 16 علوم اجتماعی 33

 3 تاریخ علم 14 17 علوم تربیتی 19

 4 داستان 146 18 عمومی 6

 5 دینی 36 19 منطق فلسفه و 4

 6 روان شناسی 43 20 فیزیک 15

 7 ریاضی 5 21 قرآن 2

 8 فارسی تزبان و ادبیا 24 22 مبانی علم و رایانه 2

 9 های خارجی زبان 1 23 مرجع 2

 10 زمین شناسی 2 24 یزندگ های مهارت 20

 11 زیست شناسی 8 25 و خاطره ینثر ادب 11

 12 سواد رسانه ای 1 26 یآموزش ادب -ینقد ادب 6

 13 شعر 3 27 هنر 5

 14 شیمی 3  

423مجموع:
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 اطالعاتمیتنظوةیش

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

 .است

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

 تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ یخانوادگ نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و یخانوادگ نام کتاب؛ شماره: است ریز موارد شامل

.کتاب دهیچک و یدیکل کلمات ؛یلیتحص هیپا کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛

 کتابیهاهینما

 و نیوالد ارشناسان،ک ان،یمرب 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   

 بر کتاب یها هینما. است شده داده اختصاص فیرد شماره کی کتاب هر به متن، در. ابندی دست  مناسب منابع به خود، ازین به توجه با بتوانند مخاطبان ریسا

 .وجوست جست قابل زین نامهکتاب یکیالکترون یها لیفا کهنیا ضمن دهند؛ یم ارجاع ها شماره نیا به را ما و اند شده مرتب ها شماره نیا اساس

 

 نامهکتابنیادرماهمکاران 

 یاسام. اند بسته کار 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

 :از عبارتند موضوع بیترت به م،یبرد بهره شانیهایهمکار و نظرات از مجموعه نیا یساز آماده در که یمعلمان و کارشناسان

 
 انیاکبرناسخ یاقتصاد: عل ■

 معتمدراد نیمحمدحس ،یزهرا مروت ،یسالم انیمسعود جواد ان،یباقر یدمهدی: سخیتار ■

 یعلم: زهرا مروت خیتار ■

 نهیچوب یمهد ا،ین یری: کوروش امایجغراف ■

 بیعرب، حب یمالحت نجف ،یرجعفریداکبرمیس ،یرمحسنیعباس قد ،یقربان یمحمدعل ،ینیمحمدحسن حس ان،یاصغرجعفر یداستان: عل ■

  زاده وسفی

 یشکران نیاسی ،ییبهروز رضا ،یدلبر دمحمدیس  ،یزهراپازوک ،یباقر ونسیو قرآن:  ینید ■

 یغالم رضای: علیشناس روان ■

 ینیرمعیدمحمدمیس ،یاحسان متق ن،یفرد ایقزلجه، ناد یدریرضاح ،ییبابا ی: جواد حاجیاضیر ■

 یگودرز یمعظم دیسع ،یتیکفا دیمقدم، سع یعلو دبهنامیکلر زولبرت، س ،یرآبادیمعصومه خ ،یرآبادیرضا خ ،یوندیپ بای: فریخارج یها زبان  ■

 ییرزایهداوند م میعرب، ابراه یمالحت نجف ،یپازوک یمعصومه نجف ،ییرضا ی: علیفارس اتیو ادب زبان ■

 ساکن شفت نایم ،ینیحس لیدجلیس ،یانصار میمر ،یمی: محمد ابراهیشناس ستیز ■

  ینیعابد می: مریشناس نیزم ■

 ینیمحمدحسن حس ،ییبابا یشعر: کبر ■

 یدمشکیب نیالد نیمحبوبه ز ان،یعابد بدر ،یری: محمد امیمیش ■

 عطار  خیباقرش ،یپرکار ی: عادل اشکبوس، مهدیعرب ■

 یوضیع فیلط ات،یب برزی: فر یعلوم اجتماع ■

 زاده یسجادمهد ،یشاه محمد رهیمجدفر، ن ی: مرتضیتیعلوم ترب ■

 یملک یفخر ،یمروج یمهد ،یفلسفه و منطق: مهناز قانع ■
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 یزفرقند یغالمرضا شمسائ ،یسجاد تیدهدایس ،ی: زهرا باقرکیزیف ■

 زاده یسجاد مهد ،یمتول رضایعل ،ی: شهاب قهرمانیزندگ یها مهارت ■

 یرجعفریداکبرمیقاسم پور مقدم، س نیحس ،ینیمحمدحسن حس ،یاحمد نینثرو خاطره: حس ■

 عرب یقاسم پورمقدم، مالحت نجف نیحس ،ینی: محمدحسن حس ینقدادب ■

 رینامه: روح اهلل مالم شینما ■

نامهکتابنیاازاستفادهیراهنما

 چه کتاب که دیگو یم ما به اجمالی کتاب، یمعرف ضمن اطالعات نیا. است شده داده زیر نشان نمونه صورت به کتاب، کی به مربوط اطالعات راهنما، نیا در

 .است مناسب مخاطبان از گروه کدام یبرا و دارد ییمحتوا

 

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

کلیدی و باالخره مخاطب کتاب و در صورت نیاز پایه تحصیلی و کلمات  عنوان مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، 

 چکیده کتاب.

 

 

 

 کتاب، فرستادن ای نامه کتاب نیا درباره خود یها دگاهید انیب یبرا
 یده سامان رخانهیدب ،یآموزش فناوری 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 و یآموزش منابع
 :ینشان به زین رخانهیدب نیا وبگاه

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

 
 
 
 

 9786008668534 شابک: وزیری. ص.384 .1397. آوند دانش: تهران. راوید خانلری اقتصادمدیریتی.. گراهام، رابرت.1

 معلم مخاطب:

 اقتصاد، مدیریت، بازارکارکلماتکلیدی:

گیرد. در این  گیری تجاری به کار می ای از علم اقتصاد است که نظریه اقصاد را در تصمیم اقتصاد مدیریتی، زیرشاخهمعرفیکتاب:

بهبود -2درک مفاهیم پیچیده کسب و کار؛ -1گرفت:کتاب که در پنج بخش ارائه شده، خوانندگان این مفاهیم را یاد خواهند 

های متقن. همچنین توجه به  گیری استفاده کردن از اقتصاد مدیریتی برای تصمیم -3هایشان در تفکر انتقادی؛  بخشیدن به مهارت

بت و مسائل کارفرما های ثا ریزی دارایی های تولید، تحلیل و ریسک، بودجه کسب و کار، عرضه و تقاضا، تعیین کشش تقاضا، هزینه

 بخشی از موضوعات این کتاب هستند.

تاریخ

 

2 . هویت، ادوین پالمر. مؤسسه فرهنگی : تهران. محمد قهرمانی روزمبارزهدرجنگجهانیدوم.199حماسۀاستالینگراد:

 9786222430085 شابک: وزیری. ص.314 .1398. آرمان رشد

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های تاریخی، جنگ جهانی دوم تاریخ جهان، داستانکلماتکلیدی:

های تاریخ  نبرد استالینگراد دفاع موفق نیروهای ارتش و مردم شوروی در برابر نیروهای آلمانی بود. این کتاب حماسهمعرفیکتاب:

بار  گوید که پیروزی خون نظیری می سة بیکشد. نویسنده از حما در بستر جنگ جهانی دوم در سرزمین استالینگراد را به تصویر می

است و تصویری  ملت روس بر آلمان نازی از آنجا آغاز شد. کتاب ضمن مشابهت با رمان تاریخی، محتوای مستندش را حفظ کرده

 دهد. ساز تاریخ روسیه ارائه می روشن از نبرد سرنوشت

 

 9789644309465 شابک: رقعی. ص.296 .1397. اسالمی دفتر نشر فرهنگ: تهران.دهسالتنهایی. یحیوی، سیدمحسن.3

 معلم مخاطب:

 اسارت، نفت، خاطره، جنگکلماتکلیدی:

 ای از مظلومیت و پایمردی عزیزان آزاده در مقابل دشمن بعثی، نشانگر نمای کلی  کتاب حاضر، ضمن بیانگر گوشهمعرفیکتاب:

ب مولف راوی رویدادها و خاطرات ده سال اسارت خود است. بعضی از رویدادهایی های دشمن هم است. در این کتا ها و اردوگاه زندان

بس  ، من وزیر نفت هستم، بازجویی و شکنجه، دختران اسیر، آتش52اسارت، سلول شماره   که نویسنده بیان کرده عبارتند از: لحظه

 و بازگشت به وطن.
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4 مدیرهفتهزمانهو. ابوالحسنی، علی/ ابوالحسنی، محمدصادق. نامهمردامروزکارنامهمحمدمسعود: کانون اندیشه : تهران.

 9786001593130 شابک: رقعی. ص.280 .1397. جوان

 معلم مخاطب:

 تاریخ معاصر ایران، پهلویکلماتکلیدی:

 نگار جسور و  وزنامهفرهنگی محمد مسعود، ر  -کتاب حاضر مروری تاریخی بر زندگی نامه و رویکردهای سیاسیمعرفیکتاب:

است. نویسنده سرشناس کتاب، علی ابوالحسنی )منذر( کوشیده « مرد امروز»نامه  جنجال برانگیز عصر پهلوی و مدیر مسئول هفته

نامه مسعود برخی از  است ابعادی تازه از سرشت و سرنوشت مسعود را مورد واکاوی قرار دهد. در این کتاب افزون بر زندگی

ها(او آورده شده است  ها و صهیونیست ستبدادی )بیشتر علیه رضاخان( و ضد استعماری )علیه آمریکا، انگلیس، روسهای ضد ا نوشته

های مذهبی و همراهی با او برادران لنکرانی و باالخره علل و عوامل ترور او مورد بررسی قرار  و همچنین تقابل او با برخی شخصیت

 گرفته است.

 

5 مشروطهشرحی. عنایتی، حسین. زمان در الموت تاریخ بر  شابک: رقعی. ص.190 .1397. بحرالعلوم: قزوین.

9786009825813 

 معلم مخاطب:

 تاریخ، پهلوی، آثار تاریخیکلماتکلیدی:

های متعدد و  و وجود منابع طبیعی خدادادی، دارای قلعه  الموت با توجه به موقعیت راهبردی و وضعیت آب وهواییمعرفیکتاب:

شماری است. این منطقه مهم که در دوره مشروطیت، منطقه ارتباطی بین انقالبیون قروین و گیالن و مازندران بود،  آثار باستانی بی

ها قرار گرفت. پیامد حضور نیروهای بیگانه در این منطقه از سویی و نیروهای مستبد داخلی از سوی دیگر، در  مورد هجوم روس

منطقه آثاری به جا گذاشت. نویسنده کوشیده است حوادث تاریخی منطقه الموت را در عصر مشروطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

 های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار دهد. تا پایان پهلوی اول، از جنبه

 

 9789648711783 شابک: رقعی. ص.216 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.فرازوفرودصفویان. گل، منصور صفت.6

 معلم مخاطب:

 تاریخ ایرانکلماتکلیدی:

 گیری شاهنشاهی صفویان در  ایران کشوری است با سابقة تمدنی و فرهنگی طوالنی. پیدایش دولت صفوی و شکلمعرفیکتاب:

کاود. سپس  ای را می های اندیشه گرایشکند و  ای صفویان را بررسی می انداز تاریخ سلسله ایران قابل بررسی است. کتاب حاضر چشم

کند.  دربارۀ فضای علمی و فرهنگی و تجلیات تمدنی آن دوره و نیز موضوع روابط اقتصادی و سیاسی ایران با خارج از آن صحبت می

 شود. شرایط اجتماعی و جامعة عصر صفوی نیز در فصل آخر کتاب بررسی می

 

 9786226009195 شابک: رحلی. ص.328 .1398. طالیی: تهران.ایراننامهتاریخفرهنگ. میرزایی، مجید.7

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، تاریخ ایران المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

 وسعت جغرافیایی های گوناگونی را به خود پذیرفته و از نظر  سرزمین ایران طی سالیان متمادی مردمان و فرهنگمعرفیکتاب:

ای از فرهنگ، تمدن، هویت، اندیشه و غیرت ایرانی را در قالب  کوشد گوشه است. کتاب حاضر می دچار تغییرات فراوان شده

های تاریخی تدوین شده است و اطالعات بسیار دقیقی، بر  نامة تاریخ ایران به تصویر بکشد. محتوای کتاب بر اساس دوره فرهنگ

 اند. نمایة انتهای کتاب هم راهگشای مخاطب است. ، ارائه شدهاساس منابع دست اول
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: تهران.تاریخایران،دورهابتداییازتاریخعالم)جلداول( گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. نژاد، مسعود کوهستانی.8

 9789640819135 شابک: رقعی. ص.392 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 ادبیات کهن، مواد درسی، تاریخ ایرانکلماتکلیدی:

گردد. گنجینة تاریخ ادبیات کودک و  ها برای کودکان و نوجوانان در ایران به دورۀ قاجار برمی انتشار نخستین کتابمعرفیکتاب:

هایی  ها و رساله کند. همچنین، کتاب ن را معرفی میهای کودک در ایرا نوجوان ایران نخستین و مؤثرترین آثار و پدیدآورندگان کتاب

دورۀ ابتدایی از تاریخ عالم، جلد اول، تاریخ »اند.  اند نیز معرفی و بازنشر شده ها منتشر شده که در آن دوره دربارۀ کودکان و مسائل آن

کند.  اریخ ایران را با زبانی ساده تبیین میاز نخستین کتاب درسی تاریخ برای کودکان پایة اول ابتدایی بود که کلیاتی از ت« ایران

 کند. کتاب حاضر این اثر را معرفی و ساختار و محتوای آن را بررسی می

 

 رقعی. ص.124 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.تاریخازاینور مجموعه طنز تاریخی:. عربلو، احمد.9

 9789643910693 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ جهان، طنزکلماتکلیدی:

است؛ البته با  خصوص زندگی بعضی از مشاهیر، کاری است که این کتاب پیش گرفته پرداختن به حوادث تاریخی و بهمعرفیکتاب:

طنزآمیز نویسنده است از زندگی هفت شخصیت   ایتیک تفاوت بزرگ. زبان بیان داستان در این کتاب طنز است. این کتاب رو

 الرشید؛ ناپلئون؛ کریستف کلمب؛ مارکوپولو. اند از: چنگیزخان مغول؛ تیمور لنگ؛ ناصرالدین شاه؛ هارون تاریخی. این افراد عبارت

 

10 نگاهیمتفاوتبهتاریخمادوهخامنشیان. قشالقی رحیمی، پیران.  شابک: رقعی. ص.106 .1398. یاس بخشایش: قم.

9786226827010 

 معلم مخاطب:

 تاریخ، منابع اطالعاتیکلماتکلیدی:

 ای را در  نویسنده در کتاب پیش رو که آن را در سه بخش به نگارش در آورده است، مدعی است که تئوری تازهمعرفیکتاب:

خش دوم تاریخ سکاها و ورودشان به فالت ایران و در ارتباط با سلطنت مادها طرح کرده است. در بخش نخست تاریخ مادها، در ب

 بخش پایانی نیز به اوایل سلطنت هخامنشیان )تا به قدرت رسدن داریوش اول( پرداخته شده است.

 

11 دانستنی598. حسین قاسمی، محمد. هاییازجنگتحمیلیمعمایدفاعمقدس:  رقعی. ص.184 .1398. کتابک: قم.

 9786007362716 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگ، دفاع مقدسکلماتکلیدی:

جو در منابع معتبر و مستند،  و های دوران دفاع مقدس است که با جست ای از واقعیت مطالب این کتاب فقط گوشهمعرفیکتاب:

هایی درباره حضور  بخش تنظیم شده است. بخش هشتم کتاب اختصاص به پرسش 18گردآوری و در قالب پرسش و پاسخ در 

هزار  19 "المقدس بیت "خوانیم که در عملیات  ها می آموزان و نوجوانان در جنگ تحمیلی دارد.برای نمونه، در پاسخ به پرسش دانش

ترین  دستگاه تانک و نفربر دشمن، درخشان 1907 با انهدام "رمضان"اند و در عملیات  نفر از نیروهای دشمن به اسارت گرفته شده

 کارنامه جنگ ضدزرهی رزمندگان ایرانی شکل گرفته است.
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تاریخعلم

 
 
 
 

 9786229525296 شابک: رقعی. ص.104 .1397. گلگشت: تهران. ماشااله صفری پادشاهمصری.. اولدفیلد، تام.12

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهمدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

 ها، فوتبال، نوجوانان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

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

. 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 بازی تمام شد، چشمان محمد می

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

، مربی «السعدانی»تر که بازی محمد را دیده بودند، حاضر شدند با او بازی کنند، به این شرط که بتواند توپ را بگیرد و آقای  بزرگ

 مرکز جوانان نجریج، آنجا بود.

 

 ص.104 .1398. فرهنگی فاطمیمؤسسه : تهران. فروغ فرجود پلهچهکسیاست؟. چه کسی است؟:. باکلی جونیور، جیمز.13

 9786226011969 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 ها نامه فوتبال، زندگیکلماتکلیدی:

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

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

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

 است. شده و با تصویرهایی همراه  ساده و نوجوانانه نوشته کتاب، شرح زندگی پله به زبانی

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. دل آرش ظهوریان پر الکساندرگراهامبلچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. بدر، بانی.14

 9786226630429 شابک: رقعی. ص.100

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 ها، اختراعات علمی، تاریخ علم نامه زندگیکلماتکلیدی:

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

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

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

شده و با  نه نوشتهاست. این کتاب به زبانی ساده و نوجوانا توانست تلفن را اختراع کند. البته گراهام بل اختراعات دیگری هم داشته

 تصویرهایی همراه است.
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15 . مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. علی جعفری محمد چارلیچاپلینچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. برنان دموت، پاتریشیا.

 9786226630412 شابک: رقعی. ص.104 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 ها، سینما، بازیگران نامه زندگیکلماتکلیدی:

جلدی،  ای چند بخش و آموزنده است. کتاب حاضر از مجموعه نامة مشاهیر برای نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگیمعرفیکتاب:

و فقر دهد. ماجرای زندگی چاپلین از دوران کودکی  چاپلین را شرح می گونه، همراه با جزئیات، زندگی چارلی با نگاهی داستان

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

شده و با تصویرهایی همراه  یابد.کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته سالگی پایان می 88الیزابت دوم و سرانجام مرگ چاپلین در 

 است.

 

 ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فروغ فرجود ماریکوریچهکسیبود؟. چه کسی بود؟:. استاین، مگان.16

 9786226011990 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، اختراعات علمی نامه دانشمندان، زندگیکلماتکلیدی:

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

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

یل کند و همواره هم در حال تحقیق و مطالعه بود. او به همراه همسرش با پدر و مادری معلم گذشت. ماری دوست داشت تحص

 شده و با تصویرهایی همراه است. رادیوم را کشف کرد و برندۀ جایزۀ نوبل شد. این کتاب به زبانی ساده و نوجوانانه نوشته

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. علی جعفری محمد علیچهکسیبود؟.محمد چه کسی بود؟:. باکلی جونیور، جیمز.17

 9786226011945 شابک: رقعی. ص.104

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 ها، ورزش، مسلمانان نامه زندگیکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 است. شده و با تصویرهایی همراه  ساده و نوجوانانه نوشته
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 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فرهادیانماندانا  علمدردورانباستان. انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.18

 9786226011242 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 علوم، فناوری، اختراعاتکلماتکلیدی:

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 مهم  دهد. این جدول رویدادها و پیشرفت پایین هر صفحه، جدولی زمانی آورده شده است که کل این دوره را پوشش می

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

 های این کتاب است. اهرام، ساخت فلزات، استفاده از تقویم و ساخت جاده و آبراهاز فصل

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ماندانا فرهادیان هایمیانه.علمدرسده انگیز علم: های شگفت داستان. ساموئلز، چارلی.19

 9786226011211 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 علوم، کودک و نوجوان، تاریخ، تمدن اسالمیکلماتکلیدی:

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

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

میالدی، از جدول زمانی استفاده شده است.  1500تا حدود  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

 

رمز )وابسته به : تهران. صمد غالمی، نغمه خوشبخت فهیم توماسادیسونواختراعبرق. زندگی یک دانشمند:. آدیر، جن.20

 9789648547634 شابک: وزیری. ص.130 .1397. شرکت منظومه اندیشه خالقی(

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 دانشمندان، اختراعاتکلماتکلیدی:

 های زندگی یک دانشمند است، به معرفی خدمات توماس ادیسون، دانشمند و  کتاب حاضر که از مجموعه کتابمعرفیکتاب:

ها برجا گذاشته است و سرآغاز تغییرات مهمی  او تأثیر زیادی در زندگی انسانمخترع چراغ برق و گرامافون پرداخته است. اختراعات 

 بوده است.او از نخستین مخترعانی بود که توانست اختراعات خود را به تولید انبوده برساند. کتاب در نه فصل تنظیم شده است.

 

رمز )وابسته به شرکت : تهران. غالمی، نسرین نعمتی صمد چارلزداروینوانقالبتکامل. زندگی یک دانشمند:. استفف، ریکا.21

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 شناسی شناسی، زمین دانشمندان، زیستکلماتکلیدی:

کند. کتاب حاضر  نامه بیش از سی و سه دانشمند غربی را معرفی می زندگی های زندگی یک دانشمند، مجموعه کتابمعرفیکتاب:

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

 شناسی برجا گذاشته است. علم خصوصاً زیست مخالفان زیادی دارد و شواهدی در رد آن ارائه شده است؛ امادر هر حال اثر زیادی بر
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رمز )وابسته : تهران. نسب صمد غالمی، سولماز اکبری ماریکوریوعلمرادیوکتیویته. زندگی یک دانشمند:. ناساچف، نائومی.22

 9789648547627 شابک: وزیری. ص.104 .1397. به شرکت منظومه اندیشه خالقی(

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های فیزیک دانشمندان، پژوهشکلماتکلیدی:

کوری، فیزیکدان و  های زندگی یک دانشمند است، به معرفی خدمات خدمات ماری کتاب حاضر که از مجموعه کتابمعرفیکتاب:

رادیواکتیو را توضیح داد و دو عنصر پولونیم  دان لهستانی پرداخته است. او نخستین دانشمندی بود که ویژگی پرتوزایی عناصر شیمی

و تنها کسی است که این جایزه   نوبل دریافت کرده ٔ  و رادیوم را کشف کرد. وی نخستین دانشمند و تنها زنی است که دو بار جایزه

 را در دو رشته مختلف گرفته است. کتاب در هشت فصل تنطیم شده است.

 

 9786226664349 شابک: رقعی. ص.184 .1398. پرنیان اندیش: تهران. قهرمان قهرمانی مادامکوری.. کوری، ایو.23

 معلم مخاطب:

 ها نامه زندگیکلماتکلیدی:

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

 شرح زندگی مادرش را با جزئیات به تصویرکشیده است.دختر کوچک اوست. ایو کوری 

 

 9789647082907 شابک: رقعی. ص.104 .1398. میچکا: تهران.ابوریحانبیرونی مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید.24

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 دانشمندان ایرانی، طنزکلماتکلیدی:

های زیادی در   آشنایی با زندگی و نحوۀ کار دانشمندان و مشاهیر برای کودکان و نوجوانان جذاب است. البته کتابمعرفیکتاب:

ای چند جلدی، با زبان و بیانی متفاوت، زندگی دانشمند مشهور ایرانی، ابوریحان  اند. کتاب حاضر از مجموعه شده این باره نوشته

 زبان طنز به کار رفته در متن، خواندن را برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب کرده است. دهد. بیرونی، را شرح می

 

 9789647082365 شابک: رقعی. ص.140 .1398. میچکا: تهران.علیسیناابو مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید.25

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، دانشمندان ایرانی نامه سرگذشت طنز،کلماتکلیدی:

 کوشد راز ستایش مردم از  است و در قالب طنز نوشته شده است. نویسنده می« سینا ابوعلی»این کتاب درباره معرفیکتاب:

« شفا»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 زندگی شخصیت  های گاه و بی را نیز معرفی کند. کتاب پر از تصویر است و نویسنده کوشیده است با دخالت

 اصلی، فضایی تعاملی بیافریند و از خسته شدن خواننده جلوگیری کند.
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داستان

 
 
 

 9789640228678 شابک: وزیری. ص.284 .1398. نشر به: تهران.زنجیرآبو. قربانزاده خیاوی، حسین.26

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

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

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

ا حسابی خوش روند. آنج  های شهرشان می دیگر از دوستان غالم، برای استراحت بعد از امتحانات خرداد، به یکی از آب گرم

فهمند دوستشان،  ها و خرس بزرگ و کشته شدن خرس هستند و آنجاست که می گذارنند، آنجا شاهد جدالی نابرابر بین آدم  می

 ، قصد دارد به جبهه برود!«فیاض»

 

 9789640230121 شابک: رقعی. ص.128 .1398. نشر به: تهران.هاآبی. تشکری، سعید.27

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، امامان، ادبیات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 ، خلیفه عباسی، است. او «الرشید هارون»، معاصر «زکریای رومی»این رمان درباره زندگی پزشکی مسیحی، به نام معرفیکتاب:

کرده و به سمت دربار او برود. او پزشکی است که به دنبال گوهر کامل  دلیل احضار هارون، دیر انطاکیه را ترک شود به  ناچار می

خواهد در پستوی قدرت راهبان بماند، شهر انطاکیه و حران، تبعیدگاه دانش این طبیب دلداده است،  معاصر خویش است و دیگر نمی

 زندگی اش را به تالطم می رساند.ترین رویداد  یابد، هم آسمانی و طوفان آبی او در سیر این هجرت، هم عشق زمینی می

 

28 داستان. مهاجری، زهرا. هاییاززندگیشیخابوالحسنخرقانیعارفقرنچهارمهجریآتششوق: ضریح : مشهد.

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، عرفان فارسی، داستان های داستانکلماتکلیدی:

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

به میان آمده  ها از موضوعات متفاوتی مانند سخاوت و بخشندگی، نماز و نیایش، استفاده از مال حالل و... سخن است. در این داستان

خرقانی انتخاب و ارائه شده تا مخاطب با نثر این عارف « نورالعلوم»است. در ابتدای هر داستان سخنی مرتبط با آن داستان از کتاب 

 نیز آشنا شود.
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 9786004623339 شابک: رقعی. ص.260 .1397. پرتقال: تهران. مریم رئیسی آدمکنترلی.. بدیل، دیوید.29

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 کند. 

 

 9786222087029 شابک: رقعی. ص.144 .1398. کتاب نیستان: تهران.آرتیست. تشکری، سعید.30

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان داستانادبیات نوجوانان، کلماتکلیدی:

 ای قدیمی با معماری قاجاری در منطقه خوبی از  ی مجرد که پای به سالمندی گذاشته است، خانه«کوشا»آقای معرفیکتاب:

ید سع»اش را بنویسد.  های از دست رفته ای است که بیاید و زندگی سال مشهد دارد که دست مردی دیگر است. او به دنبال نویسنده

کند و با بازی  خانه را وادار به فروش خانه می شود. سعید صاحب ، ناخواسته و برای دستمزدی بیست میلیونی وارد قصه می«پویا

خواهد که دستی بر سر و روی خانه بکشد و آن را برای سالمندانی به تعداد  خرد. آقای کوشا از او می نمایشی خود، خانه را می

 دزدند!  شود؛ اما ناگهان نویسنده را می دوستان قدیمی او هستند، آماده کند. تمام کارها انجام مینفر که همه از  بیست

 

31  ص.320 .1398. افق: تهران. پور نسرین وکیلی، پارسا مهین شده.خواهرانفراموش ها: آکادمی شاهزاده خانم. هیل، شنون.

 9786003534346 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ها  و دوستانش، پس از تحمل سال« میری»است. « ها خانم آکادمی شاهزاده»این کتاب، سومین جلد از مجموعه معرفیکتاب:

کنند؛ اما حاال که میری در انواع علوم و فنونِ رزم، ورزیده شده ها را ترک  خانم  گیرند، مدرسه عجیب شاهزاده  دشواری، تصمیم می

دهد که او به مردابی دوردست سفر کند و سه عموزاده بازیگوشش را تعلیم بدهد؛ اما آن سه بیش از یادگیری   است، شاه دستور می

خبرند. میری  خود با خانواده سلطنتی بیمندند و عجیب اینکه از نسبت  تاریخ و آداب معاشرت، به شکار، کشتی و ماهیگیری عالقه

 شود که کلید حل آن فقط در دستان خودش است. متوجه رازی در زندگی سه شاهزاده می
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 رقعی. ص.312 .1398. افق: تهران. پور نسرین وکیلی، پارسا مهین دخترانکوهستان. ها: آکادمی شاهزاده خانم. هیل، شنون.32

 9786003534063 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شود که در یک مدرسه  ، زندگی دخترانی روایت می«ها خانم آکادمی شاهزاده»جلدی  در جلد نخست از مجموعه سهمعرفیکتاب:

ر است شاهزاده، همسر خود را از میان دختران روستایی انتخاب کند کهاین رسد که قرا خوانند. روزی خبر می عجیب درس می

ریزد. او درگیر رقابتی  اش به هم می یکی از دختران روستاست که با شنیدن این خبر، زندگی ساده« میری»مدرسه در آن قرار دارد. 

اند،  اما حاال که بیگانگاناین مدرسه را تصرف کرده شود و در این میان باید با معلم سختگیرش هم کنار بیاید؛ شدید با دخترها می

 ها و روستای خود است. میری به دنبال راه نجاتی برای همکالسی

 

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

9786226011327 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

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

کالسیِ جالل تصمیم  ، هم«افشین»لنگد!  ماً یک جای کارش میآباد و پشت غسالخانه زندگی کند، حت که در محله جنّ دارند! کسی

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

اِن »شود:  ناگهان صدای وحشتناک بلند میرود که  را همه شنیده بودند. روزی به بهانه پرسیدن سوال ریاضی به درِ خانه جالل می

 شود و... . افشین به هر ترتیبی شده، وارد خانه می«. نوگی... اِن نوگی

 

34  شابک: جیبی. ص.320 .1398. قدیانی: تهران. حسین ابراهیمی الوند ور.هایشعلهآنسویسرزمین. کریستوفر، جان.

9786000805685 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 شود، به همراه سلطنتی،  است وشاهزاده خوانده می« وینچستر»که اکنون برادر شهریار « پِری لوک»در این داستان معرفیکتاب:

ها  کند که آداب و رسوم آن  را ببیند. وی در آنجا مردمی را مالقات می  های آن شود تا شگفتی ور می های شعله راهی آن سوی سرزمین

شود و در دفاع از  کنند. لوک پس از بازگشت، با اتهام کشتن همسر برادرش مواجه می  های ابتدایی استفاده می را ندارند و از دستگاه

 شود. کشد و خود شهریار سرزمینش می خود، برادرش را می



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

18 

 

 

35 هندوانهآن. سیندیبالدوین، . که میجا  شابک: رقعی. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. پور نگار عباس رویند!.ها

9786004624114 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

دانست چطور با این بیماری کنار بیاید؛ اما دال از دیشب نظرش تغییر کرده بود، از وقتی که مادرش  کس به جز دال و پدرش نمی هیچ

های سیاه را یکی یکی و با  تیز تخمه ش بود و با چاقویی نوکهای هندوانه جلوی را سر میز آشپزخانه دید که بشقابی پر از برش

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

 

 9789642223459 شابک: جیبی. ص.120 .1398. پنجره: تهران. آیدین عمیق سبز.شرلیدرخانهآن. ام مونتگمری، لوسی.36

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

حالشان باشد؛ اما  ها قصد دارند پسری را به سرپرستی بگیرند که کمک کنند. آن  را اداره میسالی هستند که یک مزرعه  میان

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

 کند تمام مشکالت زندگی جدید را پشت سر بگذارد.  می

 

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

9786000803568 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

 ورد.آ دهد و اتفاقات جالبی را به وجود می اصالح روستا را تشکیل می

 

38 اینگل آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام. در شرلی  شابک: جیبی. ص.480 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی ساید.آنی

9786000803605 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 کند با امید و   ای دارد. او سعی می خانه بزرگ شده است، قوه تخیل قوی دخترک باهوشی که در یتیم« شرلی آنی»معرفیکتاب:

کند. او یک  ساید نقل مکان می رویاها به اینگل  شرلی از خانه در جلد ششم این مجموعه، آن. پشتکار زندگی جدیدی را آغاز کند و...

، ملقب به «برتاماریال»و « شرلی»، «والتر»که دوقلو هستند، « دای»و « نن»ید دیگر فرزندانش، سا دارد و در اینگل« جم»پسر به نام 

 دهد. های جالبی رخ می آورد و داستان را به دنیا می« ریال»
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39 جزیره. آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام. در شرلی  شابک: جیبی. ص.400 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی آنی

9786000803575 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 کند با امید و  خانه بزرگ شده است، سعی می است. او که در یتیم« شرلی آنی»کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه معرفیکتاب:

گذارد و به همراه  گردد و قدم به دانشگاه ردموند می  شرلی به زادگاهش برمی این بار آن. کند و... پشتکار زندگی جدیدی را آغاز

شود؛ اما در انتها رویال را ترک کرده و با  آشنا می« رویال گاردنر»شود. او با  پتی ساکن می ٔ  ای به نام خانه دوستانش در خانه

 کند. گیلبرت بالیت نامزد می

 

40 رؤیاها. آنی شرلی:. ال.اممونتگمری، . خانه در شرلی  شابک: جیبی. ص.368 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی آنی

9786000803599 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند زندگی جدیدی را آغاز کند   حدی دارد. او سعی می باهوشی است که قوه تخیل بیدخترک موقرمز و « شرلی آن»معرفیکتاب:

کند و برای زندگی به  ازدواج می« گیلبرت بالیت»او با . های بسیاری را پشت سر بگذارد... و برای ورود به این دنیای تازه باید سختی

دار  آورد، بچه ها ماجراهایی به وجود می شود و به همراه آن میرود. او با همسایگانش دوست  مری می روستایی به نام گلن سنت

 . …شود و می

 

41 گیبلز. آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام. گرین در شرلی  شابک: جیبی. ص.496 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی آنی

9786000803551 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

گیرند پسری را برای کمک به متیو در  ها تصمیم می خواهر و برادری هستند که مزرعه دارند. آن« متیو»و « ماریال»معرفیکتاب:

و موهای سرخ دارد و پرحرف است، فرستد. ا را می« شرلی آنی»گیبلز، به فرزندی بپذیرند. پرورشگاه اشتباهی،  مزرعه خود، در گرین

نظیر متیو،  خانه بازگردد؛ اما با تشویق بی گوید آنی باید به یتیم خصوص وقتی که از خیاالت و رویاهای خود حرف می زند. مریال می به

عی که او تاکنون گیبلز )اولین خانه واق های آنی را در گرین تصمیم می گیرد اجازه دهد که آنی بماند. این کتاب مبارزات و شادی

 شناخته است( بازگو می کند و... .
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42 ویندیپاپلرز. آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام.  شابک: جیبی. ص.432 .1398. قدیانی: تهران. سارا قدیانی آنیشرلیدر

9786000803582 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانادبیات ملل، کلماتکلیدی:

این بار او به . خانه بزرگ شده است... مک است که در یتیم و دخترکی با موهای قرمز و صورتی پر از کک« شرلی آنی»معرفیکتاب:

آنی شود. این کتاب به سه بخش سال اول، سال دوم و سال سوم تقسیم شده و  رود و به مدت سه سال در آنجا ساکن می ای می خانه

کتاب  ٔ  ها تشکیل دهنده نویسد و این نامه که در حال گذراندن دوره پزشکی در ردموند است، نامه می« گیلبرت»در این مدت به 

 …رساند، دختری را به پدرش و  هایی را به هم می شرلی زوج هستند. در این کتاب آن

 

43 رنگین آنی شرلی:. مونتگمری، ال.ام.  شابک: جیبی. ص.384 .1398. قدیانی: تهران. قدیانی سارا کمان.آنیشرلیدره

9786000803612 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 است. او برای ورود به خانه بزرگ شده  ومکی که در یتیم دخترکی است با موهای قرمز و صورت کک« شرلی آنی»معرفیکتاب:

. آید... قدر زیبا وامیدبخش است که با هرمشکلی کنار می گذارد. آینده برای آنی آن  های بسیاری را پشت سر می دنیای تازه، سختی

آید. او چهار فرزند دارد و همسرش را  مری می فرزندان آنی است. کشیش جدیدی به گلن سنت  کمان نام محل مورد عالقه دره رنگین

 دهند. شوند و اتفاقات جالبی را شکل می از دست داده است. کشیش دو پسر و دو دختر دارد. این چهارنفر با فرزندان آنی دوست می

 

 9789642223466 شابک: جیبی. ص.120 .1398. پنجره: تهران. صدیقه ابراهیمی آوایوحش.. لندن، جک.44

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم دهم، یازدهم، پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

د. باک در آنجا با شرایط بسیار کش خدمت کن 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 برای بقا کرده،  سختی دست و پنجه نرم می

جان خریدن گردد. باک، با به  سازد و به غرایض ابتدایی و خاموش خود برمی کار کند. او خیلی زود با شرایط جدید خود را سازگار می

 شود و... . ها می ای از گرگ خطرهای مختلف، رئیس گله
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 9786004624763 شابک: رقعی. ص.176 .1397. پرتقال: تهران. صبا زردکانلو هایانگور.ازسرزمین. رایان، پم. مونیوس.45

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 کودک و نوجوانهای بلند،  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

شان را در مکزیک  اسپرانزا و مادرش راهی جز فرار ندارند. باید خانه و زندگی. ریزد و... تاکستان قدم بزند؛ اما ناگهان دنیای او فرو می

تواند با   کشد. آیا اسپرانزا می ها انتظارشان را می رها کنند و به کالیفرنیا بروند؛ جایی که زندگی سختِ کارگری در اردوگاه مکزیکی

 این وضعیت کنار بیاید؟

 

 9786004622196 شابک: رقعی. ص.232 .1398. پرتقال: تهران. ساره پیمان اژدهاییباقلبشکالتی.. برجس، استفانی.46

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

دفاع است؛ نه  نوشد. حاال دیگر او ضعیف و بی  خورد و از شکالت داغ سحرآمیز می ریب انسان را میرود! اژدهای جوان ف انسان می

اش، یعنی شکالت را  ترین موجود کوهستان است و عالقه واقعی های تیز و نه نفس آتشین؛ اما هنوز هم درنده چنگالی دارد، نه دندان

 نیز کشف کرده است! اما... .

 

47 جستافسانه. سیدسعیدپناه،  موسوی. وجوگرانگنجهاییشیریناز  رقعی. ص.112 .1397. مهر زهرا)س(: نجف آباد.

 9786226051200 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

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

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

کند؛ اما پیرمرد که  بسیار بزرگی در کوه و بیابان. پارسا این داستان را باور نمیکند، داستانی درباره پنهان کردن گنج   برایش بازگو می

 خود یکی از افرادی بوده که گنج را پنهان کرده، حاضر است تمام جزئیات را برای او شرح دهد و... .
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 شابک: رقعی. ص.368 .1398. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار دردسرهایزندانیان. انجمن سری بندیکت:. لی. استوارت، ترنتون.48

9786004622820 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 های ماجراجویانه، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

عالئق 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 آموزش ببینند. هر  ها به دالیل امنیتی نمی و استعدادهایشان شکوفا شود. آن

شوند و در شرایطی دشوار،  باری است که در اتاق زندانی می تواند محلی برای یادگیری باشد؛ اما این اولین  گوشه از آن خانه عجیب می

هایی به دست آورند تا از توطئه  شود، این چهار نفر باید سرِ نخ کنند. وقتی برق بدون هیچ توضیحی قطع می یقی باید انتخاب اما حق

 جدید و شیطانی جلوگیری کنند و... .

 

 شابک: رقعی. ص.260 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.مسجدانگورهایهزار. ضیغمی، محمدرضا.49

9786229958599 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

داند چه اتفاقی افتاده است؛ هرچند حدس  رود و نمی وآمد کرده است، پیش می بار رفت ای که هزاران ابراهیم در جادهمعرفیکتاب:

رسد و باالی سر پدر؛ اما لحظات آخر عمر پدر است و داد و  ، باشد. سرانجام به خانه می«آقاجان»زند موضوع مربوط به پدرش،  می

کشد که چرا زودتر به من خبر ندادید و چرا پدر را به شهر نیاوردید؛ دیگر هیچ   می« اسماعیل»فریادهایی که ابراهیم بر سرِ برادرش، 

 کند و... .  های دوران تحصیلش دفتر خاطراتش را پیدا می بعد از مراسم خاکسپاری، ابراهیم در انبار، در میان کتاب. .ای ندارد! و.. فایده

 

50 بچه. ستن بویه، کیر. نمیبا حرف کسی که  شابک: رقعی. ص.152 .1398. کتاب چ: تهران. کتایون سلطانی زند.ها

9786220100706 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اش در روستا  یابد. او و خانواده چیز را در می بیمار است. کسی به او چیزی نمی گوید؛ اما او همه« شارلوته»مادر معرفیکتاب:

رسد و پدر از این وضع   ین و افسرده است. او اصالً به کارهای خانه نمیزندگی خوشی داشتند؛ البته تا قبل از بیماری مادر. مادر غمگ

قدر عوض شده است؟ شارلوته باید با کسی در  طور. چه اتفاقی برای مادر افتاده؟ چرا رفتارش این عصبانی است، شارلوته هم همین

 زند!  ها حرف نمی این باره صحبت کند؛ اما کسی با بچه
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51 ابربچه. جیمز، گرگاسمیت، کریس/ . و  شابک: رقعی. ص.296 .1398. پرتقال: تهران. شبنم حاتمی ها.هیچیمعمولی

9786004626613 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کنند و  کشی  ها هر سال باید اسباب مادر، مرتب به شهر جدیدی بروند. آنو برادرش مجبورند به خاطر شغل « مورف»معرفیکتاب:

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

ها فرق دارد!  مدرسه ٔ  کنند؛ اما این مدرسه با همه ای پیدا می اند. سرانجام مدرسه  ها پر شده کدام مدرسه برود. انگار همه مدرسه

معمولی  ٔ  های کوچکی ظاهر کنند! اما مورف یک بچه توانند پرواز کنند، آب و هوا را کنترل کنند یا اسب  های این مدرسه می بچه

 است.

 

 9786007358962 شابک: رقعی. ص.206 .1398. جیسا: رودسر.بهوقتشهریور. زینب، علیزاده.52

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 های این مجموعه ساده و قابل باورند؛ چون از زندگی روزمره  کتاب حاضر حاوی هفت داستان کوتاه است. داستانمعرفیکتاب:

است که به تازگی نامزد کرده است؛ اما « صاحبه»درباره دختری جوان و روستایی، به نام « به وقت شهریور»مردم هستند. داستان 

بار  کند که هرچه زودتر احمد بازگردد. احمد هر چندوقت یک  رود. صاحبه روزها را به این امید سر می  به جبهه می« احمد»نامزدش، 

م از احوال مردم روستا. روزی که احمد قول داده بود بیاید، خبری از شود ه  گیرد و هم از حال و احوال نامزدش باخبر می  تماس می

 شود و... . او نمی

 

بهارچشمانتو. استاد حسن معمار، اصغر.53  شابک: رقعی. ص.62 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.

9786229958568 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

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

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

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

 گذارند و ... .  می« زینب»مادر رود. نام دختر را به یاد  بار دختر است؛ اما مادر از دست می آید و این بچه به دنیا می. و...
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 9789640230367 شابک: وزیری. ص.40 .1398. نشر به: تهران.65بهمن. مؤمنی، سندی.54

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

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

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

خواهد نویسنده شود و اصالً برایش مهم   ماند؛ اما راوی داستان می  گوید باالخره روی دست مادر می  معصوم به خواهر کوچکش می

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

 رود تا سری به او بزند و... . پدر می

 

 9786004626576 شابک: رقعی. ص.356 .1398. پرتقال: تهران. خشنودراضیه  سرزمین.بی. مارش، کاترین.55

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 زدگان الملل، جنگ رمان، ادبیات نوجوانان، ادبیات بینکلماتکلیدی:

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

می کشید، پدرش را در سفری پرمخاطره در سواحل اروپا از دست داده و تازه وارد بروکسل بلژیک شده است. تقال می کند تا تنهایی 

ه می تواند در از پس زندگی خودش برآید، نه کسی را دارد نه جایی برای رفتن. امیدش را کم کم از دست می دهد. حاال او چگون

 دیار غربت سر کند؟

 

 9786000805647 شابک: رقعی. ص.368 .1397. قدیانی: تهران.دهدخرمالومیپاییزمزه. حیدری، زهرا.56

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 کند.  ای درگیر می زند که یونس را با ماجراهای تازه هایی می حرفگردد و   یونس که از سربازی فرار کرده است، به روستا برمی
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 9786004624732 شابک: رقعی. ص.265 .1397. پرتقال: تهران. مروا باقریان پایین.. اسمیت، رولند.57

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 نوجوانانهای بلند،  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

رسد که حاوی   ای به دست پت می بعد از یک دعوای مفصل، با پدر و مادرش پا به فرار بگذارد. یک سال بعد، بسته عجیب نیست اگر

زود متوجه  رود و خیلی ها تا شهر نیوریورک می صوت دیجیتال و پیامی مرموز از طرف برادرش است. پت دنبال سرِ نخ یک ضبط

کنند! حاال او باید برادرش را پیدا کند و به خانه   ها زندگی می که زیر خیابانشود که کوپ عضو انجمنی شده است، اجتماعی  می

 بازگرداند.

 

 9786226352147 شابک: رقعی. ص.168 .1398. گل آذین: تهران. محمد خلیلی خالهولنین.پری. ابراهیم اف، میرزا.58

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان ملل، داستانادبیات کلماتکلیدی:

خاله  پری»این کتاب حاوی پنج داستان کوتاه است که در فضای روستایی روسیه نوشته شده است. اولین داستان که معرفیکتاب:

را ببیند، فکر  دار و مندرس او پاره کرده است. اگر کسی لباس وصله نام دارد، درباره زنی است که رنجِ روزگاران قلبش را پاره« و لنین

ای داشته و پدر و  کند، حتی یک روز هم در زندگی روی آرامش و آسایش را ندیده است؛ اما او زمانی برای خودش خانه و کاشانه  می

پرستید و پسر و دختری که از همه کودکان دهکده  ها بعد همسری که او را می مادری که در آغوش گرمشان بزرگ شده بود و سال

 اند و بر سر او چه آمده است؟ ها کجا رفته دند و...؛ اما همه اینتر بو باهوش

 

 9786222080297 شابک: رقعی. ص.236 .1397. کتاب نیستان: تهران.پسازخورشید. امیرزاده گشویه، معصومه.59

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند فارسی، داستانادبیات نوجوانان، ادبیات کلماتکلیدی:

خاتون به این وصلت راضی نیست؛ چراکه باید «. خورشید»است و خواستگار دخترش « خاتون»برادرزاده « خسرو»معرفیکتاب:

فرستد و   اش نامه می مانند. خسرو مرتب برای عمه تنها می« حیدر»دخترش را به غربت بفرستد و با این کار خودش و پسر کوچکش، 

اش مانع  خواهد؛ ولی شرم و حیای دخترانه  داند که خورشید هم خسرو را می  خاتون می  کند.   رشید را خواستگاری میهربار خو

های روستا در آرزوی دامادی مثل خسرو هستند؛ اما خاتون همچنان خسرو را  ای بر زبان بیاورد. تمام زن شود که حتی کلمه  می

 گذارد تا اینکه... . جواب می بی
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 9786004624541 شابک: رقعی. ص.392 .1398. پرتقال: تهران. زهره خرمی ساله.پسرهزار. ولفورد، راس.60

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 گفتند، یعنی مرواریدهای زندگی! ماما   می« لیوپرلِر»ها  که به آنای داشت  پنج گوی شیشه« اَلوا اینارسون»پدر معرفیکتاب:

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

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

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

 ار است بیشتر از هزار سال، یازده ساله بماند!داند با این کار قر اَلوا یازده سال دارد و نمی. مالد و...  زردرنگ آن را به درون زخمش می

 

 9786004623780 شابک: رقعی. ص.328 .1397. پرتقال: تهران. آذین شریعتی پسریکهقبالًبودم!.. استندیش، آلی.61

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کنند. پدر و  مکان می نقل« آیک»و خانه پدربزرگ « نات پالم»، به شهر «رودی»همراه پدر و مادر و برادرش، « ایتن»معرفیکتاب:

داند که همه این کارها به خاطر اوست!  ها احتیاج دارد؛ اما ایتن می گویند پدربزرگ پا به سن گذاشته است و به کمک آن  مادر می

دانند که اینجا تنها  ها می کرد از خانه فرار کند، پدر و مادرش تصمیم گرفتند به خانه پدربزرگ بیایند؛ چون آنباری که سعی  آخرین

شود ایتن از  و اتفاقات آن دور کنند. در بوستون چه اتفاقی رخ داده است که باعث می« بوستون»توانند او را از  جایی است که می

 توانند با این شهر و این خانه کنار بیایند؟ خانه فرار کند؟ آیا او و برادرش می

 

 شابک: جیبی. ص.192 .1398. قدیانی: تهران. فرزانه کریمی رود.پیبهکشتیمیپی پی جوراب بلند: پی. گرن، آسترید لیند.62

9786000804398 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان داستانادبیات ملل، کلماتکلیدی:

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

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

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

 توانند جدایی او را تحمل کنند و... . پی نمی ترین دوستان پی نزدیک

 

 شابک: جیبی. ص.160 .1398. قدیانی: تهران. فرزانه کریمی جنوب.پیدردریاهایپی پی جوراب بلند: پی. گرن، آسترید لیند.63

9786000804404 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

 کنند...  ها غارهای زیبایی پیدا می دارد. در این جزیره بچه
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 9789642223558 شابک: جیبی. ص.160 .1398. پنجره: تهران. اعظم جوزدانی تامسایر.. تواین، مارک.64

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

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

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

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

الخمر  که دائم«پاتر ماف»، یکی از اهالی شهر به نام «جو سرخپوسته»چینی  کس نگویند. با توطئه ورند که این موضوع را به هیچخ می

 گناه است. دانند ماف بی ها می شود، اما بچه است، به اتهام قتل دستگیر می

 

 9786004625425 شابک: رقعی. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. شروین جوانبخت ترازشیرین.تلخ. سالیوان، تارا.65

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کردند که از   نمیشان را تنها گذاشتند تا کار پیدا کنند، تصورش را هم  و برادر کوچکش، خانواده« آمادو»که  هنگامیمعرفیکتاب:

های کاکائو  ها مهم است، شمردن غالف مزرعه کاکائو در ساحل عاج سردربیاورند و مجبور به کار شوند. حاال تنها چیزی که برای آن

ی شان برا گذرد، اراده  ماندنشان بیشتر است؛ اما هرروز که می  ها بیشتر باشند، شانس زنده چینند؛ چراکه هرچه این غالف  است که می

 شود و... . شود تا اینکه روزی اولین دختر وارد اردوگاه می تر می ادامه دادن و برای اینکه چیزهای مهم را بشمارند، ضعیف

 

 9786003206151 شابک: رقعی. ص.216 .1398. شهر قلم: تهران. فرشته جودکی تمامشبدویدم.. کسیدی، کتی.66

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اند و او مجبور  ها سرزمینش را ویران کرده زده است. شورشیان و تروریست پسری از کشور سوریه و جنگ« سامی»معرفیکتاب:

زده  های یخ رسیدن به اروپا مجبور است از آبشده است به امید زنده ماندن کشورش را ترک کند؛ اما سفرش آسان نیست. او برای 

کند. سامی فقط کُت کهنه پدر و فلوتش را به همراه دارد و تصمیم گرفته است در این  عبور کند. سفری تلخ که هرگز فراموش نمی

 تواند؟  هایش را تسکین دهد؛ اما آیا می سرزمین تازه، زخم

 

 9789640816226 شابک: رقعی. ص.192 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.جادویدژ. جانی، جعفر توزنده.67

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

ها شد. پدرش حاکم ریگ بود و  وارد مبارزه با هلندیبود که « خان زند کریم»دزد دریایی معروف در زمان « مهنا میر»معرفیکتاب:

ها بود و هلند شرقی  کردند. کمپانی هند شرقی متعلق به انگلیسی آن زمان دو کمپانی خیلی معروف در خلیج فارس فعالیت می

اندازی کردند و با پدر  ها و کمپانی هند شرقی، کمپانی هلند را راه ها برای رقابت با انگلیسی ها. درواقع هلندی متعلق به هلندی

میرمهنا وارد مذاکره شدند و جزیره خارک را در اختیار خودشان گرفتند. به همین علت، میرمهنا وارد مبارزه شد، قدرت را در بندر 

 ریگ به دست گرفت و... .
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 9786222080532 شابک: رقعی. ص.112 .1397. کتاب نیستان: تهران.جشنجنگ. دهقان، احمد.68

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، جنگ ایران و عراق های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

، اولین داستان این مجموعه درباره دانشجویانی «جشن جنگ»این کتاب حاوی دَه داستان کوتاه درباره جنگ است. معرفیکتاب:

کند که نمایشی درباره خشونت اجرا کنند و  پیشنهاد می« سیاوش»ها به نام  پرفورمنس اجرا کنند. یکی از آناست که قرار است یک 

روی  خواهد روبه ها را در برابر خشونت ببینند؛ البته در این نمایش، تماشاگر باید عامل خشونت باشد! سیاوش می العمل آدم عکس

دهد. سیاوش زیرزمینی پیدا  رند و شلیک کنند! دانشکده اجازه اجرای این نمایش را نمیتفنگ بایستد و افراد مختلف او را نشانه بگی

کند به تیر  تفنگ را بدهد دست مردم، تیرهای سربی را در تفنگ بادی بگذارد و مردم را دعوت « ابراهیم»قرار است . کند و... می

 انداختن! بعد... .

 

 9786222080174 شابک: رقعی. ص.144 .1397. کتاب نیستان: تهران.حّ)حاءمشدد(. اسماعیلی، عترت.69

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی های فارسی، امامان، داستان داستانکلماتکلیدی:

امام جواد)ع( که محضر چهار امام ، دختر «خاتون حکیمه»این کتاب رمانی است درباره زندگی دو بانوی بزرگوار اسالم معرفیکتاب:

شود که امام حسن  ، همسر امام هادی)ع(، مادر امام حسن عسکری)ع(. داستان از جایی شروع می«حُدیثه»را درک کرده است و 

و  ، برادر امام و مدعی امامت، به دنبال حدیثه، همسر امام«جعفر»اند و اهالی خانه مشغول سوگواری هستند.  عسکری از دنیا رفته

 گردد و... . جا را می کشد و همه وار فریاد می اند. جعفر دیوانه ها را فراری داده آید؛ اما اهالی خانه آن می« مهدی»اش،  ساله فرزند پنج

 

 شابک: رقعی. ص.320 .1397. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.حدیثتنورهایی. استاد حسن معمار، اصغر.70

9786229958537 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، نوجوانان های کوتاه، داستان داستانکلماتکلیدی:

 ، «حدیت تن و رهایی»ها انقالب اسالمی است. داستان  این کتاب شامل نُه داستان کوتاه است که موضوع همه آنمعرفیکتاب:

شود. ایوب  بری و مشقت، به علت حمل مواد مخدر زندانی می ها کول است که بعد از سال« ایوب»بر، به نام  قصه پیرمردی کول

راه مرزی، کوله خالی را به مردی که سر و صورتش را پوشانده  کند. در کوره  چیزی را حمل می اش چیست و چه داند در کوله نمی

شود. تنهایی  رد. او در اولین ایست مأمورهای ژاندارمری دستگیر میگذا دهد و آن مرد کوله پُر دیگری را روی پشت او می است، می

 دهد و... . در سلول، ایوب را به شناخت درون سوق می
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 9786000802868 شابک: جیبی. ص.336 .1398. قدیانی: تهران. مهرداد مهدویان خانهکوچک.. وایلدر، لورا اینگالز.71

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم دهم، پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کنند تا جایی   را ترک می« وودز بیگ»، خانه کوچکشان در «کری»و « لورا»، «مری»پدر و مادر همراه سه فرزندشان، معرفیکتاب:

ها مسیری طوالنی را  کنند. آن ها زندگی می آدم در غرب زندگی کنند، جایی که هیچ مهاجری نباشد و حیوانات وحشی بدون ترس از

تر از رودخانه  توانند زیاد آنجا بمانند و باید هرچه سریع رسند؛ اما نمی می« پپن»کنند تا به شهر  در جنگل پوشیده از برف طی می

های  شوند، سختی ها آشنا می پوست کنند، با زندگی و آداب و رسوم سرخ  پوست به غرب کوچ می این خانواده سفید. عبور کنند و...

 گذارند و درنهایت... .  طبیعت را پشت سر می

 

 9786004626910 شابک: رقعی. ص.256 .1398. پرتقال: تهران. مریم رئیسی باغمخفی. خانواده وندربیکر:. یان گالزر، کارینا.72

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ، «اولیور»، «جسی»به اردوی چندروزه تمرین ارکستر رفته است. « ایسا»روزهای گرم تابستان فرا رسیده است و معرفیکتاب:

 در خانه هستند و به جز اینکه اعصاب همدیگر را خرد کنند، هیچ کاری ندارند؛ ولی وقتی همسایه« لینی»و « هایاسینث»

، دور «وندربیکر»های خانواده  کند و بچه  آلودشان در یک آن تغییر می کند، تابستان خواب  شان برای بار دوم سکته می داشتنی دوست

 شوند تا کاری بکنند و... .  هم جمع می

 

73  خانواده وندربیکر:. گالرز، کارینا.یان. خیابان  شابک: رقعی. ص.232 .1397. پرتقال: تهران. مریم رئیسی .141ساکنین

9786004623827 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

های کریسمس  ها و هدیه باید به فکر شیرینی« وندربیکر»های خانواده  چند روز بیشتر به کریسمس نمانده است و بچهمعرفیکتاب:

ها باید به فکر یافتن راهی باشند تا قبل از  کند، بچه رحم، به طرز اسرارآمیزی قراردادشان را تمدید نمی شند؛ اما وقتی صاحبخانه بیبا

نیتی  ای که با خوش العاده هستند! اما هر نقشه ها چقدر فوق شروع سال نو، نظر او را عوض کنند. کافی است به او نشان دهند که آن

کند. حاال دیگر خانواده وندربیکر به  هایشان بیشتر صاحبخانه را عصبانی می آید و شیطنت دار و افتضاح از آب درمی خندهکشند،  می

 یک معجزه احتیاج دارند!
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 9786004623667 شابک: رقعی. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. فاطمه پارسا دخترانار.. سعید، ایشا.74

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کرد. او آرزو داشت معلم شود؛ برای همین از هر فرصتی   در روستایی در منطقه پنجاب پاکستان زندگی می« اَمَل»معرفیکتاب:

بود، او از مدرسه غیبت کند. به دنیا آمدن بچه نزدیک بود و مادر  گرفت. اما زایمان مادرش باعث شده برای بودن در کنار او بهره می

کرد؛ در عوض خواهر   رفت و دو خواهر خردسالش را تر و خشک می توانست آشپزی یا از خانه مراقبت کند. او باید به خانه می نمی

آمدند. مشکالت او  و سد بزرگی به شمار نمیهایش ادامه دهد. اما این مشکالت در برابر آرزوی ا توانست به درس ترش سیما می کوچک

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

 

 9786000806538 شابک: رقعی. ص.96 .1398. قدیانی: تهران.هادخترخاله. مالک، نیلوفر.75

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 ای که حیاط  است، خانه  کنار هم ساخته  ها دو خانه داستان این کتاب درباره دو خواهر است که پدرشان برای آنمعرفیکتاب:

روند، سر  ها به یک مدرسه می هم دارند. آن ها هم میانه خیلی خوبی با مشترکی دارد. خواهرها هرکدام یک دختر دارند و دخترخاله

پزند،   چیز خوب است تا اینکه روزی، وقتی که برای پدر خدابیامرزشان آش می خوانند. همه  نشینند و با هم درس می  یک کالس می

 به همین سادگی نیست و... . کنند؛ اما موضوع  روز بعد آشتی می کنند که چند  کشد! همه فکر می  کنند و کار به قهر می  با هم دعوا می

 

 9786222086473 شابک: رقعی. ص.272 .1398. کتاب نیستان: تهران.حاصل!درختابریشمبی. بایرامی، محمدرضا.76

 معلم مخاطب:

 های فارسی، خاطره نویسی، یادداشت داستانکلماتکلیدی:

 ای از زندگی وی تعریف  که هرکدام موضوعی خاص را در برههاین کتاب شامل پانزده یادداشت از نویسنده است معرفیکتاب:

شمار زندگی اوست، سیر تحول در نظام فکری و  ها که راوی اتفاقاتی در بخشی از سال کند. او سعی کرده است در این یادداشت می

های مختلف سیاسی و  و در سیستم نیز آنچه بر او و آثارش رفته است، به تصویر بکشد. همچنین نوع نگاه به اهالی قلم در گذر زمان

کند و   المللی خود را بازگو می 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 پس از آن نیز ماجرایی از برخی از مهم

 

 9789645365934 شابک: وزیری. ص.128 .1397. قدیانی: تهران.اسبمنشدهاستدریا. سلیمانی، نقی.77

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات نوجوانان نامه عرفان، سرگذشتکلماتکلیدی:

، است. «موالنا»، پیر و مرشد «تبریزی شمس»نامه داستانی و شرح سفرها و ماجراهای  کتاب حاضر دربرگیرنده زندگیمعرفیکتاب:

انداخت. او  فروش بود. او پسرش را از صمیم قلب دوست داست؛ اما چیزی در محمد بود که دیگران را به تعجب می پدر محمد، پارچه

وجود محمد سوال  شد. از همه ها خیره می رفت و به ستاره ها به پشت بام می کرد و عاشق خواندن کتاب بود. شب ها بازی نمی  با بچه

 جوشید. او حاالت غیرعادی و غریبی داشت و... .  می
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 9789642223534 شابک: جیبی. ص.176 .1398. پنجره: تهران. صدیقه ابراهیمی رابینهود.. پایل، هوارد.78

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 کتاب: کند و  ، تخت شاهی را غصب می«جان»شود برادرش،  شیردل، رهسپار جنگ می« ریچاردِ»پس از اینکه شاه معرفی

که یکی « هود رابین»آید.  کند. ریچارد شیردل در این فاصله به اسارت پادشاه اتریش درمی های سنگینی را برای مردم مقرر می مالیات

های  برد. او به همراه همدستانش، دارایی پناه می« شروود»زند و به جنگل  ردست است، از دادن مالیات سر باز میاز تیراندازان زب

شود قدرت را  کنند. پس از بازگشت ریچارد شیردل به انگلستان، وی موفق می دزدند و میان تهیدستان تقسیم می ثروتمندان را می

 رد.درآو هود از چنگ برادرش به با کمک رابین

 

 9789642223541 شابک: جیبی. ص.88 .1398. پنجره: تهران. مهشید مجتهدزاده رابینسونکروزو.. دفو، دانیل.79

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اش زندگی مرفه و راحتی دارد. او از اوان جوانی سودای سفر و  ساله در کنار خانواده 19« رابینسون کروزوئه»معرفیکتاب:

شود،  کند. کشتی او غرق می دریانوردی در سر دارد و سرانجام زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می

گذراند. روزی زندگی یک بومی وحشی را نجات  ای غیرمسکونی و به تنهایی می سال را در جزیره 28کند و   رابینسون نجات پیدا می

 گذارد. از آن به بعد... .  می« جمعه»دهد و نام او را  می

 

 9786004625470 شابک: رقعی. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. محمدرضا شکاری هایتویآینه.رازاسب. شپرد، مگان.80

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کنند. آنا   زندگی می« برایرهیل»، در بیمارستان «کانستنس»و ... همراه چند راهبه، ازجمله خواهر « آنا»و « اِماالین»معرفیکتاب:

تواند حتی از تخت بیرون بیاید! اولین روزی که  ش برچسب قرمز زده است، یعنی نمیبه شدت بیمار است و دکتر پشت در اتاق

رود و وقتی جلوی آینه درحال مرتب کردن موهایش است،  آید، یک راست به دفتر خواهر کانستنس می اماالین به بیمارستان می

بیند و  ب کند؛ اما خواهر کانستنس در آینه هیچ اسبی نمیکند خواهر را متوجه اس  بیند. اماالین سعی می دار را در آینه می اسبی بال

کند  کس حرف او را باور نمی بیند؛ ولی هیچ دار را می های بال شود. اماالین در آینه باالی سرِ آنا هم اسب ها شروع می پچ بعد از آن پچ

 و... .



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

32 

 

 

 9786000805739 شابک: جیبی. ص.240 .1398. قدیانی: تهران. مهرداد مهدویان رقصاژدها.. کریستوفر، جان.81

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 آمریکا گردند، با دیدن معبدی چینی در   قهرمانان داستان پس از اینکه نیمی از دنیا را می« سایمون»و « براد»معرفیکتاب:

ها  شوند تا به عنوان برده با کشتی به شرق بروند. آن خواهند از راز آن سردربیاورند. به همین دلیل، راضی می شوند و می کنجکاو می

یابند. پسرها در پی راهی  در ماجرایی عجیب و به دنبال تماس با جسمی نورانی، از زندگی قرن بیستمی به دوران روم باستان راه می

شوند که هر کدام از آن دو را وارد  رو می ها و... روبه پوستان، وایکینگ به دنیای خود بازگردند؛ اما با گالدیاتورها، سرخ هستند که

 کند.  ماجراهای وحشتناکی می

 

 .1398. نشر کانون اندیشه جوان, به: تهران.ساله250رمانباغمخفیبااقتباسازکتابانسان. پورولی کلشتری، مجید.82

 9786001593253 شابک: رقعی. ص.196

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

کوشد با اقتباس از کتاب  این داستان با مشارکت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تولید شده است و میمعرفیکتاب:

)حاوی بیانات رهبر انقالب درباره معصومین(، روایتی داستانی از مشی سیاسی امامان بزرگوار به مخاطب جوان « ساله 250انسان »

خواهد که تکلیف پسرشان را روشن کند، برایش آستین باال بزند و  ، از او می«شیخ حیدر»، همسر «خانم طلعت»عرضه کند. 

را برای پسرش « سیدهاشم»شود که شیخ راضی نیست دختر  خانم، مشخص می بدهد. بعد از اصرارهای طلعت سروسامانش

؛ اما چرا؟ مگر نه این است که سیدهاشم مانند خودِ شیخ «مرام سیدهاشم با ما سازگار نیست!»گوید:  خواستگاری کند. شیخ می

 ت؟پس مشکل چیس. حیدر روحانی است و اهل شریعت و تقوا و...

 

 رقعی. ص.116 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.باغکیانوش رمان نوجوان امروز:. اصغر پاک، علی  عزتی.83

 9789643916350 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 عراق های بلند، جنگ ایران و های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

گیرند به باغ او   تصمیم می« و عباس« حمزه»که صاحب باغ بزرگی است، « کیانوش»در گرماگرم مراسم عروسی پسرمعرفیکتاب:

شود؛ اما ناگهان سروکله   هاست و اصالً متوجه نمی ها مطمئن هستند که او که سخت سرگرم پذیرایی از مهمان دستبرد بزنند. آن

آید؛ اما به   کند و خلبان با چتر در باغ فرود می  همین موقع، یک هواپیمای جنگنده عراقی سقوط می شود. در  کیانوش پیدا می

 کند و... .  های درخت گیر می شاخه
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 شابک: رقعی. ص.204 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.روحعزیز رمان نوجوان امروز:. زاده، مینو کریم.84

9786000106355 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

چیز سرِ جایش نبود! مادر از او خواست تا وقتی  خانه را تکانده بود! وقتی آرش وارد شد، هیچ« آرش»انگار واقعاً مادر معرفیکتاب:

آورد، سریع آویزانش کند تا چروک نشود؛ اما آرش از مادر خواهش کرد که یک ساعتی دیرتر  از ماشین لباسشویی بیرون میپرده را 

کند؛ اما کارش چهار ساعت طول  گردد و پرده را نصب می پرده را در لباسشویی بیندازد تا او برود و برگردد و قول داد که زود برمی

کس خانه نبود! این چطور ممکن است؟ مادر کجاست؟ چه اتفاقی افتاده  انه را زد؛ ولی انگار هیچکشید! آرش با اضطراب زنگ در خ

 است؟

 

 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.هیچکسجرئتشراندارد رمان نوجوان امروز:. رضا آبادی، حمید شاه.85

 9789643919733 شابک: رقعی. ص.140

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

کنند و با  دلِ روستایی و غیوری است که همدالنه در کنار یکدیگر زندگی می داستان این کتاب، ماجرای مردم سادهمعرفیکتاب:

رخ « قلعه تکیه»های زیادی دارند؛ امّا اتفاقات عجیبی که در قلعه بزرگ روستا با نام  سازند و دلخوشی کمبودهایشان صبورانه می

خوانی را در آنجا برگزار  های گذشته مراسم عزاداری امام حسین )ع( و تعزیه ها دیگر نتوانند مثل سال شود آن دهد، موجب می  می

یه به آن قلعه پای بگذارند و حتّی از نگاه کردن به اطراف قلعه هراس کنند و از آن بدتر اینکه جرئت ندارند برای برداشتن لوازم تک

 دارند.

 

 ص.100 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.وقتیمژیگمشد رمان نوجوان امروز:. رضا آبادی، حمید شاه.86

 9789643918835 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 های اجتماعی های فارسی، نوجوانان، آسیب داستانکلماتکلیدی:

بعد از « نرگس»و « ناصر»های اجتماعی است.  بوده و موضوع آن آسیب« رمان نوجوان امروز»کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

دارند. باجناق ناصر، « مُژی»و « مسعود»های  فرزند به نام ها دو اند. آن تالش بسیار، سرانجام ساخت ویالی خود را به اتمام رسانده

روند. مُژی قرص معده   ها هستند. هفت نفر به ویالی نوساز ناصر در شمال می و دخترشان نیز همراه آن« فریبا»و همسرش، « سامان»

شود. همه  عد مُژی ناپدید میشود و صبح روز ب پدرش را فراموش کرده است و همین موضوع باعث مشاجره لفظی پدر و دختر می

 دهد.  گردند و ماجراهایی برای هرکدام رخ می  جا را می برای پیدا کردن او همه
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 رقعی. ص.484 .1397. پیدایش: تهران. بیتا ابراهیمی انگیز.پیترنیمبلوچشمانشگفت رمان نوجوان:. اکسیه، جاناتان.87

 9786002966070 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات خارجی، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

  گذراند. او از فروشنده اش را با دزدی می است که زندگی "پیتر نیمبل"رمان درباره پسربچه یتیم و نابینایی به اسم معرفیکتاب:

ای مخفی  درنگ به جزیره حاوی سه جفت چشم جادویی است. اولین جفت او را بیای که  دزدد؛ جعبه ای می گرد مرموزی، جعبه دوره

و نجات جان مردمی که به او نیاز « قلمرو ناپدیدشده»شود: سفری خطرناک به  ای به او محول می برد که در آن مـاموریت ویژه می

باری از اسب و  تأسف  شکل آمیزه ای که به دارش، شوالیههمراه دستیار وفا های جادویی را با خودش دارد، به دارند.پیتر نیمبل که چشم

 اش را کشف کند. شود تا تقدیر واقعی نشدنی و پرحادثه می گربه درآمده، راهی ماجرایی فراموش

 

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

9786002965745 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 شود که دو برادر دارد و پدر و مادرش را از دست داده است.   روایت می« هالی»این داستان از زبان دختری به نام معرفیکتاب:

شان برآیند  های زندگی بتوانند در کنار هم بمانند، باید با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند و از پسِ هزینهها برای اینکه  بچه

گیرد.   تر که به سن قانونی رسیده است، مسئولیت خواهر و برادرش را به عهده می ، برادر بزرگ«جاناتان»شوند.  وگرنه از هم جدا می

کند، معمایی که شاید با حل آن مشکالتشان نیز حل   رو می ها را با معمای بزرگی روبه ، بچه«رینآی»نامه خاله  در این میان، وصیت

 شود!

 

 ص.252 .1397. پیدایش: تهران. میالد بابانژاد، الهه مرادی چهجوریتاهمیشهزندهباشی. رمان نوجوان:. نیکولز، سالی.89

 9786002965790 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ای سه  که او هم سرطان دارد، هفته« فلیکس»ای است که سرطان خون دارد.سم و  ساله پسر یازده« کوئین سَم مک»معرفیکتاب:

ها و حقایق است:  ها، سؤال ها، داستان ای از لیست کتابی که مجموعه گیرد کتاب بنویسد. خوانند. سَم تصمیم می روز در خانه درس می

هایی که تا به  ها؛ سؤال هایی مثل داستان ستاره خواهد انجام دهد؛ مثالً یک روح ببیند؛ داستان فهرستی از کارهایی را که دلش می

خواهد قبل از  است؟ و حقایقی درباره مرگ. سَم میفهمد که مرده  جوری می ها پاسخ نداده است، مثالً آدم چه کس به آن حال هیچ

 مرگش جواب خیلی از سؤاالتش را پیدا کند.
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90  شابک: پالتویی. ص.564 .1398. پیدایش: تهران. فریده خرمی پژواک. هایی که باید خواند: رمان. راین، پم مون یوز.

9786002966094 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهمدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، جنگ جهانی دوم ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

در آلمان، « فردریک»گذرد،  این کتاب حاوی سه داستان، درباره سه نوجوان است که در زمان جنگ جهانی دوم میمعرفیکتاب:

از برادر، دور هم نگه داشتن اعضای خانواده و ها، نجات پدر، محافظت  در کالیفرنیا. در این داستان« آیوی»در پنسیلوانیا و « مایک»

ها سرشار از  ن شود. داستا برد، مطرح می  ها را به سمت سرنوشتی نامعلوم پیش می درنهایت تهدیدهای مختلفی که قهرمانان داستان

ها  ا تغییر بدهد و آنها ر انگیز این شخصیت تواند زندگی غم دهد که موسیقی چطور می تلخی و شیرینی هستند و نویسنده نشان می

 را به روشنایی هدایت کند.

 

91  شابک: پالتویی. ص.228 .1398. پیدایش: تهران. شیدا رنجبر دیو. هایی که باید خواند: رمان. مایرز، والتر دین.

9786002966490 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان داستانادبیات ملل، کلماتکلیدی:

پوست، به جرم قتل در زندان است و شاید تا آخر عمرش آنجا بماند! اکنون در دادگاه محاکمه  سیاه« استیو هارمونِ»معرفیکتاب:

« نزبیت»آقای   شود. او فقط شانزده سال دارد! جریان از این قرار است که استیو همراه دو نفر دیگر به قصد دزدی وارد داروخانه می

ایستد تا مراقب رفت و آمدها  شود تا مطمئن شود پلیس آنجا نباشد. بعد بیرون داروخانه می شوند. استیو اول از همه وارد می می

گناهی استیو  شود! آیا بی شوند و صاحب داروخانه با اسلحه خودش کشته می باشد. در داروخانه دو نفر دیگر با آقای نزبیت درگیر می

 شود؟ شود یا به اعدام محکوم می میثابت 

 

 9786003206069 شابک: رقعی. ص.320 .1397. شهر قلم: تهران. شیما حسینی هایی....روزیپرنده. جی.پال، سالی.92

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

همه   های روزانه اش، غذاهای محبوبش و برنامه زندگی ساده را دوست دارد. اتاقش تمیز است، لوازم طراحی« چارلی»معرفیکتاب:

شود،  شود و بعد هم برای درمان به بیمارستانِ آن سرِ کشور منتقل می اند؛ اما وقتی پدرش در افغانستان مجروح می دقیق و منظم

شود، همراه خواهرش که مدام به دنبال دوست و رفیق است، دو  گردد. او برای مالقات پدرش، راهی سفر می  برمیاش  ورق زندگی

دردسر نیست. چارلی تصمیم  برادر دوقلوی سرکش و دوست خانوادگی جدید و مرموزشان! بنابراین، این سفر مسلماً آرام و بی

 شان در حیات وحش، آرزوی او و پدرش بوده است، در طول سفر پیدا کند و... .هایی را که دیدن گیرد تالش کند و تمام پرنده  می
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 9789640229118 شابک: وزیری. ص.164 .1398. نشر به: تهران.روشنایخاموش. اکبر واالیی، علی.93

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ایران و عراق، نوجوانانهای فارسی، جنگ  داستانکلماتکلیدی:

، چند «نغمه پرواز»ها با عنوان  کتاب حاضر حاوی شش داستان از جنگ ایران و عراق است. در یکی از این داستانمعرفیکتاب:

را ها، محل امن خروج از منطقه  ها از آن کنند، رزمنده ها را اسیر می شوند و آن رزمنده به هنگام شناسایی، با چند عراقی مواجه می

دهد؛ اما غافل از اینکه یکی از اسیران عراقی، عضو حزب بعث است و او را به خاطر کمک به  راه را نشان می« جاسم»پرسند،  می

 کنند و... . ها، جاسم و برخی از سربازان دشمن، شورش می شوند. در پادگان عراقی کند. ناگهان همه اسیر می ها، تهدید می رزمنده

 

 ص.112 .1396. موزه عبرت ایران: تهران.بینزخمسکوت:مستندیداستانیازمبارزاتمحمدجهان. قاسمی، وحید.94

 9786000480752 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی انقالب اسالمی، خاطره نویسی، داستانکلماتکلیدی:

در تهران به دنیا آمد. او با حضوری فعال در مساجد و شرکت در جلسات مذهبی،  1329در سال « بین محمد جهان»معرفیکتاب:

که به عنوان تکنسین داروساز در بیمارستان بانک ملی مشغول به کار  درحالی 1355فعالیتش را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد. در سال 

آزاد شد.  1356های فراوان در اواخر سال  ی ساواک بازداشت شد و پس از تحمل شکنجهبود، به جرم اقدام علیه امنیت کشور از سو

 این کتاب بخشی از خاطرات و مبارزات او در آن دوران است.

 

 9786004624961 شابک: رقعی. ص.240 .1397. پرتقال: تهران. فاطمه طاهری زمانیبرایدویدن.. ویلیامز، مایکل.95

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

بینند که سوار بر  کنند که از دور سربازهایی را می ، پسرها فوتبال بازی می«زیمباوه»، در کشور «گوتو»در روستای معرفیکتاب:

گوید هروقت   می« بابا گودالی»ها را فرستاده است.  جمهور آن کند شاید رئیس  میفکر « دئو»شوند.  ها نزدیک می هایشان به آن جیپ

ها با خودشان غذا بیاورند. پسرها بازی را  آیند؛ اما دئو تا به حال ندیده است که آن  وقت سربازها می مردم از گرسنگی ضجه بزنند، آن

او . شود و... ها از جیپ پیاده می رسند، یکی از آن وقتی سربازها می دهند، شاید تا رسیدن سربازها نتیجه بازی عوض شود. ادامه می

 کند، بعد... .  داند چه جوابی باید بدهد، پس سکوت می گیرد و دئو نمی  ها را از دئو می سراغ شورشی

 

 9789642223565 شابک: جیبی. ص.176 .1398. پنجره: تهران. بیتا ابراهیمی زنانکوچک.. الکت، لوییزا می.96

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اند، ولی  ها قبالً پولدار بوده است. آن« ایمی مارچ»و « بتی»، «جو»، «مگی»های  داستان درباره چهار خواهر، به ناممعرفیکتاب:

کنند زندگی خود را اداره کرده و در کنارش به  است. مادر و دخترها سعی می  االن وضعیت خوبی ندارند و پدرشان به جنگ رفته

، «جو»کنند. شخصیت محوری داستان،  یگر حمایت میها همگی زندگی نسبتاً سختی دارند؛ ولی از یکد مردم محتاج کمک کنند. آن

 نویسد . مند به خواندن و نوشتن. او کتاب و نمایشنامه می ساله، مغرور، رک، جسور و عالقه 15دختری است 
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 9786000499655 شابک: رقعی. ص.308 .1397. موزه عبرت ایران: تهران.زندانیدودیکتاتور. قوجق، یوسف.97

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، انقالب اسالمی داستانکلماتکلیدی:

ها در زندان ساواک بود. بعد از  سالگی فعالیت سیاسی خود را شروع کرد و سال از پانزده« زاده موحد حسن حسین»معرفیکتاب:

المللی صلیب سرخ نداده  ، اردوگاهی که عراق هرگز نامش را به سازمان بین«تکریت»ردوگاه انقالب هم به جبهه رفت و اسیر شد. در ا

زاده موحد وقتی از اسارت بازگشت، فقط سی کیلو وزن داشت، معلول بود و روی ویلچر نشسته بود. او هر شب نماز شب  بود.حسین

اش گذاشت، برای مقاومت و مبارزه با دو  اش را برای عقیده زندگیاو تمام . شد تا نماز بخواند... خواند و یک شب که بیدار  می

 توانست داشته باشد، محروم شد. او هرگز ازدواج نکرد.  هایی که می که از چشیدن لذت زندگی و دیدن لبخند بچه دیکتاتور، تاجایی

 

98  رقعی. ص.192 .1398. مدرسه برهان مؤسسه فرهنگی: تهران. شقایق قندهاری زندگیظاهریروبی.. باسکین، نورا رالی.

 9789640819692 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

هربار که به مالقات در زندان است و موضوع اصلی داستان، احساسات روبی و کمبودهای اوست. روبی « روبی»مادرِ معرفیکتاب:

روبی هر هفته به این امید به « آیم. بار نه، ولی به زودی می این»گوید:  خواهد به خانه بیاید و هربار مادر می رود، از او می  مادرش می

کدام درباره  دهد. بعد از شش سال، دیگر هیچ رود که او را با خود به خانه ببرد؛ اما هربار مادر همان پاسخ را می مالقات مادرش می

 برنند. از آن روز به بعد... . وقت کلمه به زودی را به کار نمی کنند و دیگر هیچ این موضوع صحبت نمی

 

 9789642223572 شابک: جیبی. ص.96 .1398. پنجره: تهران. آیدین عمیق زیبایسیاه.. سول، آنا.99

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ها در قرن نوزدهم تحمل  شود، درباره درد و رنجی است که اسب این داستان که از زبان یک اسب روایت میمعرفیکتاب:

  دارنده ه مادر و نگههای آغازین زندگی، به همرا رفتاری است. او در ماه ، اسب جوان، زیبا، قوی و خوش«زیبای سیاه»کرداند.  می

شوند او را بفروشند،  که صاحبانش مجبور می تازد؛ اما هنگامی کند و می مهربانش، آزاد و رها در علفزارهای سرسبز گشت و گذار می

ی که با های کند؛ ولی از دست انسان  تواند کار می  که می شود. او با شجاعت تاجایی رحم می کند و وارد دنیایی بی اش تغییر می زندگی

 برد تا اینکه... .  کنند، رنج می  حیوانات بدرفتاری می
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 9786004624596 شابک: رقعی. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودی زیرسقفآسمان.. سارنو، ملیسا.100

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 بلند، نوجوانانهای  ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند  بار است که بعد از مرگ پدرش مجبور شده کند، این اولین ای زندگی می خانه همراه مادر و خواهرش در گرم« کورا»معرفیکتاب:

اند؛ چون توانایی پرداخت اجاره را ندارند؛  در چنین جایی زندگی کنند، هرچند بعد از مرگ پدر، در جایی ثابت ساکن نبوده

تر کورا است که به دلیل مشکالتی که در هنگام تولدش پیش آمده، دچار  خواهر کوچک« آدیر»خانمان هستند.  ها بی ندرحقیقت آ

بیند. حاال  های معمولی متفاوت است؛ البته به نظر مادر فقط متفاوت است و دنیا را طور دیگری می آسیب مغزی شده و کمی با انسان

 گذرد و... . ای پیدا کنند که با درآمدشان متناسب باشد. چند روزی می هنفره باید خان این خانواده کوچک سه

 

101  شابک: رقعی. ص.216 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.سایبانیبرایزمین. نوایی لواسانی، حمید.

9786000106799 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، ادبیات نوجوانان، محیط زیست داستانکلماتکلیدی:

 عنوان این کتاب کامالً محیط زیستی است که با حال و هوای تهران بزرگ ارتباط دارد، به روزهای پر از دود و معرفیکتاب:

های پربار و  ی را درباره تخریب باغکنند. نویسنده واقعیت دردناک وپنجه نرم می آلودگی که ساکنان تهران چندسالی است با آن دست

گوید که به دلیل مشکل  کشد و از نوجوانی می باارزش کمربند سبز تهران، در قالب رمانی ماجراجویانه برای مخاطبانش به تصویر می

 آید. پیش می شود و در این راه ماجراهایی برایش شان می فراموشی ناگهانی پدربزرگش، درگیر مسئله تخریب باغ قدیمی و خانوادگی

 

 رقعی. ص.314 .1398. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.هاوزمینستودهدرآسمان. اصالنی، محمدرضا.102

 9786226493093 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها نامه پیامبران اولوالعزم، اسالم، سرگذشتکلماتکلیدی:

 به مکه برای نابودی کعبه و دفاع « ابرهه»این کتاب درباره زندگی پیامبر اکرم )ص( است. داستان از لشکرکشی معرفیکتاب:

ها نزد  کند و عبدالمطلب برای پس گرفتن آن را تصاحب می« عبدالمطلب»که ابرهه شتران  شود، زمانی پرندگان از خانه خدا آغاز می

از دنیا رفته است. عبدالمطلب، پدربزرگ « عبداهلل»که پدرش،  آید، هنگامی االول به دنیا می روز هفدهم ربیع پیامبر در. رود... ابرهه می

داستان . سپارند تا دایه او باشد.. ، می«سعد بنی»، از قبیله «حلیمه»گذارد و پس از سه روز، محمد را به  می« محمد»پیامبر، نام او را 

 گیرد. کند و تمام حوادث زندگی ایشان را دربرمی تا وفات پیامبر ادامه پیدا می
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 ص.168 .1398. موزه عبرت ایران: تهران.پژوهسروسرنیزه:مستندیداستانیازمبارزاتعلیدانش. مولوی، ریحانه.103

 9786000495411 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 فارسی، انقالب اسالمی، خاطره نویسی های داستانکلماتکلیدی:

ای روحانی به دنیا آمد و به دلیل موقعیت پدرش و رفت و آمد علما و مبارزان انقالبی به  در خانواده« پژوه علی دانش»معرفیکتاب:

جوانان غیور »نام با عضویت در گروهی به  1350منزلشان، از دوران نوجوانی در جریان مسائل سیاسی کشور قرار گرفت. او در سال 

دستگیر شد و بعد از سه ماه شکنجه به  1352های رژیم شاه شد و سرانجام در آبان  عدالتی عمالً وارد مبارزه علیه بی« شهرستان قم

 کتاب حاضر بخشی از خاطرات و مصائب او در دوران رژیم پهلوی است.. یک سال حبس محکوم شد و...

 

104 . غالمرضا، آقایاری. خوشسفیدتر برف، یاساز از بوتر  شابک: رقعی. ص.104 .1398. کتاب نیستان: تهران.

9786222086992 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، نوجوانان، اعتقادات مذهبی داستانکلماتکلیدی:

ای دارد و مرشدی پیر که از دوستان پدرش است در  خانه قهوهشود که پدرش  این داستان از زبان نوجوانی روایت میمعرفیکتاب:

یابد و از نزدیک وقایع را  می شود که گویی خود را در صحرای کربال  خوانی و نقالی مرشد می خواند. پسر چنان محو پرده آن پرده می

رخی اصحاب کمتر شناخته شده امام بیند. داستان در فصول مختلف خود، در قالب همین سناریو، روایتی از زندگی ب به چشم می

 گوید. السالم را در حادثه عاشورا بازمی حسین علیه

 

105 مبارزاتعبداهللعزیزیان. حسینی، معصومه. مستندیداستانیاز سمفونیدرد:  .1397. موزه عبرت ایران: تهران.

 9786000495404 شابک: رقعی. ص.160

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 انقالب اسالمی، سیاست، خاطره نویسیکلماتکلیدی:

های مذهبی در جنوب تهران، وارد عرصه  در همدان به دنیا آمد. او با تشکیل هیئت 1323در سال « عبداهلل عزیزیان»معرفیکتاب:

های مذهبی، در  های ممنوعه و انجام فعالیت به جرم مطالعه کتاب 1351بار در پانزدهم بهمن  مبارزه با رژیم پهلوی شد. نخستین

، منتقل و پس از «کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک و شهربانی»بارِ انبار گندم، دستگیر و به بازداشتگاه  میدان میوه و تره

دستگیر و به کمیته مشترک  1355 فرسا، در آخرین روز همان سال آزاد شد. وی برای بار دوم، در بیست شهریور های طاقت شکنجه

 اسفند با دادن تعهد آزاد شد. 29منتقل شد و پس از شش ماه، در 
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 9786004625050 شابک: رقعی. ص.176 .1398. پرتقال: تهران. سعیده اشرفیان سومینقارچ.. هالم، جنیفر ال.106

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند و اِلی از  ساله تبدیل می ، از دانشمندان مشهور دنیاست. او خود را به نوجوانی چهارده«ملوین»، «اِلی»پدربزرگ معرفیکتاب:

، اهمیت «راج»اما اِلی و دوستش، ساله خیلی با مدرسه راهنمایی سازگاری ندارد؛  حال است. پدربزرگ چهارده حضور او خیلی خوش

شان خیلی  شوند، پروژه گروه می چیز جالب باشد و وقتی الی و پدربزرگ برای نمایشگاه هم شود همه دهند. ملوین باعث می  نمی

 .. .رود و. کردند؛ اما در مورد آزمایشات دیگر در زندگی اِلی، اوضاع به این خوبی پیش نمی شود که فکر می تر از آن می موفق

 

 9786003745759 شابک: رقعی. ص.88 .1398. گستر سایه: قزوین. عباس زارعی شازدهکوچولو.. سنت اگزوپری، آنتوان دو.107

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های تخیلی، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند که درصحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی  شکستن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون تالش مینویسنده برای معرفیکتاب:

شود که در آن، قهرمان داستان، پس از فرود در کویر، با  می« شازده کوچولو»آید. این سانحه دستمایه نگارش شده و به ناچار فرود می

گیرد  قدر آنجا زندگی کرده که روزی تصمیم می آید و آن ره دوردستی میگوید که از سیا شود. پسرک به خلبان می پسرکی آشنا می

گوید که دل در گرو عشق او  چنین برای خلبان از گلِ رُز محبوبش می های دیگر دیار خود را ترک کند. او هم برای اکتشاف سیاره

 دارد و... .

 

108 کوچولو.. دوسنت اگزوپری، آنتوان.  شابک: جیبی. ص.144 .1398. قدیانی: تهران. مصطفی رحماندوست شازده

9786000809072 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

گوید  پسرک به خلبان میشود.  نام است که پس از فرود در کویر، با پسر کوچکی آشنا می قهرمان داستان، خلبانی بیمعرفیکتاب:

های دیگر دیار خود را ترک  گیرد برای اکتشاف سیاره آید و آنقدر آنجا زندگی کرده که روزی تصمیم می که از سیارکی دوردست می

ن، جا، روی زمی کند و از روباهی که او را این ها تعریف می گوید، از دیگر اخترک کند. او همچنین برای خلبان از گل رُز محبوبش می

کند  دهد. او در طی داستان با ماری برخورد می ها را از تشنگی نجات می یابند که آن است. خلبان و شازده چاهی را می مالقات کرده 

 گیرد به سیارک خود بازگردد. که زبان رازآلودی دارد. در نهایت شازده کوچولو تصمیم می
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109 روایت. دولتی، فاطمه. چهلم: شب از نورانیمالقاتهایی های  شابک: رقعی. ص.212 .1398. کتاب جمکران: قم.

9789649736235 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی های فارسی، داستان مهدویت، داستانکلماتکلیدی:

گویند او را   ها می کند. روایان داستان اند، روایت می حاضرشان داشته  مالقاتی که اشخاص مختلف با امامِ 29این کتاب معرفیکتاب:

ها پس از دیدن حضرت مهدی  اند. آن اند و با او حرف زده اند و شناخته در همین شهر و در همین کوچه و بازارهای شلوغ دیده

قدر نزدیک و  همین کند، او نزدیک ماست، کنار ماست، در مجالس شیعیان حضور دارد، از بیچارگان دستگیری می»گویند:  می

 «.آشنا...

 

 9786001593079 شابک: رقعی. ص.168 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.شبدنیا. نژاد، کامران پارسی.110

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق داستانکلماتکلیدی:

ایلیا »هایی که از جان خود گذشتند تا ایران بماند. افرادی مانند  کتاب حاضر درباره جنگ ایران و عراق است و رزمندهمعرفیکتاب:

« رازمیک»آید. ایلیا فرماندهی است که با دیگران فرق دارد، او  آفریند و سرانجام به اسارت درمی ها حماسه می که در جبهه« یوسفی

هاست که جنگ تمام شده  گیرد! اکنون سال  دهد، انجیل در جیب دارد و ماه را در دست می ، به گردانش راه میرا که مسیحی است

، دوست ایلیا، که با او اسیر بوده است، به میهن بازگشته است؛ اما از ایلیا خبری نیست! شایعاتی درباره او بر سر «امین»است و 

برند که به  و امین، در شک و تردید به سر می« سیدمصطفی»، «احسان»ست! دوستانش، ها افتاده که به کشور خیانت کرده ا زبان

 رسد! ندای قلبشان گوش دهند یا به شایعات. سرانجام خبرهایی از ایلیا می

 

 9786000449278 شابک: رقعی. ص.224 .1395. موزه عبرت ایران: تهران.شبناسور. بیگی، ابراهیم حسن.111

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، انقالب اسالمی های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

گران  کند. ضحّاک از شکنجه روایت می« اصغر ضحّاک»گر ساواک به نام  نویسنده این داستان را از زبان یک شکنجهمعرفیکتاب:

خرابکاری، بازجوی نیروهای انقالبی است. او با پیروزی انقالب و در جریان آزادسازی زندان ساواک در زندان کمیته مشترک ضد 

تواند خود را از مهلکه   عنوان یک ساواکی شناسایی نشود. او می کند تا به ها را بر تن می کمیته به دست نیروهای انقالبی، لباس زندانی

ها نشده  گیری از آن اند و او موفق به اعتراف انقالبی که زمانی زندانی او بوده گیرد از نیروهای نجات دهد و پس از مدتی تصمیم می

 است، انتقام بگیرد.
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 شابک: رقعی. ص.432 .1398. خانه ادبیات: تهران.شبهزارودوم. نرگس  خانی، سیده علی محسن/ سید  خانی، سید علی سید.112

9789645455093 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 در بیمارستان است و تنها چیزی که به یاد دارد، اسمش است. آن هم به این دلیل که روی تابلوی « علی بینا»معرفیکتاب:

آورد! از وقتی  اش را به یاد نمی داند و گذشته  پزشک معالجش را نمی کوچکی باالی سرش نوشته شده است. مرد نوع بیماری و نام

اش به علت مشکالت جسمانی، ترکش  جا به دنیا آمده است! یا شاید خانواده آید، در این بیمارستان بوده است. شاید همین یادش می

رود!   های مرد را بدهد، می نکه حرفی بزند یا پاسخ پرسشگیرد و بدون ای  آید و از او خون می  روزی چندبار پرستار می. اند! یا... کرده

 کند از اتاق خارج شده و کمی قدم بزند؛ اما... .  مرد سعی می

 

 9786000805920 شابک: رقعی. ص.200 .1398. قدیانی: تهران.شبیکهبانویدریاچهشدم. منوچهری، رویا.113

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم دهم، یازدهم، پایهتحصیلی:

 های فارسی های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

هم در بستر بیماری « آفرید بخت»زاری وسیع شده است! بانوی دریاچه،  دریاچه بختگان خشک شده و تبدیل به شورهمعرفیکتاب:

نی است که قرار است شب یلدا را همراه پدر و مادرش کنار ، دختر نوجوا«نازبهار»ای احتیاج دارد.  افتاده و دریاچه به نگهبان تازه

شود و به قصر  آید. نازبهار در تاریکی شب گم می اش به آنجا می هم با خانواده« پونه»کالسی بداخالقش،  دریاچه بگذارند؛ اما هم

 .شود که به عنوان بانوی آینده بختگان انتخاب شده و...   یابد. او متوجه می دریاچه راه می

 

موزه : تهران.االسالمحسینخدادادیونه:مستندیداستانیازمبارزاتمرحومحجتپنجاهوشش. فر، نرجس فرحانی.114

 9786000480677 شابک: رقعی. ص.136 .1396. عبرت ایران

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 نویسی، انقالب اسالمیهای فارسی، خاطره  داستانکلماتکلیدی:

، از توابع «نو ده»در  1324است. او در سال « حسین خدادادی»کتاب حاضر مستندی داستانی از زندگی و مبارزات معرفیکتاب:

به جرم تهیه اسلحه برای مبارزان، از سوی ساواک  1354شهرستان نیشابور به دنیا آمد و در کسوت روحانی در هفده شهریور 

، در نتیجه «کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی کشور شاهنشاهی»دستگیر و در مدت حدود هشت ماه حبس در 

سمی، های مداوم، معلول و به زندان قصر منتقل شد. وی ابتدا به سی سال حبس محکوم شد؛ اما به علت تأهل و معلولیت ج شکنجه

 این مدت به هشت سال تقلیل یافت؛ اما بعد از حدود سه سال، با وقوع انقالب اسالمی آزاد شد.



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

43 

 

 

 9786004771108 شابک: رقعی. ص.120 .1398. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.شکارچی. محمد هاشمی، سید.115

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، نوجوانان محیط زیست، داستانکلماتکلیدی:

شود! بعد از مرگ پدر، ارسالن بیش از پیش مراقب  ها کشته می بان است و به دست شکارچی محیط« ارسالن»پدر معرفیکتاب:

ارتباط است. یکی از ، در «اصغری»بانی و دوست پدرش، آقای  حیوانات اطراف است که در دام شکارچیان نیفتند و مرتب با محیط

رسد   خبر می. است که آزاد شده و به منطقه برگشته است...« ناصری»کسانی که در قتل پدر ارسالن نقش داشته است، مردی به نام 

 هایش را نجات دهد، کند پلنگ و توله  زند و سعی می  اش دیده شده است. ارسالن از درس و مدرسه می که اطراف دِه، پلنگی با دو توله

 گیرد و... . هم از دست چوپانان و هم از دست شکارچیان. او از دور حرکات ناصری را زیر نظر می

 

 9786000805692 شابک: جیبی. ص.272 .1398. قدیانی: تهران. حسین ابراهیمی الوند شمشیرارواح.. کریستوفر، جان.116

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

شود. سپس  نشیند و شهریار می ای سخت، برادرش را شکست دهد، خودبه جای او می پس از اینکه در مبارزه« لوک»معرفیکتاب:

اند؛  شان رسیده خواستهبینان به  کند. اکنون شهریار سه شهر شده است و پیش شود دو شهر دیگر را هم بگیرد و فتح می موفق می

 اما... .

 

 9786000805678 شابک: جیبی. ص.320 .1398. قدیانی: تهران. حسین ابراهیمی شهریارآینده.. کریستوفر، جان.117

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند. در این میان افرادی  بازگشته یها به زندگی قرون وسط زمین صنعتی بر اثر اتفاقی مبهم از بین رفته است و انسانمعرفیکتاب:

شمارند. این داستان درباره پسر نوجوانی به نام  ها استفاده کرده و استفاده از ماشین را دلیل این نابودی می لوحی انسان از ساده

دهد. لوک براساس گفته  فراوانی به جنگ و جنگاوری دارد و اتفاقات بعدی او را در این راه قرار میاست که عالقه « پری لوک»

بینی در مرحله اول به شکست  زادگان باشد. این پیش گیرد، بدون آنکه از خانواده اشراف  پیشگو، به عنوان شهریار آینده لقب می

 و... . کند انجامد و شهریار آینده از شهر خود فرار می  می

 

 9786222080310 شابک: رقعی. ص.316 .1397. کتاب نیستان: تهران.طلوعروزچهارم. سلیمانی ازندریانی، فاطمه.118

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی، امامان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

خواهد وضع  چرخد و از خدای تعالی می همسر ابوطالب، عموی پیامبر اکرم )ص(، گِرد کعبه می، «فاطمه بنت اسد»معرفیکتاب:

دور از کعبه، « بن عبدالمطلب عباس»حملش را آسان گرداند. محمد به دنبال قابله رفته است و فاطمه تنهاست. چند نفر ازجمله 

کند عباس را صدا کند و کمک بخواهد؛ اما درد امان  عی میبینند! فاطمه س اند و گویی فاطمه را نمی اند و گرم صحبت نشسته

خواند؛ اما این چطور ممکن است؟ او نه پیامبرزاده است و نه حتی  دهد. ناگهان صدایی از درون خانه کعبه او را به سوی خود می نمی

 های پیامبری در محمد دیده شده است. سپس... . پیامبری در شکم دارد؛ چراکه نشانه
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 9786001593543 شابک: رقعی. ص.120 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.غارآبی. فراست، قاسمعلی.119

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

کند.  گردد، دختر را پیدا نمی کنند. پسر هرچه می همدیگر را گم میدر این داستان دختر و پسر نوجوانی در سفری معرفیکتاب:

کس تصوری از آن ندارد. او ابتدا از دیدن این دنیای جدید بسیار خوشحال است؛ اما کم کم  شود که هیچ دختر وارد دنیایی رویایی می

کند تا از آن غار فرار کند؛  شود، تالش می ه گم میشود، در ابتدا همانند هرکسی ک ها در غاری گم می شود. وقتی یکی از آن نگران می

دهد که در  گیرد که به هیچ عنوان دوست ندارد از آن غار و فضای ذهنی بیرون بیاید و ترجیح می اما در ادامه در موقعیتی قرار می

 آن جا بماند!

 

 9786000806668 شابک: جیبی. ص.240 .1398. قدیانی: تهران. حسین ابراهیمی الوند غارهایفراموشی.. کریستوفر، جان.120

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 گی زند« حباب»های دیگر در کره ماه و زیر گنبدی بزرگی به نام  اش مانند بسیاری از خانواده و خانواده« مارتی»معرفیکتاب:

اش، برای او یکنواخت شده است. مارتی و یکی از دوستانش  کنند! اما زندگی زیر حباب، با وجود تمام امکانات رفاهی و تفریحی می

کند که به نخستین ایستگاه تحقیقاتی  پیشنهاد می« استیو»گیرند از حباب خارج شوند و گشتی در سطح ماه بزنند.  تصمیم می

 برند؟ یابند و چگونه در اعماق این کره به راز جاودانگی پی می ها در ایستگاه چه می آن. بزنند...ها در کره ماه سری  انسان

 

 9789642223497 شابک: جیبی. ص.168 .1398. پنجره: تهران. مهشید مجتهدزاده غروروتعصب.. آستین، جین.121

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

تر از سه خواهر دیگر هستند و باوقار و متین. دو خواهر  بزرگ« الیزابت»و « جین»پنج دختر دارند. « بنت»آقا و خانم معرفیکتاب:

ها،  ی خانواده است. در همسایگی آنتنها دختر نازیبا« مری»سر هستند و مایه خجالت دو خواهر بزرگشان؛ اما  تر بسیار سبک کوچک

کوشد تا هر طور  ساکن است. خانم بنت می« چارلز بینگلی»چهره، به نام  ، مردی ثروتمند، مهربان و خوش«ندرفیلد»در قصری به نام 

، دوست «یدارس»ای در روستا، خانواده بنت و آقای  شده مرد جوان را برای ازدواج با یکی از دخترانش ترغیب کند. در میهمانی

 شود و... . ، نیز حضور دارند. جین با چارلز آشنا می«پمبرلی»صمیمی و پرغرور چارلز و صاحب قصر 
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 9789649735962 شابک: رقعی. ص.168 .1397. کتاب جمکران: قم.فرارازشب. صادقی، اکرم.122

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های بلند، داستان اسالم، داستانکلماتکلیدی:

گردد! گویی باد   ومیش هوا بازمی شان به جنگ رفته است، در گرگ که برای همراهی قبیله دوست و همسایه« حارث»معرفیکتاب:

شت سر اش را پ های آخر بارداری دهد که ماه خوب نیست. شکم بزرگ جیهان نشان می« جیهان»به او خبر داده بود که حال 

و قلب جیهان « ای حفر کن این بچه هم دختر است. از حاال چاله»گوید:   گذارد؛ اما پیرزن قابله خبر خوبی برای حارث ندارد. او می  می

آورد که او را وادار کرده بودند روی آن بایستد و فرزندش بعد از به  شود. جیهان چاله حفر شده قبلی را به یاد می از غصه هزارتکه می

ها با دیدن نوزاد دختر، حاضر نشده بودند او را از چاله بیرون  یا آمدن، به جای آغوش پرمهر مادر، داخل چاله افتاده بود و آندن

 بیاورند و... .

 

123 فصلپنجم:سکوت. بایرامی، محمدرضا.  شابک: رقعی. ص.172 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.

9789643916664 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، ادبیات نوجوانان انقالب اسالمی، داستانکلماتکلیدی:

آنکه   شود، بی گذراند، ناگهان متوجه می پسرک نوجوانی از جنوب شهر تهران که روزهایش را با فروش بستنی یخی میمعرفیکتاب:

شود. این ماجرا نوجوان را متحول  بارزی انقالبی را به ساواک لو داده است که منجر به شهادت آن فرد میهایش، م بداند با پرحرفی

 آورد و... . کند، به رغم سن کمش، دیگر کالمی به زبان نمی که حتی وقتی ساواک او را دستگیر می کند تاجایی می

 

 9786004625012 شابک: رقعی. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. آزاده حسنی قبلازفراموشی.. استودارد، لیندزی.124

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 درخت افرای  های تعمیرگاه را راه بیندازد و شیره همیشه به پدربزرگش کمک کرده است تا ماشین« رابینسون»معرفیکتاب:

کند؛ چون حافظه پدربزرگ ضعیف شده و   حیاطشان را جمع کند. رابینسون حاال بیشتر از هروقت دیگری به پدربزرگ کمک می

شود و ذهنش  کند اگر دردسر درست نکند، پدربزرگ نگران نمی  ترین کارها را هم فراموش کند. رابی فکر می ممکن است ساده

های رابی به کار  آید، مشت  ترین زورگوی کالس به میان می ، بزرگ«اَلِکس»شود؛ اما وقتی پای  ر میکند و حالش بهت  استراحت می

 افتند و... .  می
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125 فضایی. قرارگاه فضایی آلفا:. گیبز، استوارت.  شابک: رقعی. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. آزیتا راثی سرنخ

9786004624169 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند، به نظر دش، زندگی در قرارگاه فضایی مثل زندگی   دوازده سال دارد و در کره ماه زندگی می« دشیل گیبسن»معرفیکتاب:

وقتی یکی . شود بیرون رفت، غذا افتضاح است و... باشند. نمی  های دولتی درست کرده آسایی است که پیمانکار در قوطی کنسرو غول

کند پای قتل در میان است؛ ولی کسی   کند. او گمان می  شود، زندگی دشیل تغییر می از دانشمندان برجسته پایگاه، مرده پیدا می

 کند تا اینکه... . حرف او را باور نمی

 

 9786000806200 شابک: رقعی. ص.336 .1398. قدیانی: تهران. برجیسیانحسام  محمد قصرآبی.. مونتگمری، ال.ام.126

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ترسد هرگز طعم عشق را نچشد. او با مادر ازخودراضی و خاله   ساله، تا به حال عاشق نشده است و می 29« ولنسی»معرفیکتاب:

اش است. با نتیجه  و قصر آبی خیالی« جان فاستر»های ممنوعه  دهد، کتاب  کند و تنها چیزی که به او آرامش می  فضولش زندگی می

کند.   بار، به ندای قلبش اعتماد می چیز را از نو شروع کند. او برای اولین تا همهشود  گیر کننده معاینه دکتر، ولنسی وادار می غافل

کار  ، جنایت«بارنی اسنیث»کم با  ، آشنای قدیمی که به سختی بیمار است، پرستاری کند و کم«سیسی»کند تا از   خانه را ترک می

 شود و... . بدنام آشنا می

 

 9789640230442 شابک: جیبی. ص.552 .1397. نشر به: تهران.قصهمامثلشد. میرکیانی، محمد.127

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 المثل های فارسی، ضرب ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

نامه بعضی  سرگذشت و زندگیاند،  هایی که مثل شده است. قصه« قصه ما مثل شد» جلدی  کتاب حاضر از مجموعه دهمعرفیکتاب:

ها را به زبان گفتار  ها مناسب حال و هوای نوجوانان باشد، زبان قصه کنند. نویسنده کوشیده است موضوع قصه  ها را بازگو می از مثل

، «گوید ترش است رسد، می دستش به انگور نمی»، «رسد پشتش به خاک نمی»نزدیک و برای هر قصه نامی انتخاب کرده است. 

 هاست. ، بعضی از این مثل«در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»و « شکر نعمت، نعمتت افزون کند»، «کی از یکی بدتری»
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 شابک: وزیری. ص.120 .1398. شرکت انتشارات سوره مهر: تهران.کوهمراصدازد های سبالن: قصه. بایرامی، محمدرضا.128

9789644716515 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم تحصیلی:پایه

 های بلند های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

رود تا برای پدرِ  کند. او با اسبش به دهکده همسایه می های سبالن زندگی می ای در کوه نوجوان، در دهکده« جاللِ»معرفیکتاب:

توانند او را نجات  برد؛ اما حکیم و پزشکان نمی را برای معالجه به شهر میپدر « اسحاق« بیمارش حکیم بیاورد. به توصیه حکیم، عمو

گیرد بنا به توصیه پدر، جای خالی او را در خانواده پر کند. روزی، وقتی عمو اسحاق برای گرفتن کبک به  دهند. جالل تصمیم می

رود. در بین راه عمو متوجه حضور جالل شده و از  می رود، جالل که نتوانسته رضایت او را جلب کند، پنهانی به دنبالش کوهستان می

 کند و... . سر دلسوزی او را هم با خود همراه می

 

 9786004623674 شابک: رقعی. ص.240 .1398. پرتقال: تهران. رژینا قوامی قهرمانخیالی.. هارولد، ای. فی.129

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ی بد ذات درِ خانه ی آماندا  راجر دوست خیالی آماندا است. هیچ کس نمی تواند راجر را ببیند تا این که آقا گنجشکهمعرفیکتاب:

ال بوی راجر آمده است. راجر برای نجات خورد. حاال هم دنب ها را می گویند آن کند؛ می را می زند. آقا گنجشکه خیالی ها را شکار می

 تواند بدون تصورات یک دوست زنده بماند؟ گذارد. ولی آیا پسری که وجود ندارد، می اش پا به فرار می جان خیالی

 

 9789644309526 شابک: وزیری. ص.28 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.احمد،احمد کتاب خاتم:. ناصری، علی.130

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی ادبیات کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

اش را از بانک بگیرد و تا  روزی شروع شد که رفت تا حقوق ماهیانه« فریدون»های فراموشی در پدربزرگِ  اولین نشانهمعرفیکتاب:

زدند؛ ولی خبری از  های دفتر تلفن زنگ  گشتند و به تمام شماره جا را  هاهمه وص مادربزرگ. آنعصر نیامد. همه نگران شدند، به خص

ها پیدا کردند. بعد از آن پدربزرگ دیگر مثل قبل نبود؛ حتی  ای از پارک، روی یکی از نیمکت پدربزرگ نبود تا اینکه او را گوشه

دانست  کس نمی کرد؛ اما هیچ  صدا می« احمد»پدربزرگ، فریدون را . کرد و... های چند لحظه پیش خودش را هم فراموش می حرف

 زند. احمد کیست و چرا او را با این اسم صدا می
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دفتر نشر فرهنگ : تهران.اینخانهپرازناممحمداست کتاب خاتم:. کریمی، معصومه/ مالزینلی، صدیقه/ دهنوی، معصومه.131

 9789644309588 شابک: وزیری. ص.88 .1397. اسالمی

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه ادبیات کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

را بیان « 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 ساختمان  ای زندگی می سه خواهرش در خانه کند که با پدر و مادر و می

ترین دختر خانواده، از اینکه مادرش برای بار چهارم باردار است به امید اینکه بتواند پسری به دنیا بیاورد،  سکونت دارند. هدی بزرگ

اش را هشت ماه در دل  املگی برای مادرش خطرناک است. هدی ناراحتیداند طبق گفته دکتر، این ح برد؛ چون می رنج می

 نام دارند.« ماجرای سوسمار»و « کوکو»دو داستان بعدی . کند و... پروراند و سرانجام پیش پدربزرگ سفره دلش را باز می می

 

132 ماندن کتاب خاتم:. جمعی از نویسندگان. بهایآدم  شابک: وزیری. ص.84 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.

9789644308338 

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی های کوتاه، جنبه های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 تقریب های تکفیری و  این کتاب حاوی چهار داستان از نویسندگان مختلف است. داعش و مسائل مرتبط با گروهمعرفیکتاب:

ایوب »، به دستور «ابوجعفر»و « ابوعُمر»، «بهای آدم ماندن»ها هستند. در داستان اول،  مذاهب از محورهای اصلی این داستان

بازی درنیاورند، فقط مشاهده و مخابره وضعیت؛ اما  اند. او دستور اکید داده است که قهرمان ، برای گزارش وضعیت آمده«الربیعی فالح

برند، سه خانه در کنار هم. اهالی یک خانه شیعه هستند، دومی سنی و  بینند که به طرف سه خانه هجوم می را می ها ها داعشی آن

 سومی ایزدی! ابوعمر و ابوجعفر باید سرِ قولشان بمانند؛ اما... .

 

133 سیب : تهران.هایخاکگونیبامدادامید:حماسهانسانو های سیب صادق زندگی: کتاب. اکبر میرزاآقایی خوانساری، علی.

 9786226138154 شابک: رقعی. ص.110 .1397. صادق)ع(

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، خاطره نویسی، پیشگیریکلماتکلیدی:

 کتاب: است که  1398زدگان در روزهای اول سال  کتاب حاضر روایتی از ایثار مردم این سرزمین در کمک به سیلمعرفی

« نور 37تشکیل تیپ »، «بند عملیات انفجار سیل»کشد.  زده را به تصویر می های داوطلبانِ کمک به مردم سیل هایی از فداکاری گوشه

های این کتاب است. در روزهای هجوم سیل، شنیدن نام منطقه الهایی )جایی  ش، نام برخی از بخ«شهر حمیدیه، نامی پرافتخار»و 

 اندازد و... . پیوندند( از اخبار، نویسنده را به یاد روزهای اول جنگ می که دو رودخانه بزرگ دز و کرخه به هم می
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 9789642223480 شابک: جیبی. ص.108 .1398. پنجره: تهران. اعظم جوزدانی کنتمونتکریستو.. دوما، الکساندر.134

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ، عاشق دختری است و قرار است باهم ازدواج کنند؛ اما در روز «ادموند دانتس»ای به نام  ساله 19ملوان جوان معرفیکتاب:

اش، مدت  شود و بر اثر دشمنی رقیب عشقی و تجاری در بندر مارسی زندانی می« ناپلئون»اتهام دروغین طرفداری از  ازدواجش، به

بر او فاش می شود. او « مونت کریستو»افتد. روزی در زندان راز گنجی در جزیره  ماند و از عشقش دور می چهارده سال محبوس می

 می رود و... .از زندان می گریزد و دنبال گنج و عشقش 

 

 ص.88 .1398. گل آذین: تهران.ترازعسلشیرین نامه: های عامیانه ایرانی دفتر پنجم مرزبان ای از قصه گزیده. جاللی، مجید.135

 9786229939680 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 کوتاه، ادبیات نوجوانانهای  ها، داستان اقتباسکلماتکلیدی:

 ای بوده است تا   مایه است و برای نویسنده دست« نامه مرزبان»هایی برگرفته از کتاب  کتاب حاضر شامل داستانمعرفیکتاب:

ازجمله « 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 او را کتک   رود و حسابی انگور می های این کتاب است. در داستان اول، شغال هرروز به باغ انگور می داستان

گیرد خرِ   کند. شغال تصمیم می  اش، گرگ، در آنجا زندگی می رود که دوست قدیمی  ای می کند و به بیشه  زند، فرار می مفصلی می

 کند، فریب دهد و نزد گرگ بیاورد تا هردو شکمی از عزا دربیاورند؛ اما... .  آن نزدیکی زندگی می آسیابانی را که در

 

 .1396. موزه عبرت ایران: تهران.هایکاغذی:مستندیداستانیازمبارزاتحسینطهرانیزمانیگلوله. فکور، اصغر.136

 9786000480738 شابک: رقعی. ص.128

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، خاطره نویسی، انقالب اسالمی داستانکلماتکلیدی:

در تهران به دنیا آمد. او از دوره نوجوانی ضمن حضور در مساجد، با افکار انقالبیون  1336در « حسین طهرانی زمانی»معرفیکتاب:

های حضرت امام )ره( را   های فرهنگی شد. در همین راستا، اعالمیه و جذب فعالیت مسلمان و فضای حاکم بر دوران پهلوی دوم، آشنا

به هنگام پخش اعالمیه دستگیر و در واپسین روزهای پیروزی انقالب اسالمی از  1357آبان  22کرد و سرانجام در   توزیع و تکثیر می

 زندان آزاد شد.

 

 9786004626705 شابک: رقعی. ص.264 .1398. پرتقال: تهران. سینا یوسفی گمشدگان.. راندل، کاترین.137

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های ماجراجویانه های بلند، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ماجراجوهای بزرگ باز کند. حاال خواست به سفرهای اکتشافی برود و برای خودش جایی بین  همیشه دلش می« فِرِد»معرفیکتاب:

های جنگل آمازون در زیر پایش است. هواپیما به طرف مانائوس،  اش در هواپیما نشسته و سرگرم تماشای ناشناخته او روی صندلی

 ای جز ماجراجویی ندارد. کند و فِرِد دیگر چاره رود. ... ناگهان هواپیما با سرعت در جنگل سقوط می شهرِ روی آب، پیش می



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

50 

 

 

 9786004624053 شابک: رقعی. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. آزاده کامیار گمشدهدرناکجا.. کالرک، سامانتا.ام.138

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند، سردرد هم دارد؛ ولی  کند. حالش خوب نیست؛ بازویش درد می طالیی چشم باز میهای  پسرک در ساحلی با شنمعرفیکتاب:

ام و... من کی هستم!؟  کند. من کجا هستم؟ چطور به اینجا آمده از جراحت خبری نیست! ناگهان پرسشی تمام ذهنش را درگیر می

شود،  در اعماق درختان، انگار چیزی منفجر می کس نیست! ناگهان گردد؛ ولی هیچ دود و به دنبال کسی می پسر از هر طرف می

دود؛ اما جایی  شوند. پسر می ها به هوا بلند می خراش از سرِ شاخه هایی گوش دهد و به ناگاه هزاران پرنده با جیغ غرشی او را تکان می

 .جایی که چشم باز کرده بود؛ اما...  دود، همان برای پنهان شدن وجود ندارد. او به وسط ساحل می

 

139 عمیق گنجینه رمان نوجوان:. اله الوندی، عزت. خواب یک مثل  شابک: رقعی. ص.144 .1397. نشر به: تهران.

9789640229163 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، ادبیات نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 ، «رستم»کند! او از پسرش،   شنیده است که در شهر کبودان، کسی پیدا شده است که آرزوها را برآورده میپدر معرفیکتاب:

های دیگر به آنجا برود. به عقیده پدر رستم، او مجبور است برود تا شاید بتواند نحسی را از خانه دور  خواهد که مثل خیلی از جوان  می

پیوندد که باعث مرگ   ه دنیا آمده است و دقیقاً در همان لحظه زلزله شدیدی به وقوع میکند! رستم چندساعت قبل از تحویل سال ب

شود. او  دانند. صبح روز بعد، رستم راهی سفر می  شود و به این علت است که همه او را نحس می بسیاری از اقوام و خویشاوندان می

 بیند و... .  ، را نیز می«در شهر کبودان دوستش، مهراب

 

 9789642223503 شابک: جیبی. ص.112 .1398. پنجره: تهران. زاده عرفان حسن گوژپشتنتردام.. هوگو، ویکتور.140

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ، «جالی»به همراه بُز باهوشش، « ازمرالدا»کولی جوان و زیبایی به نام در پاریس سده پانزدهم میالدی، دختر 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»لت کاپیتان زنِ گوژپشت و بدشکل نتردام، ازمرالدا را برباید، ولی با دخا ، 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!
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 شابک: رقعی. ص.236 .1398. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.گیسدرازوریشدراز. گودینی، محمدعلی.141

9786229999226 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 جنگ گیرد. از انقالب اسالمی و  های مختلفی را دربر می داستان کوتاه است که موضوع 27کتاب حاضر شامل معرفیکتاب:

ای از پارک، زیر  خواب است که در گوشه ، درباره دو کارتن«دراز دراز و گیس ریش»تحمیلی گرفته تا نقد و بررسی کتاب. داستان 

ها گرسنه و تشنه هستند. یکی سردش است و دیگری کالفه از گرما! در بعدازظهری گرم، دو مرد روی  کنند. آن نیمکتی زندگی می

کنند! دو مرد دو کتاب را روی نیمکت   دراز، رازی را کشف می دراز و ریش وگوی آن دو، گیس و با گفت نشینند  ها می نیمکت آن

خوانند و در جلسه  اند، می ها را به روشی که از دو مرد یاد گرفته ها کتاب خواب ها استفاده کنند. کارتن گذارند تا رهگذران از آن  می

 کنند و... .  شود، شرکت می می نت برگزار نقد و بررسی کتاب که در کافه

 

کانون پرورش فکری کودکان و : تهران. حمید احمدی الفکادیو:شیریکهجوابگلولهراباگلولهداد.. سیلور استاین، شل.142

 9789644324048 شابک: رقعی. ص.108 .1398. نوجوانان

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 کرد و شبیه همه شیرها بود. روزی که همه شیرها با صدای وحشتناکی شروع به   شیر جوان در جنگل زندگی میمعرفیکتاب:

را با تیر بزند! تالش شیر  خواست او  رو شد و سعی کرد با او دوست شود؛ اما شکارچی می ای روبه دویدن و فرار کردند، او با شکارچی

فایده بود و شکارچی همچنان قصد تیراندازی به او را داشت. شیر جوان شکارچی را خورد، کاله او را بر سر گذاشت، تفنگش  جوان بی

دن به ای جرئت آم ها با تفنگ تمرین کرد تا تیرانداز ماهری شد و دیگر هیچ شکارچی شیر جوان مدت. را برداشت و به راه افتاد...

 جنگل و شکار شیرها را نداشت تا اینکه... .

 

 9786222040000 شابک: رقعی. ص.324 .1398. هوپا: تهران. محمدحسین واقف المایونایتد.. آلن، اسکات.143

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شوند! الما یونایتد با  های محشری می خورند و تبدیل به فوتبالیست  یازده الما، خاکسترِ بهترین فوتبالیست تاریخ را میمعرفیکتاب:

و پیرمرد اسکاتلندی برنده جام جهانی، وارد مسیر « قاهره»و دوست عجیب و غریبش، « تیم»ساله، به نام  ای یازده گری پسربچه مربی

های رقیب، تمام تالششان را  شوند؛ اما چه کسی دوست دارد به تیم الماهای مشنگ ببازد؟ تیم های یک جام می ازیانگیز ب شگفت

وقت فوتبال، بازی خشن و  ترین جام فوتبال دنیا در میان باشد، آن کنند تا راه المایونایتد را سد کنند. وقتی پای باارزش می

 شود! ای می ناجوانمردانه



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

52 

 

 

 .1396. موزه عبرت ایران: تهران.عبدالوهابلتاک:مستندیداستانیازمبارزاتحمیدحاجی. نامیان، محمدحسین نیک.144

 9786000469054 شابک: رقعی. ص.120

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، خاطره نویسی، انقالب اسالمی داستانکلماتکلیدی:

 )زندانی سیاسی رژیم پهلوی( نوشته شده است. داستان، از « عبدالوهاب حمید حاجی»ماجرای این کتاب به روایت معرفیکتاب:

شود.  های انقالبی راوی در طول سربازی شروع می ها و فعالیت شرح ماجراهای دوران سربازی، ظلم نظامیان به مردم در شهرستان

گیرد. او   دهد تا اینکه از سوی ساواک بازداشت و تحت شکنجه قرار می هایش ادامه می ه فعالیتراوی پس از پایان خدمت سربازی، ب

 شود. آزاد می 1357شود؛ اما در سوم آبان  در دادگاه فرمایشی به ده سال حبس محکوم می

 

145 مریخ.. خان، هنا/ بورجنیکت، دیوید. در  شابک: رقعی. ص.240 .1398. قدیانی: تهران. مازیار موسوی ماجراجویی

9786000803025 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات ملل، سیارات، نوجوانانکلماتکلیدی:

اند تا به فضا و سیاره مریخ بروند. هدف این پروژه، آماده  ها خواننده کتاب است، انتخاب شده سه نوجوان که یکی از آنمعرفیکتاب:

قرارگاه یکم مریخ، برای اقامت نخستین ساکنان دائمی آن است تا روزی هرفردی با هرسنی بتواند در این سیاره زندگی کند. کردن 

شود و باید تصمیم واقعی بگیرد. این تصمیمات، سرنوشت او را  رو می  قهرمان داستان )خواننده( در این مأموریت با خطرات واقعی روبه

ها بیانگر موفقیت نهایی  پایان مختلف در نظر گرفته شده است؛ اما فقط یکی از آن 24. برای این داستان زند در سیاره سرخ رقم می

 قهرمان داستان است.

 

 9786004624039 شابک: رقعی. ص.320 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودی متلکالیویستا.. یانگ، کلی.146

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

روند. پدر و مادر مجبورند در رستوران کار کنند تا آپارتمان کوچکی  همراه پدر و مادرش از چین به امریکا می« میا»معرفیکتاب:

ها  آن. گردد تااینکه... روز دنبال کار دیگری می مادر شبانه شوند و برای زندگی داشته باشند؛ اما با خرابکاری میا، از آنجا اخراج می

گیرند و این خیلی  بر این، برای هرمشتری پنج دالر می توانند مجانی در متل زندگی کنند! عالوه شوند و می مدیر مُتل کالیویستا می

اینکه مجبور باشند یک همبرگر را بین خودشان توانند هرکدام یک همبرگر بخورند، بدون  عالی است. حاال میا و پدر و مادرش می

 های هفتگی هم دارد و... . تقسیم کنند. متل مشتری
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 9789641216346 شابک: رقعی. ص.50 .1398. سروش: تهران.ماراهزننیستیم پیوسته:  مجموعه داستان. اخالقی، زهرا.147

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی های مذهبی، داستان امامان، داستانکلماتکلیدی:

این داستان، سفر اجباری امام رضا )ع( از مدینه به خراسان است. راوی داستان، گاه آفتاب، گاه باد و... است. نویسنده معرفیکتاب:

شود. مدینه   وگوی آفتاب و شهر مدینه آغاز می تاز اشیا برای نزدیکی به امام و روایت کامل اتفاقات بهره گرفته است. داستان با گف

پرسد. در روایت بعدی، باد   خواهند پاره تن پیامبر )ص( را از این شهر دور کنند و از آفتاب درباره شهر مرو می  غمگین است که باز می

 گیرد و... . ها می نشانی کاروان امام را از ستاره

 

148 دماغ طنز:مجموعه داستان . هاشمی، سیدسعید. وام  شابک: رقعی. ص.64 .1398. مؤسسه کتاب چرخ فلک: تهران.

9786005225327 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان طنز، داستانکلماتکلیدی:

است که ممکن است برای هرکدام از ما رخ ها اتفاقاتی  این کتاب حاوی هشت داستان کوتاه طنز است. موضوع داستانمعرفیکتاب:

ای است  هاست. داستان پنجم درباره خانواده  از جمله این داستان« باغت آباد کنکوری»و « مهریه مامان»، «خانم جوان بالدار»بدهد.

او در رشته  خواهد  خواهد پسرش در رشته عمران قبول شود، پدر می  که پسرشان قرار است در کنکور شرکت کند. مادر دلش می

ها  یک از این رشته اش کار پدربزرگ را ادامه دهد و عطار شود!؛ اما پسر به هیچ خواهد نوه  مدیریت درس بخواند و مادربزرگ می

 خواهد... .  ای ندارد. او می  عالقه

 

 9789641216285 شابک: رقعی. ص.166 .1398. سروش: تهران.یکمشتنخودچی مجموعه داستان:. بصیری، مریم.149

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 داستان، امامانکلماتکلیدی:

 بن  علی»این کتاب شانزده روایت از نویسندگان جوان است است که اشاره به رفتار، سیره و معجزات و کرامات معرفیکتاب:

کند. تنوع  شود که مخاطب خود را با داستان همراه می ستان محسوب میع( دارد. سادگی متن یکی از امتیازات دا«)الرضا موسی

ها به معجزات ایشان  گردد و برخی داستان ها به زمان حیات امام رضا)ع( برمی خورد؛ برخی داستان داستان نیز در کتاب به چشم می

، «ها شبی از شب»، «خادم بهشت»، «زیپاپوش پایی»، «راز صندوقچه»، «تر از نیشکر شیرین»های اخیر اشاره دارد.  در سال

 هاست. ، نام برخی از این داستان«مهمان مهربان»و « پناهگاه»
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 شابک: رقعی. ص.40 .1398. مهر زهرا)س(: نجف آباد.نازخشت های کوتاه جهان: مجموعه داستان. آبادی، خدیجه شمس نجف.150

9786226051132 

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 های کوتاه، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 هاست که قصه جوانی به نام  ، نام یکی از این داستان«نازِ خشت»کتاب حاضر شامل پنج داستان کوتاه است. معرفیکتاب:

کرده که دستان هنرمندی دارد. او به محلی سازد. کسی سفارش مصطفی را  کند. او با خشت خانه می  را روایت می« مصطفی»

ها را در  را آورده است تا به او کمک کند. ماهور خشت« ماهور»خانه دختر کوچکش،  رسد که قرار است خانه بسازد. مرد صاحب  می

روستای خودش  شود و حاال مصطفی باید به خانه تمام می. دهد... برد و به مصطفی می گذارد و از نردبان باال می دامن خود می

 شود و... . ها بعد ماهور عروس شهر مصطفی می برد. سال بازگردد؛ اما او مِهر ماهور را نیز با خودش می

 

 9786222086510 شابک: رقعی. ص.200 .1398. کتاب نیستان: تهران.مدادرنگی. هاشمیان، ناهید.151

 والدین/ معلم مخاطب:

 های بلند، نوجوانان داستانهای فارسی،  داستانکلماتکلیدی:

این داستان، یک مادرانه بزرگ است. داستانی در وصف مادر بودن که خارج از تهران و ساختار شهرنشینی آن تعریف معرفیکتاب:

 شود و بالفاصله با خروج پدر از داستان و رفتن او به سفر، سفرِ شود. داستان با شرحی از یک خانواده و ساختار آن شروع می می

شود و خیلی زود با خلق جمالتی که ناشی از حس مادر برای فاصله گرفتن  مخاطبِ رمان، با مادر به درون دنیای ذهنی او شروع می

شود که شاید اوج آن را در  های فکری و ذهنی او در ارتباط با خودش، بازگشایی می ها به اوست، گره آن  فرزندانش و محبت کودکانه

کردم از  داشتم به این فکر می»گوید:  ر باید جستجو کرد که در حال تورق آلبوم عکس، خطاب به پسرش میخلق این جمله از ماد

 و... .« کی دیگر در بغل من جا نشدی

 

 9789640227831 شابک: وزیری. ص.104 .1397. نشر به: تهران.ایمردقورباغه. شنو، فرخنده حق.152

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

کس از او خبر ندارد.  غواص است. چندسال است که جنگ تمام شده است؛ ولی خبری از پدر نیست. هیچ« تا بی»پدر معرفیکتاب:

گذارد؛ اما   جا را زیرپا می دارند. آلما هرروز به دنبال پیدا کردن کار، همهبا احتمال اسارت، امید به بازگشت او « آلما»تا و مادرش  بی

دهد. او   خواهد برایش کاری پیدا کند؛ اما آلما رضایت نمی  تا از خانم دکتری که از کودکی پزشکش بوده است، می نتیجه است. بی بی

کند و آلما که حسابی   تا تمام تالشش را می ر خانه بنشیند. بیاش سرِ کار برود و خودش د ساله تواند اجازه دهد دختر چهارده  نمی

 کند و... . کالفه شده است، قبول می
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 9786008529149 شابک: رقعی. ص.120 .1398. مدار پیشگامان پژوهش: تهران.شدهمردگم. مجدفر، مرتضی.153

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 وجوی نام خودش در  ترین تفریحاتش، جست شود که یکی از بزرگ  ای روایت می در این کتاب، داستانِ نویسندهمعرفیکتاب:

ه که پیشتر دبیر علوم و فیزیک بوده شود. این نویسند اینترنت است. او با این کار با افراد مشهورِ همنام یا مشابه نام خود آشنا می

های  هایی درباره مفهوم حرکت در کتاب ها و تست شود که حاوی نکته وجو، متوجه انتشار کتابی می است، روزی به هنگام جست

میان جانبه  تر، نویسنده آن همنام خودش است. او با مشاهده این مطالب، به چالشی همه فیزیک دوره دبیرستان است و از همه مهم

 شود و... . خود و آن نویسنده کشیده می

 

 9789649735573 شابک: رقعی. ص.372 .1397. کتاب جمکران: قم.مستوری. کرمیار، صادق.154

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، جنگ ایران و عراق های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

های کار در  کند. او در اولین ماه  سیامک در رشته حقوق درس خوانده است؛ اما در شرکت تهیه غذای طیور کار میمعرفیکتاب:

مدیره علت استعفای خود را توضیح  شود در جلسه هئیت دهد؛ ولی مجبور می  شود و استعفا می  شرکت، متوجه دزدی مدیرعامل می

مدیره، چند روز بعد، سیامک را جانشین مدیرعامل معرفی  شود. هئیت می« سپیده»انواده نامزدش دهد. استعفای او باعث نگرانی خ

کار است و به دنبال  ، دوست سیامک، که در رشته مهندسی صنایع غذایی تحصیل کرده است، بی«فرشید»در این میان، . کنند و...  می

 تهیه غذای طیور در داخل کشور. اما... .

 

 .1396. موزه عبرت ایران: تهران.زادهرحیممنپسرشاهنیستم:مستندیداستانیازمبارزاتتقیرفیع. اصغرفکور، .155

 9786000468972 شابک: رقعی. ص.112

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، خاطره نویسی، انقالب اسالمی داستانکلماتکلیدی:

)زندانی سیاسی قبل از انقالب( نوشته شده است. داستان از لحظاتی « زاده تقی رفیع»ماجرای این کتاب، به روایت معرفیکتاب:

شود. تقی که همراه مادر  ها و... آغاز می های خیابانی و آتش زدن الستیک پیش از ورود حضرت امام )ره( به کشور، از درگیری

هایی که شده است، قادر به تحرک  کند، به خاطر شکنجه متعلق به سرهنگی بازنشسته زندگی میای استیجاری  بیمارش در خانه

های سیاسی خود، بازداشت از سوی ساواک و  آورش، فعالیت فعال نیست. در ادامه، راوی ضمن یادآوری گذشته، زندگی سخت و رنج

 دهد.  هایی را که دیده است، شرح می شکنجه
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. کتاب جمکران: قم.هاییادگیریوپژوهشیهایکوتاهبامحوریتمهارتتوانم:داستانمنمی. احمد  موسوی، سید.156

 9789649735696 شابک: رقعی. ص.104 .1397

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اخالقی های کوتاه، ارزش های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 هایی  ای با تجاربی مثل تجارب بقیه مردم و شامل مجموعه داستان های یک طلبه است؛ طلبه نوشته این کتاب دلمعرفیکتاب:

توانند به عنوان یک درس، برای بهبود کیفیت درس  است که با لحن صمیمانه و بعضاً با چاشنی طنز نوشته شده است و هر کدام می

ها  هارت های یادگیری و پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرند. در داستان اول از سختی درسخواندن و تقویت حافظه و تقویت م

 گوید و ... . ها. در داستان بعدی از تالشش برای ساختن خانه می گوید و از تکرار آن می

 

 9786004624473 شابک: رقعی. ص.280 .1398. پرتقال: تهران. آزاده حسنی منیککارآگاههستم.. هانیگان، کیت.157

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

سرفه، برادرهایش را با مخملک و پرت شدن از  اش را از دست داده است؛ مادرش را در اثر سیاه تمام خانواده« کورنلیا»معرفیکتاب:

رتا را با آب جوش، عمو سیالس با غرق شدن در دریا و همین اواخر پدرش را با گلوله. حاال او به همراه کشیش به پشت بام، خاله ما

او را به عهده بگیرد؛ اما پدر کورنلیا، برادرش را کشته   عمویش سرپرستی آمده است تا شاید زن« نیوریوک»ایالت « شیمانگ»شهر 

 عمو او را بپذیرد؟ کن است زنعمو را. پس چطور مم است، یعنی همسر زن

 

 9786222086923 شابک: رقعی. ص.180 .1398. کتاب نیستان: تهران.ترینبهطورموسی. شجاعی، سید علی.158

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، امامان ادبیات نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

برای   نامند؛ شش چشم خلیفه عباسی می  نفر که خود را شش چشم شود. شش نفر روایت می کتاب از زبان ششاین معرفیکتاب:

ها را  کنند و آن کاری مطلق، اخبار و اطالعات قلمرو اسالمی را برای خلفای اسالمی ارسال می وپنج سال در پنهان چهارخلیفه که سی

شود و ماجرای انتخاب جانشین برای ایشان در  )ع( شروع می« صادق»ای شهادت امام دهند. داستان از ماجر در جریان امور قرار می

 مدینه. خلیفه یکی از شش چشم را مأمور قتل وصی امام صادق کرده است؛ اما... .

 

 9789640230336 شابک: رقعی. ص.144 .1398. نشر به: تهران.موقف. تشکری، سعید.159

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های فارسی، امامان، شاعران داستانکلماتکلیدی:

 خواست کوفه را و اهل خانه و خاندان را رها کند و برود. اهل خانه دلخوش بودند که شاید راه درست را  دعبل میمعرفیکتاب:

اش قلم و جوهردان زرینی را مقابلش  آن برداشت. عموزاده پدرش را نپذیرفت و فقط چند سکه از  یافته باشد! دعبل کیسه پر از سکه

بگذارید زمانی که درست و به »گذاشت که دعبل از نوجوانی آرزوی نوشتن با آن را داشت؛ اما دعبل آن را هم قبول نکرد و گفت: 

، همراه داشت. او گفته بود برای داده بود« عالیه»دعبل فقط دستبندی را که . «...قاعده شعر گفتم، میراث اجدادی را پیشکشم کنید

صریع الغوانی »کرد استاد   شد و فکر می تر می شد، خیالش آسوده تر می دعبل هرچه به بغداد نزدیک. ماند...  همیشه منتظر دعبل می

 پذیرد؛ اما... . با دانستن پیشینه پدر و عمویش در شعر، حتماً او را به شاگردی می« بن ولید مسلم
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 9786000806064 شابک: رقعی. ص.104 .1398. قدیانی: تهران.درنگدرجنگ183شده:هایگمنامه. خدامی، مصطفی.160

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

 است که در حوزه داستان کوتاهِ کوتاه دفاع مقدس نوشته شده است. در این هایی  کتاب حاضر از معدود کتابمعرفیکتاب:

های رزمندگان و... درک شده و به تصویر کشیده  های کوتاهِ کوتاه، روح آن دوران، حال و هوای راستینش، احساسات و دغدغه داستان

ود، مخفیانه دفنش کرد، مردم از آزادی شهر پسرش شهید شده ب»، آمده است: «خرمشهر»ها به نام  شده است. در یکی از نوشته

 «.ها را حساب نکرده بودند دشمن شکست خورد، زن»آمده است: « کتاب حساب»ها به نام  در یکی دیگر از متن«. خوشحال بودند

 

 9789649736181 شابک: رقعی. ص.232 .1397. کتاب جمکران: قم.نخلونارنج. پور، وحید یامین.161

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، تاریخ نامه های فارسی، سرگذشت داستانکلماتکلیدی:

 است. دو کتاب مشهور شیخ، مکاتب و رسائل « مرتضی انصاری»کتاب حاضر داستان زندگی و زمانه شیخ اعظم، معرفیکتاب:

شوند. نویسنده به جز زندگی شیخ انصاری، چشمی نیز به زمانه او  ها تدریس می های مهم حوزه علمیه هستند که در همه حوزه کتاب

 داشته است. …ی عثمانی و های ایران و روس، حضور انگلستان، امپراتور و جنگ

 

 9786222040062 شابک: رقعی. ص.280 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی اسارت. نگهبانان گاهول:. لسکی، کاترین.162

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

از جغدهای انباری است و در جنگل تایتو متولد شده است؛ اما در دنیای جغدها شرارتی در کمین است، « سورن»معرفیکتاب:

خانه مشهور است. سورن  رود که به یتیم ای تاریک و مخوف می شود و به دره  زند. سورن اسیر می شرارتی که صلح تایتوها را برهم می

خروج، مسیری رو به باالست. بنابراین برای فرار باید کاری کنند که تا به حال انجام  دانند که تنها راه  می« گیلفی»و دوستش، 

 شود. ها آغاز می ها باید پرواز کنند و به این ترتیب سفر جادویی آن اند. آن  نداده

 

 9786222040079 شابک: رقعی. ص.300 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی سفر. نگهبانان گاهول:. لسکی، کاترین.163

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ترین  ها توانستند دو تن از وحشی همدیگر را دیدند، یتیم بودند. آن« حفار»و « شفق»، «گیلفی»، «سورن»وقتی معرفیکتاب:

مانند. آن چهار  شکست بدهند و همانجا فهمیدند که برای همیشه یک گروه می ایگی را جغدهای جنگجو و برگزیده آکادمی سنت

ای  ها کارهای شرافتمندانه کردند که شب  ای از جغدها در آن زندگی می کردند، درختی که دسته  جغد به طرف درخت گاهول پرواز می

رو  هایی روبه بال باشند؛ اما با آزمون بان و خاموشخواستند بخشی از قلمروی کهن جغدهای سلحشور نگه ها می دادند. آن انجام می

 ها برآیند و جغدهای گاهول شوند؟ توانند از پس این آزمون ها می کردند. آیا آن  شوند که هرگز تصورش را هم نمی می
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 9786222040925 شابک: رقعی. ص.260 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی نجات. نگهبانان گاهول:. لسکی، کاترین.164

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شماری  ، لحظه«اگالنتین»خواهرش،   ایگی بردند، برای دیدنِ دوباره سنت  جغد را ربودند و به مدرسه« سورن»از وقتی معرفیکتاب:

گنجد.  هایی را پشت سر گذاشته است که شرحش در کلمات نمی ؛ اما سختی ن برگشتهکرد. حاال اگالنتین به زندگی سور می

گوید که بین این  ، معلم سورن، نیز ناپدید شده است. در عمق سنگدان سورن، چیزی قدرتمندتر از دانش به او می«ریب ازیل»

 اجوییِ خطرناکی شود و... .ریب، راهیِ ماجر رخدادهای مرموز ارتباطی وجود دارد. او باید برای نجات ازیل

 

 9789640226384 شابک: وزیری. ص.96 .1398. نشر به: تهران.وقتیدرآغوشکوهبودیم. فروتن اصفهانی، فاطمه.165

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

 رود. او تمام وسایلش را خریده و  دختر نوجوانی است که با بازگشایی مدارس، به کالس دوم راهنمایی می« میترا»معرفیکتاب:

، را «گلنار»و « راضیه»پیچد و میترا و دوستانش،  جا می چیز برای فردا، اول مهر، آماده است؛ اما خبر حمله عراق به ایران، همه همه

بر تمام ابعاد زندگی دخترها تأثیر گذاشته است، بر مدرسه رفتنشان، غذا خوردن و خوابیدنشان و حتی کند. جنگ   نگران می

چند روزی است که راضیه . کوبد...  اش را با میخ به پشت پنجره می زند و پتوی سربازی  ها را چسب می تفریحشان! پدر روی شیشه

 با او قهر کرده است؛ اما چرا؟کند   مثل همیشه شاد و شنگول نیست و میترا فکر می

 

166 )داستان شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه. پریان پری(افسانه و جن های  شابک: وزیری. ص.56 .1398. آبشن: تهران.

9786008116486 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 فارسی، افسانههای  ادبیات کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

، حاوی سه داستان درباره جن و پری است. داستان اول درباره مرد «هزار و یک شب»های  این کتاب از مجموعه کتابمعرفیکتاب:

افتد و وقتی در آن  ای در تورش می تواند مثل سابق کار کند. روزی صندوقچه ماهیگیری است که دیگر پیر و ناتوان شده است و نمی

خواهد مرد را بکشد؛ اما قبل از آن  شود. دیو می رویی می آید و تبدیل به دیو زشت کند، دود سیاهی از آن بیرون می را باز می

 کند.  سرگذشتش را برای او بازگو می

 

167 حیوانات( شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه. )داستان وحوش افسانه  شابک: وزیری. ص.64 .1398. آبشن: تهران.

9786008116509 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های حیوانات های فارسی، داستان ادبیات کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

، شامل شش داستان درباره حیوانات است. داستان اول درباره «هزار و یک شب»های  کتاب حاضر از مجموعه داستانمعرفیکتاب:

کند او را   شود و سعی می دزدد تا اینکه صاحبخانه متوجه دزدی او می  رود و کنجد می ری است که هرروز به خانه مرد فقیری میسمو

شوند و مأموران شیر  داستان دوم درباره شیری است که دو موش هرروز به راحتی وارد قصرش می. به دام بیندازد؛ اما سمور...

 رسد. داستان سوم... . تا اینکه شغال، وزیر شیر، فکری به ذهنش میها را بگیرند  توانند آن نمی
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 9786008116479 شابک: وزیری. ص.96 .1398. آبشن: تهران.وتختبازیتاج شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه.168

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، کودک و نوجوان داستانها،  اقتباسکلماتکلیدی:

 های موجود در  ها براساس موضوع است. در این مجموعه، داستان« هزارویک شب»های  این کتاب از مجموعه کتابمعرفیکتاب:

نه های جن و پری(، افسا وتخت )حکایات پادشاهان و درباریان(، افسانه پریان )داستان حکایات به چهاردسته، با عناوین بازی تاج

وحوش )داستان حیوانات( و روایت عشق )حکایات دلداگی و عاشقی( تقسیم شده است. کتاب حاضر حکایات پادشاهان و درباریان، 

 کند.  حاوی دوازده داستان است و اولین داستان، حکایت شهرزاد و شهریار را بازگو می

 

 9786008116493 شابک: وزیری. ص.56 .1398. آبشن: تهران.روایتعشق شب: یک    و هزار. رامشینی، الهه.169

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های فارسی، کودک و نوجوان ها، داستان اقتباسکلماتکلیدی:

 گیرند و   میدرپی که از دل داستان دیگری جان  های پی گویی است. داستان داستان قصه و قصه« هزارویک شب»معرفیکتاب:

، حاوی چهار داستان عاشقانه است. اولین داستان «هزارویک شب»برد. کتاب حاضر از مجموعه  ها هزارویک شب زمان می روایت آن

کند. این داستان درباره پادشاهی است که سه  ویکم بازگو می را شهرزاد در شب صدوبیست« حکایت اسب آبنوس»این کتاب به نام 

ها در مقابل هدایایشان این است  آورند. خواسته آن آیند و هدایایی برایش می . روزی سه حکیم به دربار او میدختر و یک پسر دارد

 که... .

 

170 شلیک. خرامان، مصطفی. به دقیقه هفت  شابک: رقعی. ص.160 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

9789640816585 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

کند. دختر جوان خبرنگار که همان حوالی است و   در دقایق آخر سال، تاکسی خطیِ سبز، با پسر جوانی تصادف میمعرفیکتاب:

مان ماشینی که با پسر تصادف کرده است، جوان را به در حال تهیه گزارش از حال و هوای عید، شاهد این تصادف است. او با ه

هوش  بیند جوان به  خواهد از راننده چشم برندارد، مبادا که فرار کند! خبرنگار جوان وقتی می  رساند و از نگهبان می بیمارستان می

 رود.  خواهد که پلیس را خبر نکند و خودش به دنبال مادر جوان می  آمده، از دکتر می

 

 9789649736198 شابک: رقعی. ص.136 .1398. کتاب جمکران: قم.یخدربهشت. عذرا  موسوی، سیده.171

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های کوتاه، جنگ ایران و عراق های فارسی، داستان داستانکلماتکلیدی:

یخ در »ها جنگ ایران و عراق است. داستان  کوتاه است که موضوع همه آنهای  ای از داستان کتاب حاضر مجموعهمعرفیکتاب:

ها چشمانش  با وانتش، کلی یخ آورده است! محبوبه با دیدن یخ« جلیل»است. عمو « محبوبه»درباره دخترکی به نام « بهشت

تر به آنجا برسد.  و باید هر چه سریع اند ها را به سفارش بیمارستان آورده چسبد! اما یخ  درخشد. در آن گرما یخ در بهشت می می

هایی که پدرش درست  ای یخ بگیرد و به یاد یخ در بهشت شود تا شاید در بیمارستان تکه محبوبه با اصرار با عموجلیل همراه می

 رسند... . که به بیمارستان می فروخت، یخ در بهشت درست کند؛ اما هنگامی  کرد و کنار شط می می
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دینی

 

والمستفیدالمفیدآدابالمریدفیهگونهکتابمنیآدابتعلیموتعلمدراسالم:ترجمهگزارش. حجتی، سیدمحمدباقر.172

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

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 آموزش و پرورشها،  اخالق اسالمی، ترجمهکلماتکلیدی:

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

 اند. های تعلیم و تربیت اسالمی و تاریخ آن در کتاب آمده اند و فهرستی از کتاب روایات توضیح داده شده

 

173 . باوفا، مرجان. و قرآن منظر از خانواده در البالغهنهجاخالق  شابک: رقعی. ص.180 .1397. کتاب جمکران: قم.

9789649735931 

 معلم مخاطب:

 های اخالقی اسالم، خانواده، ارزشکلماتکلیدی:

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

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

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

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

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

 

 ص.138 .1398. نشر به: تهران.السالمعلیهرضااعترافاتغالمان:داستاندورانوالیتعهدیامام. آبادی، حمیدرضا شاه.174

 9789640228036 شابک: خشتی.

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی، امامان داستانکلماتکلیدی:

ها از زبان بردگان و  هاو ماجراهایی را دربارۀ دوره و زندگی امام رضا )ع( در بردارد. این حکایت کتاب حاضر حکایتمعرفیکتاب:

کردند. در واقع تاریخ دوران  اند که در دورۀ پادشاهی امین و مأمون و در دربار پادشاهان زندگی و خدمت می شده گفتهغالمانی 

 والیتعهدی امام رضا )ع( بیان شده است.

 

175 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، پرسشکلماتکلیدی:

گویی بپرهیزد، به سراغ جوانان برود،  است. این کتاب کوشیده است از کلی شده های فراوانی نوشته دربارۀ حجاب کتابمعرفیکتاب:

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

 ها پر کرده است. های علما به این پرسش های جوانان و پاسخ مستدل دهد. سراسر محتوای کتاب را پرسش
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 .1398. دلیل ما: قم.خواهیگناهکن!!هرچهمی با خدا باشیم:. هاشمی طباطبایی، سیدمرتضی/ اشرف کاشانی، محمدرضا.176

 9786004421423 شابک: رقعی. ص.104

 معلم مخاطب:

 امامان، تفکرکلماتکلیدی:

در کتاب پیش رو، نویسنده هدف از نوشتن کتاب را حدیثی گهربار از امام حسین)ع(دانسته و اثرش را در قالب پنج معرفیکتاب:

خدا، و قهر خدا تدوین کرده است. هر درس شامل بخش  درس با عناوین: نان و نمک و خدا، حکومت خدا، نگاه خدا، قدرت نمایی

)نکات مربوط به آن درس(، « ایستگاه تفکر» ، «حرف حساب»)داستان مرتبط(، « یکی مثل ما» )آیات مربوط(، « از آسمان»هایی 

نقول از اهل بیت( تنظیم )مناجاتی از ادعیه م« این گونه بخوانیم» فعالیتی فردی برای به فکر واداشتن مخاطب(و «)از خود بپرسیم»

 شده است.

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و : تهران.پاسخبهشبهاتکالمی،دفترچهارم:امامت. قدردان قراملکی، محمدحسن.177

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

 معلم مخاطب:

 امامت، خداشناسی، نقدکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ : تهران.پاسخبهشبهاتکالمی،دفترششم:عدلالهی. قدردان قراملکی، محمدحسن.178

 9786001081910 شابک: رقعی. ص.332 .1397. و اندیشه اسالمی

 معلم مخاطب:

 ها خداشناسی، نقد، پاسخکلماتکلیدی:

 عدل »ای چندجلدی در پاسخ به شبهات کالمی است. این جلد در موضوع  کتاب حاضر دفتر ششم از مجموعهمعرفیکتاب:

عالم مادی، علت عدم خلقت عالم بدون شر و اند، از جمله: چرایی رخنه در  است. در این کتاب تحلیل و نقد شبهاتی مطرح«الهی

ها  کاستی، فلسفة خلقت حیوانات وحشی و موذی، خلقت شیطان و مهلت وی، علت گرایش انسان به سوی شر، آسیب انسان از تفاوت

 های اخروی دین با عدالت الهی. ها، و ناسازگاری آموزه و تبعیض

 

 9789649736068 شابک: رقعی. ص.140 .1397. کتاب جمکران: قم.هایتاریکیپرچم. محمدی هوشیار، علی.179

 معلم مخاطب:

 مهدویت، شناخت، خرافاتکلماتکلیدی:

ای را به سمت خود  تاریخ، سرشار از مدعیانی است که خود را منجی بشریت نامیده و با برافراشتن پرچم نیرنگ، عدهمعرفیکتاب:

منصور »های گمراهی و انحرافی در عرصه مهدویت، جریان  اند. یکی از جدیدترین جریان کردهخوانده و در دام گمراهی گرفتار 

است که اثر حاضر به نقد و بررسی آن پرداخته است. در کتاب رهبر فرقه معرفی شده و اقداماتی را که وی در « هاشمی خراسانی

است که توسط همین « بازگشت به اسالم»این جریان، کتاب خویش انجام داده، بیان شده است. مبنای مؤلف در نقد   گسترش فرقه

 فرد نگاشته شده است.
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 وزیری. ص.144 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.شناسیامام های دینی: ها و پاسخ پرسش. سوزنچی، حسین.180

 9789640819623 شابک:

 معلم مخاطب:

 دینی، امامتها، سواالت  ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

معارف اسالمی با آنکه برای عامة مردم قابل فهم و در دسترس است، در عین حال نکات ژرف و عمیقی دارد که درک معرفیکتاب:

دهد. متن کتاب به صورت سؤال و جواب است و  های جوانان پاسخ می ها به تأمل نیاز دارد. کتاب حاضر در همین باره، به سؤال آن

والیت و هدایت به امر، امام علی )ع(، امام حسن )ع(، امام »، شامل مباحثی است از جمله: «امامت»موضوع کلی مباحث کتاب در 

 «رضا )ع(، امام زمان )ع(.

 

 وزیری. ص.216 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.شناسیپیامبر های دینی: ها و پاسخ پرسش. سوزنچی، حسین.181

 9789640819630 شابک:

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، سواالت دینی ها، کتاب ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

معارف اسالمی با آنکه برای عامة مردم قابل فهم و در دسترس است، در عین حال نکات ژرف و عمیقی دارد که درک معرفیکتاب:

دهد. متن کتاب به صورت سؤال و جواب است و  های جوانان پاسخ می الها به تأمل نیاز دارد. کتاب حاضر در همین باره، به سؤ آن

نیاز به دین و راهنمایی الهی، گرفتن پیام از غیب، »اند.  بندی شده دسته« نبوت عامه و نبوت خاصه»مباحث کتاب در دو بخش کلی 

 های سؤاالت هستند. عنوان« معجزه، عصمت، انبیای سلف، پیامبر اسالم)ص( و قرآن کریم

 

 وزیری. ص.144 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.شناسیخدا های دینی: ها و پاسخ پرسش. سوزنچی، حسین.182

 9789640813669 شابک:

 معلم مخاطب:

 ها، سواالت دینی، خداشناسی، صفات خدا ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

مردم قابل فهم و در دسترس است، در عین حال نکات ژرف و عمیقی دارد که درک معارف اسالمی با آنکه برای عامة معرفیکتاب:

دهد. متن کتاب به صورت سؤال و جواب است و  های جوانان پاسخ می ها به تأمل نیاز دارد. کتاب حاضر در همین باره، به سؤال آن

چگونگی شناخت خدا، »اند.  بندی شده دسته «شناخت خدا، وجود خدا، صفات خدا و افعال خدا»مباحث کتاب در چهار بخش کلی 

 ها هستند. های فصل برخی از عنوان« ابهامات دربارۀ وجود خدا، علم خدا، ارادۀ خدا، و آغاز و پایان خلقت

 

 9789640815960 شابک: رقعی. ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.پیاممحبت. حکیمی، محمود.183

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 پیامبران، اسالم، مهربانیکلماتکلیدی:

 اند و قصد دارند پس از  دو دانشجو به نام مرتضی از ایران و مروان از پاکستان، در کشور آلمان به تحصیل مشغولمعرفیکتاب:

شود و وقتی که  طور ناگهانی ناپدید می نی حنفی است. مروان بهپایان تحصیل به کشورهای خود بازگردند.مرتضی شیعه و مروان س

ها پیوسته بود. اما  گرایش پیدا کرده و به آن« ها تکفیری»دهد که به جریان  گردد، برای دوستش توضیح می پس از هشت ماه بازمی

های مروان در  آن دورند. کتاب شرح دیدههای رحمانی  ها از اسالم و آموزه ها فرسنگ اکنون به این حقیقت آگاهی یافته است که آن

 هاست. اردوگاه تکفیری
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 .1398. رصدگر دانش: قم.شناسیپیدایشکیهانودگرگونیآندرمطالعاتقرآنیوکیهان. باقری تودشکی، زینب.184

 9786009763627 شابک: وزیری. ص.72

 معلم مخاطب:

 شناسی های قرآنی، جهان جنبهکلماتکلیدی:

است. کتاب حاضر رابطة گزارۀ  موضوع شناخت جهان و چگونگی ایجاد آن همواره ذهن بشر را به خود مشغول کردهمعرفیکتاب:

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

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

 

 شابک: وزیری. ص.1090 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.تصویرپردازیدرقرآنوروایات. محمدقاسمی، حمید.185

9789644764806 

 معلم مخاطب:

 تصویرها، روایات، قرآنکلماتکلیدی:

های جذاب قرآن کریم و روایات معصومین)ع( تجسم بخشیدن به مفاهیم و ترسیم تصاویری زنده است  یکی از جلوهمعرفیکتاب:

های هنری را تبیین کند. مطالب  دارد. نویسنده کتاب درصدد است این جلوه انگیزد و اندیشه را به تکاپو وامی که احساسات را برمی

شود. در فصل دوم،  ارائه شده است. در فصل نخست به مفهوم تصویرپردازی و اقسام آن پرداخته میبندی و  کتاب در سه فصل دسته

های  ترین بخش کتاب است، نمونه شود و در فصل سوم که پرحجم های تصویرپردازی در قرآن و روایات به بحث گذاشته می روش

 گیرد. ه قرارمیفراوانی از هنر تصویرگری در قرآن و روایات در برابر چشم خوانند

 

 .1397. کتاب جمکران: قم.سلموآلهوعلیهاهللصلیهاییاززباناشیادربارهپیامبرحنانهشو...:داستان. بابایی، رقیه.186

 9789649736006 شابک: رقعی. ص.80

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 داستان، پیامبرانکلماتکلیدی:

گرمای محبت رسول خدا )ص( در دل همه موجودات، کائنات و مخلوقات جای گرفته است؛ محبتی که از عشق ازلی معرفیکتاب:

گیرد. در این کتاب که اسم آن برگرفته از ستون حنانه مسجد پیامبر)ص( است، نویسنده هفت داستان را روایت  و الهی ریشه می

شود. درختی که حرکتش معجزه رسول  جان درباره پیامبر)ص(بیان می موجودی به ظاهر بیکند که هر کدام از زبان اشیا یا  می

های این کتاب را  خدا)ص( شد؛ ماهی که نیمه شد و بتی که به رسالت رسول خدا)ص( اعتراف کرد، از جمله اشیایی است که داستان

 اند. رقم زده

 

 ص.128 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.هاهاوتبیینغربی:چالشخداباوریودانشمندانمعاصر. گلشنی، مهدی.187

 9786001592461 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 ها خداشناسی، پاسخکلماتکلیدی:

اعتقاد به ها در مورد  ها و بدآموزی نه تنها در میهن اسالمی ما، بلکه در غرب نیز فیلسوفانی خداباور، به مقابله با شبههمعرفیکتاب:

پردازند. این کتاب، با همین موضوع، در فصل اول به نظرات مختلف دربارۀ رابطة علم و دین در جهان غرب و نگرش  خالق جهان می

باره  ها در این ستیز و بعضی پاسخ های ملحدان و عالمان دین عالمان معاصر غربی به خداباوری اختصاص دارد. در فصل دوم شبهه

های مخالفان ادیان الهی در خصوص این استدالل و  فصل سوم اسلوب جدید برهان نظم بر وجود خداوند و شبهه اند. در مطرح شده

 اند. ها آمده ها و نیز پاسخ عالمان و فیلسوفان خداباور غربی به این شبهه های گریز آن راه
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188 ودرسداستان. نظری، مرتضی. وعلیهاهللصلیاسالمهاییاززندگیپیامبرها بیشاز .داستانخواندنی185آلهبا

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

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، پیامبران، تاریخ اسالم کتابکلماتکلیدی:

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

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

 است. اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن آورده شده

 

 9789642027330 شابک: رحلی. ص.108 .1397. جمال: قم.دایرةالمعارفشیعه. حیدری ابهری، غالمرضا.189

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، اسالم، تشیع، شیعیان المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 های گوناگون. پرسش

 

 ص.228 .1397. کتاب جمکران: قم.االنوارهایقرآن:بازنویسیمشکاتدرفضیلتخواندنسوره. مجلسی، محمدباقر.190

 9789649735955 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 ها های آسمانی، احادیث، سوره کتابکلماتکلیدی:

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

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

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

 شود. شایان ذکر است که مصادر آیات و روایات در پاورقی آمده است. بخش سوم، برخی از اذکار، دعاها و تعقیبات ارائه می

 

191 احمد ناظم، مهدی فرخیان، مجید مرادی، علی  عبادتیاعبودیت؟. در قلمرو اندیشه امام موسی صدر:. موسی سید صدر،.

 .1397. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر: تهران. محمدمهدی خلیفه سلطانی اهلل افتخاری، سید عطا حجتی کرمانی، سید

 9786005676679 شابک: رقعی. ص.256

 معلم مخاطب:

 عبادت، نمازکلماتکلیدی:

 صدر را روشن  های امام موسی هایی که اندیشه وگوی بنده است با خدا. کتاب حاضر از مجموعه کتاب عبادت گفتمعرفیکتاب:

است و شامل گفتارها و نوشتارهای او دربارۀ عبادت، دعا و برخی مناسک دین اسالم  کند، به موضوع عبادت از نظر او پرداخته می

 ها هستند؟ ت؛ از جمله: فلسفه و معنای نماز و روزه کدام است؟ عبادات در معرض کدام آسیباس
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192 تأکیدبرنظریه. نبوی، قاسم اخوان. نظریهتحولانواعبا تکامل: هایجدیددینو سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران.

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

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 شناسی، نقد های مذهبی، فلسفه، تفسیرها، زیست جنبهکلماتکلیدی:

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

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

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

 دهند. می

 

 9786007325445 شابک: رقعی. ص.120 .1398. سازوکار: تهران.هاراهیابیبهدل. کریمی، قاسم.193

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 احادیث، آداب معاشرت، اخالق اسالمیکلماتکلیدی:

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

ویژه رسول اکرم)ص( در  مندی از نظرات پیشوایان دینی، به  آید. در این کتاب، با بهره راهی برای جذب دیگران نیز به شمار می

و نیز تأمل در آیات قرآن کریم، نکاتی از آداب معاشرت اجتماعی و از جمله « الحکم غرر»ی)ع( در و حضرت عل« الفصاحه نهج»

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

 

 ص.120 .1397. کتاب جمکران: قم.رجعتعصرناشناخته:پاسخبهشبهاتاهلسنتدربارهرجعت. پابرجای، رمضان.194

 9789649735917 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 روایات، سواالت دینیکلماتکلیدی:

عالمان بزرگ اسالمی همواره در برابر انتقادها و شبهات اثبات کرده اند که رجعت درآخرالزمان و پیش از قیامت رخ معرفیکتاب:

رو که  شود. در کتاب پیش می  گیرند و از کفار انتقام گرفته کافران مطلق قرار میخواهد داد و در این بازگشت، مؤمنان خالص در برابر 

خوانید، نویسنده با استناد به آیات و روایات و ذکر تاریخچه مسئله رجعت به سؤاالت کلیدی و شبهاتی که  آن را در دو فصل می

 دهد. درباره رجعت طرح شده است، پاسخ می

 

 رقعی. ص.196 .1397. کتاب جمکران: قم.ردپایاشراف:همیشهپایاشرافدرمیاناست. عبدالرحیمپیرسته انوشه، .195

 9789649735924 شابک:

 معلم مخاطب:

 ثروتمندان، حکومت اسالمیکلماتکلیدی:

در نظام اسالمی کتاب حاضر در خصوص زندگی اشراف و زرساالران تهیه و تدوین شده است. نخست طبقه اشراف را معرفیکتاب:

داری در  نماید و به پیدایش سرمایه انبیای الهی با اشراف و متکبران را یادآوری می  کند، سپس در ادامه مبارزه و مادی توصیف می

حکومت خلفای   پردازد. در پایان مؤلف ضمن تشریح سرانجام جامعه در دوره گری بعد از پیامبر )ص( می حجاز و شروع دوران اشرافی

 انه به زراندوزان واقعی در تاریخ نیز اشاره کرده است.گ سه
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 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.السالموآدابزیارتعلیهرضارواقنور:آشناییبازندگیامام. قرائتی، محسن.196

 9789644308437 شابک: پالتویی. ص.64

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهمدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

 ها، امامان، آداب و رسوم مذهبی نامه ها، زیارت زیارتگاهکلماتکلیدی:

 کنند. این  ها مسافر برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا )ع( به شهر مقدس مشهد سفر می همه ساله میلیونمعرفیکتاب:

داب آن و آگاهی از آداب سفر و احکام نماز مسافر تهیه کتاب برای آشنایی آنان با مقام و منزلت حضرت امام رضا و کیفیت زیارت و آ

اهلل و فرازی از  اند از: اهداف سفر، زیارت، توسل، بوسیدن حرم، اذن دخول، زیارت امین است. برخی از مباحث کتاب عبارت شده

 مناجات شعبانیه.

 

 وزیری. ص.664 .1398. علوم اسالمی رضویدانشگاه : مشهد.شناسیمعارفدینیروش. اسحاق عارفی شیرداغی، محمد.197

 9786007044452 شابک:

 معلم مخاطب:

 تحقیق، اسالمکلماتکلیدی:

های ناصواب  بررسی روش کشف معارف دینی و دستیابی به روش صحیح آن، مانع ظهور بسیاری از انحرافات و مکتبمعرفیکتاب:

کند و با تحلیل و تبیین هر دیدگاه و روش در این باره، نقاط  را بازگو میهای کشف معارف دینی  شود. نویسندۀ این کتاب روش می

گرایی  های حس، عقل و فطرت، وعقل مراتب دین، دین و عقالنیت، معرفت ممکن و الزم، روش»گوید.  قوت و ضعف آن را می

 از جمله مباحث کتاب هستند.« اعتدالی

 

198 امام. جزینی، رسول. السالمعلیهمحمدباقرشکافندهدانش:  شابک: رقعی. ص.184 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

9786001592935 

 معلم مخاطب:

 امامانکلماتکلیدی:

 بود. در این کتاب با « ابوجعفر»اش و کنیه« باقرالعلوم»امام محمدباقر)ع(، پنجمین امام شیعیان است. لقب ایشانمعرفیکتاب:

های امام در تبیین علوم اسالمی بررسی و  زندگی امام محمد باقر)ع( و اوضاع سیاسی و علمی عصر ایشان، دیدگاهنگاهی اجمالی به 

 شود. اقدامات آموزشی و علمی ایشان در گسترش علوم اسالمی تشریح می

 

 ص.120 .1398. رضوی دانشگاه علوم اسالمی: مشهد.عزتنفسدرفقه،بانگاهیبهآثارتربیتیآن. علوی، سیدجعفر.199

 9786007044438 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 های مذهبی، عزت نفس اسالم، جنبهکلماتکلیدی:

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

های قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت  بحثشناسی است که در دانش فقه نیز  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،  شناختی را روشن می دینی و روانهای  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.
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مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی : تهران.فقهزندگی،برگرفتهایازآرایفقهیامامموسیصدر. پورحسین، مهدی.200

 9786005676686 شابک: وزیری. ص.288 .1398. صدر

 معلم مخاطب:

 فقه، ادبیات دینیکلماتکلیدی:

های  ها و نوشته کار اصلی امام موسی صدر جنبة فقاهت اوست. کتاب حاضر حاوی محتوایی فقهی است که در گفتهمعرفیکتاب:

 است. این کتاب به بیان شخصیت فقهی امام موسی صدر و آثار علمی او پرداخته است.امام موسی صدر پراکنده 

 

201 بودنشینفرشتهاوهم کتاب اندیشه:. افزا، سعید روح. ها  ص.80 .1397. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.

 9789643913861 شابک: پالتویی.

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم دهم، پایهتحصیلی:

 های مذهبی داستانکلماتکلیدی:

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

داستان خلقت انسان، در واقع آفرینش انسان و چگونگی پدیدآمدن خلقت است. نویسنده با استفاده از معناو مفهوم آیات قرآنی و 

 بودن به مرحلة شیطانی را به تصویر کشیده است. شیطان را معرفی کرده و نزول او از فرشته

 

202 روانلبخندهایبی. داوودی، عبدالوحید. و اسالم بررسیشادیدر شناسیلهجه: . نشر کانون اندیشه جوان, به: تهران.

 9786001593277 شابک: رقعی. ص.144 .1398

 معلم مخاطب:

 شناسی، شادی روانکلماتکلیدی:

 شکل گرفته است که تنها به « شناسی مثبت گرا روان»شناسی رویکردی به نام  های اخیر در علم روان در دههمعرفیکتاب:

نیز نگاهی مفصل دارد. از « شادی»های مثبت انسانی رفته است. این رویکرد به مسئله  پردازد بلکه سراغ ویژگی های روانی نمی آسیب

سویی اسالم نیز که دینی جامع و کامل است به پدیده شادی نگاهی ژرف دارد. در این اثر به مقایسه این موارد در حوزه ماهیت 

 شناسی بررسی شده است. شادی، عوامل و موانع آن و همچنین به پیامدهای شادی در دو رویکرد دینی و روان

 

203 مطهری. محمدجمالیان، . شهید منظر از فاضله مدینه  شابک: وزیری. ص.188 .1398. شاپورخواست: خرم آباد.

9786002604484 

 معلم مخاطب:

 حکومت اسالمی، اخالق اسالمیکلماتکلیدی:

 و همراه آن رسد  ها به اوج شکوفایی می و اخالق است که در آن اندیشه  مدینه فاضله اسالمی سرشار از خردورزیمعرفیکتاب:

ترین اصول و  کند. در این اثر تالش شده است تا به مهم های واالی انسانی و اخالقی، مراحل عالی و ارزشمند خود را پیدا می برتری

های سیاسی در اسالم و مقایسه با غرب، در کنار توجه به چیستی و چگونگی مدینه فاضله و نوع رویکرد و جهان  مبانی نظری اندیشه

 های سیاسی شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ای اسالمی به ویژه فقهای شیعه با التفات به اندیشهبینی فقه
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204 علم.مقایسه. بوکای، موریس. قرآنو انجیل،  .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. اهلل دبیر ذبیح ایمیانتورات،

 9789644308505 شابک: وزیری. ص.338

 معلم مخاطب:

 ها، علوم قرآنی قرآن، تفسیرها، ترجمهکلماتکلیدی:

های علمی و تجربی بشر را  نویسندۀ کتاب حاضر که یک پژوهشگر مسیحی است درصدد برآمده است بخشی از یافتهمعرفیکتاب:

ها، زمین،  آفرینش انسان، آسمان ها و قرآن مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. موضوعاتی مانند مقدس تورات، انجیل  در سه کتاب

ستارگان، گیاهان و جانوران و البته دو قصه طوفان نوح)ع( و خروج موسی)ع( از مصر، دستمایه مقایسه مؤلف قرار گرفته است و او 

یانی برخوردار تردید از یک منشأ وح رسد که قرآن بی ها، در نهایت به این نتیجه می ها در این زمینه های آن ضمن نقد و تحلیل تفاوت

 توان در قرآن مطلبی را یافت که از نظر علوم )قطعی( عصر جدید، قابل نقد باشد. گوید نمی است و می

 

 9789649735832 شابک: رقعی. ص.96 .1397. کتاب جمکران: قم.مهدیشناسی. فر، سیدعباس طباطبایی.205

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 امام زمان)عج(، مهدویت، امامانکلماتکلیدی:

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

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

شود که  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 به نظر آگاه می

 

اخـالقشومخواهـمخـوشمی. عباسی آغوی، محمدمهدی.206  شابک: رقعی. ص.108 .1398. اندیشه جوانکانون : تهران.

9786001592287 

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی، اسالم آموزش اخالق، فضایل اخالقی، جنبهکلماتکلیدی:

دانند  تر از آن، نمی مهمدانند.  هاست، اما چیستی و چرایی آن را همگان نمی اخالقی خواستة بسیاری از انسان خوشمعرفیکتاب:

شده است. در فصل اول حسن  آموزش داده ای کاربردی، مهارت خوی خوش باشند. در این کتاب، به شیوه چگونه حسن خلق داشته

های سوم و چهارم هدف اصلی و  اند. فصل شده  خلق شناسانده شده است. در فصل دوم عوامل خوی خوش و خوی بد برشمرده

گام عملیاتی بیان  های حسن خلق و چگونگی پرورش خوی خوش در دوازده ها نشانه تاب هستند که در آنهای ک ترین فصل مهم

 اند. شده
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 شابک: وزیری. ص.680 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.هایآغازدراخالقعملینقطه. مهدوی کنی، محمدرضا.207

9789644308444 

 معلم/ مشاور مخاطب:

  اخالق اسالمی، سخنرانیکلماتکلیدی:

اهلل مهدوی کنی در جمع دانشجویان دانشگاه  هایی است که آیت شدۀ سخنرانی کتاب حاضر نسخة مکتوب و گردآوریمعرفیکتاب:

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

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

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

 عی.و عرفی و اجتما

شناسیروان

 

 شابک: وزیری. ص.288 .1398. آوای نور: تهران.هایروانیآزمون. زاده، توحید/ بابایی، کریم/ میکائیلی منیع، فرزانه اشرف.208

9786003094543 

 مشاور مخاطب:

 گیری ها، رشد شخصیت، رفتار، اندازه آزمونکلماتکلیدی:

های روانی از جمله ابزارهایی است که برای  گیری رفتار و شخصیت است. آزمون شناسی، اندازه روانیکی از اهداف مهم معرفیکتاب:

 48گیرد و در حوزه تحصیلی جایگاه و اهمیت خاصی دارد. کتاب پیش رو شامل  اندازه گیری رفتار و شخصیت مورد استفاده قرار می

های رغبت سنجی و  ای و آزمون حصیلی و رفتارهای مدرسههای ت آزمون است که در سه فصل آزمون های تشخیصی، آزمون

 بندی شده است. تواناییدسته

 

209 نوجوان.آسیب. وایس، رابرت.  شابک: رحلی. ص.978 .1398. دانژه: تهران. مهرداد فیروزبخت شناسیروانیکودکو

9786002502131 

 مشاور/ کارشناسان مخاطب:

 شناسی آسیب های اضطرابی، اختاللکلماتکلیدی:

کند و خطرات و  کتاب حاضر با رویکرد رشدنگر، ظهور اختالالت را در انسان و در دوران کودکی و نوجوانی بررسی میمعرفیکتاب:

کند. انواع اختالالت،  کردن بافت اجتماعی فرهنگی خانواده، توصیف و بیان می عوامل مؤثر بر فرآیند و مسیرهای رشدی را با لحاظ

اند. بیان  دی، مخل و مصرف مواد، هیجان و تفکر، و اختالالت مرتبط با سالمت، هر کدام در یک فصل از کتاب بررسی شدهاعم از رش

ای و نگارشی، مخاطبان را در فهم  های چندگزینه های تفکر انتقادی، و پرسش اهداف و خالصة هر فصل، اصطالحات کلیدی، تمرین

 کنند. مطالب کمک می
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. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران.هابرکودکانونوجوانانهایاجتماعیوتأثیرآنآسیب. پور، نجف طهماسبی.210

 9786226589024 شابک: وزیری. ص.172 .1398

 معلم/ مشاور مخاطب:

 های اجتماعی، اعتیاد آسیبکلماتکلیدی:

شوند.  ساز می اختالل در سیستم اجتماعی، در روند تربیتی کودکان نیز مشکلهای اجتماعی، ضمن ایجاد  انواع آسیبمعرفیکتاب:

ها مؤثر خواهد بود. کتاب حاضر حاصل دو دهه تجربة  ها، در پیشگیری و حل به موقع آسیب های الزم دربارۀ این آسیب کسب مهارت

شوند. پس از آن،  به طور دقیق تعریف می های اجتماعی نویسنده و استفاده از نظرات اندیشمندان است. در این کتاب، آسیب

گرایانه و  بار آن، مصرف مواد یا اعتیاد، و رفتار خودکشی های ناشی از ماهواره و فضای مجازی، بزهکاری، طالق و آثار زیان آسیب

 ها پرداخته است.ء خودآزاری تعمدی مواردی هستند که نویسنده به آن

 

: تهران.ورزی)برایمراجعانودرمانگران(هایجرأتآموزشفنونومهارت. معصومیان، سمیراکمری، اسفندیار/  سیاه.211

 9786002502100 شابک: رقعی. ص.168 .1398. دانژه

 معلم مخاطب:

 های ارتباطی شناسی، مهارت روانکلماتکلیدی:

ها و فنون آن است.  تصحیح بینش و نگرش و آموختن روشای آرام و بدون پرخاشگری، نیازمند  دفاع از خود به شیوهمعرفیکتاب:

ورزی،  ورزی، موانع جرات های جرات های ارتباط، حقوق و مسئولیت آشنایی با سبک»کتاب حاضر در شش فصل، به ترتیب شامل 

ان و بر اساس است. این کتاب با توجه به فرهنگ ایر« ورزی گیری، و آموزش فنون جرات ورزی، سنجش و اندازه های جرات حیطه

 است. تجربه و تخصص مؤلفان با مراجعان ایرانی تنظیم شده

 

 .1398. بان ایران: تهران. فاطمه فرید بیشفعالی:کتابکارنوجوانان. آنچه نوجوانان هوشیار باید بدانند:. هونومن وب، الرا.212

 9786001882166 شابک: وزیری. ص.140

 مشاور مخاطب:

 فعال، نوجوانان نفس، بیش اعتمادبهکلماتکلیدی:

فعال قرار دهد که به افزایش تمرکز و دقت آن  هایی را برای نوجوانان بیش نویسنده کوشیده است در این کتاب، تمرینمعرفیکتاب:

دن به کند که پس از پی بر بازگو می ADHDفعال  های نوجوانان بیش هایی را از موفقیت رساند. همچنین داستان ها یاری می

 اند تا اعتماد به نفسشان را افزایش دهند و ... استعدادهایشان فقط نیاز به توجه کافی داشته

 

213 طرحی. دریسکل، ناتان. دارد؟ اعتیاد الکترونیکی وسایل به فرزندتان و30آیا فرزند بهبود و برایدرمان روزه

 9786003094208 شابک: وزیری. ص.168 .1397. آوای نور: تهران. فاطمه علوی اصیل خانوادهشما.

 والدین/ مشاور مخاطب:

 وسایل ارتباطی، اینترنت، اعتیادکلماتکلیدی:

های دیجیتالی جدابیتبسیاری را بین کاربران به دست آورده است.پرخاشگری، خشونت، چاقی و  در حال حاضر بازیمعرفیکتاب:

هستتند که در ادببیات پژوهشی از آن به عنوان اعتیاد « بازی کردن بیش از حد»فی تحرکی، انزوا و تنهایی از جمله پیامدهای من کم

ها، به ایجاد اختالل در چرخه طبیعی زندگی و عملکرد تحصیلی و  ها و ناتوانی در کنترل آن شود. وابستگی به این بازی یاد می

های شکل گرفته نوشته شده است و درباره  تغییر عادتگام سبک زندگی کاربر و  به انجامد. کتاب با هدف اصالح گام اجتماعی می

 هایی به خانواده توصیه شده است. ریزی روزمره دسترسی به وسایل الکترونیکی برای کودکان شیوه چگونگی برنامه
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214 وزندگیکن.. هیز، استیون/ اسمیت، اسپنسر.  .1398. دانژه: تهران. علی صاحبی، مهدی اسکندری ازذهنتبیرونبیا

 9786002501875 شابک: وزیری. ص.408

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی خودسازی، روانکلماتکلیدی:

رنج موضوعی کامالً طبیعی است و انسان باید بیاموزد چگونه با آن کنار بیاید. نویسندۀ این کتاب خواننده را به این معرفیکتاب:

توان آرزوها را برآورده ساخت، کار آسانی است. این  دلخواه و آموختن اینکه چگونه میرساند که پیمودن مسیر یک زندگی  فکر می

محور را با  ها رها کند و تمام مراحل دستیابی به زندگی سرزنده، بانشاط و ارزش دهد انسان چگونه خود را از این دام کتاب یاد می

 خش آن است.است. بارزترین بخش کتاب آموزۀ رهایی ب های زیاد آورده تمرین

 

215 حیرت. لیری، مارک. بشناسیم.اسرار بهتر را دیگران و خودمان انسان: رفتار نادر آزادصفت، طلیعه سعیدی  انگیز

 9786003094369 شابک: وزیری. ص.216 .1398. آوای نور: تهران. رضوانی

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی شخصیت رفتار، روانکلماتکلیدی:

نویسنده در این کتاب ضمن اینکه خواننده را نسبت به تأثیر نیروهای متعامل چون ژننتیک، تربیت، تجارب شخصی و معرفیکتاب:

کوشد با استفاده از  برد. او می کند، او را به سفری هیجان انگیز به درون ماهیت پیچیده انسان می اطرافیان بر رفتار گوشزد می

ها درباره ابعاد طبیعت انسان، مانند رؤیا، حافظه و فراموشی، خشم و پرخاشگری،  ی از پرسشها، به برخ ها و پژوهش جدیدترین نظریه

هایی  های ماورایی ونیز پدیده های بین افراد، عشق و توانایی هیجان، عزت نفس، شادی، خطرجویی، استرس، برافروختن چهره، تفاوت

 جود دارد، پاسخ گوید.ها و چون هنر، خنده و هوشیاری که اطالعات اندکی درباره آن

 

216 تحصیلی. افشین، جواد. فرسودگی و عملکرد اشتیاق،  شابک: وزیری. ص.88 .1398. نارون دانش: تهران.

9786227158069 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی، موفقیت تحصیلی های روان جنبهکلماتکلیدی:

 آموزان را با  هاست. فرسودگی ارتباط دانش پژوهش در مدرسه ترین مباحث قابل مبحث فرسودگی تحصیلی از مهممعرفیکتاب:

دهد. کتاب حاضر مفهوم فرسودگی تحصیلی را شرح  محیط آموزشگاه و میزان عالقه و اشتیاق او را به تحصیل تحت تأثیر قرار می

د. از اشتیاق و اشتیاق کن گوید. سپس دربارۀ رویکردهای فرسودگی تحصیلی صحبت می های آن را می دهد و عوامل و نشانه می

گوید. عملکرد تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن و نیز رابطة متغیرهای فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد  تحصیلی و ابعاد آن نیز می

 شوند. های انتهایی بررسی می تحصیلی در فصل
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 ص.184 .1398. آوای نور: تهران. انگیز نادمی فرحنادر آزادصفت،  سید گذرد؟.اعتیاد:درمغزمعتادچهمی. پالک، تاد.ای.217

 9786003094628 شابک: رقعی.

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی اعتیاد، روانکلماتکلیدی:

اعتیاد تقریباً همة ما را تحت تاثیر قرارمی دهد. مادۀ مخدر به عنوان ماده ای غیر غذایی در نظر گرفته می شود که معرفیکتاب:

بدن باعث تغییر کارکرد زیستی می شود. استفاده از یک مادۀ روانگردان با اعتیاد به آن فرق دارد .وقتی داروهای اعتیاد ورودآن به 

به طور گسترده دردسترس قرارگرفتند، هیچ کنترل ونظارتی برآن ها وجود نداشت ... تاثیرات  1800آور برای اولین بار در سال های 

د مخدر، اعتیاد چگونه مغز را تحت کنترل خود در می آورد؟ آیا اعتیاد جنبة ژنتیکی دارد؟ غذای اجتماعی وشخصی اعتیاد به موا

ناسالم، هرزه نگاری، وبازی های ویدئویی آیا این ها اعتیاد آور هستند و... ازجمله مطالبی است که درکتاب اعتیاد در مغز معتاد چه 

 می گذرد؟ به آن پرداخته شده است.

 

218 کنیم؟.. آنتونیاچیتی، . چه مدرسه از کودک تنفر  شابک: رقعی. ص.188 .1398. امید صبا: تهران. مینا سلیمی با

9786006269887 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی یادگیری آموزش و یادگیری، آموزش والدین، روانکلماتکلیدی:

فرزندانشان، به یک اندازه، سال هایی سخت ودشوار باشد. اگر سال های مدرسه می تواند هم برای والدین وهم برای معرفیکتاب:

فرزندتان با مشکالتی دست وپنجه نرم می کند، احتمال دارد دارد به سختی بتوانید به اوکمک کنید. اگر اذیتتان می کند یا رفتار 

. کتاب باتنفر کودک از مدرسه چه ناشایستی دارد، مشکل است متوجه شوید که با چنین رفتارهایی سعی دارد پیامی به شما بدهد

کنیم؟ در هفت فصل با اشاره به علل جسمی، روانی، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی بروز ترس و تنفر از مدرسه درکودکان، راهنمای 

 ها در تربیت است. معلمان و والدینی است که تامین امنیت و آرامش کودکان اولویت آن

 

هایبهبودهاوشیوهها،آسیبکتابچهراهنمایمغزبرایشناختتوانمندی باشگاه مغز:. تارااختیاری، حامد/ رضاپور، .219

 9786009890415 شابک: رقعی. ص.120 .1398. مهرسا: تهران.عملکرد

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 حافظه، خودآگاهیکلماتکلیدی:

ای دارد. شناخت این عضو از بدن انسان نیاز به یک کتابچه راهنمایی  موهبت الهی است که دنیای پیچیدهمغز ما یک معرفیکتاب:

ها  کند شناخت و آگاهی ما نسبت به توانمندی های آن را توضیح دهد. کتاب پیش رو، سعی می دارد تا به زبانی ساده بتواند پیچیدگی

های این کتاب مصور بودن و  مسیر نگهداری و مراقبت مؤثر آن یاری کند. از ویژگیمان را افزایش دهد و ما را در  و مشکالت مغزی

 هایی اختصاص یافته است. ها و توصیه بیان ساده آن است که ضمن معرفی عملکردهای مغزی، بخشی از آن هم به تمرین
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. کتاب جمکران: قم.غربیواسالمیشناسیپرورشفرزند:مقایسهروان. کریمیان، حسین/ شفیعی مازندرانی، سیدمحمد.220

 9789649736020 شابک: رقعی. ص.298 .1398

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی های مذهبی، روان آموزش والدین، جنبهکلماتکلیدی:

و دیدگاه شناسی اسالمی، افزون بر استفاده از تحقیقات تجربی دانشمندان، از منابع معرفتی متصل به منبع وحی  روانمعرفیکتاب:

شناسی  ها و نظریات متخصصان روان اند عالوه بر بیان دیدگاه کند. نویسندگان کتاب حاضر کوشیده بزرگان دینی نیز استفاده می

شناسی تحولی، ابعاد  شناسی تحولی در اسالم بپردازند که با رشد کودک و نوجوان و جوان ارتباط دارد. تعریف روان جدید، به روان

های مراحل رشد طبق روایات، از جمله  شناسی رشد دورۀ نوجوانی، سالمت روانی در دورۀ بلوغ و اولویت ، روانرشد دورۀ کودکی

 مباحث کتاب هستند.

 

221 مدرسه.. هیور، تامی.ال/ کراترز، الرا.ام/ جیمرسون، شین آر.. سلوکدر اختالل درمان و ارزیابی کیومرث  تشخیص،

 9786003093898 شابک: وزیری. ص.232 .1397. آوای نور: تهران. بخش، شهناز محمودی فرح

 معلم/ مشاور مخاطب:

 ها های رفتاری، کودکان، بیماری اختاللکلماتکلیدی:

پردازد که برای  می رو، به ارائه اطالعات الزم به آن دسته از مشاوران، کارشناسان و متخصصین آموزشی  کتاب پیشمعرفیکتاب:

گویی به آن، به این اطالعات نیاز دارند. کتاب  جهت شناسایی نیازهای کودکان مبتال به اختالل سلوک و پاسخآمادگی بیشتر در 

گیرد: بررسی علل و عوامل اختالل سلوک، شیوع بیماری و  ای در این زمینه، مباحث زیر ر پی می هفت فصالست و پس از ذکر مقدمه

 آموزشی و درمان بیماران. -رزیابی تشخیصی، ارزیابی روانیاختالالت مرتبط با آن، بیماریابی و ارجاع، ا

 

222 کن!:روش. عبدلی، هادی. افراددشوارتوهمگاهیمدارا هایارتباطبا  ص.112 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

 9786001593000 شابک: رقعی.

 معلم/ مشاور مخاطب:

 ارتباط، رفتارکلماتکلیدی:

شویم که ارتباط با آن ها آسان نیست. آن ها رفتارهایی دارند که باعث  گاهی اوقات در جامعه با افرادی روبه رو میمعرفیکتاب:

شوند. در این کتاب نویسنده بر آن است نکاتی را در برخورد با افرادی که ناهنجار هستند و  آزار و اذیت، ناراحتی و صدمه به ما می

رخاشگری، خودشیفتگی، دمدمی مزاج بودن، بدبین بودن و ... دارند، ارائه دهد تا در برخورد با این کاری، پ هایی مانند فریب ویژگی

 افراد آسیب کمتری متوجه افراد شود و رابطه بهتری برقرار گردد.

 

چگونهازخودمانناامیدنشویم.. رابینسون، کن.223  رقعی. ص.312 .1398. منظومه خرد: تهران. الهه ابوالحسنی جوهره:

 9786006475691 شابک:

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شکست، خودسازی، خالقیتکلماتکلیدی:

 کتاب: هایی در مورد  های شخصی است. کتاب حاضر شامل داستان جوهره نقطة تالقی استعدادهای طبیعی و عالقهمعرفی

شان دگرگون شده  اند و زندگی د، سختی را تحمل کردهان شان را یافته مسیرهای خالقانة افراد متفاوت است؛ انسان هایی که جوهره

جوهره چیست و کجاست، »ها و خالقیت انسان است.  است. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب، ارائة دیدگاهی غنی از توانایی

سی شده در کتاب از جمله مفاهیم برر« شانسی، عشق یا پول و رضایت درونی متفاوت فکر کنید، قلمرو هر فرد، تصور دیگران، خوش

 هستند.
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 ص.368 .1397. دانژه: تهران. حسین شاره تراست؟.ترکمهایمانناخشنودیم؟چرابیشچراازانتخاب. شوارتز، بری.224

 9786002502025 شابک: رقعی.

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی گیری، روان تصمیمکلماتکلیدی:

 شود. این کتاب در تبیین این  شود، خشنودی و رضایت او کمتر می تر می انسان گستردههای  هر چه دامنة انتخابمعرفیکتاب:

گرایی کنونی، پیامدهای مقدر این سبک از  داری و مصرف هایی از دنیای سرمایه تناقض و شیوه نویسندۀ کتاب حاضر با تشریح الیه

توان از زیر بار سنگین  داند. او بر این باور است که می میزندگی را اضطراب، پشیمانی از انتخاب و در نتیجه ناشادی و افسردگی 

کوشد پیشنهادهایی را پیش  رها شد. نویسنده در ادامه می -اند اهمیت که مربوط به چیزهای بی -های غیر مهم  بسیاری از این انتخاب

 کاهد.شوند، ب های نامناسب، که موجب پریشانی فرد می پای خواننده بگذارد تا از آثار انتخاب

 

تانچراییخودراپیداکنید:راهنمایعملیبرایکشفهدفخودوتیم. سینک، سایمون/ مید، دیوید/ داکر، پیتر.225

 9786226650311 شابک: رقعی. ص.184 .1398. آموخته: اصفهان. علیرضا خاکساران )رفیقشفیقکتابباچراشروعکنید(.

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی، خودآموزها، خودسازی شیوۀ زندگی، روانکلماتکلیدی:

های هر فرد در زندگی. دو فصل اول  کاربردی و خودآموزی است کامل برای کشف و بیان چرایی  این کتاب راهنماییمعرفیکتاب:

الزم برای  اطالعات زیربنایی هستند برای کشف چرایی خود. فصل سوم گام به گام کشف چرایی در گروه است و فصل بعد، مواد

های بعد چگونگی تحقق  گوید. در فصل کشف چرایی تیم یا سازمان. فصل پنجم راهکارهای راهنمایی یک تیم در فرایند چرایی را می

 است. کردن آن آمده گذاشتن چرایی با دیگران و عملی چرایی و اشتراک

 

226 گرفتگی!. مهکام، رضا/ مصلحی، جواد. خشم خطر  شابک: رقعی. ص.124 .1397. اندیشه جوانکانون : تهران.

9786001592966 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 کنترل خشم، رفتارکلماتکلیدی:

سازد و  ریزد، انسان را از محور حق و عدالت خارج می از آن جهت که تعادل روحی و روانی انسان را بهم می "خشم"معرفیکتاب:

گرداند.  رفتار، مدارا با دیگران، عفو و گذشت، حسن خلق و حسن معاشرت و.. بی نصیب میاز فضایل و کماالتی همچون: نرمی در 

نویسنده در این کتاب سعی کرده است ضمن توجه به ابعاد مختلف هیجان خشم و پدیده پرخاشگری مانند عالئم، انواع، خطرها، 

م و پرخاشگری و همچنین عوامل زمینه ساز آن ها در ابعاد فواید آن ها، راه های ابراز خشم، آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی خش

مختلف زیستی، شناختی، رفتاری و هیجانی با نگاهی دینی و روان شناختی به بررسی شیوه های مدیریت خشم پرداخته و 

 راهکارهایی را برای مقابله با آن ارائه دهد.

 

. دانژه: تهران. جواد خلعتبری، مجتبی تمدنی، سپیده برغندان ساده.(بهزبانCFTدرمانمتمرکزبرشفقت). کولتز، راسل.227

 9786002502063 شابک: رقعی. ص.400 .1398

 مشاور مخاطب:

 درمانگری های روان درمانی، روش روانکلماتکلیدی:

 بیشتر تمرکز کرد. نویسندۀ های مراجعان  توان بر درک چارچوب تکاملی چالش در رابطة بین مراجع و درمانگر، میمعرفیکتاب:

دهد. خاستگاه  این کتاب ابعاد علمی و متنوع و چگونگی درمان مبتنی بر شفقت را به طور کاربردی برای درمانگران شرح می

آگاهی، تمرین خودِ چندگانه و  ها، پرورش ذهن گیری مغز، درک احساس موضوعات اساسی، نقش درمانگر، نقش تکامل در شکل

 ها هستند. های فصل عی، عنوانگیری اجتما شکل
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 9786002502087 شابک: رقعی. ص.104 .1398. دانژه: تهران.رهاییازخشموپرخاشگری. قهاری، شهربانو.228

 معلم مخاطب:

 شناسی کنترل خشم، روانکلماتکلیدی:

 ای مدیریت کرد که به پرخاشگری  گونهتوان آن را به  گرچه احساس خشم تا حدی طبیعی است، با این حال میمعرفیکتاب:

خشم و پرخاشگری به طور ملموس   کند و دربارۀ علل و اسباب ها، بر خشم تمرکز می نینجامد. کتاب حاضر پس از بررسی هیجان

انواع دهد.  های پیشگیری از بروز و مدیریت آن را نشان می دهد و راه کند. نویسنده مراحل خشم و پرخاشگری را توضیح می بحث می

 اند. های خشم و پرخاشگری در این کتاب آمده مدیریت و کنترل خشم، و چگونگی مقابلة سالم با برانگیزاننده

 

 وزیری. ص.292 .1398. آوند دانش: تهران. راضیه خالقی .For Dummiesشناسیاجتماعیروان. ریچاردسون، دنیل سی.229

 9786008668664 شابک:

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی روابط اجتماعی، رفتار، روانکلماتکلیدی:

های مرتبط شدن مردم را با یکدیگر بررسی  شناسی اجتماعی، دانشی است که احساسات، افکار، فرهنگ ها و راه روانمعرفیکتاب:

کشف ارتباط بین شناسی اجتماعی، به مباحثی چون  کند. در این کتاب که در هجده فصل تدوین شده، ضمن معرفی دانش روان می

ها و جوامع پرداخته شده است. در پایان نیز  رفتار و نگرش، تفکر در مورد خود و دیگران، فهم تأثیرات اجتماعی و ارزیابی روابط گروه

 شناسی ببرند. به ده سؤالمهم در این حوزه پاسخ داده شده است تا خوانندگان بیشترین بهره را از مقاالت روان

 

230 نفس.روان. ناتانیلبراندن، . عزت  شابک: رقعی. ص.304 .1398. نخستین: تهران. داغی مهدی قراچه شناسی

9789646716353 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی، عزت نفس روانکلماتکلیدی:

اعمال یا رفتار. عوامل نظرها، باورها و  اند از نقطه عزت نفس از عوامل بیرونی و درونی متأثر است. عوامل درونی عبارتمعرفیکتاب:

کند. نویسنده  ها متکی است، بررسی می ترین عواملی را که عزت نفس به آن بیرونی نیز همان عوامل محیطی هستند. این کتاب مهم

های افزودن بر عزت نفس و نقش دیگران را در ایجاد و تقویت عزت نفس  کوشیده است چیستی عزت نفس، دلیل اهمیت آن، راه

 بررسی کند.

 

231 قلدریروان. بیرامی، منصور/ عالئی، پروانه/ حسنوند، باقر. شناسی  شابک: وزیری. ص.192 .1398. آوای نور: تهران.

9786003094512 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی، رفتار اجتماعی نوجوانان، روانکلماتکلیدی:

عرف حاکم بر یک جامعه تبعیت نمی کند وبه نحوی با آسیب های قلدری رفتاری است که از فرم اجتماعی، قوانین و معرفیکتاب:

گوناگونی نیز همراه است. کتاب حاضر با نگاه علمی به مسئله قلدری در مدرسه سعی دارد تأثیرپذیری آن را از محیط خانواده، 

نگاهی به دوره نوجوانی و دانش آموز با تکیه بر شواهد پژوهشی بررسی کند. کتاب در ده فصل، ضمن  -مدرسه و ارتباط معلم

 دهد. های این دوره، ابعاد این رفتار را مورد مطالعه قرار می ویژگی
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هادرحوزههاوکاربردها،پژوهششناسییادگیریوآموزش:جدیدتریننظریهروان. اسمیت، مارک/ فیرث، جاناتان.232

 شابک: وزیری. ص.320 .1398. آوای نور: تهران. رضوانی انگیز نادمی، طلیعه سعیدی نادر آزادصفت، فرح سید کالسدرس.

9786003095052 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی یادگیری، آموزش و پرورش، خالقیت، حافظه روانکلماتکلیدی:

ها  آنشناسی در حوزه آموزش و پرورش پرداخته و کاربرد  کتاب حاضر در هشت فصل به توصیف اصول کلیدی روانمعرفیکتاب:

های  نظریه گانه کتاب از این قرار است: حافظه و درک؛ شناخت؛  های هشت را در تدریس و یادگیری مورد کاوش قرار داده است. فصل

 آوری، سرزندگی و ثبات قدم؛ انگیزش و یادگیری مستقل. خویشتن؛ خالقیت؛ هیجانات؛ تاب

 

 9786007905203 شابک: وزیری. ص.206 .1397. مانادانش : همدان.شناسییادگیریروان. بایرامی، علی.233

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی یادگیری، رفتار، یادگیری روانکلماتکلیدی:

کند، بلکه امکان درک بیشتر شرایطی  آگاهی از فرایند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک میمعرفیکتاب:

آورد.  های مؤثر روان درمانی را هم به وجود می دهد.در نتیجه روش شود نیز به ما می ناسازگار و نابهنجار میر اکه منجر به رفتار 

شناسی یادگیری ارائه دهد. در فصول  ای از مباحث پرحجم و گسترده روان مؤلف، کتاب را با این هدف نگاشته است که خالصه

یادگیری و رفتار، حافظه و یادگیری، انگیزش در یادگیری، یادگیرندگان گانه کتاب پس از تعریف یادگیری، اساس زیستی  شش

 پردازد. استثنایی و نظریه های یادگیری می

 

شودوزندگیواصلمهموکلیدیکهباعثموفقیتفرزندتانمی7کلیدموفقیتفرزندان)شاه. عبدی، کامبیز.234

 9786007146729 شابک: رقعی. ص.344 .1398. آپامهر: قم.کند.(آیندهاوراتضمینمی

 معلم مخاطب:

 نفس، استعدادیابی، تربیت اعتمادبهکلماتکلیدی:

 مجموعة حاضر شامل هفت کتاب در یک کتاب است. کتاب برای والدین است تا بدانند چطور رفتارهای خوبی در معرفیکتاب:

ها، و  و اصالح رفتار فرزندان، برقراری ارتباط خوب و دوستانه با آنهای اول از چگونگی مدیریت  فرزندانشان ایجاد کنند. در فصل

گذاری به او؛  پردازد: کشف و پرورش استعداد فرزند؛ آموزش هدف گوید. به تدریج به این مباحث می ایجاد و تقویت عزت نفس می

 ریزی ضمیر ناخودآگاه فرزند برای موفقیت. چگونگی برنامه

 

غلبهبرافسردگیوخشمدر. آبادی، حسین ابدال  رضا/ رحیمی آبادی، حسین/ رنجبر، علی حاجی غالمیفرزادنیا، محمد/ .235

 9786226411684 شابک: وزیری. ص.134 .1398. جالیز: فیض آباد.آموزان)اختالالتشایعدرمدارس(دانش

 مشاور مخاطب:

 کنترل خشم، افسردگی، بهداشت روانیکلماتکلیدی:

های کشورمان در دورۀ متوسطه گرفتار آن هستند. این کتاب  ترین مشکالتی است که مدرسه افسردگی یک از شایعمعرفیکتاب:

آموزان تعریف  ها، به این موضوع پرداخته است. در فصل اول کتاب، افسردگی در دانش با تأکید بر اختالالت شایع افسردگی در مدرسه

گیرد.  شوند. در فصل دوم موضوع خشم مورد توجه قرار می الئم و عوامل، و راهکارهایی نیز بیان میآید. ع شود و انواع آن می می

 ای از جمله مطالب این فصل هستند. های پیشگیرانه و مداخله قلدری در مدرسه، نتایج خشم، و ضرورت برنامه
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. بنفشه عربانی دوازدهراهبردبرایپرورشذهنکودک.عیار:کودکیبامغزتمام. سیگل، دانیل جی/ برایسون، تینا پین.236

 9786226070126 شابک: وزیری. ص.208 .1398. بوی کاغذ: تهران

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی فرایندهای ذهنی، حافظه فرزندپروری، روانکلماتکلیدی:

 کند  پیشنهاد خواهد داد که به فرزندانتان کمک میکتاب کودکی با مغز تمام عیار، به شما راهبردهای متفاوتی را معرفیکتاب:

خودشان باشندو شادی و سالمی بیشتری داشته باشند. در فصل نخست با در نظر گرفتن ذهن، به مفهوم فرزند پروری می پردازد و 

رای استفاده توأمان کند و در فصل دوم بر کمک به فرزندان ب روش های ساده و کار امدی را در بطن روش مغز تمام عیار معرفی می

از بخش های چپ و راست مغز تمرکز می کند تا بتوانند به طور همزمان از منطق و احساسات خود استفاده نمایند و ... فهم عمیق 

 جنبه های مختلف تکنیک مغز تمام عیار به شما نقطه نظرات کامال جدیدی از فرزند پروری ارائه خواهد داد.

 

 9786003174184 شابک: جیبی. ص.176 .1398. مهر و ماه نو: تهران.شناسیکنکورروان لقمه:. میرخانی، سیدرضا.237

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم، انسانی پایهتحصیلی:

 شناسی روانکلماتکلیدی:

 جامع دارد که تمام ای  نامه آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی قابل استفاده است، درس کتاب حاضر که برای دانشمعرفیکتاب:

ای است که کاربرد  های چهارگزینه طور شامل پرسش اند. همین نکات مهم هر درس به صورت جدول، نمودار و شکل در آن آمده

ها در انتهای هر فصل  است و پرسش شده دهند. محتوای کتاب در هشت درس ارائه های هر درس را به مخاطب نشان می آموخته

 اند. آمده

 

238 و مجموعه باشگاه مغز:. رضاپور، تارا/ اختیاری، حامد. تمایالت احساسات، یادگیری، تمرکز، مدیریت: و کنترل

 9786009890347 شابک: رقعی. ص.312 .1397. مهرسا: تهران.تصمیمات

 معلم/ مشاور مخاطب:

 کنترل، مدیریت، تمرینکلماتکلیدی:

که با هدف تقویت عملکردهای مغزی تألیف شده است. در  "باشگاه مغز "مجموعه کتاب حاضر چهارمین عنوان از معرفیکتاب:

بینی شده را به ترتیب و پله به پله  های پیش این کتاب که برای شانزده جلسه )پله( طراحی شده است، خواننده باید بکوشد تمرین

های مغزی و  کتاب، به نزدیکی هرچه بیشتر چالشهای  انجام دهد. نویسنده سعی در دارد. مؤلف مدعی است که تمرینات و آموزش

هستند  "تمرینات تثبیت"و  "سازی تمرینات فعال"های هر جلسه، شامل دو نوع  کنند. تمرین های زندگی روزمره کمک می واقعیت

 شوند. تر می که با پیشرفتجلسات، پیچیده
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239 سریعمهارت خوانی در مطالعه: کلید تصویر مجموعه شاه. رحیمی، مهدی. مؤثر: مطالعه کاربردی درک،های خوانی،

 9786004762601 شابک: وزیری. ص.356 .1398. ضریح آفتاب: مشهد.سپاری،یادآوریخاطربه

 معلم مخاطب:

 مطالعه، ارتباط تصویری، خواندنکلماتکلیدی:

 فهمدکه  بیند و می گونه که شکل یک شی را می همانروند. خواننده  کلمات هم به نوعی شکل و تصویربه شمار میمعرفیکتاب:

را ببیند و بفهمد این کلمه چیست، بدون اینکه لفظ آن کلمه را با زبان تکرار یا  "تصویر کلمات"تواند  مثالً میز یا نیمکت است، می

. کتاب در شانزده فصل گردآوری های کاربردی این کتاب بهره گیری از تصویر خوانی در مطالعه است خوانی کند. یکی از مهارت درون

شود. در فصل دوم و سوم  شده است. فصل اول مقدمات خواندن است که با تعاریفی از خواندن، تصویرخوانی و تندخوانی آغار می

تمریناتی برای تصویرخوانی کلمات آورده شده است. تکنیک حدس زدن در مطالعه برای افزایش سرعت و درک مطلب، اهداف 

 خوانی، از دیگر مباحث کتاب است. دهی، روش خواندن تجسسی و انتقادی و روش سطح خوانی و سازمان ش دقیقمطالعه، رو

 

240 برنامه مدارس یادگیرنده مرآت:. میربلند، سیداحمد. و درمشاوره مشاوران و مدیران دستنامه آموزشی: ریزی

 9786229550021 شابک: وزیری. ص.104 .1398. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران.دبیرستان

 مدیر/ مشاور مخاطب:

 های تحصیلی آموزان، رشته مشاوره، دانشکلماتکلیدی:

های تحصیلی مناسب راهنمایی کند و سرانجام  تواند آنان را به رشته با شناخت دانش آموزان می "مشاور تحصیلی "معرفیکتاب:

. چگونه 1پردازد:  تاب پیش رو، در دو فصل به پرسش دانش آموزان در مدرسه مینیل به اهداف آموزش و پرورش را ممکن سازد. ک

. چگونه مطالعه یا برنامه خود را اجرا یا کنیم؟ در فصل نخست ضمن مروری بر نقش مشاور در مدرسه، یک 2ریزی کنیم؟  برنامه

 های مشاوران پیشنهاد شده است. تقویم اجرایی برای فعالیت

 

241  رقعی. ص.208 .1398. نخستین: تهران. داغی مهدی قراچه نفسوتحولشخصی.مدیریتنفس:عزت. ناتانیلبراندن، .

 9786001271533 شابک:

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی، عزت نفس روانکلماتکلیدی:

پرازد که عزت نفس، استقالل و  میموضوع این کتاب رابطة من با خودم و رابطة نفس با خویشتن است. کتاب به این معرفیکتاب:

ها چیست. مخاطب  ها و شرایط تحقق آن خودمختاری شخصی، شرایط ضروری رفاه و سعادت انسان هستند و معنای این حالت

ای هستند که بدون آن امکان موفقیت وجود ندارد. محتوای  شود که نفس و خود، بازدارندۀ موفقیت نیستند، بلکه وسیله متوجه می

 است: دینامیسم عزت نفس؛ تالش برای تفرد؛ خودپرستی. ر سه بخش خالصه شدهکتاب د

 

 وزیری. ص.184 .1398. بوی کاغذ: تهران.مشکالترفتاریکودکان:راهنمایکاربردیبرایوالدین. سعادت، مهرناز.242

 9786226070218 شابک:

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی کودک، اضطراب، راهنمای آموزشی رواناختالالت رفتاری، کلماتکلیدی:

 نخستین چالش هر خانواده در مواجهه با فرزندانش، شیوۀ صحیح برخورد با آنان در موارد غیرعادی است. کتاب معرفیکتاب:

مشکالت رفتاری کودکان سعی کرده از طریق آموزش فرزندپروی مثبت به والدین و بحث دربارۀ مشکالت رفتاری کودکان و 

تری برای رشد فرزندان و آرامش والدین ترسیم شود. مشکالت رفتاری درون نمود ازجمله اضطراب کودکان  نوجوانان، فضای مطلوب

لجبازی از جمله مباحثی است که در این  –وروش های کنترل آن ومشکالت رفتاری برون نمود مانند کودکان با اختالل نافرمانی 

 کتاب به آن ها پرداخته می شود.
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 9786002502315 شابک: رقعی. ص.642 .1398. دانژه: تهران. عدنان اکبری معنایاضطراب.. می، رولو.243

 معلم/ مشاور مخاطب:

 شناسی شخصیت شناسی، روان اضطراب، روانکلماتکلیدی:

اضطراب، وارسی نگاه فیلسوفان، داند. بررسی منشأ  شناسی می ترین موضوع روان نویسندۀ این کتاب اضطراب را اصلیمعرفیکتاب:

شناسان و متخصصان علوم اعصاب، و سیر تحول آن در نوع انسان و نیز در گسترۀ زندگی فردی و اجتماعی او، ـ  شناسان، وزیست روان

ن، تحلیل ها و چگونگی بروز آ  از جمله مباحث این کتاب هستند. اضطراب آشکار و پنهان، بهنجار و نابهنجار، اضطراب جمعی و نشانه

ای  رولومی در خصوص زنان مجرد و سرانجام پیشنهاد نظریه  شناختی و دست آخر ارائة نتایج پژوهش و تبیین رویکردهای روان

 های کتاب هستند. های فصل منسجم در خصوص اضطراب، عنوان

 

 های فردی و اجتماعی: مهارت. پرورشاداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و .244

شاخصآزمون سنجش: روانهای و حرکتی جسمی، دانشهای آموزانشناختی . مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

 9786003903159 شابک: رقعی. ص.44 .1398

 معلم/ مشاور مخاطب:

 ها شناسی، آزمون تربیت بدنی، روانکلماتکلیدی:

تواند از  آموزان، می خصوص مربیان و دانش سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به فرهنگمعرفیکتاب:

پذیری اجتماعی در محیط مدرسه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر جلد اول و مقدماتی از مجموعه ای چندجلدی است که  آسیب

شده است.   آموزان تدوین شناختی دانش های جسمی، حرکتی و روان های سنجش شاخص منظور آموزش نحوۀ برگزاری آزمون به

های درست فعالیت جسمانی، ارتقای تربیت بدنی و تبیین  محتوای کتاب دو بخش کلی دارد: جسمی و حرکتی، شامل روش

 شناختی شامل دو آزمون هنجارشده و بومی. بدنی؛ روان های سالم در حوزۀ محتوایی تربیت روش

 

 های فردی و اجتماعی: مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.245

آسیب از )اعتیاد(پیشگیری اجتماعی های  شابک: رقعی. ص.56 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003903302 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 های اجتماعی راهنمای آموزشی، مهارتکلماتکلیدی:

تواند از  آموزان، می خصوص مربیان و دانش سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به فرهنگمعرفیکتاب:

ظور من ای چندجلدی است که به پذیری اجتماعی در محیط مدرسه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر دورۀ مقدماتی از مجموعه آسیب

های الزم، به خود و دیگران  کند با کسب آموزش است و به مخاطب کمک می های اجتماعی تدوین شده آموزش پیشگیری از آسیب

های نقش مدرسه و اصول پیشگیری؛ عوامل خطر و عوامل  کمک کند. محتوای کتاب سه فصل کلی دارد: اهداف، رویکرد و ضرورت

 شدی کودکان و نوجوانان.های ر کننده؛ آشنایی با ویژگی محافظت
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 های فردی و اجتماعی: مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.246

آسیب از )اعتیاد(پیشگیری اجتماعی های  شابک: رقعی. ص.64 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003903180 

 معلم/ مشاور مخاطب:

 های اجتماعی، راهنمای آموزشی پیشگیری، مهارتکلماتکلیدی:

تواند از  آموزان، می خصوص مربیان و دانش سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به فرهنگمعرفیکتاب:

منظور  ای چندجلدی است که به ز مجموعهپذیری اجتماعی در محیط مدرسه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر جلد تخصصی ا آسیب

های الزم به خود و دیگران  کند با کسب آموزش است و به مخاطب کمک می های اجتماعی تدوین شده آموزش پیشگیری از آسیب

های  های رشدی نوجوانان؛ آشنایی با لزوم آموزش دانش و مهارت کمک کند. محتوای کتاب سه بخش کلی دارد: آشنایی با ویژگی

 ها. ها و ارزشیابی؛ درس ها، مباحث درس های معلمی، ساختار درس زم؛ صالحیتال

 

 های فردی و اجتماعی: مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.247

 9786003903241 شابک: رقعی. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاجتماعیپیشگیریازآسیب

 معلم/ مشاور مخاطب:

 های اجتماعی پیشگیری، راهنمای آموزشی، مهارتکلماتکلیدی:

تواند از  آموزان، می خصوص مربیان و دانش سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با آن به قشرهای گوناگون مردم، به فرهنگمعرفیکتاب:

منظور  ه و اجتماع بکاهد. کتاب حاضر جلد تکمیلی از مجموعه ای چندجلدی است که بهپذیری اجتماعی در محیط مدرس آسیب

های الزم به خود و دیگران  کند با کسب آموزش است و به مخاطب کمک می های اجتماعی تدوین شده آموزش پیشگیری از آسیب

های خودمراقبتی؛  های مهم مهارت مؤلفه های رشدی نوجوانان؛ کمک کند. محتوای کتاب سه بخش کلی دارد: آشنایی با ویژگی

 گفتن. خودآگاهی و نه

 

 9786008781820 شابک: وزیری. ص.136 .1398. بیژن یورد: بجنورد.خواهدموفقیتشجاعتمی. خیابانی، هاله.248

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 نفس موفقیت، اعتمادبهکلماتکلیدی:

شناسی در پی بیان راز موفقیت برای خوانندگان است. در ابتدا با  نویسنده در کتاب حاضر با استفاده از مباحث روانمعرفیکتاب:

پردازد: موفقیت پشت ترس است؛  اشعاری از موالنا، عطار و حافظ رموز موفقیت را بیان می کند و در ادامه به موضوعاتی مانند این می

نفس باشم؛ بر اضطراب غلبه کنیم؛ با  خواهم قوی و با اعتماد به شود؛ نوجوانی و موفقیت؛ می شتن آغاز میموفقیت از جرئت دا

 جنگم و ... افسردگی می
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.آموزبرایموفقیتدرتحصیلبایدبداندچهکهیکدانشها:هرآنیادگیریبهروششاگرداول. احمدیان، محمود.249

 9786001066894 شابک: رقعی. ص.118 .1398. مرندیز: مشهد

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 های مطالعه، موفقیت تحصیلی، حافظه مهارتکلماتکلیدی:

کنند. نویسندۀ کتاب حاضر علت موفقیت  ها بهتر عمل می آموز در امتحانات و آزمون در هر کالسی معموالً چند دانشمعرفیکتاب:

داند که افراد در این زمینه دارند. مخاطب  ای می های ویژه داند، بلکه آن را اطالعات و مهارت ح تحصیلی نمیاین افراد را باالبودن سط

ریزی و  های ذهنی و برنامه آموزد چطور با تأمین سالمت مغز، اصالح عادت شود و می ها آشنا می ها و مهارت  این کتاب با این دانش

 باشد. عوامل کاهندۀ توان مغز، پیشرفت تحصیلی بهتری داشته رقابت، تمرکز، مطالعة صحیح و دوری از

 

 ص.160 .1398. دا سی: تهران. لیالسلگی، سهیل توده فالح ها.یادگیریمبتنیبرمغز:اصولوروش. یانگ -تانگ، یی .250

 9786229589403 شابک: وزیری.

 مشاور مخاطب:

 یادگیری، رشد شخصیت، کنترلکلماتکلیدی:

 کارگیری  در این کتاب مؤلف کوشیده است، یادگیری و آموزش مبتنی بر مغز را با رویکرد جدید و بر اساس بهمعرفیکتاب:

های مغزی در یادگیری و  به خوانندگان معرفی کند. شبکه "مغز "و نظریه مبتنی بر  "خود کنترلی "های حاصل از دو نظریه  آموزه

 زش و آموزش مبتنی بر شخصیت، از مباحث مهم کتاب در حوزه یادگیری است.آموزش، توجه و خود کنترلی در آمو

ریاضی

 

 شابک: وزیری. ص.96 .1398. مبتکران: تهران. هوشنگ شرقی روشنقاطجرمیدرحلمسائلهندسه.. چن، یانگ شنگ.251

9789640729007 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 هندسهکلماتکلیدی:

ها  رود. این کتاب از نخستین کتاب شمار می های حل مسائل هندسی به روش استفاده از نقاط جرمی یکی از تکنیکمعرفیکتاب:

دهد. کتاب پنج  های مهم و مشهور ریاضی نشان می در این زمینه است و کارامدی روش االکلنگ را در حل مسائل متعددی از آزمون

ها؛ انشعاب نقاط جرمی؛ مسائل طول  خط ها؛ کاربرد مستقیم نقاط جرمی؛ حذف پاره اند از: مفاهیم اولیه و ویژگی ه عبارتفصل دارد ک

 و سطح.
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252 . شرقی، هوشنگ. بازی1ریاضیشاد معماها، لطیفه: و هایریاضیها  .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

 9789640815229 شابک: رقعی. ص.108

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 ها ریاضیات، معما، سرگرمیکلماتکلیدی:

این کتاب با هدف توسعه فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی در دو جلد ارائه شده است که کتاب حاضر، جلد نخست آن معرفیکتاب:

نیاز  به معماهای منطقی تأکید خاصی دارد؛ چراکه نیازمند پیشخصوص نسبت  است. نویسنده معماهای مختلفی را آورده است و به

های  ها که از جنبه های ریاضی و پاردوکس ها و سرگرمی خاصی نیستند و فقط به تفکر منطقی و خالق نیاز دارند. همچنین به بازی

 های ریاضی استفاده شده است. ها و خواندنی الی مباحث به تناوب از لطیفه مفید ریاضی هستند نیز توجه شده است. در البه

 

253 . شرقی، هوشنگ. بازی2ریاضیشاد معماها، لطیفه: و هایریاضیها  .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

 9789640816349 شابک: رقعی. ص.144

 آموز دانش مخاطب:

 دهم پایهتحصیلی:

 های آموزشی ریاضیات، معما، سرگرمیکلماتکلیدی:

 است، با هدف اشاعه فرهنگ ریاضی شاد و تفریحی. در « ریاضی شاد»این کتاب جلد دوم از مجموعه دوجلدی معرفیکتاب:

های  مجموعه بر معماهای منطقی تأکید خاصی شده است؛ چراکه فقط نیاز به تفکر منطقی و خالق دارند. همچنین به که از جنبه

ها،  های ریاضی و پارادوکس ها و سرگرمی الی مباحث نیز به تناوب، بازی در البهمفید و جذاب ریاضی هستند، توجه شده است. 

تری از معماهای ریاضی است  های ریاضی آورده شده است. این مجلد، نسبت به جلد اول، شامل مباحث پیشرفته ها و خواندنی لطیفه

 شوند. ریاضی حل میهای  که وابستگی بیشتری به مباحث ریاضی دارند و به کمک قواعد و معادله

 

 شابک: رحلی. ص.396 .1398. مبتکران: تهران.مباحثیدرریاضیاتگسستهسالدوازدهم. حسین موسوی، سید سید.254

9789640722671 

 معلم مخاطب:

 ریاضیات، تکالیف درسی، مواد درسیکلماتکلیدی:

پردازد. آموزش در  درسی ریاضیات گسسته سال دوازدهم میهایی از کتاب  کتاب پیش رو در هجده بخش به فصلمعرفیکتاب:

وگوها به  هاو گفت دهد. نتیجه این بحث پرسدو یک معلم پاسخ می آموز می پرسش و پاسخ است؛ یک دانش  این کتاب مبتنی بر شیوه

شود؛ یا برای حل یک یابد که یک کتاب اثبات چگونه ساخته می  شود و خواننده درمی اثبات یک قضیه، یا حل مسئله ختم می

 توان به موضوع نگریست. هایی می مسئله چه زاویه

 

: تهران. محمد حسام قاسمی، زهرا گویا مفاهیمکلیدیدرتدریسریاضیاتدورهابتدایی.. الک، درک/ تنگاتا، فیونا هی.255

 9789640813836 شابک: وزیری. ص.324 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 ریاضیات، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

ها را بررسی و به  مفهوم کلیدی در تدریس ریاضی دورۀ ابتدایی، موضوع اصلی این کتاب است که نویسنده آن 43معرفیکتاب:

های  برای درک بهتر، نمونهاند.  اختصار معرفی کرده است. توضیحات و مباحث پیرامونی و مفاهیم مربوط در بخش مخصوصی آمده

اند. مفاهیم به ترتیب حروف الفبا و مستقل از  های عملی گنجانده شده های کالسی و با عنوان مثال عملی مفهوم، به صورت تجربه

 اند. یکدیگر تنظیم شده
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زبانوادبیاتفارسی

 
 
 

 9786006193892 شابک: وزیری. ص.320 .1398. دریافت: تهران.هایادبیآرایه. سبطی، هامون.256

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم علوم انسانی پایهتحصیلی:

 شعر فارسی، علم بیان، صنایع ادبیکلماتکلیدی:

های ادبی الزم است. کتاب حاضر به  ها برای جویندگان دانش های ادبی در زبان فارسی بسیارند و شناخت آن آرایهمعرفیکتاب:

ها کوشیده  پردازد. نویسنده در ابتدا تعریفی ساده از هر آرایه آورده است. سپس با انواع مثال ها و مباحث اصلی علم بیان می هآرای

هایی از شعر معاصر را مثال زده است.  های تکراری پرهیز کرده و نمونه است مطلب را در ذهن خواننده ثبت کند. از آوردن مثال

اند و فصل سوم کتاب نیز نگاهی به علم بیان و انواع تشبیه و استعاره،  شده های لفظی و معنوی ارائه آرایهها در دو فصل کلی  آرایه

 مجاز و کنایه انداخته است.

 

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

9786008239444 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 شعر فارسی، شاعرانکلماتکلیدی:

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

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

 است. وزن عروضی آن نیز ذکر شده

 

258 سفرنویسشویم.. جورج، دان/ ابرلی، جانین. : تهران. سادات مکیان، مجید حیدری، زهرا کوچکی مطلق سارا چگونه

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

 معلم مخاطب:

 ها، نوشتن ادبیات فارسی، سفرنامهکلماتکلیدی:

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

های آموزش  ع در زمینهگذارد. کتاب حاضر یکی از مناب هایی را که برای رسیدن به رویایتان الزم دارید، در اختیارتان می انگیزه

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

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

 است.
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 .1397. کتاب نیستان: تهران.االولیاامروزودگرروزوسومروز:برگزیدهتذکرة خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.259

 9786222080426 شابک: رقعی. ص.96

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، آثار ادبی نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

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

 72کهن فارسی شکل گرفته است.در این گزیده که برگرفته از کتاب تذکرۀاالولیا اثر گرانسنگ عطار نیشابوری است و در آن زندگی 

 هایی از زندگی و سخنان پانزده تن از مشایخ بسنده کرده است. کرده است، به نقل برشنفر از بزرگان را روایت 

 

 ص.84 .1397. کتاب نیستان: تهران.بهرنگطاووسبهرنگکالغ:اسرارالتوحید خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.260

 9786222080402 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم دهم، پایهتحصیلی:

 ها، پند و اندرز نامه شاعران، زندگیکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 «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.261

 9786222080419 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 تاریخ ادبیات، داستان، ادبیات کهنکلماتکلیدی:

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

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

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

 حسنک وزیر به دست مسعود غزنوی است.بخشی که نویسنده از تاریخ بیهقی برگزیده است.
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262 هاحوصلهخوانیبرایکمگلستان خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.  رقعی. ص.88 .1397. کتاب نیستان: تهران.

 9786222080433 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 حکایت، پند و اندرز، شاعران، نثر مسجعکلماتکلیدی:

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

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

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

 های نغز برگرفته از گلستان است. های ماندگار و نکته بیت دیگر برای کتاب درنظر گرفته است که شامل تک

 

 شابک: رقعی. ص.68 .1397. کتاب نیستان: تهران.نازونیاز:گزیدهمقاالتشمس خرده مینا بر خاک:. غفارزادگان، داوود.263

9786222080440 

 معلم مخاطب:

 ها، حکایت نامه زندگیکلماتکلیدی:

ای از مقاالت شمس تبریزی را در سه فصل  است که گزیده« خرده مینا بر خاک«  ناز و نیاز یکی از عناوین مجموعهمعرفیکتاب:

اش؛ بخش دوم: دست در  خود و زندگیهای شمس درباره  به خوانندگان ارائه داده است:بخش نخست آفتاب و مهتاب: شامل روایت

هایی که  ها و حکایت نویس وبخش سوم، شتر بر بام: شامل تمثیل های تأمل برانگیز شمس از نگاه یک داستان زیر زنخ: شامل گفته

 شمس تعریف کرده است و پیش از همه، پیشگفتاری درباره معرفی اجمالی شمس به خواننده.

 

264 معاصرزندهخواهرانه. هنرجو، حمید. اشعارشاعره زندگیو توفان: کاشانیدر یادسپیده مؤسسه فرهنگی : تهران.

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

  کلماتکلیدی:

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

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

ای از شعرهای این شاعر  شدیگری از کتاب به گزیدههای معاصر بازگو شده است. بخ های فرهنگی و ادبی وی در جریان اتفاق فعالیت

 معاصر اختصاص یافته است.

 

265 زاکانی. اهلل عبید زاکانی، عبید. عبید قطعات و قصاید دیوان  شابک: رقعی. ص.154 .1398. پرنیان اندیش: تهران.

9786008239499 

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 دوازدهمدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

  کلماتکلیدی:

از او مشهور است. کتاب « موش و گربه»عبید زاکانی از شاعران طنزپرداز معروف قرن هشتم هجری است. منظومة معرفیکتاب:

حاضر پس از معرفی مختصری دربارۀ عبید و شعر او، اشعار او را در چند بخش آورده است. ابتدا منظومة موش و گربه و سپس 

اند. در هر بخش، برای هر  بند او آمده ها، ترکیب و ترجیع ها، ترکیب پس از آن، غزلیات، رباعیات، قصاید، قطعات، مثنوینامه.  عشاق

 است. شعر وزن عروضی آن نیز ذکرشده
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طلیعه : قم.یابیواژگانفارسی،ترکی،عربیوارتباطبنیانیآنبالغاتواصطالحاتریشه. مردانی رحیمی، اسداهلل.266

 9786007818732 شابک: وزیری. ص.1250 .1397. نور

 معلم مخاطب:

 ها نامه ها، واژه زبانکلماتکلیدی:

توان گفت هر زبانی به منزله یک فرهنگ است. مؤلف در این  هاست، می ، مهمترین عامل ارتباط بین انسان«زبان»معرفیکتاب:

یابی واژگان فارسی، ترکی و عربی  این عامل )زبان( بین اقوام مختلف، به ریشه کتاب تالش کرده است با توجه به اهمیت ارتباطی

 های مختلف آشکار سازد. ها و گویش ها، لهجه بپردازد. همچنین ارتباط بنیانی آن را با لغات و اصطالحاتی از قبیل: زبان

 

 9786007362952 شابک: جیبی. ص.336 .1398. کتابک: قم.هاالمثلزندگیباضرب. حیدری ابهری، غالمرضا.267

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 المثل ادبیات نوجوانان، صنایع ادبی، ضربکلماتکلیدی:

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

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

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

 توضیح داده شده است.  ل کوتاه و در حد یک جملهالمثل به شک بیش از دویست ضرب

 

268 کالسنگارش. رضا باقریان موحد، سید. نوآوریدر شهرشیرینانشا:  شابک: رقعی. ص.352 .1398. کتاب طه: قم.

9786005334814 

 معلم مخاطب:

 های آموزشی انشاء و تمرین، نوشتن، نوآوریکلماتکلیدی:

 جمله و متن  5000های کالس نگارش دو دبیرستان و یگ دانشگاه. بیش از  گلچینی است از تمریناین مجموعه 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 ان حالاست. زب هایی خالق انجام شده نوشتن در این کتاب با روش

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

 

 9786008239451 شابک: رقعی. ص.452 .1398. پرنیان اندیش: تهران.کلیاتپرویناعتصامی. اعتصامی، پروین.269

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 شعر فارسی، شاعرانکلماتکلیدی:

است. کتاب حاضر کلیات دیوان  پروین اعتصامی شاعری ایرانی است که از او به عنوان مشهورترین شاعر زن یاد شدهمعرفیکتاب:

قصاید پروین و در بخش دوم مثنوی و است. سپس در بخش اول،  پروین است که در ابتدا شرح مختصری از زندگی پروین آورده

 است. اند. برای هر بخش و هر شعر وزن عروضی آن نیز ذکر شده قطعات او آمده
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 9786008239512 شابک: رقعی. ص.324 .1398. پرنیان اندیش: تهران.کلیاتعبیدزاکانی. اهلل عبید زاکانی، عبید.270

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 شعر فارسی، شاعرانکلماتکلیدی:

از او مشهور است. کتاب « موش و گربه»عبید زاکانی از شاعران طنزپرداز معروف قرن هشتم هجری است. منظومة معرفیکتاب:

ها؛  ها؛ ترکیب د؛ قطعات؛ مثنویحاضر پس از معرفی مختصری دربارۀ عبید و شعر او، اشعار او را در چند بخش آورده است: قصای

 است. بند. در هر بخش، برای هر شعر وزن عروضی آن نیز ذکرشده ترکیب؛ ترجیع

 

 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.اخالقمصور گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. جواد نیا، محمد احمدی.271

 9789640819128 شابک: رقعی. ص.380

 معلم مخاطب:

 ادبیات تعلیمی، ادبیات معاصر، نثرکلماتکلیدی:

های  حکایت است. همة حکایت 140باشی، کتابی اخالقی و دربرگیرندۀ  خان عکاس اخالق مصور، به قلم میرزا ابراهیممعرفیکتاب:

اند و نویسنده که  حیوانات نقل شدهها از زبان  های عربی و فارسی و در پایان هم نتیجه دارند. بیشتر داستان این کتاب عنوان

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

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

 را دربردارد.« اخالق مصور»اب کت

 

272 رهنمایسعادت گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان:. نژاد، مسعود کوهستانی. . مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

 9789640815717 شابک: رقعی. ص.156 .1398

 معلم مخاطب:

 ها، تاریخ ادبیات آموزش و پرورش، مدرسهکلماتکلیدی:

های جدید ایران است که احمد سعادت، مدیر  های درسی ویژۀ دختران در مدرسه رهنمای سعادت از نخستین کتابمعرفیکتاب:

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

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

شاه  کند و نخستین آثاری را که در دورۀ مظفرالدین شاه و محمدعلی های دخترانه در ایران نگاهی گذرا می یافتن مدرسه عمومیت

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

 کند. اجتماعی آن در ایران را نیز بررسی می

 

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

 9789640819227 شابک: رقعی. ص.72 .1398

 معلم مخاطب:

 نقد، ادبیات تعلیمی، ادبیات معاصر، نظمکلماتکلیدی:

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

گردد،  ز از عاق وی میرفته است. داستان بر محور توجه به حقوق مادر و پرهی 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

 تأکید شده است.ها  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.274

 9789640819159 شابک: رقعی.

 معلم مخاطب:

 تاریخ ادبیات، تاریخ معاصر ایران، نثرکلماتکلیدی:

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

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

شده در  های کودک و نوجوان چاپ ه نخستین کتابای چندجلدی ک اند. کتاب حاضر از مجموعه کهن و برجستة معاصر گردآمده

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

اند،  تاب به کار رفتهکند. همچنین، منابعی که در تدوین دورۀ سوم ک ، جایگاه آن را در آموزش زبان فارسی بررسی می«فرائداالدب»

 شوند. معرفی می

 

275 دوازدهم لقمه طالیی:. عنبرستانی، سعید. یازدهم، فنونادبیدهم، حفظیاتعلومو  .1398. مهر و ماه نو: تهران.

 9786003174245 شابک: جیبی. ص.272

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات، صنایع ادبیتاریخ کلماتکلیدی:

اند از:  های آن عبارت های درسی علوم و فنون ادبی است. بخش  کتاب حاضر شامل خالصة تمام مباحث حفظی کتابمعرفیکتاب:

های کوتاه؛  های ادبی در قالب عبارت شناسی شعر و آرایه های هدفمند تحلیل متون؛ زیبایی شناسی شامل جدول تاریخ ادبیات؛ سبک

، و فهرست واژگان و کنایات نیز در انتهای 3و 2و 1ر با طرح دو موضوع قافیه و عروض. فهرست آثار علوم و فنون ادبی موسیقی شع

 اند. کتاب آمده

 

 .1397. آوای نور: تهران.ازجملهبهپاراگراف های چگونه بنویسم؟: مجموعه کتاب. نژاد، ویدا/ نجفی پازکی، معصومه رحیمی.276

 9786003094253 شابک: وزیری. ص.144

 معلم مخاطب:

 مقاله ها، شناختکلماتکلیدی:

های متعدد و به هم وابسته تشکیل شده است؛ به همین دلیل شناخت پاراگراف و اجزای آن  یک نوشته از پاراگرافمعرفیکتاب:

ر گرفته است. تبیین پاراگراف و ضروری است. در فصل نخست از فصول ششگانه کتاب، رابطه بین زبان و تفکر مورد بررسی قرا

های گسترش پاراگراف در سومین فصل به بحث گذاشته شده است. بررسی تفصیلی  اجزای آن موضوع فصل دوم کتاب است. روش

دار تنظیمبندها و تدوین مقاله است. جزای که  بندی پاراگراف محور فصل بعدی و پنجم کتاب است. فصل ششمنیز عهده صورت

مالت و تقویت کننده انواع آن است، شرح داده شده و سپس انسجام پاراگراف و انواع آن بررسی و در نهایت شیوه شامل موضوع، ج

 گسترش پاراگراف به مقاله ارائه شده است.
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 9789647082358 شابک: رقعی. ص.192 .1398. میچکا: تهران.فردوسی مشاهیر خندان:. عبداللهیان، حمید.277

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، ادبیات کالسیک نامه طنز، سرگذشتکلماتکلیدی:

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

گاه خود در حین روایت زندگی شخصیت مورد  های گاه و بی ه است با دخالتمعرفی کند.کتاب پر از تصویر است و نویسنده کوشید

های شاهنامه  شخصیت 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 نیز می

 

زندگیشمایککتاباست:چگونهازخاطراتخودکتابی برم: و های دور من و آدم. جین پیترسون، برندا/ فریمن، سارا.278

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

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهمدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

 خاطره نویسی، نوشتن، نویسندگیکلماتکلیدی:

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

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

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

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

 خواهند خاطرات خود ر ا چاپ کنند. انی است که میکس

 

279 کنکورآرایه: میکروطالیی مینی .صابریان، فرشته. ادبی های  شابک: جیبی. ص.352 .1398. المللی گاج بین: تهران.

9786220301806 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، صنایع ادبیکلماتکلیدی:

های ادبی  بندی آموخته شوند. کتاب حاضر، به منظور جمع آرایه های ادبی از موضوعات کاربردی ادبیات محسوب میمعرفیکتاب:

آورد.  های ادبی را می های شعری فارسی و آرایه دهد. سپس قالب دورۀ متوسطه، ابتدا به طور مختصر اصطالحات ادبی را توضیح می

ها و سواالت  های درسی فارسی دورۀ متوسطه را آورده است. در هر مبحث، تست نایات کتابدر بخش سوم نیز فهرست تمام ک

 ی است.کنکورهای  مربوط را نیز برای تمرین و تکرار بیشتر درس آورده است. بخش آخر کتاب نیز تست
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هایخارجیزبان

 
 
 
 
 

. آوند دانش: تهران. پور شادی حسن .For Dummiesآموزشزبانآلمانی. فاکس، آن/ فاستر، وندیکریستنسن، پائولینا/ .280

 9786226661409 شابک: وزیری. ص.366 .1398

 معلم مخاطب:

 آموزش مکالمه، آموزش و یادگیری، زبان خارجهکلماتکلیدی:

توانیم باهرکسی درهرجای دنیا ارتباط برقرارکنیم. ما به مدد ما در روزگارجالبی زندگی می کنیم دوره ای که می معرفیکتاب:

کنیم.در نتیجه، دانستن حداقل چند لغت به یک زبان مانند  جهانی شدن وفناوری به تدریج با افرادبسیاری ارتباط برقرار می

آلمانی در بیست و یک فصل به انگلیسی، آلمانی و یا فرانسوی تبدیل به ابزاری بیش از پیش حیاتی شده است. کتاب آموزش زبان 

آموزش لغات پرکاربرد، اصطالحات موردنیاز، گرامر، تلفظ صحیح لغات و... می پردازد ومی تواند مورد استفاده افراد مبتدی عالقمند 

 قرارگیرد.

شناسیزمین

 
 
 

281 بوم. باندیوپادهیای، جایانتا. رشتهسازگانآب، تالقی جامعه: و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و : تهران. فر نوشینویدا  ها.ها

 9786004520676 شابک: رقعی. ص.294 .1396. ارتباطات

 والدین/ معلم مخاطب:

 شناسی آب، راهبردهای توسعه، جامعهکلماتکلیدی:

 خدمات ، مشکالت پیش روی بشر برای واردکردن «ارزیابی هزاره بوم سازگان )اکوسیستم(» درتمرین جهانی معرفیکتاب:

بوسازگان در حوزه سیاستگذاری آب، به خوبی مطرح شده است. نیاز به ایجاد تغییر در مفهوم سنتی وتقلیل گرای آب به عنوان یک 

بنابراین، سامانه های آب نیازمند مدیریت راهبردی مناسبی . سهم، به چیزی فراگیر همچون یک جریان، واضح وروشن است

 ت کنند، وآن را ارتقا بخشند.هستندتا از مفهوم جدید آب حمای

 

282  ص.176 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران. بهرام معلمی راهسبززیستنبراینوجوانان.365. امسل، شری.

 9786004770132 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها بازیافت زبالهپذیری،  محیط زیست، مسئولیتکلماتکلیدی:

ای دربارۀ حفظ محیط زیست دارد که باید به تنهایی یا با  کننده و آموزنده های سرگرم ها و فعالیت کتاب حاضر بازیمعرفیکتاب:

« زبا«  اند. سه هایی برای خانه و مدرسه در کتاب آمده هایی برای هر روز سال و فعالیت ها و توصیه پذیرند. راهنمایی خانواده انجام

اند تا در نهایت مخاطب به راهکارهایی عملی برای حفظ  شده ه داد آسا )باز مصرف، بازیافت و بازکاهی پسماند( در کتاب شرح معجزه

 محیط زیست برسد.
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شناسیزیست

 

 .1398. آوند دانش: تهران. حنیف پرسنده الهام شیرزاد، جواد سروستان، .ForDummiesبیومکانیک. مکا، استیون تی.283

 9786008668770 شابک: وزیری. ص.388

 معلم مخاطب:

 حرکتی، ورزش -های حسی  علوم زیستی، فعالیتکلماتکلیدی:

 حرکت شناسی علمی است که به مطالعه حرکت می پردازد بیومکانیک بخش مهمی از حرکت شناسی است. در معرفیکتاب:

فصل مشترک علم بیولوژی وعلم مکانیک است، مفهوم بیومکانیک با علوم مختلفی در ارتباط است، ازجمله واقع بیومکانیک 

بیولوژی وپزشکی ورزشی، ارگونومی وعلوم مهندسی همچنین ریاضیات نقش مهمی در بیومکانیک ایفامی کند .بررسی نیرو به 

نیک استخوان ومطالب مرتبط با اعصاب در بیومکانیک از عنوان عامل تغییرحرکت، بررسی عوامل حرکت خطی وچرخشی، بیومکا

 جمله مطالبی است که دراین کتاب به آن پرداخته می شود.

 

 9786003174894 شابک: رقعی. ص.536 .1398. مهر و ماه نو: تهران.شناسیبندیزیستجمع. پناهی شایق، علی.284

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم، تجربیدهم، یازدهم،  پایهتحصیلی:

 ها، کنکور سراسری دانشگاهی شناسی، آزمون زیستکلماتکلیدی:

شناسی در  کتاب پیش رو در مسیر آمادگی برای کنکور تألیف شده است. کتاب ضمن آوردن مباحث درسی زیستمعرفیکتاب:

س هر فصل را با دو دسته آزمون شامل چند سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، برای هر فصل ابتدا نکات مهم کنکوری را نوشته، سپ

ای پایان رسانده است. در بخش پایانی کتاب  آزمون عبارت )درست و نادرست و انتخاب گزینه صحیح( و پنج آزمون چهارگزینه

 ود.ش های مهم همه جاندارانی که اسامی آن ها در کتاب درسی آمده، آشنا می پیوستی گنجانده شده است که خواننده با ویژگی

 

285 شناسیجامع)جلددوم(زیست خط ویژه:. زارعی، حمیدرضا.  شابک: رحلی. ص.192 .1398. المللی گاج بین: تهران.

9786220302599 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم، تجربی پایهتحصیلی:

 ها ها، تمرین شناسی، آزمون زیستکلماتکلیدی:

 شناسی پایة دوازدهم رشتة علوم تجربی در آزمون  ها و مبانی مهم درس زیست درساین کتاب شرح کاملی از معرفیکتاب:

شناسی، به  ای کامل از مباحث درس زیست اند. چکیده ها و اصطالحات کاربردی در آن ارائه شده کند. عبارت می سراسری را بیان

 دهند. تاب را تشکیل میبندی، محتوای ک های تشریحی، نمودارهای آموزشی و آزمون جمع نامه همراه درس
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راهنمایمیدانیخزندگانودوزیستانایران راهنمای میدانی:. کمالی، کامران.286  ص.410 .1397. ایرانشناسی: تهران.

 9786008351146 شابک: پالتویی.

 معلم مخاطب:

 جانورشناسی، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

گفته می شود که هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشد. سطح بدن « خزنده»درزبان فارسی، به جانورانی معرفیکتاب:

های ظاهری اساسی بین دوزیستان وخزندگان به حساب می آید  خزندگان پوشیده از فلس وسپر است .این ویژگی یکی از تفاوت

 254ب خزندگان ودوزیستان ایران به معرفی دوزیستان مهره دارانی هستند که از نظر تکامل بین ماهی وخزندگان قرارگرفته اند.کتا

گونه از دوزیستان که در ایران زندگی می کنند می پردازد. این معرفی شامل تصاویر، پراکنش جهانی،  21گونه از خزندگان و

 باشد. پراکنش درایران، مشخصات فیزیکی شامل رنگ، اندازه، فراوانی، وضعیت حفاظتی، زادآوری )تولید مثل( وتغذیه آن ها می

 

 9786004762793 شابک: وزیری. ص.120 .1398. ضریح آفتاب: مشهد.ساعتبدن. نامجو، انسیه.287

 معلم مخاطب:

 علوم زیستی، جانوران و گیاهانکلماتکلیدی:

شده اند که با درمیسر تکامل موجودات زنده اعم از گیاه، جانور و حتی انسان اعمال حیاتی به گونه ای زمان بندی معرفیکتاب:

وقایع طبیعی مانند گردش زمین به دور خود و به دورخورشید بیشترین هماهنگی را داشته باشند. در این راستا چرخه های حیاتی 

شود به فوایدومزایای  روزی، ماهانه، ساالنه و.. شکل گرفته اند. در این کتاب خواننده با انواع ضرب آهنگ های فوق آشنا می شبانه

برد. اساس مولکولی ساعت های زیستی، پیامدهای ایجاد اختالل در این ساعت ها)به عنوان آلودگی نوری(وهماهنگی  میآنها پی 

 ساعت بدن انسان با اواقات شرعی موضوعات دیگری هستند که مولف به آنها پرداخته است.

 

 شابک: جیبی. ص.320 .1398. مهر و ماه نو: تهران.زیستترکیبیکنکور لقمه طالیی:. عیسایی، محمد/ شهابی، بهروز.288

9786003173972 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم، تجربی پایهتحصیلی:

 ها، کنکور سراسری دانشگاهی ها، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

این کتاب را با این هدف تألیف  اند و های کنکور ترکیبی درصد از سؤال 60تا  40اند که بین   مؤلفان کتاب مدعیمعرفیکتاب:

ها و  های ترکیبی پاسخ دهند. کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: یوکاریوت اند که خوانندگان قادر باشند به پرسش کرده

 ها، مواد شیمیایی و متفرقه. پروکاریوت

 

289 یازدهمشناسیزیست میکروطالیی: مینی. کیشانی فراهانی، محمد/ نجفی راشد، مریم.  .1398. المللی گاج بین: تهران.

 9786220303428 شابک: رقعی. ص.432

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، تجربی پایهتحصیلی:

 ها ها، تمرین شناسی، آزمون زیستکلماتکلیدی:

 یک پرسش یازدهم است. هر مبحث با   شناسی پایه کتاب به دنبال تبیین مباحث و نکات کتاب درسی زیستمعرفیکتاب:

شود و در  بندی شده ارائه می شود.در بخش دوم، نکات آموزشی مربوط به درس، به صورت چکیده و دسته ای آغاز می چهارگزینه

گیرد. کتاب همچنین به منظور تمایز  و تحلیل قرار می  بخش آخر نیز بر اساس نکات گفته شده، پرسش آغازین مورد تجزیه

 رنگ و البته تصویر بهره زیادی گرفته است. هایی از متن، از بخشیدن به بخش
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 شابک: وزیری. ص.208 .1398. نانو: تهران.استاد40شناسیدوازدهمازنگاهنانوزیپزیست استاد: 40. هیات مؤلفان.290

9786226357180 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم، تجربی پایهتحصیلی:

 شناسی دانشگاهی، زیستاطالعات، کنکور سراسری کلماتکلیدی:

هایی است که چهل استاد زیست شناسی، برای  خوانید، مجموعه پرسش کتاب حاضر که آن را در هشت فصل میمعرفیکتاب:

های  اند. موضوعات ارائه شده در این کتاب عبارتند از: مولکول پایه دوازدهم تألیف و همراه با پاسخ نامه تشریحی عرضه کرده

ها، تغییر در اطالعات وراثتی، از ماده به انرژی، از انرژی به ماده،  اطالعات در یاخته، انتقال اطالعات در نسل اطالعاتی، جریان

 های نوین زیستی و رفتارهای جانوران. فناوری

ایسوادرسانه

 

291 مهارت. نصیری، بهاره/ بختیاری، آمنه/ طاهری، مرضیه. .مجازیدرخانوادههایمدیریتفضایدلمجایدیگرست:

 9786008441069 شابک: رقعی. ص.176 .1397. مهرستان: اصفهان

 والدین/ معلم مخاطب:

 اینترنت، آموزش خانوادهکلماتکلیدی:

آموزد  فضای مجازی دنیایی است پر زرق و برق و فریبنده که باید مدیریت آن را آموخت. این کتاب به خواننده میمعرفیکتاب:

  ها و تهدیدهای این محیط را بداند تا مهارت تر بشناسد و جایگاه آن را در زندگی امروز دریابد و نیز فرصت را دقیق فضای مجازی

های آن در امان  مندی از مزایای این فضا، از آفت چگونگی مدیریت فضای مجازی در خانواده را کسب کند و بتواند در عین بهره

 بماند.

شعر

 

292 می. توالئی، حسین. خودم در باردباران  شابک: رقعی. ص.36 .1398. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.

9786004368056 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، ادبیات نوجوانانکلماتکلیدی:

 نو است. شاعر شعرها را به پدرش که از دنیا رفته است، تقدیم ای از اشعار در قالب شعر  کتاب حاضر مجموعهمعرفیکتاب:

ای  شنبه برد. شاعر غروب پنج رود و یاد پدر را با خود می درنگ می بیند، بادی که بی های باد را پُر از یادگار پدر می کند. او دست می

با او قرار دارد؛ اما خبری از پدر نیست، مگر نامش کشد که با دیسی پُر از سیب بر مزار پدر حاضر شده است و گویی  را به تصویر می

هایی که در گوش  کند، روی اعالمیه شود. شاعر پدرش را در پیراهنی از کلمات تصور می تر می بر سنگ و غم سنگین شاعر که عمیق

 کنند که دست پدر از دنیا کوتاه شده است... . پچ می دیوارها پچ
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 9786004770408 شابک: رقعی. ص.48 .1397. شرکت انتشارات فنی ایران: تهران.هازبالهدرازیزبان. توالئی، حسین.293

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، محیط زیستکلماتکلیدی:

ها و هوا سروده شده است. شاعر از  درختاین کتاب شامل اشعار کوتاهی است که برای حفاظت از زمین، دریاها، معرفیکتاب:

افتد؛ اما النه پرنده را محکم در دستانش نگه  کنند. درخت به زمین می ها را قطع می گوید که درخت ها می صدای وحشتناک اره

درونش را به  های ای کثیف، سیاهی اند که قرار است از فردا لوله زده هستند؛ زیرا شنیده ها وحشت ها و قورباغه داشته است.ماهی

برند و بعد هم  گوید، از اینکه هوا مسموم شده و کبود است. او را به بیمارستان می رودخانه بریزد. شعر دیگری از خرابی حال هوا می

 به اتاق عمل و... .

 

 9786222087005 شابک: رقعی. ص.50 .1398. کتاب نیستان: تهران.مرکبآه. شریف، محمد.294

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 شعر، غزل، قیام عاشورا، شعر مذهبیکلماتکلیدی:

غزل در مدح و منقبت اهل بیت)ع(، مخصوصا امام حسین)ع( و جریانات مربوط به قبل و  34مجموعه حاضر شامل معرفیکتاب:

حضرت عباس)ع( در قیام عاشورا، ماه محرم، پیمان شکنی کوفیان،  بعد از روز عاشورا، غیبت امام زمان)عج(، خطبه فدک، جایگاه

 تنهایی علی)ع( بعد از رحلت پیامبراکرم)ص(، تشنگی کودکان کربال، وحی در غار حرا و ... است.

شیمی

 

 ص.118 .1398. میچکا: تهران.هایشیمیاییشیمیوعنصر دانشنامه موضوعی دانش و فناوری:. اهلل گلستانیان، نعمت.295

 9786222520991 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 المپیاد، فناوری و علوم تجربیکلماتکلیدی:

شود و فناوری با  است از شناخت روشمند جهان فیزیکی یا مادی که از راه مشاهده و آزمایش حاصل می علم عبارتمعرفیکتاب:

جلدی است که تلفیقی از دانش و فناوری  9ای ها سر و کار دارد. کتاب حاضر جلد چهارم از دانشنامه های اجرایی برنامه روشابزار و 

عنصرهای شیمیایی، »پردازد؛ مفاهیمی مانند  می« شیمی و عنصرهای شیمیایی»است. این جلد به موضوع  موضوعی را ارائه داده

در پایان کتاب نیز اطالعاتی تکمیلی مثل عددها و « های شیمیایی. ها و ترکیب ، واکنشهای ماده جدول تناوبی عنصرها، حالت

 اند. ها آمده های هندسی و اختراع گیری، شکل یکاهای اندازه
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296 موادوفناوری دانشنامه موضوعی دانش و فناوری:. اهلل گلستانیان، نعمت.  شابک: رحلی. ص.112 .1398. میچکا: تهران.

9786222521004 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 دانشنامه، فناوری و علوم تجربی، فناوریکلماتکلیدی:

شود و فناوری با  است از شناخت روشمند جهان فیزیکی یا مادی که از راه مشاهده و آزمایش حاصل می علم عبارتمعرفیکتاب:

جلدی است که تلفیقی از دانش و فناوری  9ای ها سر و کار دارد. کتاب حاضر جلد پنجم از دانشنامه رنامههای اجرایی ب ابزار و روش

خواص جامدات، مواد موجود در محیط »پردازد؛ مفاهیمی مانند  می« مواد و فناوری»است. این جلد به موضوع  موضوعی را ارائه داده

در پایان کتاب نیز اطالعاتی تکمیلی مثل « سنگ و موتورهای جت. بیعی، زغالزیست انسان، آهن، مس، نفت و پاالیش نفت، گاز ط

 اند. ها آمده های هندسی و اختراع گیری، شکل عددها و یکاهای اندازه

 

 ص.352 .1397. المللی گاج بین: تهران.شیمیدوازدهم سیر تا پیاز:. حسین/ چترچی، ابراهیم فروزانفر، اکبر/ زینالی، محمد.297

 9786220301844 شابک: رحلی.

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم، ریاضی ـ فیزیک پایهتحصیلی:

 ای ها، کنکور سراسری دانشگاهی، امتحانات گزینه ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

حاضر، این مجموعه شامل سه کتاب آموزش، کنکور و امتحان است که در یک مجلد گردآوری شده است. کتاب معرفیکتاب:

پردازد. در ابتدا ضمن آموزش کامل  های سوم و چهارم کتاب درسی می است که به مباحث فصل"شیمی دوازدهم "دومین جلد از 

از هر مبحث، در ادامه با ارائه بانک پرسش های چهار گزینه ای به همراه تمرین و مثال ها، به نیازهای دانش آموزان پاسخ داده 

 شده است.

عربی

 

 خشتی. ص.200 .1398. نشر به: تهران. رحیم کثیر السالم.علیهالرضااالمامهالغریب:قصۀحیاقمری. مالمحمدی، مجید.298

 9789640211144 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم علوم و معارف اسالمی پایهتحصیلی:

 های مذهبی، آموزش زبان عربی داستانکلماتکلیدی:

ایم. کتاب حاضر داستانی است دربارۀ زندگی امام هشتم که اصل  دربارۀ زندگی امام رضا )ع( بسیار خوانده و شنیدهمعرفیکتاب:

آن به زبان فارسی نگاشته شده، اما این کتاب ترجمة عربی آن است. داستان تقریباً ساده است و خواندن آن به تقویت زبان عربی 

 کند. مخاطبان نیز کمک بسیاری می
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علوماجتماعی

 

 9789648711745 شابک: رقعی. ص.164 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.آیندهانقالب. عسگری، علی.299

 معلم/ مدیر/ کارشناسان مخاطب:

 انقالب اسالمیکلماتکلیدی:

وگوهای عمیق و پردامنه خواهد  آن، آغاز گفت آیندۀ انقالب اسالمی موضوعی مهم و پیچیده است که تأمل دربارۀمعرفیکتاب:

های گوناگون و گاه متضاد در این  کوشد نگاه بود. کتاب حاضر ضمن بررسی موضوع آیندۀ انقالب اسالمی از زوایای گوناگون، می

 داوری بررسی کند و یک منشور فکری چندبعدی را در اختیار خوانندگان فهیم قراردهد. عرصه را بدون پیش

 

.ابزارهایتجزیهوتحلیلسیاسی:مقایسهجبههفرهنگیانقالباسالمیباجبههفرهنگیمعارض. مهام، محمود.300

 9786001084249 شابک: رحلی. ص.192 .1398. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 حکومت اسالمی، روابط خارجیادبیات جنگ، جنگ، سیاست، کلماتکلیدی:

 کتاب: مفاهیم یکی از ابزارهای مهم در تجزیه و تحلیل سیاسی هستند. چگونگی کاربست مفاهیم یکی از دالیل معرفی

های فرهنگی و سیاسی است. در این کتاب، با گذر از ظواهر و تبلیغات )سطح(، به معنا، مقصود و کارکرد)عمق(  گیری جبهه شکل

های فرهنگی سیاسی متفاوت و معارض با یکدیگر، در سیری منطقی و با استناد به ادبیات  گیری جبهه فرایند شکل است. توجه شده

ای میان پارادایم جبهة فرهنگی انقالب اسالمی با  صورت مقایسه شناسی سیاسی، به موجود، مفاهیم و تعبیرهای رایج در حوزۀ جامعه

 اند تا در نهایت بتوان حدود و مرزها را تشخیص داد. پارادایم جبهة فرهنگی معارض معرفی شده

 

. کانون اندیشه جوان: تهران.ازماستکهبرماست:نقددیدگاهروشنفکراندربارهخلقیاتایرانیان. مقدم، جواد نظری.301

 9786001593529 شابک: رقعی. ص.136 .1398

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 تاریخ ایران، ایراناخالق اسالمی، کلماتکلیدی:

کند ما ایرانیان همواره از مشکل  هایی دربارۀ این رویکرد جواب بدهد که ادعا می کتاب حاضر قرار است به پرسشمعرفیکتاب:

است از مسیر رشد و ترقی باز بمانیم. با نقد این رویکرد، می کوشد تصویری  بریم و ضعف در خلقیاتمان موجب شده اخالقی رنج می

عة ایرانی ارائه دهد که مسیر حرکت ایرانیان را به سوی رشد و تعالی حقیقی هموار سازد. فصل بررسی گفتمان خودانتقادی از جام

 های اصلی کتاب است. از فصل

 

302 اجرایطرح. قلی جوکار، علی. مبانیارزیابیتأثیراتفرهنگی: هایمهماصولو  ص.144 .1398. آثار فکر: تهران.

 9786008833550 شابک: وزیری.

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 فرهنگ، رفتار فردی، رفتار اجتماعیکلماتکلیدی:

 با توجه به تغییرپذیر بودن ماهیت انسان، تعاریف از فرهنگ، تغییر پذیر بوده و شاید هیچ تعریفی جامع و مانع معرفیکتاب:

فرهنگ، فرد، جامعه، مدیریت فرهنگ و مفهوم ارزیابی فرهنگی به بررسی و نباشد. کتاب حاضر در ابتدا کلیات و مفاهیم مرتبط با 

دهد و به مطالعه روش شناختی اصول  های مرتبط با ارزیابی تأثیرات فرهنگی را مورد بررسی قرار می مطالعه، سپس منابع و دیدگاه

 پردازد. های مختلف می و مبانی ارزیابی تأثیرات فرهنگی از جنبه
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 .1398. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهران.انتخاباتیازجنسدیگر:مشارکتزناندرانتخابات. اصل، عباس محمدی.303

 9786222430030 شابک: رقعی. ص.236

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 زنان، انتخاب، نقش جنسیت، حقوق مدنی و سیاسیکلماتکلیدی:

 شناسی سیاسی نشان دهد خواستگاه نظم سیاسی مدرن چگونه بر مشارکت  جامعهکوشد از منظر  این کتاب میمعرفیکتاب:

های فرهنگی حاصل از این جریان چگونه بر عملکرد  های اجتماعی و ارزش است و سازمان مدنی شهروندان زن و مردش استوار شده

گذاری و  گیری سیاست دست نگی بهشوند. مبادی توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی و چگو سیاسی جامعه مؤثر واقع می

 مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسط آنان، از جمله مطالب کتاب است.

 

نقـدآرایریچـاردرورتی،فردریشفون. زرشناس، شهریار.304 : تهران.هایکومیلتونفریدمناینسهلیبرالیست:

 9786001592539 شابک: رقعی. ص.184 .1398. کانون اندیشه جوان

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های سیاسی نقد، مکتبکلماتکلیدی:

 است مریدانی برای خود دست و پا کند. امواج این  نئولیبرالیسم از جمله مکاتب نوظهور غربی است که توانستهمعرفیکتاب:

کند. کتاب حاضر با تبیین مبانی مکتب نئولیبرالیسم در است بسیاری از کشورها از جمله ایران را شیفتة خود  مکتب بشری توانسته

داری برای مخاطب  ابعاد معرفتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، چرایی و چگونگی ارتباط این مکتب را با نظام سلطه و سرمایه

 شناساند. دهد و سه رهبر اصلی فکری این مذهب را به او می جوان شرح می

 

: تهران.گذارمدارسنویندرایرانمیرزاحسنرشدیهبنیان شناسی و تعلیم و تربیت: بزرگان روان. سازمند، داریوش.305

 9786002502117 شابک: پالتویی. ص.160 .1398. دانژه

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 سرگذشتنامه، تعلیم و تربیتکلماتکلیدی:

 های ثابت، به بیان شیوۀ  جلدی است که همة جلدهای آن با فصل 120ای  کتاب حاضر یکی از مجلدات مجموعهمعرفیکتاب:

، «رشدیه»زندگی و شرایط خانوادگی یکی از بزرگان کشور اختصاص دارد. در این جلد پیشینة خانوادگی، کودکی و نوجوانی 

از کتاب به تأسیس  هایی اند. همچنین، فصل ه شد های آموزشی او، سفرش به بیروت و تحصیل در دارالمعلمین شرح داده شیوه

های  مدرسه در ایروان، بازدید ناصرالدین شاه از مدرسة ایروان، ابداع الفبای صوتی، بازگشت به تبریز و تأسیس مدرسه، نوآوری

 اند. رشدیه در انقالب مشروطه و تألیفات رشدیه پرداخته

 

306 مسئولیت. ایزو، جان. چگونه انسانیت: برای خاستن پا موجببه زندگیمیپذیری  شود.تغییراتشگرفدر

 9786002502346 شابک: رقعی. ص.208 .1398. دانژه: تهران. محمد پهلونژاد، علی صاحبی امیر

 معلم/ مشاور/ کارشناسان مخاطب:

 پذیری رهبری، تعالی سازمانی، مسئولیتکلماتکلیدی:

 ترین معضل کنونی جوامع است و برای درمان آن  بزرگبه اعتقاد پدیدآورندگان کتاب حاضر، مسئولیت گریزی معرفیکتاب:

پاخیزند و در حد توان خود در برابر  پذیرانه ب که منتظر اقدام دیگران باشند، باید اخالقانه و مسئولیت تک افراد جامعه، به جای آن تک

می کند: تبیین ارزش شکنی وستم و اجحاف واکنش نشان دهند. نویسنده در این کتاب دو محور اصلی را دنبال  قانون

هایی که برای بهتر  بخش انسان های الهام پاخاستن و اثرگذاری بیشتر به واسطه داستان پذیری و شناسایی کلیدهای به مسئولیت

 ها و اجتماع خود را تغییر دادند و بهبود بخشیدند. پاخاستند و روابط انسانی، سازمان شان به کردن محیط
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 .1398. فراگیران سینا: همدان.آوریاجتماعیتاب. احمدی، مهناز/ پیرزاد، حسن/ محلوجی، فرشتهعابدی جبلی، مریم/ .307

 9786007780558 شابک: رقعی. ص.118

 معلم مخاطب:

 پذیری، گفتگو شناسی اجتماعی، مسئولیت آسیبکلماتکلیدی:

ترین عاملی که با تاب آوری اجتماعی  شده و شناخته کند ای ایفا می ه های اجتماعی نقش عمد تاب آوری، در بحرانمعرفیکتاب:

ای در  است. در کتاب پیش رو نیز، تالش بر این است برخی از مواردی که سهم عمده« آسیب پذیری اجتماعی»معکوس دارد   رابطه

و هنجارهای اجتماعی،  ها پذیری و مسئولیت پذیری، کفایت اجتماعی، درونی کردن ارزش اجتماعی شدن افراد دارد، از قبیل: جامعه

وگوی بین نسلی، بیان  وگو با رویکرد همدلی و گفت های گفت اجتماعی، تنظیم هیجان، خود مراقبتی، مهارت -آوری هیجانی تاب

 گردد.

 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار : تهران.ایامغربت:خاطراتفرشتهاعرابیوفاطمهطباطبایی تاریخ شفاهی:. پالیزبان، مهدی.308

 9786005676631 شابک: رقعی. ص.360 .1398. امام خمینی, مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 خاطره، سرگذشتنامهکلماتکلیدی:

ایشان. صدر است و اولین روایت خاص دو بانوی ایرانی از  کتاب حاضر شرح خاطرات دو خانم از نزدیکان امام موسیمعرفیکتاب:

هایی  ها اغراق نباشد. کتاب برای گویاترشدن مطالب پاورقی ها روایت شودو در آن سعی شده خاطرات با احساس و تصور همان سال

 های امام موسی و دکتر چمران هستند. دارد و منبع اصلی توضیحات تاریخی، صحبت

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : تهران.شناسیشناسیوروشتاریخفرهنگی:معرفت. احمدی، حسین.309

 9786001084652 شابک: رقعی. ص.392 .1398. اسالمی

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 مطالعات فرهنگی، فرهنگ، تاریخکلماتکلیدی:

 پنهان زندگی های  تاریخ فرهنگی حوزۀ جدیدی از معرفت در حیطة علوم اجتماعی و انسانی است که به جنبهمعرفیکتاب:

است. در این کتاب دو نگرش  شناسی تاریخ فرهنگی پرداخته شناسی و روش کند. کتاب حاضر به مبانی معرفت انسانی توجه می

عنوان بستر شناخت الگوهای رفتاری، باورهای ذهنی و امیال و آرزوهای  اند و از تاریخ به شناختی با هم پیوند خورده تاریخی و انسان

اند: بررسی اجمالی تغییر و تحول در مفهوم فرهنگ و  بندی شده ها دسته است. مفاهیم کتاب در این فصل شده تهآدمیان سخن گف

شناسی مطالعات  گیری و گسترش تاریخ فرهنگی؛ روش تعریف اجمالی آن از دیدگاه دینی؛ چیستی، چرایی و چگونگی شکل

 فرهنگی و تاریخ فرهنگی.

 

310 جمهوریاسالمیایران. مسعودعبدالحسین پورفرد، . ثباتسیاسیدر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و : تهران.

 9786001084355 شابک: رقعی. ص.352 .1397. اندیشه اسالمی

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های سیاسی، حکومت اسالمی، ایران سیاست، نظامکلماتکلیدی:

 باورها و »گانه از  آمدن شرایطی هشت جمهوری اسالمی ایران مستلزم فراهمثبات سیاسی در وضعیت موجود معرفیکتاب:

ها، فرهنگ تعاملی، فقرستیزی و محرومیت زدایی، رشد و رفاه اقتصادی، کارآمدی نظام، مشارکت، رهبری، مشروعیت و عدم  ارزش

های مطرح، وضعیت مطلوب ثبات  همفهوم ثبات سیاسی و دیدگا»در تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران است. « مداخلة خارجی

ساالر دینی، عوامل ثبات سیاسی در محیط داخلی نظام، وضعیت موجود ثبات سیاسی در کشور، راهبردها و  سیاسی در نظام مردم

 گفتارهای این کتاب هستند.« های ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی حل راه
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سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : تهران.اسالمیایرانجرعهجاری:سیمقالهپژوهشیپیرامونانقالب.311

 9789646610415 شابک: وزیری. ص.606 .1397. اسالمی

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 تاریخ، تاریخ ایران، انقالب اسالمی، مقاله هاکلماتکلیدی:

 سال پیروزی انقالب اسالمی تدوین و منتشر شدند. هایی است که در بیستمین  کتاب حاضر شامل مجموعه مقالهمعرفیکتاب:

دارتر شدن جریان انقالب و اندیشة امام خمینی را  مقایسة وضعیت امروز آرزوهای ضدانقالب با بیست سال پیش، استحکام و ریشه

ها و  نقالب اسالمی؛ زمینهاند: مبانی نظری اندیشة ا شده ها از سرشناسان حوزۀ خود هستند و در چند دسته ارائه دهد. مقاله نشان می

 ساله؛ نقد و ارزیابی برخی از دستاوردها؛ نگاهی به آینده. های بیست عوامل مؤثر در انقالب؛ انقالب اسالمی در نگاه دیگران؛ چالش

 

312 تکیهبرنهضتانقالباسالمی(-هایاسالمیجنبش. بردبار، احمدرضا. )با سیاسیمعاصر مؤسسه فرهنگی : تهران.

 9786222430160 شابک: وزیری. ص.282 .1398. آرمان رشد

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 ایران، تاریخ معاصر ایران، انقالب اسالمیکلماتکلیدی:

 های سیاسی اسالمی معاصر به بررسی و شناخت علمی نیاز دارند. کتاب پیش رو کوشیده است با روشی  جنبشمعرفیکتاب:

اند و در قالب  ها در کتاب الگوسازی شده های اسالمی سیاسی معاصر دست یابد. این جنبش نو از جنبشعلمی و دقیق به شناختی 

محور )مدل ایران( بررسی و تحلیل  های طالبان، القاعده و داعش(، لیبرال )مدل ترکیه( و نهضت سه الگوی افراطی )مدل گروه

 اند. انشگاهی تدوین شدههای آموزشی د اند. مطالب این کتاب با توجه به سرفصل شده

 

. کانون اندیشه جوان: تهران.جهانباکنترلازراهدور!:سازوکارهایاستعمارفرانودرنظامجهانی. متقی، ابراهیم.313

 9786001593185 شابک: رقعی. ص.208 .1398

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 روابط خارجیکلماتکلیدی:

شود. در این  ای محسوب می های اجتماعی در فضای جامعة شبکه نماد تحول در الگوی کنترل گروهاستعمار فرانو معرفیکتاب:

های استعمار کالسیک در نظام جهانی،  است: مبانی و نشانه کتاب سازوکارهای این استعمار در نظام جهانی، در چهار فصل ارائه شده

ی و ایستاری استعمار نو، و در نهایت سازوکارهای کنترل غیرمستقیم های کنش ادراکی، فرهنگ نقش آمریکا در استعمار نو، نشانه

 محیط و کنش نامتقارن استعمار فرانو.

 

: قم. سیدحسین مرکبی هایسیدحسننصراهللدربارهسوریه.هاومصاحبهچراسوریه؟سخنرانی. مرکبی، سیدحسین.314

 9789649736143 شابک: رقعی. ص.450 .1398. کتاب جمکران

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 سیاستکلماتکلیدی:

هنگامی که آمریکا مجبور شد برخالف میلش از عراق خارج شود، داعش را به مثابه یک بمب ساعتی، در این کشور معرفیکتاب:

شده بودند، دچار  کار گذاشت. این بمب قرار بود دو کشور سوریه و ایران )و البته خود عراق( را که بیش از همه سبب خروج آمریکا

مخاطره کند. این بمب عمل کرد و در مدتی کوتاه بخشی عظیم از دو کشور عراق و سوریه به اشغال داعش درآمد. ایران به کمک 

اهلل نیز در این مسیر، به یاری سوریه رفت. در این کتاب سید  آن دو شتافت تا ضمن نجات خود، به این دو کشور یاری برساند. حزب

کوشد اثرات  پردازد و ضمناً می اهلل به سوریه می ، رهبر حزب اهلل لبنان، به تحلیل شرایط منطقه و ورود ایران وحزبحسن نصراهلل

 ای برجام، جنگ یمن و نقش روسیه را در سوریه از دیدگاهی تازه مورد بررسی قرار دهد. توافق هسته
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315 زمینه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر:. موسی صدر، سید. جنبشأمل؛ مبانی.برایانسان: و احمد ناظم، مهدی  ها

 شابک: رقعی. ص.560 .1398. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر: تهران. فرخیان، مهدی سرحدی، موسی اسوار

9786005676730 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های سیاسی ، نظام اجتماعی، نظام سخنرانیکلماتکلیدی:

 ترین و تأثیرگذارترین دستاوردهای موسی صدر در لبنان بود؛ حرکتی واجد ابعاد سیاسی،  جنبش امل از مهممعرفیکتاب:

های  است: زمینه های موسی صدر، به تمام ابعاد این جنبش پرداخته ها و گفته اجتماعی و دینی. کتاب حاضر با استناد به نوشته

انداز  بودن این حرکت، و چشم ای های دینی آن، شیعی یا فرافرقه های آن، پشتوانه مؤلفه تاریخی و سیاسی و اجتماعی این جنبش،

 جنبش از نظر امام صدر.

 

 شابک: رقعی. ص.136 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.درآمدیبرکارنامهفرهنگیانقالباسالمی. عسگری، علی.316

9789642788460 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 انقالب اسالمی، سیاست، تاریخ ایرانکلماتکلیدی:

 بررسی دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی و مقایسة آن با رژیم سابق، کوششی است که این کتاب به خرج معرفیکتاب:

نه و مشفقانه قرار دهد. نویسندۀ این اثر اعتقاد دارد شایسته است عملکرد فرهنگی انقالب و نتایج فرهنگی آن در بوتة نقد منصفا می

 انداز آینده. اند از: انقالب، فرهنگ و تحول؛ انقالب اسالمی و تحوالت فرهنگی؛ انقالب اسالمی و چشم گیرد. مباحث کتاب عبارت

 

 ص.392 .1398. آثار فکر: تهران.هاونمودهایفرهنگملیایرانها،سازهدرآمدیبرمطالعهبنیان. قلی جوکار، علی.317

 9786008833567 شابک: وزیری.

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های علم، فرهنگ بنیانکلماتکلیدی:

ها بر اساس آن شکل  های فرهنگی جامعه که سایر الیه های شاخص ترین الیه های فرهنگی عبارتند از: اساسی بنیانمعرفیکتاب:

گرایی و ...است. در این کتاب  هویت ملی، عقالنیت، عدالت طلبی، اخالق: های فرهنگی شامل  گیرند.بنیان گرفته و روی آن قرار می

های فرهنگی ملی ایران، متغیرهای اساسی فرهنگ ملی ایران، متغیرهای اساسی فرهنگ ملی در سه  پس از بررسی پیشینه بنیان

های عملیاتی هر دسته از این  ها و شاخص شود و مؤلفه بررسی می "نمودهای فرهنگ ملی "و  "ها سازه"، "ها بنیان"دسته 

 گردد. های فرهنگی سه گانه معرفی می بنیان

 

318 تفریطدره. کریمیان صیقالنی، علی. افراطو هایموازی:  شابک: رقعی. ص.112 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.

9786001593062 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 اسرافهای مذهبی، اسالم،  جنبهکلماتکلیدی:

یکی از مسائل مهم اندیشة اجتماعی در طول تاریخ، چالش استفادۀ ابزاری از برخی مفاهیم کلیدی، مثل برداشت معرفیکتاب:

ها و  شناسی افراط و تفریط، برخی مصداق التقاطی از دو واژۀ افراط و تفریط است. اثر حاضر ضمن توجه به مبانی و نیز آسیب

های  گرایی و اجتناب از این خصیصه در حوزه کند و در نهایت گفتمان و مطالبات رهبری را دربارۀ اعتدال میپیامدهای آن را بیان 

 آورد. گوناگون، برای مخاطب جوان می
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پایگاهاجتماعیومنزلتمعلمان.شاخص. دالتون، پیتر.319 مؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران. کیومرث فالحی هایجهانی:

 9789640819685 شابک: وزیری. ص.72 .1398. برهان

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های اجتماعی معلمان، ارزشکلماتکلیدی:

یک نظرپرسی را در « جمز وارکی»کتاب حاضر گزارش پژوهشی است دربارۀ پایگاه اجتماعی معلمان در جامعه. بنیاد معرفیکتاب:

های آموزشی  گاه معلمان را ارزیابی کند و نتایج پژوهش را در اصالحات سیستمکننده انجام داد تا پای کشور و هزار شرکت 21مورد 

ها، شاخص جهانی منزلت  های معلمان و نظارت بر آن کار ببرد. برداشت جامعه نسبت به حقوق و پاداش معلمان، کارگزاری به

دراک معلمان از دستمزد و پاداش، نمایندگی و آموزان به معلمان، ا اجتماعی معلمان، گزارش منزلت اجتماعی معلمان، احترام دانش

های معلمان، از جمله مواردی هستند که در  کنترل معلمان، ادراک مردم از کیفیت نظام آموزشی و ادراک جهانی نسبت به اتحادیه

 اند. این کتاب بررسی شده

 

320 خمینی)ره(صدورانقالبازمنظرامام. فرزندی، عباسعلی.  شابک: رقعی. ص.224 .1397. اندیشه جوانکانون : تهران.

9786001592300 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 ، تاریخ ایران انقالب اسالمی، سخنرانیکلماتکلیدی:

های فاسد و ستمگر  داران و حکومت صدور انقالب به معنای گسترش نفوذ اسالم در جهان و کاستن از سلطةسرمایهمعرفیکتاب:

های انقالب اسالمی آشنا شد  انقالب اسالمی بوده است. برای درک درست موضوع، باید در گام نخست با ویژگیاز اهداف همیشگی 

کوشد با تکیه بر دیدگاه امام خمینی به عنوان معمار انقالب  کرد. کتاب می  های این انقالب صحبت و در وهلة بعد، از اهداف و آرمان

ها و ابزارهای  کند و سپس به شناساندن مبانی، عوامل، شیوه ب را برای خواننده تبیین اسالمی، اهمیت موضوع و چرایی صدور انقال

 صدور انقالب، چه در بعد داخلی و چه خارجی، بپردازد.

 

 9789648711523 شابک: رقعی. ص.260 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.فرهنگ،جامعه،انقالب. جمعی از محققان.321

 کارشناسانمعلم/  مخاطب:

 ایران، انقالب اسالمی، تاریخکلماتکلیدی:

طلبد. جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران  هایی می کاوی ها ژرف ن دادن به آ هایی درگیرند که پاسخ نسل نو با پرسشمعرفیکتاب:

ها در عرصة مباحث  ها و شبهه سشترین پر هایی متقن برای این جوانان فراهم کنند. کتاب حاضر به برخی از مهم اند پاسخ کوشیده

هایی مثل: آیا حضور روحانیت در مناصب اجرایی جنبة الزامی دارد؟ یک  اجتماعی، فرهنگی و تاریخی پاسخ داده است؛ پرسش

 است؟ های مثبت اجتماعی صدسالة اخیر چگونه بوده هایی دارد؟ تأثیر روحانیت در حرکت روشنفکر چه ویژگی

 

 .1397. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران.ایاهللخامنهفلسفهسیاسیآیت. مهاجرنیا، محسن.322

 9786001082504 شابک: رقعی. ص.532

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 رهبری، اسالم، حکومت اسالمیکلماتکلیدی:

های پنجگانة آن  است و ضلع ای در پیش گرفته اهلل خامنه آیتکتاب حاضر رویکردی نوین را در تبیین فلسفة سیاسی معرفیکتاب:

کند. در بخش مبادی، بر مباحثی چون مفاهیم اساسی فلسفة سیاسی،  را در قالب مبادی، مبانی، مسائل و غایات، بررسی می

اختی فلسفة سیاسی شن شناختی و فرجام  شناسی، انسان چارچوب نظری و روش تحقیق متمرکز شده است. در مبانی، مبنای هستی

متفکر تبیین شده و در بخش بعدی، سه مسئلة کالن فلسفة سیاسی یعنی آیین اجتماع، آیین شهروندی و آیین شهریاری ارائه 

 است. شده
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. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران.قدرتسیاسیازمنظرقرآنکریم. سیدباقری، سیدکاظم.323

 9786001083051 شابک: رقعی. ص.416 .1398

 معلم مخاطب:

 های سیاسی، تعالیم قرآن، تفسیر قرآن نظامکلماتکلیدی:

های اجتماع و سیاست اثر فراوان دارد. این کتاب کوشیده است مفهوم کلیدی و  قدرت سیاسی در بسیاری از جلوهمعرفیکتاب:

ترین منبع اندیشة سیاسی اسالم، بررسی کند. رابطة این  عنوان اولین و مهم به بنیادین سیاست یعنی قدرت را از منظر قرآن کریم،

تواند راهگشای بسیاری مسائل در حوزۀ اندیشة  مفهوم با حیات سیاسی انسان، فهم چیستی و ماهیت آن از دیدگاه قرآن، می

ها و کارکردهای قدرت مطلوب و  فشناختی خواستگاه قدرت مطلوب، هد شناختی و انسان سیاسی اسالم باشد. مبانی هستی

 اند. شناسی نظری و عملی قدرت سیاسی و سازوکارهای اخالقی، سیاسی و حقوقی قدرت در این اثر بررسی شده نامطلوب، آسیب

 

 رقعی. ص.88 .1398. نشر کانون اندیشه جوان, به: تهران.زنوجایگاهارزشی مجموعه دفاتر زن و خانواده:. رضائی، حسام.324

 9786001593284 شابک:

 معلم مخاطب:

 های اجتماعی، خانواده، زنان در اسالم زن، ارزشکلماتکلیدی:

کتاب زن وجایگاه ارزشی ازمجموعه دفاتر زن وخانواده دفتر دوم می باشدکه به بررسی جایگاه انسانی وارزشی زن معرفیکتاب:

فهوم انسانیت، مفهوم ومالک ارزشمندی، جایگاه ارزشی زنان درفرهنگ، وبیان ویژگی های زن اسوه درغرب واسالم می پردازد. م

ملل وادیان، ویژگی های زن اسوه در اسالم، پوشش وعفاف ایفای نقش های ویژه زنان ازجمله مطالبی است که در این کتاب به آنها 

 پرداخته می شود.

 

. نشر کانون اندیشه جوان, به: تهران.خانوادهوکارآمدیآنمدیرعاملزندگی:مدیریتمرددر. زارعی توپخانه، محمد.325

 9786001593161 شابک: رقعی. ص.128 .1397

 معلم مخاطب:

 شیوۀ زندگی، مدیریت، خانوادهکلماتکلیدی:

یک  هرقدربه دموکراسی وحقوق بشرو از این دست ژست ها قائل باشیم، بازهم مسائلی در خانواده رخ می دهد کهمعرفیکتاب:

پایانی رابگوید نوع خانواده را معلوم می کند که مرد مدیر است « چشم قربان » نفر باید حرف آخر را بزند.اما اینکه چه کسی 

یازن.کتاب مدیرعامل زندگی به موضوعاتی همچون درباره مدیریت زندگی چه می دانیم، دیدگاه اسالم درباره مدیریت مرد 

 مرد خانواده می پردازد. درخانواده، آثار ئمزایای مدیریت

 

ایدربابحقوقاجتماعیواحکاماخالقیمهروماه:رساله. اسماعیلی، محسن.326 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.

 9789644309540 شابک: رقعی. ص.548 .1398

 معلم مخاطب:

 حقوق فردی و اجتماعی، احکام اسالمی، دعاکلماتکلیدی:

 حاضر که مؤلف آن را به مهر و ماه تشبیه کرده است در باب حقوق اجتماعی و احکام اخالقی تالیف شده کتاب معرفیکتاب:

: اند از است؛ و محور آن حدیثی است در سی موضوع که نشات گرفته از حقوق و اخالق است. برخی از موضوعات کتاب عبارت

پاسخ به سالم و دعا برای سالمتی. در پایان نیز خوانندگان دو ها، حضور در تشییع جنازه،  ها، گذشت از خطا و بدی بخشش لغزش

 های عملی اشاره کرده است. های مسائل احکام اخالقی و هم به مجموعه رهیافت خوانند که در آن هم به نمونه پیوست کتاب را می
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327 جنگنرم. شریفی، احمدحسین. تا جمل از فتنه موج  شابک: رقعی. ص.192 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

9789642788880 

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 ، انقالب اسالمی، تاریخ ایران سخنرانیکلماتکلیدی:

های این انقالب آشنا شویم و در وهلة  برای درک درست چرایی صدور انقالب اسالمی، در گام نخست باید با ویژگیمعرفیکتاب:

خواهد چارچوب مناسبی از نحوۀ مطلوب تعامل انقالب اسالمی با جهان  صحبت کنیم. این اثر میهای آن  بعد از اهداف و آرمان

های پیش  ترین موضوع ها، ارائه دهد و دیدگاه امام را درمورد صدور انقالب، به عنوان یکی از مهم ویژه امت اسالمی و نهضت خارج، به

شناختی به صورت کالن تببین کند.  شناختی و معرفت رویکردهای روشروی انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن در زمینه و 

 ها و اصول ثابت اندیشة ایشان در بارۀ موضوع را بازشناسد. همچنین، مالک

 

 .1398. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران.نظریهفرهنگیاستادمطهری. جمشیدی، مهدی.328

 9786001082498 شابک: رقعی. ص.452

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 فرهنگ اسالمی، ایرانکلماتکلیدی:

اهلل مطهری در این کتاب در شش فصل سامان  ها و ابعادی از نظریة فرهنگی آیت اکتشاف، ساختاربندی و بسط پارهمعرفیکتاب:

اند. حکومت دینی و مداخله در عرصة  رکردها آمدهو کا  است. ابتدا مبانی نظری ارائه شده و سپس ماهیت، پویایی، فضیلت یافته

فرهنگ، تعامالت فرهنگ اسالمی و جامعة ایرانی، علل فرهنگی انحطاط تمدن مسلمین، غرب و فرهنگ غربی نیز موضوعات 

 های بعدی هستند. فصل

 

329 گفتمان. کاظمی، بهرام اخوان. ارزیابی و اجتماعینقد -های جمهوری در مطرح اسالمیسیاسی سازمان : تهران.

 9786001081040 شابک: رقعی. ص.286 .1397. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های سیاسی، سیاست، تاریخ ایران نظامکلماتکلیدی:

تا  76اسالمی ایران از دوم خرداد های سیاسی و اجتماعی مطرح در جمهوری  این کتاب به نقد و ارزیابی گفتمانمعرفیکتاب:

کوشیده « خواه گرایی عدالت اصول»و « طلبی اصالح»پرداخته است. نویسنده با تبیین، ارزیابی و مقایسة دو گفتمان  88خرداد  22

 شناسی کند. است دالیل محوری و فرعی هر گفتمان را بازشناسد، و تحلیل و آسیب

 

 9786001592362 شابک: رقعی. ص.268 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.حجتیهنقدوبررسیانجمن. رجبی، آرش.330

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 نقد، سیاستکلماتکلیدی:

 کتاب حاضر کوشیده است تحلیلی جامع، منصفانه و متقن دربارۀ مبانی و گونة عملکرد انجمن حجتیه به نسل معرفیکتاب:

ها و عملکرد انجمن خیریة حجتیة مهدویه است.  کتاب شناخت و نقد و بررسی تاریخ، دیدگاه دانشجو ارائه دهد. موضوع این

نامه و چارچوب تشکیالتی، فراز و فرود،  های پیدایش انجمن، اساس ها و ریشه شناسی رهبر معنوی و فکری انجمن، انگیزه شخصیت

 نجمن از جمله مباحث کتاب هستند.شناسی فکری و عملی ا های مثبت انجمن و آسیب ها و انگیزه اندیشه
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 ص.124 .1398. آوای نور: تهران.شناسیروانینقشفرهنگومعنویتدرآسیب. ملکی مجد، مهسا/ اسداللهی، ساسان.331

 9786003094376 شابک: رقعی.

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 شناسی فرهنگ، معنویت، آسیبکلماتکلیدی:

توان تأثیر عوامل  شناسی روانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته، عامل فرهنگ است. نمی آن در آسیب عاملی که نقشمعرفیکتاب:

فرهنگی و اجتماعی را بر رفتار آدمی نادیده گرفت. فرهنگ در حقیقت شناسنامه و هویت افراد یک جامعه است. کتاب حاضر ضمن 

ررسی معنای این اصطالح و اینکه در کجای زندگی بشر قرار گرفته و آشنا ساختن خواننده با موضوع، تعاریف و مفهوم فرهنگ، به ب

 پردازد. چه نقشی در اختالالت روانشناختی دارد؛ می

علومتربیتی

 

. چترنگ: تهران. نیوشا صدر آزارکالمی:چگونهکودکراازآندرامانبداریم،شناختوپیشگیری.. جرتونی، اما.332

 9786226220088 شابک: رقعی. ص.60 .1398

 والدین/ معلم/ مشاور  مخاطب:

 بهداشت روانیکلماتکلیدی:

 ای است که شاید هر کسی دچار آن باشد، بدون آنکه خود از آن باخبر باشد. کتاب حاضر به  آزار کالمی پدیدهمعرفیکتاب:

نند چگونه خود را از آزردن کالمی کودکان کند آزار کالمی را بشناسند، دالیل آن را بفهمند، و بدا والدین و مربیان کمک می

دارند. مخاطب این کتاب با راهبردهای قابل استفاده در مدارا با آزار کالمی  های آزار کالمی در امان نگه بازدارند و کودک را از آسیب

 شود. های روانی برخاسته از آن آشنا می و نیز آسیب

 

 شابک: وزیری. ص.304 .1398. یاس بخشایش: قم.دختراندردورهقاجارآموزشونهادهایآموزش. فرهمند، نسیم.333

9786008505990 

 معلم مخاطب:

 آموزش و پرورش، قاجاریانکلماتکلیدی:

 کتاب: ها را مورد بررسی قرار  این کتاب آموزش دختران در مدارس دوره قاجار و نهادهای آموزشی مربوط به آنمعرفی

تحوالت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و جایگاه تعلیم دختران را از زمان فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه مورد دهد.نگارنده ابتدا  می

کند  های میسونرهای مذهبی را گوشزد می دهد. در ادامه، عوامل مؤثر بر تحول نظام آموزشی ایران، خصوصاً فعالیت واکاوی قرار می

اجتماعی و فرهنگی  -گمارد. تأثیرات سیاسی اندوزی دختران همت می ه در شیوه دانشو در پایان به بررسی تأثیرات انقالب مشروط

 رود. مدارس دخترانه در امور جامعه دوره قاجار از موضوعالت جالب توجه در این کتاب به شمار می
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 شابک: رقعی. ص.112 .1398. آوای نور: تهران.پژوهیدرآموزشوپرورشاقدام. زاده، شیما فرجی ارمکی، اکبر/ طبیب.334

9786003094659 

 معلم/ مدیر مخاطب:

 آموزش و پرورش، معلمان، پژوهشکلماتکلیدی:

 های عملی خود را در کالس به  توانند فعالیت پژوهی همان پژوهش عملی معلمان است که به کمک آن می اقداممعرفیکتاب:

پژوهی شاید قدرتمندترین و ماندگارترین پژوهش در  پژوهی ارائه دهند. اقدام اقدامصورت پژوهش دربیاورند و تدابیر خود را در قالب 

آموزشی و  های  های پژوهشی جای خود را باز کرده است و همواره در صدر برنامه های آموزشی است که در کنار سایر فعالیت نظام

توانند به بهترین شیوه ممکن وظایف آموزشی و تربیتی  می پژوهی، معلمان  گیرد. به کمک اقدام  های آموزشی قرار می پژوهشی نظام

پژوهیو چگونگی  خود را اداره کرده و تدریس خود را غنا بخشند. کتاب حاضر حاوی هفت فصل است و در این فصول چیستی اقدام

 دهد.  ها را توضیح می ها و چگونگی تحلیل آن انجام آن، شیوه گردآوری داده

 

.حسینرفیعیهایتربیتیمحمدهاییاززندگیوتجربهجویراهیتازه:جلوهوجست ورزان: اندیشه. ناصری، محمد.335

 9786009660162 شابک: وزیری. ص.336 .1397. شرکت افست: تهران

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگیکلماتکلیدی:

های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این کتاب  های برخی از چهره تجربهها و  ها، اندیشه مستندسازی دغدغهمعرفیکتاب:

ای چند جلدی، دربارۀ زندگی محمدحسین رفیعی و شامل سه بخش است: تجربة  به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه

نظر؛  رد با حضور کارشناسان صاحبگوها به شکل میزگ و شود؛ گفت نامة داستانی که در قالب روایت بیان می زیسته که زندگی

 ها. ها و ترجمه ها و دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف تجربه

 

: تهران.درمسیرتوسعهوآموزش:نگاهیبهنیمقرنتالشعبدالحسیننفیسی ورزان: اندیشه. اصغر جعفریان، علی.336

 9786009660155 شابک: وزیری. ص.280 .1397. شرکت افست

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، آموزش و پرورش، زندگیکلماتکلیدی:

های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این کتاب  های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه مستندسازی دغدغهمعرفیکتاب:

ای چند جلدی، دربارۀ زندگی عبدالحسین نفیسی و شامل سه بخش است: تجربة  ب از مجموعهبه آن پاسخ داده است. این کتا

نظر؛  گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان صاحب و شود؛ گفت نامة داستانی که در قالب روایت بیان می زیسته که زندگی

وگوهای این کتاب، به دانش  . مهندس نفیسی در گفتها ها و ترجمه ها و دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف تجربه

 اقتصاد به مثابة امری فرهنگی نظر کرده و چرایی ناتوانی یادگیری از گذشته را بیان کرده است.

 

.هایمحمودمهرمحمدیهاییاززندگیواندیشهورزیبرایاعتالیتربیت:جلوهنظر ورزان: اندیشه. رضا متولی، علی.337

 9786009660179 شابک: وزیری. ص.440 .1398. شرکت افست: تهران

 معلم/ مدیر/ کارشناسان مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگیکلماتکلیدی:

است. جلد  های ممتاز تعلیم و تربیت را مستندسازی کرده های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه این کتاب دغدغهمعرفیکتاب:

نامة داستانی  چند جلدی، دربارۀ زندگی محمود مهرمحمدی و شامل سه بخش است: تجربة زیسته که زندگیای  حاضر از مجموعه

ها و  نظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان صاحب و استاد است؛ گفت

 ها. ترجمه
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هنر : تبریز. آغاجی سعید قره انگیزشدرآموزشوپرورش:نظریه،پژوهشوکاربرد.. آر، ونتزل/ ویگفیلد، آلن کاترین.338

 9786007460771 شابک: وزیری. ص.750 .1398. اول

 معلم مخاطب:

 انگیزه، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیتکلماتکلیدی:

های  انگیزش در تعلیم و تربیت ارائه و پژوهشهای عمده  میالدی است، نظریه 2009در این کتاب، که محصول سال معرفیکتاب:

اند. همچنین در هر فصل تعدادی از برنامه های اصالحی و  صورت گرفته در چارچوب نظری مربوط، با رویکرد انتقادی، مرور شده

اندازهای   ئه چشماند و پایان هر فصل نیز، به ارا ای با توجه به مبنی نظری و یافته های تجربی مورد بررسی قرار گرفته مداخله

 پژوهشی آینده اختصاص یافته است.

 

خدیجه مقدم، مرتضی بختیاروند،  تاریخچهتحوالتتعلیموتربیتدرکشورهایاسالمی)جلداول(.. تان، چارلین.339

 شابک: وزیری. ص.152 .1398. آوای نور: تهران. مهر، جالل آرمیون ثریا باقرشاهی، حسن نوکاریزی، مریم بختیاروند، منصور فروزان

9786003094345 

 دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 ها آموزش و پرورش، اسالم، مدرسهکلماتکلیدی:

های تاریخی آموزش و پرورش اسالمی با  کتاب حاضر جلد نخست از این مجموعه دوجلدی است که در آن دیدگاهمعرفیکتاب:

های آموزش و پرورش اسالمی و باالخره اصالحات در آموزش  بیستم و سپس اهداف و مدلبررسی مصرِ قرن نوزدهم و مراکشِ قرن 

و پرورش اسالمی با مطالعات موردی در کشورهای اندونزی، افغانستان و پاکستان و نحوه اصالحات صورت گرفته در مدارس این 

 کشورها شرح داده شده است.

 

مهر،  مرضیه قانعی، سعیده سهیلی تربیتدرکشورهایاسالمی)جلددوم(.تاریخچهتحوالتتعلیمو. تان، چارلین.340

 9786003094444 شابک: وزیری. ص.176 .1398. آوای نور: تهران. آبادی، هدی فرامرزی اهلل فتح پور، روح مهدیه گلستان

 دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، اسالم، نوآوریکلماتکلیدی:

 های آموزش و پرورش  اهداف و مدل"کتاب حاضر دومین جلد از یک مجموعه دوجلدی است که در آن ذیل معرفیکتاب:

های آموزشی و تربیتی مدارس اسالمی، با مطالعات موردی در کشورهای ترکیه، تایلند، سنگاپور،  ها و مدل برخی تجربه "اسالمی

 رار گرفته است.مالزی، بریتانیا، سوئد و ایران مورد بررسی ق

 

341 جلوهدرستایشتربیت. رضا متولی، علی. اندیشهنکردن: زندگیو هایعبدالعظیمکریمیهاییاز شرکت : تهران.

 9786009660186 شابک: وزیری. ص.336 .1398. افست

 معلم/ مشاور مخاطب:

 سرگذشتنامه، آموزش و پرورشکلماتکلیدی:

های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این کتاب  های برخی از چهره ها و تجربه ها، اندیشه دغدغهمستندسازی معرفیکتاب:

ای چند جلدی، دربارۀ زندگی عبدالعظیم کریمی و شامل سه بخش است: تجربة  به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه

نظر؛  گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان صاحب و نامة داستانی آقای عبدالعظیم کریمی است؛ گفت زیسته که زندگی

 ها. ها و ترجمه دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف
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 9786008610885 شابک: وزیری. ص.108 .1398. آدینه: تهران.هاینوینآموزشروش. شهسواری، امیرحسام.342

 معلم مخاطب:

 تدریستدریس اثربخش، روش کلماتکلیدی:

 کتاب: مندان به یادگیری  سازی مفاهیم پیچیده برای عالقه مندی از تکنولوژی در ساده این کتاب به مزایای بهرهمعرفی

اند تا مخاطب مطلب را بهتر دنبال کند.  شده هایی گنجانده است. در هر بخش، برای درک بهتر، بارکدهای دوبعدی فیلم پرداخته

های اجتماعی از جمله  ها و شبکه یار، یادگیری معکوس، وبینار، واقعیت افزوده، تد، موک، رباتآموزش از راه دور، یادگیری س

 شده در کتاب هستند. مفاهیم مطرح

 

. ابوالفضل بختیاری داریژاپنوآمریکا.فرهنگآموزشیژاپن:مقایسهالگویآموزشومدرسه. یوشی، ریوکو تسونه.343

 9786003094451 شابک: وزیری. ص.276 .1397. آوای نور: تهران

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، مدیریت و سازماندهی، تحقیقکلماتکلیدی:

های این  نظران نیز ریشه شود و بسیاری از صاحب ژاپن به عنوان کشوری در عرصه تکنولوژی و صنعت شناخته میمعرفیکتاب:

کنند. نویسنده در این کتاب، معموالً از کشور ژاپن و به ویژه  وجو می در ساختار نظام آموزشی این کشور جست پیشرو بودن را

وی نظام آموزشی «. فردگرایی»کند و از کشور امریکا به عنوان نماد  یاد می« گرایی گروه»یا « گرایی جمع»مدارس آن به عنوان نماد 

ها را خودمختار بار  آموزان، آن دهد که معلمان ژاپنی با دادن اختیار عمل به دانش و نشان می کند  این دو کشور را با هم مقایسه می

 کنند. وجو می ها ر ا در جمعیت جست آورند و فردیت آن  می

 

 ایتازهبرایپژوهشدرفرایندآموزشویادگیری.کاوی:ایدهدرس مدارس یادگیرنده مرآت:. سرکارآرانی، محمدرضا.344

 9786229550038 شابک: وزیری. ص.264 .1398. مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت: تهران. افسانه حجتی طباطبائی

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 های پژوهشی تدریس اثربخش، یادگیری فعال، معلمان، فعالیتکلماتکلیدی:

 کتاب: پژوهی،  دکتر سرکارآرانی، در موضوع درسالمللی، نوشتة  پژوهشی بین _کتاب حاضر از هفت مقالة علمی معرفی

کاوی  آموزان در کالس درس و مدیریت این اشتباهات؛ گزارش درس است: چگونگی واکنش معلمان به اشتباهات دانش شده تشکیل

های آموزشی در فرهنگ دو کشور ایران و ژاپن در درس ریاضیات؛ گزارش  یک درس علوم پایة هفتم از سنگاپور؛ بررسی سنت

پژوهی در ایران؛  کاوی یک درس ریاضی ایرانی از منظر معلمان ژاپنی و نقد معلمان ایرانی؛ نقدی بر یک مطالعة موردی درس درس

 مند معلمان ژاپنی در کالس درس. های فرهنگی آموزش و در نهایت چگونگی پژوهش علمی و نظام ای شباهت بررسی مقایسه

 

: مشهد.مستندسازیتجربیاتمدیران)گامیدرجهتتعالیآموزشوپرورش(مدیریتدانشو. زاهدیان، عباس.345

 9786004762632 شابک: وزیری. ص.176 .1398. ضریح آفتاب

 مدیر مخاطب:

 مدیریت و سازماندهی، تجربه، آموزش و پرورشکلماتکلیدی:

ها از جمله سازمان آموزش و پرورش،  فکری سازماندر این دوره پر تحول، عنصر دانش به عنوان سرمایه معنوی و معرفیکتاب:

یکی از رویکردهای مدیریتی نوین که آموزش و پرورش کنونی برای رسیدن به اهداف خود به آن . کلید اصلی موفقیت مدیران است

دانش و تأثیر آن خوانید، نویسنده به تشریح و بررسی مدیریت  نیاز دارد، مدیریت دانش است. این کتاب که آن را در دو بخش می

ها و رهنمودها، مدیریت دانش در عصر نوین،  ها، نقش در تعالی آموزش و پرورش پرداخته است. مدیریت دانش: تعاریف، دیدگاه

انواع دانش، مکاتب مدیریت دانش، مستندسازی تجربیات مدیران، منابع یادگیری مدیران و مدیریت دانش در مدارس، از جمله 

 .موضوعات کتاب هستند
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346 رویکرد. خدری، عبدالرضا/ صالحی، مهدی/ بیگی، هاجر. ها(مدیریتکالسدرس)مبانینظریو . آوای نور: تهران.

 9786003094611 شابک: وزیری. ص.152 .1398

 معلم/ مدیر مخاطب:

 تعلیم و تربیت، مدیریت، کالس درسکلماتکلیدی:

گیرند و نظام تربیتی به طور اعم و نظام کالس   های اجتماعی از آن بهره می سازمانمدیریت فعالیتی است که تمامی معرفیکتاب:

درس، به طور اخص بایستی برای نیل به اهداف عالیه تعیین شده، از یک نظام مدیریتی تبعیت کند که در حوزه علوم تربیتی به آن 

فصل اول کلیات حوزه مدیریت و ارتباط آن با شود. کتاب حاضر حاوی چهار فصل است؛  دانش مدیریت کالس درس گفته می

های مدیریت کالس درس را بررسی  گیرد، نظریه  کند. فصل دوم که بیشترین حجم کتاب را دربرمی مدیریت کالس درس رابیان می

ی شناس پردازد و در آخرین فصل مدیریت کالس را از منظر روان کند. فصل سوم به بحث انضباط و کنترل کالس درس می می

 دهد. اجتماعی مورد بررسی قرار می

 

347 اخالق. کمپبل، الیزابت.  شابک: وزیری. ص.210 .1397. آوای نور: تهران. هما رحمانی، اسداهلل خدیوی مدار.معلم

9786003094567 

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ای، روش تدریس معلمان، اخالق حرفهکلماتکلیدی:

 ایِ تدریس که مورد غفلت قرار گرفته است، دانش اخالقی است. آموزش  های دانشِ حرفه جنبهترین  یکی از مهممعرفیکتاب:

های مورد نیاز معلمان اهمیت  سزایی دارد. دانش های آنان، نقش به های آموزشی در افزایش شایستگی معلمان و ارتقای سیاست

مستقیم به سراغ مسائل اخالقی کالس و روابط کاری زیادی دارد، اما در این خصوص محدویتی وجود ندارد. نویسنده کتاب، 

دهد که معلمان چگونه  کند. او نشان می های عملی و واقعی موجود در تحقیقات خود را بررسی و گزارش می رود و نمونه معلمان می

تعارضات اخالقیِ محیط توانند با  توانند تصمیمات اخالقی خوبی اتخاذ کنند و در صورت ابهام در روش انجام کار، چگونه می می

 کنند.  کارشان مبارزه کنند یا اینکه چرا گاهی در این مورد کوتاهی می

 

 9786008781523 شابک: وزیری. ص.214 .1397. بیژن یورد: بجنورد.معلمفکور. نیا، مژگان اکرمی، سیدمحمد/ اسمعیل.348

 معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان مخاطب:

 پرورش، تربیت معلم، فناوری اطالعاتآموزش و کلماتکلیدی:

 آشنا « معلم فکور»در این کتاب، به شکل تفصیلی با رویکرد به کارگرفته شده در تربیت معلم، یعنی تربیت معرفیکتاب:

و  شوید که سعی دارد به صورت فزاینده، عمل فکورانه را درمعلم و دانشجومعلم بارور کند. با این رویکرد، از جمله موضوعات می

، «ابعاد تفکر انتقادی در تربیت معلم فکور»، «تربیت فکری معلم از نگاه دین»شود:  محورهای زیر در کتاب پی گرفته می

فناوری اطالعات و »، «تجربه زیسته معلم فکور«، «ای معلم فکور اخالق حرفه»، «ای و بالندگی معلم فکور  نویسندگی، ابزار حرفه»

 «.دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم فکور»، «ای معلم فکور توسعه حرفه
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.هایارتباطیدرآموزشمهارت. العابدین یار محمدی، زین فرد، رضا/ قوره جیلی، ثریا/ عرب فرجی ارمکی، اکبر/ حیدری.349

 9786003094635 شابک: رقعی. ص.176 .1398. آوای نور: تهران

 معلم/ مدیر مخاطب:

 ارتباطی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورشهای  مهارتکلماتکلیدی:

 نیاز اساسی است. مهارت ارتباطی آمادگی ذهنی و عاطفی افراد را برای  های ارتباطی در آموزش یک پیش مهارتمعرفیکتاب:

لمین و های ارتباطی به کادر آموزشی مدرسه، به ویژه مع سازد. آموزش مهارت پذیر می درک، پذیرش، هضم و کاربرد مطالب امکان

مدیران آموزشی، بسیار حیاتی و ضروری است. داشتن شناخت از مفهوم ارتباط مؤثر، توانایی ارائه بازخورد، اعتمادسازی، احترام 

های مهارت ارتباطی در  ها و کاربردشان از پایه دادن مؤثر، ازجمله مواردی است که شناخت آن  ها و گوش متقابل، رعایت حریم

 آموزش است.

 

. آوای نور: تهران.دقیقهزندگی90دقیقهتدریس90. اله/ اسمعیلی گوجار، صالح دهقان نیری، زهرا/ خدامرادی، حجت.350

 9786003095106 شابک: وزیری. ص.184 .1398

 معلم مخاطب:

 آموزش و پرورش، تدریس اثربخش، انگیزهکلماتکلیدی:

افتد.  شود که با حضور معلم در کالس درس اتفاق می های آموزشی اطالق می فعالیتمفهوم تدریس به آن قسمت از معرفیکتاب:

گیرد و  دار و از پیش تعیین شده را دربرمی های منظم، هدف ای از فعالیت تدریس بخشی از آموزش است و مانند آموزش سلسله

های تدریس،  بر مبانی و روش فصل است، عالوه هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است. در این کتاب که حاوی نُه

 شود. آموزشی و ارزشیابی بررسی می های مختلف مانند انگیزش، انتخاب وسایل کمک راهبردهای مورد نیاز معلم در زمینه

عمومی

 

 فردی و اجتماعی:های  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.351

 9786003903289 شابک: رقعی. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، راهنمای آموزشی بهداشت، مهارت، مهارتکلماتکلیدی:

تواند در  آموزان، می خصوص مربیان و دانش به  مرتبط با بهداشت به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم فرهنگمعرفیکتاب:

است مفاهیم  ای است که کوشیده پذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورۀ تخصصی از مجموعه کاهش آسیب

ایران و تأثیر بر بهداشت عمومی، ماهیت بالیا و تاریخچة بالیا در »مورد نیاز در حوزۀ بهداشت و سالمت را به مخاطب بیاموزد. 

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« ها، و مدیریت بهداشتی بالیا ها، ماهیت تشکیالت و وظایف حوزۀ سالمت در بحران بحران
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352 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.

 9786003903227 شابک: رقعی. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، راهنمای آموزشی بهداشت، مهارت، مهارتکلماتکلیدی:

آموزان، در  خصوص مربیان و دانش به  آموزش مفاهیم مرتبط با بهداشت و سالمت به قشرهای مردم، سازی و  فرهنگمعرفیکتاب:

جلدی است که مفاهیم مورد  ای سه پذیری اجتماعی تأثیر شایان خواهد داشت. کتاب حاضر دورۀ تکمیلی از مجموعه کاهش آسیب

سکان و سرپناه، تأمین آب آشامیدنی، دفع بهداشتی زباله و تأمین ا»آموزد.  نیاز در حوزۀ بهداشت و سالمت را به مخاطب می

و دفن، و نکات کاربردی در بهداشت محیط   فاضالب در اسکان موقت، اقدامات بهداشتی در شرایط جنگی، اقدامات بهداشتی کفن

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« ها در بالیا و بحران

 

353 های فردی و  مهارت. اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورشاداره کل فرهنگی و هنری، .

 9786003903166 شابک: رقعی. ص.52 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.بهداشتوسالمت اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی آموزشی، مهارت، مهارتبهداشت، راهنمای کلماتکلیدی:

آموزان، در  خصوص مربیان و دانش به  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با بهداشت و سالمت به قشرهای مردم،  فرهنگمعرفیکتاب:

جلدی است که مفاهیم مورد  ای سه پذیری اجتماعی تأثیر شایان خواهد داشت. کتاب حاضر دورۀ تخصصی از مجموعه کاهش آسیب

ها،  های شایع در بحران ها، بیماری آشنایی با مفاهیم سالمت و بیماری»آموزد.  نیاز در حوزۀ بهداشت و سالمت را به مخاطب می

ها، تأمین بهداشت مواد غذایی در شرایط بحران، بهداشت روان و مدیریت خدمات  های واگیر در بحران مدیریت سایر بیماری

 اند. این کتاب را شکل داده محتوای« بهداشت در شرایط اضطراری

 

354 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.

 9786003903333 شابک: رقعی. ص.88 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارتکلماتکلیدی:

 آموزان،  خصوص مربیان و دانش به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگمعرفیکتاب:

جلدی است که  ای سه باشد. کتاب حاضر دورۀ مقدماتی از مجموعهپذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته  تواند در کاهش آسیب می

آمادگی در برابر مخاطرات، مدیریت مقابله با بالیای طبیعی، »آموزد.  های اولیه را به مخاطب می مفاهیم مورد نیاز در حوزۀ کمک

 اند. این کتاب را شکل دادهمحتوای « ساخت، و آمادگی در برابر انفجارات تروریستی مدیریت مقابله با مخاطرات انسان
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355 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.

 9786003903272 شابک: رقعی. ص.128 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم تحصیلی:پایه

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارتکلماتکلیدی:

 آموزان،  خصوص مربیان و دانش به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگمعرفیکتاب:

جلدی است که  ای سه باشد. کتاب حاضر دورۀ تکمیلی از مجموعهپذیری اجتماعی تأثیر شایان داشته  تواند در کاهش آسیب می

های اولیه، مسائل مربوط به احیای پایه،  اصول و مقدمات کمک»آموزد.  های اولیه را به مخاطب می مفاهیم مورد نیاز در حوزۀ کمک

محتوای این کتاب را « های داخلی یهای طبی و بیمار های اولیه در اورژانس های محیطی، و کمک های اولیه در تروما، آسیب کمک

 اند. شکل داده

 

356 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموش و پرورش.

 9786003903210 شابک: رقعی. ص.216 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.هایاولیهکمک اجتماعی:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی، بهداشت، راهنمای آموزشی مهارت، مهارتکلماتکلیدی:

 آموزان،  خصوص مربیان و دانش به  های اولیه به قشرهای مردم،  سازی و آموزش مفاهیم مرتبط با کمک فرهنگمعرفیکتاب:

ای است که کوشیده  ثیر شایان داشته باشد. کتاب حاضر دورۀ تخصصی از مجموعهپذیری اجتماعی تأ 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 حوزۀ کمک

 اند. محتوای این کتاب را شکل داده« ها  یها و گازگرفتگ ها، و آشنایی با گزش آشنایی با زخم، آشنایی با عضالت و استخوان

فلسفهومنطق

 

 رقعی. ص.112 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.سینادان:زندگیواندیشهابنحکیمهمه. باغ، سیداحمد غفاری قره.357

 9786001593512 شابک:

 معلم مخاطب:

 تفکر، فلسفه، معرفت شناسیکلماتکلیدی:

 گستره تفکروعقالنیت درباره هستی وجهان، به درازای تاریخ بشری، دارای تاریخ وسابقه است، زیرا عقالنیت برای معرفیکتاب:

انسان، گوهر بسیارمهم ومحوری تلقی شده است وتالش و سعی وافر انسان برای زندگی عقالنی، شاهدبرهمین امر است.دراین میان 

درباب هستی وزندگی می توان اشاره کرد، ابن سینا از بزرگ ترین فیلسوفان جهان  به تفکر فلسفی به عنوان نمونه اعالدرمطالعه

شناخته شده « امیرپزشکان»اسالم است، عالوه بردانش فلسفه، درپزشکی نیز تخصص داشت، بر همین اساس، درجهان غرب با لقب

ستی شناسی در فلسفه ابن سینا، است. کتاب حکیم همه دان به موضوعاتی همچون معرفت شناسی در فلسفه ابن سینا، ه

 خداشناسی فلسفی در اندیشه ابن سینا و نفس شناسی در فلسفه ابن سینا می پردازد.
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فلسفهومنطقجامعنظامقدیم های جامع: مجموعه کتاب. خداداد حسینی، احمد.358  .1398. مشاوران آموزش: تهران.

 9786002182388 شابک: رحلی. ص.368

 آموز دانش مخاطب:

 دهم علوم انسانی، یازدهم علوم انسانی، دوازدهم علوم انسانی پایهتحصیلی:

 ها ها، فلسفه، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

این کتاب شامل همة نکات و سؤاالت مربوط به درس فلسفه و منطق در کل دورۀ دوم دبیرستان )دهم تا دوازدهم( معرفیکتاب:

جیم)سؤاالت تستی(، اشتباهات رایج در درس منطق، سؤال تشریحی با  ها، سین کاری مفصل شامل ریزهای بسیار  نامه است. درس

 اند. گرمی وسؤاالت استاندارد آمده هایی شامل دست دهند ودر پایان هر درس، تست ها و مفاهیم کتاب را آموزش می ردپا، متن درس

 

359 نقد. وکیلی، محمدحسن. و تاریخ تفکیک: مکتب  شابک: رقعی. ص.260 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

9786001591532 

 معلم مخاطب:

 های فلسفی، نقد مکتبکلماتکلیدی:

 کتاب: سازی معارف از  مکتب تفکیک از جریاناتی است که منکر عقل فلسفی و شهود عرفانی است و بر پیراستهمعرفی

ترین عقاید تفکیک در حوزۀ  ارائة گزارشی از تاریخ پیدایش این جریان، مهم کند. کتاب حاضر با دستاوردهای بشری تأکید می

کشد. گزارش و نقد  دهد و نقاط ضعف آن را به نقد می های آن را بر فلسفه اسالمی شرح می بینی و اعتراض شناسی و جهان روش

 ورد.آ شناسی و معادشناسی را نیز می شناسی، انسان آرای تفکیکیان در خداشناسی، جهان

 

360 کنکور طالیی: میکرو مینی. کوهساری، سبا. منطق  شابک: جیبی. ص.144 .1398. المللی گاج بین: تهران.

9786220303855 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم علوم انسانی، یازدهم علوم انسانی، دوازدهم علوم انسانی پایهتحصیلی:

 کنکور سراسری دانشگاهیکلماتکلیدی:

آموزان بیاموزد و با بیان داستانی و طرح مباحثی در چند  کوشد درس منطق را به زبان ساده به دانش این کتاب میمعرفیکتاب:

روابط میان ذهن و زبان و خارج، استدالل، قضیة حملی و قیاس اقترانی، قضیة شرطی و قیاس استثنایی و منطق »بخش 

 بندی و خالصه کند. ، درس منطق را جمع«کاربردی

فیزیک

 

361 منظومهشمسی :پایه اخترشناسی. غالمی، صمد. آشناییبا . رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران.

 9789648547740 شابک: وزیری. ص.586 .1397

 معلم مخاطب:

 سیارات، منظومه شمسی، زمینکلماتکلیدی:

شود که مؤلف  محسوب می "اخترشناسی پایه"مجموعه شش جلدی جلد دوم از « آشنایی با منظومه شمسی»کتابمعرفیکتاب:

مندان و از جمله شرکت کنندگان در المپیاد نجوم  های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه کوشیده است در این مجموعه سرفصل

ریاضیاتی مورد بررسی قرار ارائه دهد. در جلددوم مجموعه، قواعد حاکم بر ساختار سیارات و دیگر اجرام منظومه شمسی از دیدگاه 

گرفته است. مباحث این جلد شامل هفت فصل ساختار منظومه شمسی، خورشید، سیارات درونی، زمین، ماه، سیارات بیرونی و 

 سایر اجزای منظومه شمسی است.
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362 راهنماییادگیریاخترشناسیپایه اخترشناسی پایه:. غالمی، صمد. منظومه اندیشه رمز )وابسته به شرکت : تهران.

 9789648547726 شابک: وزیری. ص.526 .1397. خالقی(

 معلم مخاطب:

 نجوم، ریاضیاتکلماتکلیدی:

شود  محسوب می "اخترشناسی پایه"جلد اول از مجموعه شش جلدی « راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه»کتاب معرفیکتاب:

مندان و از جمله شرکت کنندگان در  مباحث نجوم مقدماتی را به عالقههای  که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصل

المپیاد نجوم ارائه دهد. در جلد اول مجموعه، که با تأکید بر روابط ریاضی مقدماتی و اصول فیزیکی مربوط به مباحث اساسی 

یه، قوانین نیوتن و کپلر، مفاهیم ای نجوم مقدماتی شکل گرفته، مباحث در شش فصل ریاضیات پا شناسی و محاسبات پایه ستاره

 ای و جهان در ابعاد بزرگ آورده شده است. ای، محاسبات ستاره حرکت در نجوم، محاسبات سیاره

 

 .1397. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران.هاهاوکهکشانسحابی اخترشناسی پایه:. غالمی، صمد.363

 9789648547788 شابک: وزیری. ص.564

 معلم مخاطب:

 ها علم نجوم، منظومه شمسی، کهکشانکلماتکلیدی:

شود که مؤلف  محسوب می "اختر شناسی پایه "جلد چهارم از مجموعه شش جلدی « سحابی و کهکشان ها»کتاب معرفیکتاب:

جمله شرکت کنندگان در المپیاد نجوم  مندان و از های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه کوشیده است در این مجموعه سرفصل

خوانی و حاسبات مربوط به حرکت  ارائه دهد. در جلد پنجم مجموعه، مباحث مربوط به شناخت آسمان، مکانیک سماوی، نقشه

ها، تشکیل  طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث این جلد شامل هفت فصل نجوم قدیم، سحابی

 های فعال و خورشیدهای کهکشانی است. ها، کهکشان راه شیری، کهکشان بندی کهکشان ها، تقسیم کهکشان

 

 ص.666 .1397. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران.شناختآسمان اخترشناسی پایه:. غالمی، صمد.364

 9789648547764 شابک: وزیری.

 معلم مخاطب:

 نجوم، ریاضیاتآسمان، کلماتکلیدی:

 شود که  محسوب می "اختر شناسی پایه "جلد پنجم از مجموعه شش جلدی « آشنایی با منظومه شمسی»کتابمعرفیکتاب:

مندان و از جمله شرکت کنندگان در المپیاد  های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصل

خوانی و حاسبات مربوط به  مجموعه، مباحث مربوط به شناخت آسمان، مکانیک سماوی، نقشهنجوم ارائه دهد. در جلد پنجم 

حرکت طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث این جلد شامل هفت فصل الگوهای ریاضی، زمان، 

 ادیویی و ابزار شناخت آسمان است.تعیین مشخصات آسمان از روی زمین، آشنایی با نقشه آسمان، تلسکوپ ها، نجوم ر
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 وزیری. ص.96 .1397. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران.اختفاهاینجومی. پرو، آتیال/ میلی، پاول.365

 9789648547917 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 نجومکلماتکلیدی:

 های چندانی دربارۀ آ ن و اطالع زیادی از آن در دسترس  اختفای نجومی موضوعی در علم نجوم است که کتابمعرفیکتاب:

دهد، اختفاهای  شود. انواع اختفا با ماه و ستارگان را شرح می می  شناسی و چیستی اختفا شروع نیست. این کتاب با بیان اختفا

گوید،  افزارهای مناسب آن را می بینی اختفا و نرم در هر پروژۀ اختفا، نحوۀ پیشدهد، مراحل مهم  ای و سیارکی را توضیح می سیاره

 گوید. کند و در نهایت دربارۀ رصد اختفاهای سیارکی می افزار را بیان می روش تحلیل اختفا با نرم

 

 شابک: وزیری. ص.268 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. دل آرش ظهوریان پر بهزباناینشتین.. ولفسون، ریچارد.366

9786226011907 

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 فضا، راهنمای آموزشی، مواد درسیکلماتکلیدی:

 انیشتن « نسبیت» در این کتاب نویسنده کوشیده است در شانزده فصل با رهیافتی مفهومی و تاریخی به نظریه معرفیکتاب:

گیرد. ایده اصلی این نظریه که  نسبیت دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و عام آلبرت انیشتن را در بر می بپردازد. نظریه

های کتاب به این  کتاب آن را تشریح کرده است، آن است که زمان و فضا باهم مرتبط هستند نه جدا از هم و ثابت. بخشی از فصل

 ش آمدن زمان، زمین و آسمان متحرک، سفر به درون سیاهچاله.اند: بحران در فیزیک، ک ترتیب موضوع بندی شده

 

 رقعی. ص.148 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. ذوالفقار دانشی مانید؟.چگونهرویکوهیخزندهمی. برچر، اروین.367

 9786226011808 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 علوم، فیزیک، معما، نوجوانانکلماتکلیدی:

انگیزی  حل هیجان توان به پرسشی که در عنوان کتاب مطرح شده است، پاسخ کوتاهی داد؛ اما پاسخ مفصل و راه میمعرفیکتاب:

ل این معماها هیچ برانگیز. برای ح تر است و مملو از مفاهیم چالش انگیزتر و پیچیده که در کتاب ارائه شده است، به مراتب شگفت

و « مانید؟  چگونه روی کوه یخ زنده می»شود.  تر حل شوند، موفقیت بیشتری احساس می زمانی وضع نشده است؛ اما هرچه سریع

 ازجمله این معماها هستند.« های درخت برسد؟  ترین سرشاخه تواند به مرتفع  آب چگونه می»
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368 نیرووحرکت دانش و فناوری: دانشنامه موضوعی. اهلل گلستانیان، نعمت.  شابک: رحلی. ص.164 .1398. میچکا: تهران.

9786222521028 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 دانشنامه، فناوری، فناوری و علوم تجربی، فیزیککلماتکلیدی:

علمی و فناوری که اصل آن به زبان انگلیسی است. این ترجمه ای است در حوزۀ  نامه کتاب حاضر جلد هفتم از دانشمعرفیکتاب:

تری را نیز در بر دارد. این کتاب دربارۀ نیرو و حرکت، نیروها، انرژی  فصل، عالوه بر مطالب متن کتاب اصلی، اطالعات افزون 14در 

یی به اضافة اطالعات تکمیلی، عددها و ها پتانسیل و جنبشی، کار و انرژی، و موضوعات فیزیکی مرتبط است. در پایان کتاب پیوست

 اند. های هندسی نیز آمده گیری و شکل یکاهای اندازه

 

 ص.70 .1398. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران. فرهاد ذکاوت فراگیریفعالنجوم.. زیکلیک، مایکل.369

 9789648547924 شابک: وزیری.

 معلم مخاطب:

 منظومه شمسی، علم نجومکلماتکلیدی:

های اصلی رشته فیزیک است شیوه صحیح  نویسنده در این کتاب سعی کرده است در عرصه نجوم که یکی از شاخهمعرفیکتاب:

های منظومه شمسی، گرانش نیوتن، اختالف منظر  ای و فاصله، مدل مندان آموزش دهد. اندازه زاویه فراگیری نجوم را به عالقه

ون هابل و تابش زمینه کیهانی از جمله بیست و سه موضوع مورد بحث این کتاب هستند و در کنار هریک از ای، قان ستاره

های مطرح شده  موضوعات مطرح شده، تصویر، نمودار و جدولی ترسیم شده است تا خواننده با توجه به آن ها بتواند پاسخ پرسش

 را بدهد.

 

. اودیسه: آمل.رشتهریاضیفیزیکوتجربیدورهدوممتوسطهپایهیازدهمکتابکارفیزیک. اخوان اسکی، فاطمه.370

 9786226180474 شابک: رحلی. ص.253 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 فیزیک، یازدهم علوم تجربی -یازدهم ریاضی پایهتحصیلی:

 ها فیزیک، تمرینکلماتکلیدی:

فیزیک یازدهم به تمرین نیاز دارد. کتاب کار حاضر پس از توضیح خالصة تسلط بر مفاهیم و مباحث کتاب درسی معرفیکتاب:

است تا  هایی تشریحی و تستی را در انتهای فصل آورده هایی را حل کرده و نمونه سؤال متن هر فصل از کتاب درسی، نمونه مثال

 آموز با تمرین بیشتر بتواند به مفاهیم کتاب درسی مسلط شود. مخاطب دانش

 

کامبیز خالقی، فرهاد ذکاوت، ذوالفقار  مبانینجوم.. کارتونن، هانو/ اوجا، هیکی/ کروگر، پکا/ پوتانن، مارکو/ جی. دونر، کارل.371

 9789648547931 شابک: وزیری. ص.760 .1398. رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(: تهران. نسب دانشی

 معلم مخاطب:

 منظومه شمسی، مسابقات علمیعلم نجوم، کلماتکلیدی:

فصل تدوین شده است به گفته مترجمان با دو هدف اصلی به زبان فارسی بازگردانده شده  23کتاب حاضر که در معرفیکتاب:

است: نخست گسترش نجوم علم گرا و دوم کمک به گسترش مسابقات دانش آموزی نجوم. طبق یادداشت ناشر، مؤلفان کتاب 

طوری که با استفاده از دانش ریاضی  شناسی داشته باشند؛ به های دانش ستاره هرچند مختصر بر تمامی سرفصلاند مروری  کوشیده

هایی مقدماتی  و فیزیک دبیرستانی قابل فهم باشد. عالوه بر اینتالش شده است مفاهیم عمومی نجوم مانند منظومه شمسی و بحث

 د.شناسی نیز به خواننده معرفی شو حوزه اختر ـ زیست
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رمز )وابسته به : تهران.شناسیهاوکیهانها،کهکشانقوانینستاره نجوم و اخترفیزیک:  مسائل خالقانه. غالمی، صمد.372

 9789648547818 شابک: وزیری. ص.476 .1397. شرکت منظومه اندیشه خالقی(

 معلم مخاطب:

 ها، نجوم قوانین، کهکشانکلماتکلیدی:

است که با هدف ایجاد آمادگی در « مسائل خالقانه نجوم و اختر فیزیک»کتاب دومین جلد از کتاب دو جلدی این معرفیکتاب:

مسئله مورد بررسی قرار گرفته و حل شده  700دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی و نجوم است. در کتاب حدود 

شناسی  ها و کیهان ها و کهکشان ها، سحابی فصل قوانین ستارهاست. جلددوم کتاب شامل دو بخش است که هر بخش خود به سه 

 شود. در بخش اول مسائل مربوط طرح و در بخش دوم مسائل حل شده است. تقسیم می

 

رمز )وابسته به : تهران.مقدماتریاضی،اخترفیزیکونجومعملی نجوم و اخترفیزیک:  مسائل خالقانه. غالمی، صمد.373

 9789648547795 شابک: وزیری. ص.474 .1397. اندیشه خالقی(شرکت منظومه 

 معلم مخاطب:

 نجوم، فیزیک، قوانینکلماتکلیدی:

است که با هدف ایجاد آمادگی در « مسائل خالقانه نجوم و اختر فیزیک»این کتاب نخستین جلداز کتاب دو جلدی معرفیکتاب:

مسئله مورد بررسی قرار گرفته و حل شده  700نجوم است. در کتاب حدود  دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی و

است. جلد اول کتاب در دو بخش تدوین شده است و هر بخش شامل سه فصل ریاضیات مقدماتی، قوانین نیوتن و کپلر و نجوم 

 عملی است. در بخش اول مسائل مربوط طرح و در بخش دوم مسائل حل شده است.

 

رمز )وابسته به شرکت منظومه اندیشه : تهران. فرهاد ذکاوت، کامبیز خالقی ایبراخترفیزیکنوین.مقدمه. دیلاستلی، .374

 9789648547696 شابک: رحلی. ص.364 .1397. خالقی(

 معلم مخاطب:

 فیزیک، نجومکلماتکلیدی:

کتاب کوشیده است با ابزارهای سادۀ ریاضی، دریچة کشد. این  های فیزیک را به تصویر می اختر فیزیک تمام جنبهمعرفیکتاب:

شود. این جلد  ای چهار جلدی محسوب می شناخت اخترفیزیک مدرن را به روی مخاطب باز کند. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه

هانی المپیاد کننده در مرحلة سوم و ج آموزان شرکت گیرد و برای دانش کتاب اصلی )اخترفیزیک( را در برمی 18تا  11های  فصل

از « ای و سرنوشت ستارگان پر جرم ای و تشکیل ستاره، تپش ستاه ستاره خورشید، محیط میان»نجوم و اخترفیزیک مناسب است. 

 جمله مباحث کتاب هستند.

 

 9786009763641 شابک: وزیری. ص.112 .1398. رصدگر دانش: قم.نجوم:علمشناخت. پیوندزنی، مهدی.375

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های مذهبی علم نجوم، نجوم، کتابکلماتکلیدی:

 های مسحورکننده آن انسان را به خود جذب کرد و علم نجوم را شکل داد. در این کتاب، نجوم  آسمان و زیباییمعرفیکتاب:

نامه نجوم، تاریخ نگار نجوم، اجرام شاخص آسمان، تجهیزات رصد،  شناختکند.  علمی تجربی است که محیط پیرامون را بررسی می

 های این کتاب هستند. زایی و باالخره نجوم قرآن از فصل شناسی، کیهان مختصات سماوی، سامانة خورشیدی، کیهان
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قرآن

 

 ص.320 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران.هاییدرعلومقرآنیالنزول:کاوشاسباب. حجتی، سیدمحمدباقر.376

 9789644309670 شابک: وزیری.

 معلم مخاطب:

 علوم قرآنی، قرآن، شناختکلماتکلیدی:

های سیوطی، سیستم و ترتیب  النزول. این کتاب عالوه بر دربرداشتن آرا و نوشته کتاب حاضر شرحی است بر اسبابمعرفیکتاب:

است تا نیازهای فریقین را در زمینة مسائل مربوط به  برآرای اهل سنت، نظریات شیعه نیز در آن منعکس شدهای دارد و عالوه  ویژه

 النزول پاسخ دهد. اسباب

 

 رقعی. ص.288 .1397. کتاب جمکران: قم.هایتربیتیسورهمبارکهیوسفنکتهحُسنیوسف:. شریفی ریگی، محمد.377

 9789649735856 شابک:

 معلم مخاطب:

 های قرآنی، تعلیم و تربیت، آموزش اخالق تفسیرها، جنبهکلماتکلیدی:

تربیت عبارت است از شکوفا کردن و رشد دادن استعدادهای انسان در جهت کمال، به وسیله تالش انسان، همراه با معرفیکتاب:

توجه شود، رشد، استعدادها، هدف، تالش متربی،  هایی که در این تعریف باید به آن ها و عوامل موثر. شاخص فراهم نمودن زمینه

های تربیتی برگرفته از سوره مبارکه یوسف است که حول سه محور اساسی بیان شده است:  شرایط و عوامل است. کتاب حاضر نکته

 های تربیتی، نکات تربیتی اعتقادی و نکات تربیتی اخالقی. روش

مبانیعلمرایانه

 

 شابک: رقعی. ص.188 .1398. کانون اندیشه جوان: تهران.فالووررباییدرروزروشن. ساقیان، طاهاحسینی، سیدبشیر/ .378

9786001593550 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های اجتماعی های اجتماعی، شبکه مهارتکلماتکلیدی:

ترین مهارت های موجود در فضای مجازی است. در حقیقت این محتواست که تولید محتوا به عنوان یکی از اساسی معرفیکتاب:

یک جرعه شاعری باجام دیگری : همه چیز را گرد خودش جمع می آورد. مهم ترین بخش های تکرارشده در این کتاب عبارتند از

حقیقت مجازی تالش برای درک  به منظور تلطیف محتوا، چند لحظه درنگ برای ایجاد فرصتی به منظور اندیشیدن وتحلیل کردن،

بهتر از وضعیت دنیای مجازی، چندقدم بیشتر، مشت از خروار ارائه مثال هایی از آنچه درشبکه های اجتماعی درحال اتفاق افتادن 

 است.
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379 ممنوع. حسینی، سیدبشیر/ ساقیان، طاها. الیک  شابک: رقعی. ص.168 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

9786001593246 

 آموز دانش مخاطب:

فیزیک، دهم علوم انسانی، یازدهم علوم انسانی،  -فیزیک، دوازدهم ریاضی -فیزیک، یازدهم ریاضی -دهم ریاضی پایهتحصیلی:

 دوازدهم علوم انسانی، دهم علوم تجربی، یازدهم علوم تجربی، دوازدهم علوم تجربی

 یاینترنت، آموزش و یادگیرکلماتکلیدی:

این کتاب با هدف معرفی زودباوری در فضای مجازی و معرفی راهکارهای رهایی از آن به نگارش درآمده است. با معرفیکتاب:

توجه به اینکه اساس کتاب بر مفهوم زودباوری بنا شده است، در فصول ابتدایی این امر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته 

دورتر می شویم این مفهوم بیشتر با مفهوم فضای مجازی و ابعاد آن ترکیب می گردد. در نوشتار  است و هر چه از فصول ابتدایی

کتاب تالش شده تا به وفور از مثال های متنوع استفاده شود تا مفهوم به سرعت به مخاطب منتقل گردد، همچنین اساس ساختار 

 های متنوع پایه ریزی شده است. کتاب بر پایه بخش ها و قسمت

مرجع

 

 .1398. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران.خوارانهاودیگرگوشتخرس پستانداران ایران:. گلشن، علی.380

 9786000107307 شابک: رحلی. ص.226

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، جانورشناسی حیوانات، عادتکلماتکلیدی:

بردن ترس و  های ارزشمند پستانداران ایران، ایجاد عالقه نسبت به جانوران و میراث طبیعی و از بین آشنایی با گونهمعرفیکتاب:

ها و دیگر  های جانوری از اهداف این مجموعة چندجلدی هستند. کتاب حاضر خرس باورهای نادرست دربارۀ برخی گونه

های بعد با خرس سیاه  ای و در بخش نخست با خرس قهوه  کند. مخاطب در بخش یزی ایران را معرفی م خوران خشکی گوشت

هاست. کتاب شامل  ها بر اساس اندازۀ بدن آن شود. ترتیب معرفی گونه ها آشنا می آسیایی، راکون و اعضای خانوادۀ راسوها و خدنگ

 نامه و نمایه است. معرفی گونه، اطالعات تکمیلی، واژه

 

شرکت تهیه و : تهران.فرهنگنامهکودکانونوجوانانجلدهجدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان:. کتاب کودکشورای .381

 9789646356344 شابک: رحلی. ص.284 .1397. نامه کودکان و نوجوانان نشر فرهنگ

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات کودک و نوجوان، اطالعات عمومی،  المعارف دایرۀکلماتکلیدی:

ای چند جلدی، کوشیده است با زبان مخاطبان، اطالعات الزم برای هر نوجوان را، متناسب  کتاب حاضر از مجموعهمعرفیکتاب:

را « غ»تا « ص»های  های مربوط به حرف با دانش نوجوان ایرانی، در اختیار مخاطب قراردهد. این جلد از فرهنگنامه، واژه

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



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست

119 

 

هایزندگیمهارت

 

 رقعی. ص.104 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.روییازاینروتاآنرو:مهارتمقابلهباکم. ارشادحسینی، هادی.382

 9786001592522 شابک:

 مدیر/ مشاورمعلم/  مخاطب:

 شناسی شناسی، جامعه روانکلماتکلیدی:

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

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

 شمارد. شناختی، برمی روان

 

 9786006617206 شابک: رقعی. ص.248 .1397. جوکار: تهران.ازشچییادگرفتی؟. جوکار قهرودی، احمد.383

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 خاطره، یادداشت، نوشتنکلماتکلیدی:

های هر روز زندگی به خوانندگان کرده است و از  هایی را برای نوشتن خاطرات و اتفاق نویسنده در این کتاب توصیهمعرفیکتاب:

های زندگیشان را یادداشت کنند تا هم عبرتی باشد و هم بفهمند که غم و شادی در گذر است  خواهد که خاطرات و اتفاق آن ها می

گیرند. مؤلف در این کتاب اقدام به گرد آوری قسمتی از خاطرات افراد مشهور و  گی میهایی است که از زند ماند درس و آنچه می

 غیر مشهور کرده است تابا الگویی برای خواننده باشد.

 

 .1398. آوند دانش: تهران. فیروزه زارع فراشبندی، خسرو زارع فراشبندی .ForDummiesتفکرخالق. کاکس، دیوید.384

 9786008668817 شابک: وزیری. ص.374

 معلم/ مشاور مخاطب:

 تفکر خالق، اختراعات، خالقیتکلماتکلیدی:

 ترین اختراعات تا  شوید، در حل آن در حال تفکر خالق هستید. یا اینکه از نامتعارف وقتی با مشکلی مواجه میمعرفیکتاب:

تمرکزش بر تفکر خالق است و در هجده فصل به  ترین کارهای روزمره، با تفکر خالق مواجه هستید. کتاب حاضر نیز معمولی

شناخت خالقیت، ایجاد چهارچوب ذهنی خالق، روش های عملی برای خالق شدن و کاربرد خالقیت در زندگی : مباحثی از قبیل

رباره فرایند کند و ده کتاب ضروری را د ها را برای خالق شدن بیان می ترین راهنمایی پردازد. همچنین در انتهای کتاب کاربردی می

 کند. تفکر خالق معرفی می

 

385 خالقیتونوآوریبرایهمه. تابش، یحیی. تفکرطراحی:  وزیری. ص.172 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران.

 9786226011310 شابک:

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 خودآموزهاتفکر خالق، مهارت، خالقیت، کلماتکلیدی:

های الزم در حل  کوشد راهگشای کسب مهارت تفکر طراحی، روشی برای حل خالقانهِ مسائل است. کتاب حاضر میمعرفیکتاب:

های تفکر طراحی از امتیازات آموزشی این  هایی همانند خودآموزی و برگزاری کارگاه مسئله و پرورش خالقیت و نوآوری باشد. شیوه

ی تفکر طراحی به معرفی اولیه  شوند. کتاب ضمن پرداختن به توضیحات کلی درباره مند می ها بهره ن از آنکتاب است که خوانندگا

 پردازد. های آن و همچنین بر فرایند پنج گانه آن نیز می مفاهیم و ریشه
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386 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:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 تیزهوشانکلماتکلیدی:

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

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

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

 کتاب هستند.

 

. پیدایش: تهران. حسین مسنن فارسی برایگفتگووسازگاریبادیگرانچهبایدبکنم؟. چه باید بکنم؟:. کوپر، اسکات.387

 9786002960276 شابک: رقعی. ص.160 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 های رفتاری وگو، مهارت گفتکلماتکلیدی:

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

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

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

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

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

 

388 )اعتیادبهبازی. اکبر زندی پیام، آرش/ فروغی، علی. آنالین(رقابتبیهوده  رقعی. ص.160 .1398. آوای نور: تهران.

 9786003095045 شابک:

 معلم/ مشاور مخاطب:

 اینترنت، اعتیادکلماتکلیدی:

است.  "های آنالین بازی"یکی از پیامدهای توسعه سریع اینترنت و افزایش دسترسی به آن، افزایش میزان اعتیاد به معرفیکتاب:

ها، نکات کاربردی و  پیامدهای اعتیادبه این گروه از بازیدر نگارش این کتاب سعی شده در کنار بررسیاثرات فیزیولوژیکی و 

های خارجی و داخلی صورت گرفته در این  پژوهش  های مؤثر برای این اختالل هم بیان شود. در پایان کتاب نیز به برخی درمان

 ها پرداخته شده است. حوزه و نتایج آن
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 9786006617190 شابک: رقعی. ص.216 .1397. جوکار: تهران.ساعتآفتابیدرسایه. جوکار قهرودی، احمد.389

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 نگری استعدادیابی، رفتار فردی، آیندهکلماتکلیدی:

با هدف کمک به  ها در مسیر زندگی بسیار مهم است. مؤلف، کتاب خود را گرفتن از آن ها و بهره شناسایی توانمندیمعرفیکتاب:

نقطه قوت یا زمینه استعدادی را تعریف و  34خواننده برای یافتن استعدادهای خویش تألیف کرده است. نویسنده در این کتاب 

اند، به عنوان نمونه ذکر کرده است. در بخشی از کتاب هم به سؤاالتی  های مذکور توانمندی داشته برخی از افرادی را که در زمینه

 است که ممکن است برای خوانندگان کتاب پیش آید.پاسخ داده 

 

یادتانمیدادنوهنرمتوقفشیبکتابکوچکیکههنرادامه. گادین، ست.390 : اصفهان. امیر انصاری دهد.شدنرا

 9786226650359 شابک: رقعی. ص.80 .1398. آموخته

 معلم مخاطب:

 شناسی، خودسازی، موفقیت روانکلماتکلیدی:

 بست به انسان  بست مواجه شود. این کتاب در تشخیص شیب و بن هر انسانی گاهی ممکن است در زندگی با بنمعرفیکتاب:

هایی آورده است تا  ها و مثال دهد چه وقت باید متوقف شد و چه وقت باید ادامه داد. نویسنده داستان کند و نشان می کمک می

 تر موضوع را درک کند. مخاطب راحت

 

 .1398. منظومه خرد: تهران. لیلی محمدحسین شود.کالسیادگیرنده:همهچیزازیکسؤالشروعمی. سنگه، پیتر.391

 9786006475714 شابک: رقعی. ص.288

 معلم مخاطب:

 کالس درس، یادگیری، تمرینکلماتکلیدی:

پردازد: از تدوین  های موجود در کالس درس می چالشترین  خوانید به مهم کتاب حاضر که آن را در پنج فصل میمعرفیکتاب:

آموزان  ها و مسائلی که در برخورد با دانش آموزان و معلم انگیزگی دانش برنامه درسی و تکالیف خانه گرفته تا عوامل منجر به بی

ها،  یادگیرنده، تمرینآید. موضوع پنج فصل کتاب عبارتند از: گشودن در کالس درس، در نظر گرفتن  متفاوت در کالس پیش می

 وگوی پر ثمر و تفکر سیستمی در کالس درس. گفت

 

هایتفکروکارآفرینیدرمدرسهباتأکیدبرمفاداسنادتحولتربیتمهارت مدارس یادگیرنده مرآت:. محبی، عظیم.392

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

 معلم/ کارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، کارآفرینی، تفکر خالقکلماتکلیدی:

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

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

های اصلی مدرسه بر اساس مبانی نظری سند حول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی  نسلی فکور، با ایمان و کارآفرین از مأموریت

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

 هایی است. آموزشی و فرهنگی مدرسه برای تربیت نسلی با این چنین ویژگی
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393 مسئله. نورعلیزاده میانجی، مسعود. حل مهارت  شابک: رقعی. ص.132 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.

9786001592249 

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم دهم، پایهتحصیلی:

 های رفتاری، حل مسئله مهارتکلماتکلیدی:

 است. دانشمندان  ها نیازمند نوعی تالش سازمان یافته رو می شوند که حل آن هادر زندگی با مشکالتی روبه انسانمعرفیکتاب:

ها و شامل  . این کتاب نتیجة تالشهای متفاوت تدوین کنند اند نظامی عمومی برای حل مسائل با زمینه های شناختی کوشیده حوزه

ها به سهولت در حل مسائل و دورماندن از خطاها کمک  کارگیری آن هایی بنیادین با نگاهی مذهبی است که به ها و مهارت گام

 های کتاب هستند. از فصل« آمیز مسئله الگوی کارآمد حل مسئله و گام به گام تا حل موفقیت»کند.  می

 

394 دانشگاهمهارت. سعیدآغاجی،  قره. و مدرسه در تحصیلی های  شابک: وزیری. ص.236 .1398. هنر اول: تبریز.

9786007460764 

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم پایهتحصیلی:

 مهارت، یادگیری، توجهکلماتکلیدی:

 ها نیاز  مدرسه و دانشگاه به آنهایی پرداخته است که فراگیران در  فصل، به مهارت 26کتاب حاضر در قالب معرفیکتاب:

دارند.عالوه بر جنبه کاربردی و تعاملی، تالش شده در هر مبحث برای افزایش توجه و تمرکز به موضوع سؤاالتی هم طراحی شود. 

های یادگیری، مدیریت زمان، بهبود حافظه، و یادگیری گروهی، بعضی از مباحث این کتاب  اهمیت یادگیری و تحصیل، سبک

 هستند.

 

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

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

 معلم مخاطب:

 های اجتماعی نظام اجتماعی، مهارتهای فوق برنامه،  فعالیتکلماتکلیدی:

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

ب شدۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرروش است. کتا 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 اول و مقدماتی از مجموعه

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

 

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

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

 معلم مخاطب:

 برنامههای فوق  های اجتماعی، نظام اجتماعی، فعالیت مهارتکلماتکلیدی:

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

شدۀ 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 ز مجموعهحاضر جلد دوم و تکمیلی ا

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

 اند. کتاب را شکل دادهمحتوای این « اجتماعی، پدافند اقتصادی و سبک زندگی اسالمی
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397 های فردی و  مهارت. اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

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

 معلم مخاطب:

 های اجتماعی، نظام اجتماعی های فوق برنامه، مهارت فعالیتکلماتکلیدی:

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

آموزش و پرورش است. کتاب  شدۀ سند تحول بنیادین 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« ر آموزش و پرروش، و تهاجم سایبرید

 

 .1397. هنر اول: تبریز. آغاجی سعید قره آموزانودانشجویان.هایمطالعهبرایدانشمهارت. ال، دایانا/ بلرکام، ون.398

 9786007460757 شابک: رقعی. ص.220

 آموز دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهمدهم،  پایهتحصیلی:

 های مطالعه، یادگیری مطالعه، مهارتکلماتکلیدی:

خوانید، راهبردهای مختلف مرتبط با مطالعه همچون هدف گذاری، مدیریت  فصل می 12در این کتاب که آن را در معرفیکتاب:

اند. سه فصل پایانی  و مرور طرح شده دهی گذاری متن کتاب، سازمان زمان، بهبود حافظه، یادداشت برداری، افزایش تمرکز، عالمت

 ها اختصاص یافته است. کتاب به روش های آماده شدن برای آزمون

 

آوردندستهاییبرایغلبهبرافسردگیوبههایخسته:مهارتهایداغبرایبچهنکته های داغ: نکته. وایلد، جری.399

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 نفس، درمان افسردگی، اعتمادبهکلماتکلیدی:

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

های الزم برای فهمیدن و  های این کتاب به نوجوانان کمک کند مهارت کوشد با نوشته نویسنده میریزد.  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

خواهد دربارۀ آن موضوع، در کادری که در همان صفحه قرار گرفته است،  ب میآورد و در بیشتر موارد از مخاط از زندگی روزمره می

 های کتاب جواب بدهند. بنویسد یا به سؤال
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: تهران. الهام پورمحمد هاییبرایکنترلخشم.هایعصبانی:مهارتهایداغبرایبچهنکته های داغ: نکته. وایلد، جری.400

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 کنترل خشم، رفتارکلماتکلیدی:

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

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

خواهد دربارۀ  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:مهارتهایداغبرایبچهنکته های داغ: نکته. وایلد، جری.401

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

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم پایهتحصیلی:

 اضطراب، درمانکلماتکلیدی:

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

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

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

خواهد دربارۀ 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

نثرادبیوخاطره

 

 9786222086398 شابک: رقعی. ص.156 .1398. کتاب نیستان: تهران.ازدحامبوسه. مقصودی، نرگس.402

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی، آداب و رسوم مذهبی سفرنامهکلماتکلیدی:

 است. او برای شرح سفرش،  روی اربعین نوشته نویسنده این کتاب را براساس نخستین تجربه خود از سفر پیادهمعرفیکتاب:

روایتی داستانی را انتخاب کرده است. شرح روایی اتفاقاتی که بر او رفته و سعی کرده است به آن نمک و نگاه داستانی بیندازد و 

تر از یک گزارش صِرف از آنچه دیده است، بر جای بگذارد. داستان از شرح چگونگی حرکت در این  برای مخاطب روایتی جذاب

نامد و ادامه داستان، شرح جمع کردن اسباب و آالت سفر و فراهم کردن مقدمات  شود، از آنچه او طلبیده شدن می شروع میمسیر 

 مالی و غیرمالی آن است.
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 9786220008156 شابک: رقعی. ص.200 .1397. منیژه مشیری تفرشی.هایزمانهبازی. مشیری، منیژه.403

 معلم مخاطب:

 خاطره نویسی، معلمان، شعر نوکلماتکلیدی:

خورشیدی است. کتاب  1330هایی است که او نوشته و مربوط به  کتاب حاضر حاوی خاطرات نویسنده و داستانمعرفیکتاب:

شود؛ در بخش نخست، نویسنده گلچینی از خاطرات دوران تدریس خود را در کسوت دبیرِ دبیرستان و استاد  شامل چهار بخش می

شوند. نویسنده در این دو بخش، موشکافانه با دیدی آموزشی،  ها روایت می دهد. در بخش دوم، داستان ئه میدانشگاه ارا

اندازد و  های مختلف اجتماعی هستند، نظر می شناختی و انسانی به زندگی قهرمانان خود که از بافت شناختی، جامعه روان

 دیگر به نام سفرنامه و اشعار نیز دارد.کند. کتاب دو بخش  ها را توصیف می ها و رویداد شخصیت

 

404 نوشته. کشایی، اکرم. توستباالیهمه نام هایم  شابک: رقعی. ص.56 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.

9789640816622 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، شعر نو، نوجوانانکلماتکلیدی:

ای از قرآن کریم آورده شده،  وگوی نویسنده با خداست. در هر صفحه، آیه های ادبی است که گفت کتاب حاضر قطعهمعرفیکتاب:

، «و قال ربکم ادعونی استجب لکم»شود. در یکی از قطعات با توجه به آیه:  ای ارائه می سپس با توجه به مضمون آن آیه، قطعه

ای  یقین پاسخ خواهد گرفت. در قطعه  ها و قلبش خدا را صدا کند، به ها، چشم تی انسان با دستکند که وق نویسنده یادآوری می

هایی که هم سخت  کند و لحظه های سخت آدمی را یادآوری می ، لحظه«و الکاظمین الغیظ والعافین... »دیگری با ارائه این آیه: 

 هستند هم شیرین، مثل بخشیدن و فراموش کردن... .

 

 9786222080563 شابک: بیاضی. ص.118 .1398. کتاب نیستان: تهران.انتظاریچشم. شجاعی، سیدمهدی.405

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، نثر، امام زمان)عج(کلماتکلیدی:

 کتاب: توان در قالب کالم برای ایجاد  آنچه را مینثرهای این کتاب، اغلب نثرهایی کوتاه است و نویسنده تمامی معرفی

ها ریخته است. راز کوتاه  برانگیزی و خلق احترام میان خود و مخاطب نسبت به امام غائب )عج( به کار برد، در جان این متن حس

لبته فرصت مغتنمی شود و ا ها صرف می وجو کرد و وقتِ کمی که برای خواندن آن ها جست توان در تأثیر آنی آن ها را می بودن متن

ای  های گرافیکی ویژه ها با طرح گیرد تا بتواند درباره آن بیندیشد. متن مدت، در اختیار مخاطب قرار می که پس از این خوانش کوتاه

نوازتر کرده  ترین عبارات هرکدام از فصول کوتاه و متعدد کتاب را پیش چشم مخاطبان چشم اند و بخشی از مهم نیز همراه شده

 است.
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 9786003861480 شابک: رقعی. ص.200 .1397. نوشته: اصفهان.خاطراتدبستانی. جلیلی، حیدرعلی.406

 معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

 خاطره نویسی، معلمان، مدارسکلماتکلیدی:

کتاب حاضر خاطرات نویسنده است که در سه بخش ارائه شده است. خاطرات کودکی، خاطرات سه دوره مدیریت و معرفیکتاب:

، دیپلم 1344به دنیا آمد. وی در سال « شهرضا»از توابع « اسفه»، در روستای «حیدرعلی جلیلی»خاطرات متفرقه. نویسنده، 

لیسانس خود  1352ه عنوان معلم روزمزد مشغول به کار شد. او در سال گرفت و بالفاصله در روستاهای منطقه کوهپایه اصفهان، ب

مسئولیت کارشناسی آموزش  1376تا  1360جلیلی از سال . را از دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی اخذ کرد و...

 ابتدایی استان را به عهده گرفت.

 

. مؤسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان: تهران.هایطنزژورنالیستییادداشتخطویژه:مجموعه. شرفشاهی، کامران.407

 9786226493062 شابک: رقعی. ص.140 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 انواع ادبی، طنز، یادداشتکلماتکلیدی:

 درازی برخوردار نیست و سابقه حیات آن نزدیک به ظهور  یادداشت طنز ژورنالیستی از پیشینه چندان دور و»معرفیکتاب:

های طنز قالب مناسبی است برای بعضی از افکار یا موضوعاتی که شاید در  نگاری در ایران است. همچنین یادداشت پدیده روزنامه

ات گوناگون اعم از روزنامه، ای از بیست یادداشت طنز است که در نشری های دیگر موثر یا قابل طرح نباشد. این کتاب گزیده قالب

 «نامه و ماهنامه در طول سال گذشته چاپ و منتشر شده است. هفته

 

 9789649735320 شابک: رقعی. ص.136 .1397. کتاب جمکران: قم.1453ستون. ناصری، مسلم.408

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، آداب و رسوم مذهبی زیارتگاهخاطره نویسی، کلماتکلیدی:

کند تا  گردآورنده کتاب در اتوبوس است و در حال بازگشت از عراق. هنگامی که اتوبوس در پمپ بنزین توقف میمعرفیکتاب:

ی، ا او در حال کمک به مردم، در کنار دست قطع شده. شود و... جا غرق در آتش می دهد و همه  بنزین بزند، انفجار مهیبی رخ می

شود که نویسنده فردی ایرانی است که خاطرات روزانه سفر  زند، متوجه می  کند و وقتی آن را ورق می  سررسیدی را پیدا می

ها را چاپ  گیرد نوشته یابد. سرانجام تصمیم می کند، اثری از نویسنده نمی  اش را با قلمی روان نوشته است. او هرچه تالش می زیارتی

 نویسنده واقعی شناسایی شود.کند به این امید که 
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ها،جانبازان،اسراورزمندگانهشتسالهاودالورمردیصحیفهعشق:خاطراترشادت. زاده، سیدعلی دانا خرمی.409

 9786004450713 شابک: رقعی. ص.160 .1397. چویل: یاسوج.دفاعمقدسروستایبردیان

 آموز دانش مخاطب:

 دوازدهم دهم، یازدهم، پایهتحصیلی:

 ها، خاطره نویسی نامه جنگ ایران و عراق، سرگذشتکلماتکلیدی:

« بردیان»های جانبازان، اسرا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس روستای  ها و دالوری کتاب حاضر خاطراتِ رشادتمعرفیکتاب:

بردیان در حد فاصل شهرهای دهدشت و  کند.روستای است که مخاطب را با دفاع مقدس و سبک زندگی در گیرودار جنگ آشنا می

تن از رزمندگان این روستاست و بخش  28چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است. بخش اول کتاب، حاوی خاطرات 

شده نامه نه تن از شهدای آن. همچنین در کتاب تصاویری از راویان خاطرات و شهدای روستا آورده  نامهو وصیت دوم شامل زندگی

 است.

 

 ص.172 .1397. ضریح آفتاب: مشهد.67تا61هایفریادهایخاموش:خاطراتدفاعمقدس،سال. بهراد، غالمرضا.410

 9786004762007 شابک: رقعی.

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 خاطره نویسی، جنگ ایران و عراق، ادبیات جنگکلماتکلیدی:

درصد و قطع عضو است. او از اولین  45، مجاهد دفاع مقدس و جانباز «غالمرضا بهراد»این کتاب بخشی از زندگی معرفیکتاب:

در . و...« المقدس بیت»، «کربال»، «خیبر»گران ضدانقالب و از عملیات  گوید و از کردستان و مبارزه با توطئه  مأموریتش در جنگ می

نویسد و اولین عملیات این گروه. به عقیده این جانباز، یکی از  انتخاب خود به عنوان گروه تخریب میبخشی از خاطراتش از 

ترین لحظات جبهه و جنگ، لحظه وداع و خداحافظی شب عملیات است! او در آخرین مأموریتش از پاتک شبانه دشمن و  باشکوه

 برد و... . ای که دشمن به کار می های شیمیایی گوید و گلوله دفع آن می

 

 9786226297417 شابک: رقعی. ص.48 .1397. پژوهشگر برتر: تهران.سیبهافقمدرسهوهفت. ظهیر قادری، سید.411

 آموز/ مدیر دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 مدیران، مدارس، خاطره نویسیکلماتکلیدی:

ها و  شود. این مدرسه با وجود مشکالت زیاد )فقیر بودن خانواده مدیر مدرسه روایت میداستان این کتاب از زبان معرفیکتاب:

رسد. این توفیق نتیجه زحمات مدیر و همراهان اوست. کتاب حاضر این تجربیات را  فقر فرهنگی( پس از چندسال به موفقیت می

های  رود! بعد از مراقبت  ها از حال می ت که یکی از بچهدهد. روز اول مدرسه، مدیر در حال سخنرانی اس پیش روی مخاطبان قرار می

 شوند که او چند وعده است که چیزی نخورده است!  اولیه، متوجه می
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 9786226290081 شابک: وزیری. ص.376 .1398. جیسا: رودسر.روز161. آقایی، ناصر.412

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، جنگ ایران و عراق، خاطره نویسی نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

های نبرد شد و در این راه، در  سالگی برای دفاع از کشور، راهی جبهه این کتاب، روزنگاشت جوانی است که از هفدهمعرفیکتاب:

اش، در مناطق مختلف عملیاتی سپری  مرزی شرکت کرد و درمجموع هشتاد ماه از دوران جوانی های مختلفِ درون و برون مأموریت

زمان دو  سالگی به جبهه غرب )کردستان(رفت. آخرین مسئولیتش، فرماندهی هم جدهبه دنیا آمد و در ه 1343شد. او در شهریور 

بود و در این مدت سه بار مورد اصابت ترکش و چندین گلوله قرار گرفت و مجروح شد. او وقایع و « سیدالشهدا»و « سلمان»گردان 

انی و جوانی خود را. این کتاب بخشی از این وقایع روز از نوجو 2490حوادث آن روزها رابازگویی کرده است، رویدادها و خاطرات 

 است.

آموزشادبی-نقدادبی

 

 9789642025329 شابک: رقعی. ص.112 .1398. جمال: قم.بیانویسندهشو. البنین زاده، ام عباس.413

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 فارسی، خالقیتنویسندگی، ادبیات کلماتکلیدی:

 هایی که در کتاب هست، کودکان و  ها و تمرین دهد و با توجه به آزمون کتاب حاضر نویسندگی را آموزش میمعرفیکتاب:

توان یک نویسنده خالق شد؟ ، آداب و آثار نوشتن چیست؟ ، چگونه صدای  توانند استعداد خود را پیدا کنند. چطور می نوجوانان می

پیدا کنیم، وظیفه نویسنده در مقابل خواننده چیست؟ و موانع مسیر نوشتن را چگونه هموار کنیم؟ ، پنج فصل قلم خودمان را 

تواند درباره یکی   ای برای نوشتن خواننده انتخاب شده است. مخاطب می کتاب است. در هر قسمت، پس از توضیحات الزم، صفحه

کند که برای نویسنده   . سخن آخر نویسنده کتاب، به این مطلب اشاره میاز دو موضوع پیشنهادی بنویسد و خودش را محک بزند

 شدن فقط باید نوشت!

 

414 السالمعلیهتحلیلیداستانیازسورهیوسف. سرشار، محمدرضا. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه : تهران.

 9786001083396 شابک: رقعی. ص.280 .1397. اسالمی

 معلم مخاطب:

 قصص قرآن، تفسیرها، پیامبرانکلماتکلیدی:

های قرآن به دلیلِ وجود عناصر ادبی و هنری برجسته نهفته در آن، برای اهل ادبیات اهمیتی دوچندان یافته  قصهمعرفیکتاب:

های بسیاری را برانگیخته است. نویسنده در  نویسان، بحث نویسان و اخیراً نمایشنامه و فیلمنامه ای که در میان داستان است. به گونه

دهد که واژه قصه به این  دهد. سپس شرح می کتاب حاضر ابتدا سوره یوسف را ترجمه کرده است و شأن نزول آن را توضیح می

ده آیه آم 21بار و در  26های آن مثل قصص، قصصهم، قصصنا و... در مجموع  شکل در هیچ جای قرآن نیامده است؛ اما مترادف

و کتاب قرآن، یکی دیگر از « عهد عتیق»های قصه یوسف در کتاب  است و به ترتیب آیات مذکور را آورده است. برخی از تفاوت

 های کتاب است. بخش
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 ص.292 .1397. کانون اندیشه جوان: تهران.کوتاهایراناندیشیدرداستانهایخالی:تلخقندان. مصطفایی، فاطمه.415

 9786001592959 شابک: رقعی.

 والدین/ معلم/ مدیر/ مشاور مخاطب:

 نویسی، ادبیات معاصر نقد ادبی، داستانکلماتکلیدی:

های بسیاری بوده  ها و تجربه های خالقیت بشر، بازتاب افکار، اعتقادات، نگرش ادبیات داستانی به عنوان یکی از حوزهمعرفیکتاب:

اندیشانه ممکن است در هر عصری بسته به اوضاع و احوال  ها به شمار آورد. تفکر تلخ این نگرشتوان یکی از   اندیشی را می است. تلخ

اندیشی در  سابقه تلخ تاریخی در تفکر و به تبع آن در آثار ادبی شخص یا اشخاصی وارد شود؛ اما در ادبیات داستان فارسی با موج بی

شود. در  آغاز می« صادق هدایت»گور  به ن کوتاه با مجموعه داستان زندهقالب الگوهای نوین داستانی مواجه هستیم که در داستا

اندیشی در داستان  های تلخ اندیشی و شناسایی زوایای مختلف آن و بررسی و موشکافی مصداق بر تعریف تلخ کتاب حاضر، عالوه

 شود. های بروز و ظهور این نگرش نیز بررسی می کوتاه، زمینه

 

مؤسسه فرهنگی مدرسه : تهران.قناریفرانسوی،همانگنجشکاست! های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.416

 9789640819401 شابک: رقعی. ص.68 .1398. برهان

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ادبیات فارسی، یادداشت، نوشتنکلماتکلیدی:

ها، نوجوانان را با راز و رمزهای  های اوست و مطالعه آن ای از سرمقاله ، گزیده«های یک نویسنده یادداشت»مجموعه معرفیکتاب:

گوید که تمام مردم ایران را به هم پیوند  ها از زبان فارسی می کند. در یکی از این یادداشت نوشتن )مهارت نوشتن( آشنا می

دهد و در  مخصوص به خود را دارد. نویسنده آمدنِ بهار را با تشریفات کاملش توضیح میدهد، با وجود اینکه هر منطقه زبان  می

 کند و... . گوید. او احترام گذاشتن به قانون را توصیه کرده و اهمیت دوستی را یادآوری می ها می جای دیگری از ارزش درخت

 

417  .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.سحریمنوآنستاره های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.

 9789640819395 شابک: رقعی. ص.68

 آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 یادداشت، ادبیات فارسی، نوشتنکلماتکلیدی:

های نویسنده است. مطالعه این مجموعه،  سرمقالهای از  گزیده« های یک نویسنده یادداشت»کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

نام « من و آن ستاره سحری»و « فاخته تنها»، «افسانه مهر»، «آمدن بهار»کند.  های نوشتن بیشتر آشنا می نوجوانان را با راز و رمز

حال  های زود که خوش ی صبحگوید و از حال و هوا  ها می هاست. در یادداشت آخر، نویسنده از دلگیری غروب برخی از این یادداشت

 کند. بیند و سالمش می است و دلش روشن و از دیدارش با ستاره سحری که در گرگ ومیش صبحگاهی آن را می
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. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.وقتیکبوترهاآدمحسابمنکردند های یک نویسنده: یادداشت. فردی، امیرحسین.418

 9789640819418 شابک: رقعی. ص.68 .1398

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 یادداشت، خاطره نویسی، نوشتنکلماتکلیدی:

های نویسنده است. مطالعه این مجموعه،  ای از سرمقاله ، گزیده«های یک نویسنده یادداشت»کتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

گوید و در دیگری،  ها از مسئولیت پدر بودن می کند. نویسنده در یکی از یادداشت  نوشتن بیشتر آشنا مینوجوانان را با راز و رمزهای 

خواهد که کارها را با صبر و حوصله انجام دهد. در یادداشت بعدی، مدیریت خانه را یکی از  کند و می مخاطب را به نظم دعوت می

 داند و... . ها می ترین مدیریت مهم

هنر

 

419 جیرجیرک نمایشنامه:. یوسفی، محمدرضا. هاآواز  شابک: رقعی. ص.40 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003903029 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، کودک و نوجوان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

است که در بیمارستان بستری شده و چندروز بیشتر از عمرش باقی نمانده است. او عاشق نام پسری « جیرجیرک»معرفیکتاب:

ها  تنها صدای جیرجیرک ها. بیماران دیگر از این همه سروصدا شاکی هستند؛ اما نه هاست و اتاقش پر از صدای آن صدای جیرجیرک

خواهد قسمتی از   ها به دیدن جیرجیرک آمده است و می غشود. یکی از کال ها هم به آن اضافه می شود، بلکه صدای کالغ کم نمی

ها  روند. آن  پشت و آقای دیو هم به دیدن جیرجیرک می پیرترین الک. پذیرد؛ اما... اش را به او بدهد. پسر نمی ساله عمر دویست

 خواهند بقیه عمرشان را به او بدهند و... . می

 

420 وداع نمایشنامه:. بیگلریان، احمد. تپه  شابک: رقعی. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003902961 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، جنگ ایران و عراق انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

آموزان، همراه مربی خود، برای  از جنگ، دانشها پس  ای است درباره جنگ ایران و عراق. سال این کتاب نمایشنامهمعرفیکتاب:

نامند! آقای مربی  ها آن را نقطه صفر می رسند، جایی که نظامی ها به خط مقدم جبهه می روند. آن  جا می بازدید مناطق جنگی به آن

اند، تپه  آن ایستادهای که روی  گوید تپه  شناسد. مربی می ها در آن منطقه جنگیده و وجب به وجب آن را می کسی است که سال

ها چه کسانی  گذاری را توضیح دهند. مهمان ها از راه برسند و علت این نام خواهد صبر کنند تا مهمان  وداع نام دارد و از بچه می

 هستند و داستان این تپه چیست؟



19شمارهمتوسطهآموزشدومدورهنامهکتاب

 متوسطه دوم دوره آموزش یدرس برنامه با مرتبط و مناسب تربیتی و آموزشی یها تابک یفیتوص فهرست
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421 خندنده نمایشنامه:. خواه، محمد پارسایی.  شابک: رقعی. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003903050 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، شادی انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

اند و   ها در دفتر دور هم نشسته اند! معلم ای است که دچار بیماری خنده شده های مدرسه این نمایشنامه درباره بچهمعرفیکتاب:

تواند درس بدهد. معلم زبان معتقد است با این اوضاع و   گوید با این وضعیت نمی  کنند. معلم ریاضی می  موجود شکایت میاز وضع 

آموزان به جای  دهد که سر ِکالس چطور یکی از دانش  شوند و معلم نگارش توضیح می رو می  ها با مشکل روبه احوال همه بچه

آموزان،  شوند که یکی از بهترین دانش  کنند، متوجه می  ها را چک می افتد! وقتی دوربین  می خواندن انشا، از شدت خنده روی زمین

 ها شده است؟  کند! این چیست که باعث خنده بچه  بعد از تمام شدن کالس، چیزی را در فضا پخش می

 

422 نیست! نمایشنامه:. اهلل مالمیر، روح. سردم دیگه  شابک: رقعی. ص.52 .1398. تربیتمؤسسه فرهنگی منادی : تهران.

9786003902947 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، جنگ ایران و عراق انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

دهد. در گذشته   این نمایشنامه درباره جانبازان شیمیایی است و نیمی از آن در گذشته و نیمی در زمان حال رخ میمعرفیکتاب:

های شدیدش باعث  معلم بسیار خوبی است؛ اما سرفه« طلوعی»آید. خانم  خانم معلم جدیدی برای درس فیزیک به کالس می

دهد و او هربار قول   ها از مدیر مدرسه بخواهند معلم دیگری برایشان بفرستد. مدیر بارها به خانم طلوعی تذکر می شود تا بچه می

شوند   ها متوجه می شود؛ اما مدتی بعد بچه  هایش را کنترل کند. سرانجام معلم فیزیک در بیمارستان بستری می دهد که سرفه  می

 که معلمشان در مناطق جنگی، شیمیایی شده است و... .

 

423 آ نمایشنامه:. پور، سید مرتضی موسوی. فی ما  شابک: رقعی. ص.24 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران.

9786003902954 

 آموز دانش مخاطب:

 دهم، یازدهم، دوازدهم پایهتحصیلی:

 ها، کنکور سراسری دانشگاهی انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

این نمایشنامه درباره مدرسه و درس و کنکور است، درباره استرس نوجوانان برای شرکت در این آزمون و پذیرفته معرفیکتاب:

آموز، همراه پدرش در دبیرستان جدیدی ثبت نام  ای که پدر و مادرانشان آرزو دارند! قرار است دانش ای خاص، رشته رشتهشدن در 

جا برود. وقتی  بیند و صبح روز بعد حاضر نیست به آن  هنگام کابوس وحشتناکی از آن دبیرستان و معلمانش را می کند؛ ولی شب

 شود که... . رو می  هایی روبه رود، با صحنه  مراه پدرش به آن مدرسه میشود و ه آموز راضی می سرانجام دانش

 


